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Se KAMER - 8 maart 1999
(VOLTALLIGE ZITTING)

1° PENSIOEN -

WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING- MANNEN EN VROUWEN- TOEPASSINGSGEBIEDVERSCHIL- MANNELIJKE EN VROUWELIJKE
WERKNEMERS PENSIOENLEEFTIJD BEREKENINGSWIJZE - RICHTLIJN RAAD 79/
7/EG- DRAAGWIJDTE.

2° PENSIOEN -

WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING- MANNEN EN VROUWEN- RUSTPENSIOEN- BEGRIP.

so

PENSIOEN - WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING- MANNEN EN VROUWEN - BEREKENING - VERSCHIL- OORZAAK.

1 o Art. 7, lid 1, sub a, van de richtlijn 79 I

7 I EG van de Raad van 19 december
1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid moet aldus worden uitgelegd, dat,
wanneer een nationale regeling een verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokken lidstaat het
bedrag van het pensioen verschillend mag
berekenen naar gelang van het geslacht
van de werknemer; hieruit volgt dat de regeling van de Belgische wet die een verschil in pensioenleeftijd tussen man en
vrouw handhaaft en hierbij aansluitend de pensioenen voor mannen anders
berekent dan de pensioenen voor vrouwen, niet in strijd is met het Europese
recht (1). (Art. 7, eerste lid, sub a, richtlijn van de Raad 79/7/EG; art. S, § 1, Pensioenwet Werknemers.)
2° Onder het woord rustpensioen wordt verstaan het vervangingsinkomen dat toegekend wordt aan de gerechtigde die
wordt geacht door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn geworden, welke toestand
voor de mannelijke gerechtigden wordt geacht te zijn ontstaan op de leeftijd van 65
(1) Cass., 8 maart 1999 (voltallige zitting), A.R.
S.96.0060.N, nr. 137; A.R. S.96.0028.F, nr. 139,
met concl. adv.-gen. Leclercq en de verwijzingen.
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jaar en voor de vrouwelijke gerechtigden op de leeftijd van 60 jaar; de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwelijke en mannelijke werknemers wordt
aldus respectievelijk bepaald op 60 en 65
jaar. (Art. 2, § 2, Uitleggingswet 19 juni
1996; art. S, § 1, Pensioenwet.)

so

De verschillende berekening van het pensioen van mannen en vrouwen, bepaald
in artikel 3, § 1, tweede lid, van de wet
van 20 juli 1990 houdt verband met artikel 2, § 2, van dezelfde wet dat een verschil in de pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen handhaaft. (Art. S, § 1,
tweede lid, en § 2, Pensioenwet.)
(DEVRIENDT
T. RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN)
ARREST

(A.R. S.95.0146.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 september 1995 door
het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge, gewezen;
Gelet op het arrest van dit Hof van
4 november 1996;
Gelet op het arrest, op 30 april 1998
gewezen door het Hofvan Justitie der
Europese Gemeenschappen;
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat : 1. aan eiser bij beslissing van verweerder van 7 februari
1994 een werknemersrustpensioen toegekend werd met ingang op 1 novemher 1994 (leeftijd 60 jaar); 2. het rustpensioen werd toegekend op basis van
een loopbaan als werknemer van 40/
45; 3. eiser aanspraak maakt op een
rustpensioen berekend op basis van
een breuk met als noemer 40;
Dat het arbeidshof aanneemt dat artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli
1990 geen gelijke pensioenleeftijd voor
mannen en vrouwen heeft ingevoerd,
maar enkel, zoals ook blijkt uit de parlementaire voorbereiding, als bijkomende stap in de geleidelijke tenuitvoerlegging van de gelijke behandeling
van mannen en vrouwen, aan de mannelijke werknemers de mogelijkheid
heeft verleend tussen de leeftijd van 60
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en 65 jaar vervroegd aanspraak te rnaken op pensioen, weliswaar met een
vermindering ingevolge de berekening op 45 jaar, maar zonder de vermindering van 5 % per j aar zoals in de
vroegere regeling; dat het arbeidshof
oordeelt dat de richtlijn 79/7/EEG van
19 december 1978 op grand van de ongelijke pensioenleeftijd een ongelijke
pensioenberekening duldt;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 159 van de op
17 februari 1994 gecoiirdineerde Grandwet, 1, 4 en 7, inzonderheid lid 1, van de
Richtlijn 79/7/EEG van de Raad dd. 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen
op het gebied van de sociale zekerheid, 1,
2, inzonderheid §§ 1, 2, en 3, inzonderheid § 1, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd
voor werknemers en tot aanpassing van de
werknemerspensioenen aan de evolutie van
het algemeen welzijn en, voor zoveel als nodig, schending van artikel 4 van het Koninklijk Besluit nr. 50 dd. 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers,
doordat het bestreden arrest beslist dat
"het pensioen van (eiser) dient berekend op
basis van een beroepsloopbaan van 40/
45sten" en de administratieve beslissing
van 7 februari 1994 bevestigt, waarbij verweerder het bedrag heeft vastgesteld van
het rustpensioen van eiser,
en doordat het bestreden arrest de stelling van eiser verwerpt, naar luid waarvan artikel 3, § 1, van de wet van 20 juli
1990 tot instelling van een flexibele
pensioenleeftijd voor werknemers - bepaling, waarvan de litigieuze administratieve beslissing toepassing heeft gemaakt
voor de berekening van het pensioen strijdig is met de bepalingen van de richtlijn 79/7/EEG van de Raad dd. 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen op
het gebied van de sociale zekerheid in de
mate dat voormeld artikel 3, § 1, regels
vaststelt ter berekening van het pensioen,
die verschillend zijn naargelang de betrokkene een man, dan wel een vrouw is, in
hoofdzaak om reden dat voormelde wet van
20 juli 1990 een verschillende pensioenleeftijd heeft behouden voor mannen en
vrouwen,
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terwijl (1) de artikelen 4, lid 1, en 7, lid
1, van de Richtlijn 79/7/EEG van de Raad
dd. 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen op het gebied van de
sociale zekerheid zich ertegen verzetten dat
een nationale regeling, die aan mannelijke en vrouwelijke werknemers toestaat
hun pensioen te nemen vanaf een gelijke
leeftijd, tach een verschil behoudt naargelang van het geslacht voor de berekeningswijze van dat pensioen, verschil dat verbonden is aan het verschil in pensioenleeftijd, zoals dat bestond tijdens een vorige
regeling; (2) dat artikel3, § 1, alinea 2, van
de wet van 20 juli 1990 een verschillende
berekeningswijze vaststelt van het rustpensioen naargelang het om een man, dan
wel om een vrouw gaat; dat deze verschillende berekeningswijze verbonden is aan de
verschillende pensioenleeftijd, die was voorzien in een vorige regeling; (3) dat artikel
2, § 1, van diezelfde wet van 20 juli 1990
bepaalt dat "het rustpensioen gaat in op de
eerste dag van de maand volgend op deze
tijdens welke de belanghebbende het aanvraagt en ten vroegste de eerste dag van de
maand die volgt op de maand waarin hij de
leeftijd van 60 jaar bereikt"; dat die bepaling, wat de pensioengerechtigde leeftijd
aangaat, geen enkel onderscheid maakt
naargelang het geslacht van de betrokkene; (4) dat uit de samenlezing van de artikelen 2, inzonderheid § 1, en 3, inzonderheid § 1, van de wet van 20 juli 1990
voortvloeit dat de Belgische wetgeving, wat
de berekeningswijze van het pensioen betreft, een verschil handhaaft naargelang
het geslacht, dan wanneer de pensioengerechtigde leeftijd voor mannen en vrouwen identiek is, waaruit volgt dat, door te
beslissen dat voormelde wet van 20 juli
1990 een verschillende pensioenleeftijd
handhaaft voor mannen en vrouwen, het
bestreden arrest artikel 2, inzonderheid §
1, van gezegde wet van 20 juli 1990
schendt; dat, door te beslissen dat er geen
aanleiding was om de toepassing uit te sluiten van de bepalingen van artikel3, § 1,
van de wet van 20 juli 1990, die een verschillende berekeningswijze van het rustpensioen opleggen naargelang het een man,
dan wel een vrouw betreft, het bestreden
arrest de Richtlijn 79/7/EEG van de Raad
dd. 19 december 1978 heeft geschonden, die
slechts een dergelijke discriminatie tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers toestaat wanneer deze het noodzakelijk gevolg is van een bestaand verschil
in de bepaling van de pensioengerechtigde
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leeftijd voor diezelfde categorieen werknemers (schending van aile in het middel aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat, krachtens de bepalingen van de wet van 20 juli 1990
tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot
aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, inzonderheid zoals
uitgelegd bij artikel 2 van de
uitleggingswet van 19 juni 1996, onder het woord rustpensioen wordt verstaan het vervangingsinkomen dat toegekend wordt aan de gerechtigde die
wordt geacht door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn geworden, welke toestand voor de mannelijke gerechtigden wordt geacht te zijn ontstaan op
de leeftijd van 65 jaar en voor de vrouwelijke gerechtigden op de leeftijd van
60 jaar; dat de pensioengerechtigde
leeftijd voor mannelijke werknemers
aldus respectievelijk bepaald wordt op
60 en 65 jaar;
Dat artikel 3 van de genoemde wet
de berekeningsmodaliteiten vaststelt
van het pensioen en, gelet op de onderling verschillende pensioenleeftijd
van man en vrouw, een loopbaanbreuk
oplegt die varieert naargelang het een
man of een vrouw betreft;
Dat de in de wet ingebouwde flexibiliteit de mogelijkheid geeft aan vrouwen na de pensioenleeftijd verder
beroepsactief te zijn om pensioenrechten te verwerven en aan mannen niet tot de pensioenleeftijd actief te zijn, zonder de v66r de
wetswij ziging bestaande vermindering van rechten;
Overwegende dat, volgens artikel 4,
lid 1, van richtlijn 7917/EEG, het beginsel van gelijke behandeling inhoudt
dat iedere vorm van discriminatie op
grand van geslacht, hetzij direct hetzij indirect, uitgesloten is in het bijzonder met betrekking tot de berekening van de prestaties;
Dat, krachtens artikel 7, lid 1, sub
a, van die richtlijn, zij geen afbreuk
doet aan de bevoegdheid van de lidstaten om van haar werkingssfeer uit
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te sluiten de vaststelling van de pensioengerechtigde leeftijd met het oog
op de toekenning van ouderdoms- en
rustpensioenen en de gevolgen die
hieruit kunnen voortvloeien voor andere prestaties;
Dat met het begrip pensioengerechtigde leeftijd, die de lidstaat vrij mag
bepalen, bedoeld wordt het tijdstip
waarop de aanspraak op een pensioen
ontstaat; dat hieruit eveneens volgt
dat een lidstaat dit tijdstip vrij mag
bepalen en de richtlijn de lidstaten
niet verplicht onmiddellijk alle verschillen tussen prestaties op te heffen;
Overwegende dat volgens het arrest van het Hof van Justitie van 30
april 1998 voor het geval de nationale regeling het verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd
en de vaststelling van de leeftijd voor
toekenning van het rustpensioen bepal end is voor de periode gedurende
dewelke de betrokkenen bijdragen
hebben moeten betalen, een discriminatie ter zake van de berekening van
de pensioenen zoals die welke uit de
betrokken nationale wettelijke regeling voortvloeit, een noodzakelijke en
objectieve band heeft met het verschil
dat ter zake van de pensioenleeftijd is
gehandhaafd;
Dat het Hofvan Justitie in dit arrest zegt voor recht dat artikel 7, lid 1,
sub a, van de voormelde richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat, wanneer een nationale regeling een verschil in pensioenleeftijd tussen
mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokken lidstaat het bedrag van het pensioen verschillend mag berekenen naar
gelang van het geslacht van de werknemer;
Dat hieruit volgt dat de regeling van
de Belgische wet die een verschil in
pensioenleeftijd tussen man en vrouw
handhaaft en hierbij aansluitend de
pensioenen voor mannen anders berekent dan de pensioenen voor vrouwen, niet in strijd is met het Europese recht;
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Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede en het derde middel,
het tweede, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 10, 11, 142,
159 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet en 26 van de bijzondere
wet dd. 6 januari 1989, houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van
het Arbitragehof en, voor zoveel als nodig, schending van de artikelen 1, 2, inzonderheid § 1, en 3, inzonderheid § 1, van
de wet van 20 juli 1990 tot instelling van
een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het
algemeen welzijn en 4 van het Koninklijk Besluit nr. 50 dd. 24 oktober 1967,
doordat het bestreden arrest beslist dat
''het pensioen (van eiser) dient berekend te
worden op basis van een beroepsloopbaan
van 40/45sten" en de administratieve beslissing van 7 februari 1994 bevestigt,
waarbij verweerder het bedrag heeft vastgesteld van het rustpensioen van eiser,
terwijl uit de motieven van het arrest
blijkt dat het op eiser artikel 3, § 1, alinea 2, van de wet van 20 juli 1990 heeft
toegepast, naar luid waarvan, voor de berekening van het pensioen, "de breuk die
met elk kalendeijaar overeenstemt heeft als
teller de eenheid en als noemer het getal 45
of 40 naargelang het een man of een vrouw
betreft"; dat deze wettelijke bepaling een
onderscheid instelt tussen twee categorieen gepensioneerden dat niet redelijk gerechtvaardigd is; dat dientengevolge artikel 3, § 1, alinea 2, van de wet van 20 juli
1990 de grondwettelijke regels betreffende
de gelijkheid en de niet discriminatie miskent;
het derde, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 159 van de op
17 februari 1994 gecoordineerde Grandwet, 14 van het Verdrag van 4 november
1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden en
1 van het eerste aanvullend protocol bij dat
Verdrag, ondertekend te Parijs op 20 maart
1952, voormeld Verdrag en protocol goedgekeurd zijnde bij wet van 13 mei 1955,
doordat het bestreden arrest beslist dat
''het pensioen (van eiser) dient berekend op
basis van een beroepsloopbaan van 40/
45sten" en de administratieve beslissing
van 7 februari 1994 bevestigt, waarbij verweerder het bedrag heeft vastgesteld van
het rustpensioen van eiser,
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terwijl uit de motieven van het arrest
blijkt dat het op eiser artikel 3, § 1, alinea 2, van de wet van 20 juli 1990 heeft
toegepast, naar luid waarvan voor de berekening van het pensioen "de breuk die
met elk kalendeijaar overeenstemt heeft als
teller de eenheid en als noemer het getal 45
of 40 naargelang het een man of een vrouw
betreft"; dat het recht op een rustpensioen
een eigendom uitmaakt in de zin van artikel 1, alinea 1, van het eerste aanvullend protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens; dat
artikel3, § 1, alinea 2, van de wet van 20
juli 1990, wat het genot van die eigendom betreft, een onderscheid invoert dat
niet redelijk gerechtvaardigd is; dat het
dienvolgens gaat om een door artikel14
van het Verdrag verboden discriminatie,
waaruit volgt dat het bestreden arrest niet
wettelijk vermocht op eiser de discriminatoire regel toe te passen, voortvloeiend uit
artikel 3, § 1, alinea 2, van de wet van 20
juli 1990:

Over het tweede en het derde middel:
Overwegende dat de middelen heiden ervan uitgaan dat artikel 3, § 1,
tweede lid, van de wet van 20 juli 1990
een onderscheid tussen mannelijke en
vrouwelijke gepensioneerden instelt
dat niet redelijk gerechtvaardigd is;
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste middel blijkt dat de verschillende berekening van het pensioen van mannen en vrouwen, bepaald in artikel 3, § 1, tweede lid, van
de wet van 20 juli 1990 verband houdt
met artikel 2, § 2, van dezelfde wet dat
een verschil in de pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen handhaaft;
Overwegende dat de middelen die,
zoals het eerste middel, berusten op de
stelling dat voormeld artikel 2, § 2,
voor het bepalen van de pensioenleeftijd geen onderscheid maakt naar
gelang van het geslacht van de betrokkene, niet op de interpretatie berusten die het Hof aan die bepaling
geeft;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat, gelet op het vorenstaande, de door eiser geformuleerde vraag aan het Arbitragehof op
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een wetsinterpretatie berust die door
het Hof is verworpen; dat die vraag
mi tsdien niet client te worden gesteld;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten.

verschillend mag berekenen naar gelang van het geslacht van de werknemer (1). (Art. 7, eerste lid, sub a, richtlijn van de Raad 79/7/EG)
(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. BOEYKENS)
ARREST

(A.R. S.96.0060.N)

8 maart 1999- 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs.IGrkpatrick en
Simont.

Nr. 137
3e KAMER- 8 maart 1999
(VOLTALLIGE ZITTING)

1° PENSIOEN-

WERKNEMERS -RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING- MANNEN EN VROUWEN- TOEPASSINGSGEBIEDUITSLUITING- PENSIOENLEEFTIJD - VERSCHIL - MANNELIJKE EN VROUWELIJKE
WERKNEMERS- E.G. -ARTIKEL 7, RICHTLIJN
RAAD 79/7/EG - DRAAGWIJDTE - RUSTPENSIOEN - BEREKENINGSWIJZE.

2° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN- ALGEMEEN- PENSIOEN - WERKNEMERS- RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING MANNEN EN VROUWEN TOEPASSINGSGEBIED UITSLUITING PENSIOENLEEFTIJD - VERSCHIL -MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS- E.G.
- ARTIKEL 7, RICHTLIJN RAAD 79/7/EG DRAAGWIJDTE RUSTPENSIOEN BEREKENINGSWIJZE.

1 o en2° Art. 7, lid 1, sub a, van richtlijn
79 I 7 I EG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid moet aldus worden uitgelegd dat,
wanneer een nationale regeling, zoals in
Belgie, een verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokken lidstaat het bedrag van het pensioen

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1996 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
4 november 1996;
Gelet op het arrest door het Hofvan
Justitie der Europese Gemeenschappen op 30 april 1998 gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, 4, inzonderheid eerste lid, 7, inzonderheid eerste lid
van de richtlijn 79/7/EEG van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen
op het gebied van de sociale zekerheid, 1,
2, inzonderheid §§ 1 en 2, 3 van de wet van
20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, 64 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, 108 van de
wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecotirdineerd op 14
juli 1994), en, voor zoveel als nodig, schending van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 50 dd. 24 oktober 1967, betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers,
doordat, het bestreden arrest, onder bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de bestreden administratieve beslissing van eiser dd. 29 oktober 1991
vernietigde en oordeelde dat het pensioen
van verweerder berekend dient te worden op basis van een breuk met als noemer 40, zodat hij per 1 oktober 1992 gerechtigd is op een rustpensioen ten bedrage
(1) Cass., 8 maart 1999 (voltallige zitting) A.R.
S.96.0028.F, nr. 139, met concl. adv.-gen. J.F. Leclercq en de verwijzing.
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van 643.688,66 fr., op volgende gronden:
"7.1 De voorliggende vorderingen dienen
door het Rof dus beoordeeld aan de hand
van de geldende positiefrechtelijke voorschriften, met name het K.B. nr. 50 van
24.10.1967 en de wet van 20.7.1990 (en
voor zoveel als nodig, de voorbereidende
werken bij deze wet), en anderzijds aan de
hand van de Richtlijn 79/7/E.E.G. van de
Raad van 19.12.1978, zoals die bindend
ge'interpreteerd werd in het prejudicieel arrest van het Rof van Justitie E.G. van
1.7.1993 (zaak C-154-92), in het licht van
het advies van de advocaat-generaal in de
zaak Van Cant/R.VP. De verschillende door
(eiser) aangehaalde beleidsdocumenten, intern en Europees, die wellicht de lege ferenda belangrijk zijn, maar waarvan de actuele juridische relevantie door (eiser) ook
niet wordt aangetoond, zijn niet terzake
dienend om het geschil in rechte te beslechten en de daaruit gehaalde argumenten dienen dan ook niet verder onderzocht.
Dit Rof is hierbij niet bevoegd om de
beleidsimplicaties en de economische en
budgettaire gevolgen van de toepassing van
de wet te beoordelen en dient, op het gevaar af zijn bevoegdheid te overschrijden, dit over te laten aan de wetgever en de
uitvoerende macht. Meer bepaald de 'Overeenkomst betreffende de sociale politiek gesloten tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap met uitzondering van
het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannie en Noord Ierland', gevoegd bij
het Protocol betreffende sociale politiek, dat
gevoegd is bij het Verdrag van Maastricht
van 7.2.1992 (goedgekeurd bij wet van
26.11.1992, B.S. 30.10.1993), ofdit Verdrag zelfhebben artikel 235 van het E.G.Verdrag, waarop de Richtlijn 79/7 gesteund
is, niet gewijzigd. De overeenkomst betreffende de sociale politiek heeft betrekking op
de werking van de Gemeenschap en de LidStaten, die zich ten doel stellen o.m. de bevordering van een adequate sociale bescherming, en is duidelijk niet vatbaar voor
rechtstreekse werking. Alleszins wordt dit
niet door (eiser) aangetoond. 7.2 Slechts in
de mate dat de toepasselijke wetteksten
niet duidelijk zouden zijn is interpretatie
aan de hand van de voorbereidende werken mogelijk; de duidelijke betekenis van
de regelgeving kan echter niet gewijzigd
worden op grond van de zogenaamde ratio legis of de zogenaamde wil van de wetgever, zoals die door partijen worden gepercipieerd of geformuleerd. 8.1 Ret Rof
van Justitie heeft inderdaad geen uitspraak
gedaan over de vraag of de Belgische wet
van 20.7.1990 het verschil in pensioen-
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leeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke
werknemers heeft opgeheven. Ret Rofvan
Justitie is hiertoe ook niet bevoegd en heeft
er enkel aan herinnerd dat alleen de nationale rechter bevoegd is om de nationale wetgeving te interpreteren en toe te
passen. Indien deze vraag, of de wet van
20.7.1990 het verschil in pensioenleeftijd
tussen mannen en vrouwen heeft opgeheven, door de eerste rechter positief beantwoord, door het Arbeidshof eveneens positief moet beantwoord worden, zijn de dicta
van het arrest van het Rofvan Justitie van
1. 7.1993 onverkort en dwingend van toepassing. Ret gaat hier immers om een identiek probleem als dit gesteld in de zaak Van
Cant. 8.2 De eerste te beantwoorden vraag
is dan : wat betekent in de toepasselijke
wetteksten (in de ruime zin) 'pensioengerechtigde leeftijd' (meer bepaald in artikel 7, 1,- (3) Richtlijn 79/7/E.E.G.), en vervolgens, is de vaststelling van de
pensioengerechtigde leeftijd volgens de wet
van 20.7.1990 voor mannelijke en vrouwelijke werknemers gelijk? 9.1. Artikel1,
§ 1, van de wet van 20.7.1990, zegt dat de
bepalingen van het KB. nr. 50 van toepassing blijven op de pensioenen die 'daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 1991 ingaan, onverminderd
de mogelijke toepassing van afwijkende bepalingen in deze wet'. Dan vervolgt de wet
van 20.7.1990: Roofstuk II Ret rustpensioen. Mdeling I De Pensioenleeftijd (artikel 2) Mdeling II De pensioenberekening
(artikel 3).Welke bepalingen van het K.B.
nr. 50 worden hierdoor opgeheven vanaf
1.1.1991 (artikel16, wet 20.7.1990)? In de
eerste plaats artikel 4 van het KB. nr. 50,
waarin werd bepaald : 'Ret rustpensioen
gaat in op de eerste dag van de maand volgend op deze tijdens welke de belanghebbende het aanvraagt en ten vroegste : l.a)
hetzij de eerste dag van de maand volgend op deze tijdens welke hij de normale
pensioenleeftijd bereikt : 65 of 60 jaar naargelang het een man of een vrouw betreft;
(...)'. Wordt eveneens opgeheven, artikel10,
(§ 1, lid 2) van het K.B. nr. 50, waarin werd
bepaald : 'De breuk die met elk kalenderjaar overeenstemt heeft als teller de eenheid en als noemer het aantal kalenderjaren begrepen in de periode ingaande op 1
januari van het jaar van de twintigste verjaardag en ten vroegste op 1 januari 1926
en eindigend op 31 december van het jaar
dat de eerste dag van de maand volgend op
zijn 65e verjaardag, of zijn 60e naargelang het een man of een vrouw betreft,
voorafgaat. (... )'. 9.2 De nieuwe regeling met
betrekking tot de pensioenleeftijd, die in de
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plaats komt, luidt : Mdeling I De pensioenleeftijd. Art. 2, § 1. Het rustpensioen gaat
in op de eerste dag van de maand volgend
op deze tijdens welke de belanghebbende
het aanvraagt en ten vroegste de eerste dag
van de maand die volgt op de maand
waarin hij de leeftijd van 60 jaar bereikt.
Voor zover deze bepaling niet duidelijk zou
zijn, kan aangehaald worden dat de Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp tot instelling van een flexibele
pensioenleeftijd voor werknemers ... (Parl.
Doc. 1175/1 - 89/90) bij de artikelsgewijze
bespreking (p. 14) over artikel 2 zegt : De
eerste paragraaf bepaalt dat met ingang
van 1 januari 1991 alle mannen en vrouwen ten vroegste de eerste dag van de
maand die volgt op de zestigste verjaardag het rustpensioen kunnen laten ingaan. De gerechtigde kiest met andere
woorden vanaf de leeftijd van 60 jaar de
ingangsdatum van zijn pensioen, zonder
dat hierop een beperking in de tijd is voorzien (. .. ). Er wordt nog aan toegevoegd dat
de juridische begrippen 'normale pensioenleeftijd: en 'vervroegd pensioen' hierdoor
vervallen. De tweede paragraaf wijkt af van
de hoger vermelde stelregel en voorziet een
andere pensioenleeftijd voor bijzondere categorieen; mannelijke gerechtigden op een
conventioneel brugpensioen (65 jaar), ondergrondse mijnwerkers (55 jaar ofna 25
jaar tewerkstelling). 9.3 Met deze teksten wordt duidelijk bepaald dat in de wet
van 20.7.1990 bedoeld wordt met 'pensioenleeftijd', de door de belanghebbendenman of vrouw - gekozen datum om het
pensioen te laten ingaan, let wel ten vroegste vanaf de maand die volgt op de zestigste ve:rjaardag (" ... gaat in ten vroegste ... "),
en verder, dat deze 'stelregel' op dezelfde
wijze geldt voor mannen en voor vrouwen.
Wat ook in de toelichting wordt onderstreept. Alle beschouwingen i.v.m. mogelijke andere definities van 'pensioenleeftijd',
eventueel geput uit andere wetgevingen
dan de pensioenwetgeving voor werknemers, doen hier dus niet terzake. 9.4. Het
is bijgevolg evenzeer duidelijk dat de wet
van 20.7.1990- als algemene regel ('stelregel')- de pensioenleeftijd voor het ingaan van het rustpensioen voor werknemers voor mannen en vrouwen gelijk heeft
gemaakt. 10.1. Vervolgens dient onderzocht wat de draagwijdte terzake is van de
Richtlijn 79/7/E.E.G., en dit uiteraard in het
licht van de interpretatie hieraan gegeven door het Hof van Justitie, in het bijzonder het arrest Van Cant. 10.2.1. De
Richtlijn 79/7 zegt in artikel 4, lid 1 : Het
beginsel van gelijke behandeling (van man-
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nen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid - artikel 1) houdt in dat iedere vorm van discriminatie op grond van
geslacht, hetzij direct, hetzij indirect door
verwijzing naar met name echtelijke staat
of gezinssituatie, is uitgesloten in het bijzonder met betrekking tot : - () - () - de
berekening van de prestaties (... ). Artikel 7,
lid 1, van de Richtlijn 79/7/E.E.G., zegt :
Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de Lid-Staten om van haar
werkingssfeer uit te sluiten : a) de vaststelling van de pensioengerechtigde leeftijd met het oog op de toekenning van
ouderdoms- en rustpensioenen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor
andere prestaties. ( ... ). 10.2.2. Volledigheidshalve kan hier ook verwezen worden naar artikel 7, lid 2, van de Richtlijn
79/7/E.E.G. :'De Lid-Staten onderzoeken
periodiek de gebieden die krachtens lid 1
zijn uitgezonderd, ten einde na te gaan of
het, gelet op de sociale ontwikkeling ter
zake, gerechtvaardigd is deze uitzonderingen te handhaven'. Dit onderstreept immers nog eens dat de uitzonderingen op de
algemene regel van de gelijke behandeling moeten gei:nterpreteerd worden. 10.3.
Artikel 7, lid 1, Richtlijn 79/7/E.E.G., is op
zich voldoende duidelijk; het bedoelt de leeftijd waarop de beroepsbevolking (art. 2) gerechtigd is op de toekenning van een ouderdomspensioen of een rustpensioen. Deze
definitie is naar de inhoud niet verschillend van deze van de wet van 20.7.1990, nl.
de leeftijd waarop de belanghebbenden ten
vroegste het rustpensioen kunnen laten ingaan (Toelichting bij artikel 2, Memorie ... )
ofwaarop, op vraag van de belanghebbenden, het rustpensioen ten vroegste kan ingaan. (artikel2, wet van 20.7.1990). 10.4.
Volledigheidshalve kan nog nagegaan worden welke betekenis het arrest van het Hof
van Justitie in de zaak Van Cant aan
'pensioenleeftijd' geeft voor de toepassing
van artikel 7, lid 1, Richtlijn 79/7/E.E.G.
Verwijzend naar de tekst van artikel 7, lid
1, spreekt het Hofvan Justitie over 'een nationale wettelijke regeling die mannelijke
en vrouwelijke werknemers toestaat vanaf
dezelfde leeftijd met pensioen te gaan, .. .'
(overweging 14 en dictum 1), en het Hof
verstaat hier duidelijk hetzelfde als 'de pensioengerechtigde leeftijd met het oog op de
toekenning van ouderdoms- of rustpensioenen .. .' (Richtlijn) of 'pensioenleeftijd' (overweging 13). Voor het voorstel van dictum 1 gebruikte advocaatgeneraal Darmon in zijn advies de term 'die
een gelijke pensioenleeftijd vaststelt .. .' bij
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die interpretatie van artikel 7, lid 1, Richtlijn 7917/E.E.G. 10.5. Uit dit alles volgt met
voldoende duidelijkheid dat de wet van
20.7.1990 in artikel2, § 1, als algemene regel een zelfde wettelijke pensioenleeftijdin de zin van artikel 7, lid 1, Richtlijn 79/
7/E.E.G. - heeft ingevoerd waarop de mannelijke en de vrouwelijke werknemers hun
rustpensioen kunnen laten ingaan, nl.
vanaf de maand die volgt op hun zestigste verjaardag, of anders: mannelijke en
vrouwelijke werknemers toestaat vanaf dezelfde leeftijd met pensioen te gaan. Overigens zegt het arrest Van Cant ondubbelzinnig en in eenvoudige termen, dat een
nationale wetgeving die mannelijke en
vrouwelijke werknemers toestaat vanaf dezelfde leeftijd met pensioen te gaan, geen
verschil in de berekeningswijze mag handhaven. En het lijdt niet de minste twijfel
dat de tekst van artikel 2, § 1, van de wet
van 20.7.1990, aan mannelijke en vrouwelijke werknemers toestaat vanaf dezelfde
leeftijd met pensioen te gaan. 10.6. Uit artikel4, lid 1, en artikel 7, lid 2, Richtijn 79/
7/E.E.G., kan op geen redelijke manier worden afgeleid dat, zoals (eiser) stelt, indien
de pensioenberekening verschillend is, ook
de pensioenleeftijd ongelijk is. 11.1. Artikel3, § 1 van de wet van 20.7.1990, voorziet in Mdeling 2, De pensioenberekening,
in artikel3, § 1, lid 2, analoog met de vroegere tekst van artikel 10, § 1, tweede en
derde lid, van het KB. m. 50 : De breuk die
met elk kalendeijaar overeenstemt heeft als
teller de eenheid en als noemer het getal 40
of 45 naargelang het een man of een vrouw
betreft. Het is duidelijk, en het wordt door
(eiser) ook erkend, dat het hier gaat om een
ongelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de berekening van het rustpensioen. De vraag of in de gegeven voorwaarden, na de invoering van de gelijke
pensioenleeftijd zoals vastgesteld door artikel 2, § 1, nog een voor mannen en vrouwen ongelijke pensioenberekening, zoals
voorzien in artikel 3, § 1, tweede lid, toegelaten is, gezien de bepalingen van Richtlijn 79/7/E.E.G., werd door het Hofvan Justitie in het arrest Van Cant ondubbelzinnig
negatief beantwoord in dictum 1 : De artikelen 4, lid 1, en 7, lid 1 van Richtlijn 79/
7/E.E.G. van de Raad van 19 december
1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het
gebied van de sociale zekerheid, verzetten zich ertegen dat een nationale wettelijke regeling die mannelijke en vrouwe-
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lijke werknemers toestaat vanaf dezelfde
leeftijd met pensioen te gaan, in de
berekeningswijze van het pensioen een verschil naargelang van het geslacht handhaaft, dat verband houdt met het in de
vroegere wettelijke regeling bestaande verschil in pensioenleeftijd. 11.2. Zoals het Hof
van Justitie ondubbelzinnig heeft herhaald in dictum 2 van het arrest Van Cant,
- in de lijn van zijn vroegere rechtspraak,
aangehaald in de conclusie van advocaatgeneraal Darmon (m. 44-47)- kunnen sedert 23.12.1984 particulieren voor de nationale rechter artikel 4, lid 1, van Richtlijn
79/7/E.E.G., inroepen om de toepassing van
elke met dat artikel strijdige nationale bepaling te beletten. Terecht beroept (verweerder) zich hier dus op om de toepassing van het verschil in de berekeningswijze van het pensioen voorzien in artikel
3, § 1, van de wet van 20.7.1990, te beletten. 11.3. Er is geen betwisting over dat in
het geval van (verweerder), bij gelijke basislonen en gelijke loopbaan, de toepassing van de berekening van het
rustpensioen op basis van een loopbaanbreuk met als noemer 45 een nadelige berekening is vergeleken bij de berekening op
basis van een loopbaanbreuk met als noemer 40, die leidt tot een hoger pensioenbedrag. Overeenkomstig dictum 3 van het
arrest van het Hof van Justitie : 'In geval
van schending van artikel 4, lid 1, van
Richtlijn 7917/E.E.G. heeft de benadeelde
groep recht op toepassing van dezelfde regeling als de bevoordeelde groep die in een
gelijke situatie verkeert, waarbij die regeling, zolang aan de richtlijn geen uitvoering is gegeven, het enig bruikbare referentiekader blijft. (Verweerder) kon dus
terecht vorderen dat de berekening van zijn
rustpensioen zou gebeuren op basis van een
breuk metals noemer 40",

terwijl, aileen de nationale wettelijke regeling die een gelijke pensioenleeftijd invoert voor mannelijke en vrouwelijke gerechtigden, doch in de berekeningswijze van
het pensioen een verschil naargelang het
geslacht handhaaft, onverenigbaar is met
de richtlijn 79/7/E.E.G. betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid; in dergelijke situatie de benadeelde geslachtsgroep recht heeft op de toepassing van dezelfde regeling als de
bevoorrechte groep en dit zolang aan de
richtlijn 7917/E.E.G. geen correcte uitvoering gegeven is; en terwijl, luidens artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990 tot
instelling van een flexibele pensioenleeftijd
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voor werknemers en tot aanpassing van
de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn "het rustpensioen in(gaat) op de eerste dag van de
maand volgend op deze tijdens welke .de belanghebbende het aanvraagt en ten vroegste de eerste dag van de maand die volgt op
de maand waarin hij de leeftijd van 60 jaar
bereikt"; onder het begrip "rustpensioen"
verstaan wordt ''het vervangingsinkomen
dat toegekend wordt aan de gerechtigde die
door ouderdom arbeidsongeschikt is geworden"; het begrip "pensioenleeftijd" in de
zin van voormelde wet duidt op "de leeftijd waarop de gerechtigde geacht wordt
door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn";
uit de parlementaire voorbereiding van de
wet van 20 juli 1990 blijkt dat de wetgever opteerde voor het behoud van een ongelijke pensioenleeftijd, d.w.z. 65 jaar voor
mannen en 60 jaar voor vrouwen zoals dit
onder de gelding van artikel 4, par. 1 van
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers de regel
was; onder gelding van de wet van 20 juli
1990 de gerechtigden geacht worden "door
ouderdom arbeidsongeschikt te zijn" op de
leeftijd van 65 jaar, wat de mannelijke gerechtigden betreft, en op de leeftijd van 60
jaar wat de vrouwelijke gerechtigden betreft; het bestreden arrest ten onrechte
heeft aangenomen dat de wet van 20 juli
1990 de pensioenleeftijd voor mannen en
vrouwen gelijk heeft gemaakt; de wil van
de wetgever de verschillende pensioenleeftijd voor mannelijke en vrouwelijke gerechtigden te behouden overigens blijkt uit
artikel2, § 2, van de wet van 20 juli 1990
dat bepaalt dat voor de mannelijke gerechtigden op een conventioneel brugpensioen
het rustpensioen ten vroegste ingaat op de
leeftijd van 65 jaar; het behoud van de ongelijke pensioenleeftijd in de wet van 20 juli
1990 tot gevolg heeft dat de ongelijke leeftijdsgrenzen bestaan in andere sectoren van
de sociale zekerheid; luidens artikel 64 van
het koninklijk besluit van 25 november
1991 "de werkloze niet meer van uitkeringen (genieten kan) vanaf de eerste dag van
de kalendermaand, volgend op deze van
zijn 65e of60e veijaardag, naargelang het
een man of een vrouw betreft"; artikel108
van de wet betre:ffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoiirdineerd op 14 juli 1994
bepaalt dat ''De uitkeringen aan de gerechtigden ontzegd (worden) r vanaf de eerste dag van de maand na die waarin de
mannelijke gerechtigden 65 jaar en de
vrouwelijke gerechtigden 60 jaar worden";
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deze verschillende leeftijdsgrenzen in de andere sociale zekerheidssectoren aantonen
dat de wetgever in 1990 geenszins de bedoeling heeft gehad de pensioenleeftijd voor
mannen en vrouwen gelijk te schakelen;

zodat, het bestreden arrest door de wet
van 20 juli 1990 te interpreteren als een
wet die door de toepassing van artikel 2, §
1, de mannelijke en vrouwelijke werknemers toelaat op een gelijke leeftijd met pensioen te gaan, en, steunend op deze onjuiste wetsinterpretatie, de bepaling van
artikel 3, § 1 van voormelde wet onverenigbaar te verklaren met de Richtlijn 79/
7/E.E.G. en door bijgevolg te oordelen dat
het rustpensioen van verweerder berekend moet worden zoals het pensioen van
de vrouwelijke gerechtigden, d.w.z. in
veertigsten en niet in vijfenveertigsten, het
bestreden arrest niet wettelijk gerechtvaardigd is en de bepalingen van voormelde Richtlijn 79/7/E.E.G. evenals de overige in het middel aangegeven wettelijke
bepalingen heeft geschonden :

Overwegende dat, krachtens de bepalingen van de wet van 20 juli 1990
tot instelling van een fl.exibele
pensioenleeftijd voor werknemers en
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, inzonderheid zoals
uitgelegd bij artikel 2 van de
uitleggingswet van 19 juni 1996, onder het woord rustpensioen wordt verstaan het vervangingsinkomen dat toegekend wordt aan de gerechtigde die
wordt geacht door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn geworden, welke toestand voor de mannelijke gerechtigden wordt geacht te zijn ontstaan op
de leeftijd van 65 jaar en voor de vrouwelijke gerechtigden op de leeftijd van
60 jaar; dat de pensioengerechtigde
leeftijd voor vrouwelijke en mannelijke werknemers aldus respectievelijk bepaald wordt op 60 en 65 jaar;
Dat artikel 3 van de genoemde wet
de berekeningsmodaliteiten vaststelt
van het pensioen en, gelet op de onderling verschillende pensioenleeftijd
van man en vrouw, een loopbaanbreuk
oplegt die varieert naargelang het een
man of een vrouw betreft;
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Dat de in de wet ingebouwde flexibiliteit de mogelijkheid geeft aan
vrouwen na de pensioenleeftijd verder beroepsactief te zijn om pensioenrechten te verwerven en aan mannen niet tot de pensioenleeftijd actief te zijn, zonder de v66r de wetswijziging bestaande vermindering van
rechten;
Overwegende dat, volgens artikel 4,
lid 1, van richtlijn 79/7/EEG, het beginsel van gelijke behandeling inhoudt
dat iedere vorm van discriminatie op
grond van geslacht, hetzij direct hetzijindirect, uitgesloten is in het bijzonder met betrekking tot de berekening van de prestaties;
Dat, krachtens artikel 7, lid 1, sub
a, van die richtlijn, zij geen afbreuk
doet aan de bevoegdheid van de lidstaten om van haar werkingssfeer uit
te sluiten de vaststelling van de pensioengerechtigde leeftijd met het oog
op de toekenning van ouderdoms- en
rustpensioenen en de gevolgen die
hieruit kunnen voortvloeien voor andere prestaties;
Dat met het begrip pensioengerechtigde leeftijd, die de lidstaat vrij mag
bepalen, bedoeld wordt het tijdstip
waarop de aanspraak op een pensioen
ontstaat; dat hieruit eveneens volgt
dat een lidstaat dit tijdstip vrij mag
bepalen en de richtlijn de lidstaten
niet verplicht onmiddellijk alle verschillen tussen prestaties op te heffen;
Overwegende dat volgens het arrest van het Hofvan Justitie van 30
april 1998 voor het geval de nationale regeling het verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd
en de vaststelling van de leeftijd voor
toekenning van het rustpensioen bepalend is voor de periode gedurende
dewelke de betrokkenen bijdragen
hebben moeten betalen, een discriminatie ter zake van de berekening van
de pensioenen zoals die welke uit de
betrokken nationale wettelijke rege-
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ling voortvloeit, een noodzakelijke en
objectieve band heeft met het verschil
dat ter zake van de pensioenleeftijd is
gehandhaafd;
Dat het Hof van Justitie in dit arrest zegt voor recht dat artikel 7, lid 1,
sub a, van de voormelde richtlijn
aldus moet worden uitgelegd, dat,
wanneer een nationale regeling een
verschil in pensioenleeftijd tussen
mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokken lidstaat het bedrag van het pensioen verschillend mag berekenen naar
gelang van het geslacht van de werknemer;
Dat hieruit volgt dat de regeling van
de Belgische wet die een verschil in
pensioenleeftijd tussen man en vrouw
handhaaft en hierbij aansluitend de
pensioenen voor mannen anders berekent dan de pensioenen voor vrouwen, niet in strijd is met het Europese recht;
Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen gelijk is, en daaruit
afleidt dat het rustpensioen van verweerder in strijd met de voormelde
richtlijn was berekend, de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
·
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
8 maart 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Simont en B-iitzler.

---~-------
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Nr. 138
3e KAMER - 8 maart 1999

ARBEIDSOVEREENKOMST -

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST- RECHT OP
LOON- VOORWAARDEN.

Wanneer de werkgeuer door zijn toedoen de
werknemer belet het werk aan te uangen, heeft laatstgenoemde geen recht op
gewaarborgd dagloon. (Art. 27, eerste lid,
sub 2, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(GLAVERBEL N.V T. JOOS)
ARREST

(A.R. S.98.0071.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1997 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als uolgt :
schending van artikelen 149 van de op 17
februari 1994 gecoordineerde bepalingen
van de Grondwet en 27, eerste lid, sub 2°,
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten,
doordat de appelrechters in de bestreden beslissing het door verweerder ingestelde hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaren en eiseres dienvolgens
veroordelen tot betaling van 14.316,- frank
aan verweerder, te verminderen met de verplichte inhoudingen, in zoverre verschuldigd en over te maken aan de bevoegde instanties, en te vermeerderen met de
verwijlintresten vanaf 18 februari 1994 en
de gerechtelijke intresten, te berekenen op
het netto opeisbaar gedeelte van voormeld
bruto bedrag, en eiseres voorts tot de kosten veroordelen op grond van de volgende
overwegingen : "Uit de stukken van partijen blijkt dat : 1. een voorstel tot verlofregeling voor 1994 voor de afdeling AG van
(eiseres) door deze laatste werd gedaan om
nog verlofdagen op te nemen op 21 januari,
18 februari, 11 maart en 18, 19, 20 en 22
juli 1994; 2. een mededeling aan het personeel van AG op 19 januari 1994 met betrekking tot deze collectieve vakantieregeling dat de verlofregeling overeengekomen met de syndicale delegatie op 16
november 1993 behouden blijft, vermits
hierover geen eenparig akkoord kon be-

_-r _o:, - - - - - - - - - - -
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reikt worden; volgens deze mededeling
houdt deze regeling het best mogelijk rekening met de noodwendigheden van AG
t.o.v. de klanten en met de wensen van het
personeel; 3. uit een schrijven dd. 14 februari 1994, ondertekend door G.L., L.V.B.,
F.M. en (verweerder), blijkt dat zij de vastgestelde verlofregeling van 21 januari en 18
februari 1994 betwisten die bij gebrek aan
unaniem akkoord binnen de ondernemingsraad ten onrechte door (eiseres) werd uitgevoerd, waarmede vele werknemers, waaronder ondergetekenden, niet akkoord waren
en zij bevestigen hun wens het werk aan te
vatten op 18 februari 1994 wat hun onmogelijk is zolang de verlofregeling op die datum van toepassing is; 4. uit een procesverbaal van F. Meeus, gerechtsdeurwaarder, d.d. 21januari 1994 om 7.15 uur, ten
verzoeke van de genoemden onder 3., blijkt
dat hij vastgesteld heeft dat de inkompoort van de Thermopaneafdeling bij (eiseres) te Mol op slot was en in het magazijn geen personen aan het werk waren; 5.
uit de notulen van het verzoeningsbureau
van het Paritair Comite voor de glasnijverheid d.d. 8 maart 1994 in verband
met de vaststelling van de vakantiedata
stelt het bureau dat dit bureau het "betreurt dat een probleem zoals de vaststelling van de vakantiedata in verzoeningsbureau wordt gebracht, stelt vast dat het
overleg op ondernemingsvlak het niet heeft
mogelijk gemaakt om tot een akkoord te komen, dat voor alle partijen aanvaardbaar
was, beveelt aan de partijen aan om in de
toekomst deze procedure te vermijden door
vanaf heden een precieze procedure vast te
leggen''. Na voorlezing van deze bijlage in
het paritair comite preciseert de Voorzitster: "dat het door de economische context van de onderneming niet mogelijk was
het programma van de verloven voor 1994
te wijzigen"; Met dagvaarding d. d. 30 januari 1996 vorderde (verweerder):
- loon 21.1.1994 en 18.2.1994. 6.798 fr.
- maaltijdcheques...................
360 fr.
- schadevergoedingen verlies
vakantiegeld ........................ 7.158 fr.
14.316 fr.
bedrag te vermeerderen met de verwijl( ... )intresten vanaf 18 februari 1994, de
gerechtelijke interesten en de kosten van
het geding; (... ) (Eiseres) steunt zich op een
voorlopige consensus in de afdeling AG d.d.
16 november 1993 met de syndicale afvaardiging, waaronder (verweerder) die ook
aan de vergadering van het Paritair Comite op 8 maart 1994 heeft deelgenomen,
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om de overwegingen van de eerste rechter bij te treden dat (verweerder) deze overeenkomsten niet te goeder trouw uitgevoerd heeft door in de ondernemingsraad
van 9 december 1993 zijn beweerd akkoord
van 16 november 1993 in te trekken; (Verweerder) betwist dat voorbereidende besprekingen in een bepaalde afdeling voorafgaand aan de ondernemingsraad de
draagwijdte van een beslissing in de zin
van artikel 63 van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967 heeft, welke afdeling
niet de vereiste bevoegdheid hiertoe heeft
en dergelijk akkoord in deze "werkgroep"
het individueel akkoord tussen werkgever en (verweerder) kan vervangen; Artikel 63 van het koninklijk besluit van 30
maart 1967 bepaalt : "De paritaire comites kunnen beslissingen treffen omtrent de
datum van de vakantie en de eventuele verdeling ervan. De Minister van Sociale Voorzorg moet ten laatste op 31 december van
het jaar dat datgene voorafgaat waarin de
vakantie moet worden genomen, over deze
beslissingen worden ingelicht. Indien het
paritair comite zijn beslissing op genoemde
datum niet heeft meegedeeld, mag de· ondernemingsraad omtrent ditzelfde object beslissingen treffen. Bij ontstentenis van ondernemingsraad of indien de ondernemingsraad geen beslissing heeft getroffen
mogen de regelingen op het vlak van de onderneming getroffen worden tussen de
werkgever eensdeels en de syndicale afvaardiging anderdeels of bij ontstentenis
van deze laatste, de werknemers. Indien op
deze verschillende vlakken geen beslissing wordt genomen, worden de regelingen getroffen bij individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer"; Het
blijkt niet dat het bevoegd paritair comite op 31 december 1993 een beslissing
omtrent de vakantiedata genomen heeft,
zodat de ondernemingsraad desbetreffend beslissingen mocht nemen. Deze heeft
in zijn vergadering van 6 december 1993
geen akkoord of beslissing bereikt; (Eiseres) bewijst niet dat daarna een akkoord is
tot stand (gekomen) met de syndicale afvaardiging, evenmin dat een individueel akkoord is getroffen met (verweerder) over de
verlofregeling in kwestie; De goedkeuring van het voorstel van (eiseres) in de
voorbereidende vergaderingen van 16 november 1993 en 29 november 1993 van de
afdelingen AG en Vertec van (eiseres) heeft
geen geldingskracht vermits het resultaat van hun werkzaamheden ter beraadslaging aan de ondernemingsraad moet
voorgelegd worden, zoals bepaald door artikel 17 van de wet van 20 september 1948;
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De ondernemingsraad, die bij eenparigheid dient te beslissen volgens het protocol van 17 november 1989 afgesloten in de
onderneming van (eiseres), heeft op 19 december 1993 geen akkoord bereikt over de
voorstellen van de afdelingen; Evenmin
werd in het paritair comite op 8 maart 1994
een akkoord bereikt over de verlofregeling
zoals blijkt uit de verslagen. De vaststelling door het paritair comite dat het voor
(eiseres) niet mogelijk was de verlofregeling
voor 1994 te wijzigen, kan niet als een akkoord beschouwd worden vermits het akkoord van de werknemers hierbij ontbreekt;
Bij gebrek aan enig akkoord, hetzij collectief, hetzij individueel, miskent (eiseres),
door een eenzijdige verlofregeling in te voeren, de bepalingen van artikel 63 van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967; De
beschouwingen van (eiseres) over het gebrek aan goede trouw van (verweerder) bij
de uitvoering van enige overeenkomst is
dan ook terzake zonder relevantie vermits, zoals gezegd, geen akkoord is tot
stand gekomen; Bijgevolg heeft (eiseres)
wederrechtelijk de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van (verweerder) geschorst door het bedrijfte sluiten op 21 januari en 18 februari 1994, waarbij
(verweerder) voldoende aantoont dat (eiseres) voordien op de hoogte was dat (verweerder) niet akkoord was met de eenzijdige door (eiseres) opgelegde verlofregeling
(Cass. 9.10.70, R.D.S. 70, 303; A.H. Luik,
25.2.91, S.R.K. 95, 6, p. 261); Doordat (verweerder) zich heeft aangeboden samen met
drie andere werknemers om de arbeidsovereenkomst uit te voeren en hem dit belet werd door de eenzijdige sluiting van het
bedrijf heeft, in toepassing van artikel 27,
2 W.A.O. (verweerder) recht op het loon
voor de dagtaak die hij normaal had kunnen volbrengen (A.H. Antw. 4.11.91, J. T.T.
92, 458). (Verweerder) heeft zijn recht niet
misbruikt door te weigeren de eenzijdige
verlofregeling niet te aanvaarden en zich op
het werk aan te bieden, waardoor hij aantoont dat (eiseres) hem in de onmogelijkheid stelde het werk aan te vatten; Het gevorderd loon is gederfd loon door toedoen
van (eiseres) waarop (verweerder) gerechtigd is volgens artikel 27, 2 W.A.O., wat
(verweerder) bewijst door het opleggen van
een wederrechtelijke eenzijdige verlofregeling door (eiseres), wat als een fout
dient beschouwd, zodat hij geen schade
dient te bewijzen; (Eiseres) bewijst niet dat
reeds vergoed werd door uitbetaling van vakantiegeld voor 21januari en 18 februari
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1994 en (verweerder) vordert daarentegen het gederfd vakantiegeld voor die dagen ten bedrage van 7.158 Fr.; De vordering is bijgevolg gegrond zodat het
bestreden vonnis wordt tenietgedaan",
terwijl de werknemer die - op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft geschikt is om te werken, krachtens artikel 27, eerste lid, sub 2', van de wet van 3
juli 1978, recht heeft op het loon dat hem
zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had kunnen volbrengen, wanneer hij, buiten het geval van staking, wegens een oorzaak die onafhankelijk is van
zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij zich normaal op de plaats
van het werk had begeven, hetzij de arbeid, waaraan ltij bezig was, niet kan voortzetten,
en terwijl, eerste onderdeel, artikel 27,
eerste lid, sub 2', van de wet van 3 juli
1978 niet toepasselijk is wanneer de werknemer de arbeid op een welbepaalde dag
niet kan beginnen ten gevolge van een omstandigheid die voortvloeit uit de wil van
een der partijen, zoals de omstandigheid
dat de werkgever van oordeel is dat er op
die bewuste dag vakantie moet worden genomen en hij de betrokken werknemer op
die dag derhalve geen arbeid dient te verschaffen; De onmogelijkheid tot het beginnen van de arbeid in de zin van het aangehaalde artikel 27, eerste lid, sub 2', een
objectieve onmogelijkheid veronderstelt, die
niet aileen onafhankelijk is van de wil van
de werknemer, maar ook van de werkgever; Ret arbeidshof te dezen oordeelt dat
"(h)et gevorderd loon (. .. ) gederfd loon (is)
door toedoen van (eiseres) waarop (verweerder) gerechtigd is volgens artikel27,
2 W.A.O., wat (verweerder) bewijst door het
opleggen van een wederrechtelijke eenzijdige verlofregeling door (eiseres), wat als
een fout dient beschouwd, zodat hij geen
schade dient te bewijzen"; De appelrechters
op grond van de vaststellingen in het bestreden arrest aldus niet wettig tot het besluit konden komen dat verweerder "wegens een oorzaak die onafhankelijk is van
zijn wil de arbeid niet kon beginnen wanneer hij zich normaal op de plaats van het
werk had begeven" en dienvolgens recht
had op gewaarborgd dagloon voor 21 januari en 18 februari 1994,
zodat de appelrechters op grond van de
door hen vastgestelde feitelijke gegevens
niet wettig konden oordelen dat verweerder te dezen recht heeft op gewaarborgd
dagloon (schending van artikel27, eerste
lid, sub 2', van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten),

------

339

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, volgens artikel
27, eerste lid, aanhef en 2", van de
Arbeidsovereenkomstenwet, de werknemer die geschikt is om te werken op
het ogenblik dat hij zich naar het werk
begeeft en die wegens een oorzaak die
onafhankelijk is van zijn wil de arbeid niet kan beginnen wanneer hij
zich normaal op de plaats van het
werk had begeven, recht heeft op het
loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn dagtaak normaal had
kunnen volbrengen;
Dat die wetsbepaling onder meer beoogt de werknemer recht op loon te
verzekeren voor een arbeidsdag
waarop hij buiten zijn wil niet heeft
kunnen arbeiden maar geen uitstaans
heeft met een geval waar de werkgever door zijn toedoen de werknemer
belet het werk aan te vangen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder zijn arbeidsprestatie niet kon beginnen omdat de
werkgever wederrechtelijk vakantiedagen had opgelegd; dat het arrest het
recht van verweerder steunt op de
voormelde bepaling van artikel 27 en
dienvolgens aan verweerder loon toekent voor twee wederrechtelijk opgelegde vakantiedagen;
Dat het arrest aldus die bepaling
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
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8 maart 1999 - 3 9 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.
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KAMER -

8 maart 1999

(VOLTALLIGE TERECHTZITTING)

1° PENSIOEN -

WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING- MANNEN EN VROUWEN- TOEPASSINGSGEBIEDUITSLUITING- PENSIOENLEEFTIJD - VERSCHIL - MANNELIJKE EN VROUWELIJKE
WERKNEMERS- E.G. -ARTIKEL 7, RICHTLIJN
RAAD 7917/EEG - DRAAGWIJDTE - RUSTPENSIOEN- BEREKENINGSWIJZE.

2° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN- ALGEMEEN- PENSIOEN- WERKNEMERS- RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING MANNEN EN VROUWEN UITSLUITING TOEPASSINGSGEBIED PENSIOENLEEFTIJD - VERSCHIL- MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS- E.G.
- ARTIKEL 7, RICHTLIJN RAAD 79/7/EEGDRAAGWIJDTE
RUSTPENSIOEN
BEREKENINGSWIJZE.

1 o en 2° Art. 7, lid 1, sub a, van richtlijn
79 I 7 I EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid moet aldus worden uitgelegd dat,
wanneer een nationale regeling, zoals in
Belgii!, een verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokken lidstaat het bedrag van het pensioen
verschillend mag berekenen naar gelang van het geslacht van de werknemer (1). (Art. 7, lid 1, a, Richtlijn van de
Raad 79/7/EEG.)
(1) Zie concl. O.M.

Nr. 139

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. PAROTTE)

Advocaat-generaal Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling):
1. In mijn conclusie voor Uw arrest van
4 november 1996 (2) heb ik gezegd dat in
het eerste middel aan Uw Hof de vraag
werd gesteld of een gelijkschakeling van de
pensioenleeftijd voor vrouwelijke en mannelijke werknemers kon worden afgeleid uit
artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990
tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de
evolutie van het algemeen welzijn.
Tevens heb ik gezegd dat het antwoord
volgens mij persoonlijk negatief luidde
maar dat Uw Hof zich bij het onderzoek
van het eerste middel daartoe niet mocht
beperken. Wanneer een bestreden beslissing haar dictum grondt op een door de
voorziening bekritiseerd motief, kan het Hof
immers, voegde ik eraan toe, dit vervangen door een rechtsgrond die het dictum
van die beslissing wel verantwoordt en is
het middel in dat geval, ook al is het gegrond, niet ontvankelijk bij gemis aan belang.
Te dezen leek het me echter helemaal
niet zeker dat artikel2, § 1, van de wet van
20 juli 1990, zelfs zoals het op bindende
wijze was uitgelegd door artikel 2 van de
interpretatieve wet van 19 juni 1996, verenigbaar was met artikel 7 van richtlijn 191
7/EEG van 19 december 1978 van de Raad
betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid.
Indien een dergelijke onverenigbaarheid had bestaan, dan had ze tot gevolg
kunnen hebben dat het bestreden arrest
dat, met bevestiging van het bestreden vonnis, had beslist dat het rustpensioen van
verweerder moest worden berekend valgens een met ieder kalenderjaar overeenkomende breuk, met de eenheid in de teller en het getal veertig in plaats van
vijfenveertig in de noemer eventueel zou
kunnen worden gegrond op een rechtsgrond die afgeleid is uit het in het bestreden arrest aangehaalde artikel 4, § 1 van
dezelfde richtlijn.
(2) Cass., 4 nov. 1996, volt. terechtz., A.R.
S.96.0028.F, nr. 412, met concl. O.M., in Bull. en
Pas., I, inzonderheid nrs. 1, 2, 3, 6, 7 en 9. Het arrest en de concl. O.M. zijn tevens gepubliceerd in
J.T.T., 1996, p. 489 e.v., inA.P.T., 1996, p. 220 e.v.,
en in J. T., 1997, p. 388 e.v.
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Het kwam mij dan ook voor dat de vraag
of de Belgische pensioenregeling voor werknemers, zoals ze vervat lag in de wetten
van 20 juli 1990 en 19 juni 1996, kon worden gehandhaafd op grand van de
uitzonderingsbepaling, vervat in artikel 7
van richtlijn 7917/EEG, slechts kon worden beantwoord als Uw Hof aan het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen een aantal prejudiciele vragen
stelde die op zijn minst ingegeven waren
door de in mijn conclusie uiteengezette
overwegingen.
2. Ik herinner aan de inhoud van de vier,
door mij aangehaalde bepalingen.
Artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli
1990 tot instelling van een fiexibele
pensioenleeftijd voor werknemers en tot
aanpassing van de werknemerspensioenen
aan de evolutie van het algemeen welzijn
bepaalt dat het rustpensioen ingaat op de
eerste dag van de maand volgend op deze
tijdens welke de belanghebbende het aanvraagt en ten vroegste de eerste dag van de
maand die volgt op de maand waarin hij de
leeftijd van 60 jaar bereikt.
Artikel 2 van de wet van 19 juni 1996 tot
interpretatie van de bovengenoemde wet
van 20 juli 1990 bepaalt dat voor de toepassing van de artikelen 2, §§ 1 - ik herinner eraan dat het hier wei degelijk gaat
om de bepaling waarvan ik de inhoud merhoven heb weergegeven- 2, 3, en 3, §§ 1,
2, 3, 5, 6, 7, van bovengenoemde wet van 20
juli 1990, onder het woord "rustpensioen"
wordt verstaan het vervangingsinkomen
dat toegekend wordt aan de gerechtigde die
wordt geacht door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn geworden, welke toestand
voor de mannelijke gerechtigden wordt geacht te ontstaan op de leeftijd van 65 jaar
en voor de vrouwelijke gerechtigden op de
leeftijd van 60 jaar.
Krachtens artikel 4, § 1, van richtlijn 79/
7/EEG van de Raad van 19 december 1978
houdt het beginsel van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in dat iedere vorm van discriminatie op grand van
het geslacht, hetzij direct, hetzij indirect,
door verwijzing naar met name echtelijke
staat of gezinssituatie, uitgesloten is in het
bijzonder met betrekking tot de werkingssfeer van de regelingen alsmede de voorwaarden inzake toelating tot die regelingen, de verplichting tot premiebetaling en
de premieberekening, de berekening van de
prestaties, waaronder begrepen de verhogingen verschuldigd uit hoofde van de echtgenoot en voor ten laste komende perso-
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nen, alsmede de voorwaarden inzake duur
en behoud van het recht op de prestaties.
Luidens artikel 7, § 1, a, van richtlijn 79/
7/EEG van de Raad van 19 december 1978
ten slotte, doet deze richtlijn geen afbreuk
aan de bevoegdheid van de Lid-Staten om
van haar werkingssfeer uit te sluiten : de
vaststelling van de pensioengerechtigde leef
tijd met het oog op de toekenning van
ouderdoms- en rustpensioenen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor
andere prestaties.
3. In het arrest van 4 november 1996, dat
in voltallige terechtzitting is gewezen, heeft
Uw Hof zich bij de zienswijze van het openbaar ministerie aangesloten. N a te hebben beslist, enerzijds, dat de wet van 20 juli
1990 tot instelling van een fiexibele
pensioenleeftijd voor werknemers en tot
aanpassing van de werknemerspensioenen
aan de evolutie van het algemeen welzijn, niet bedoeld was om een gelijke
pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen in te voeren, anderzijds, dat uit de interpretatieve wet van 19 juni 1996 volgt dat
de wet van 20 juli 1990 het in het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 vervatte verschil in pensioenleeftijd tussen
mannelijke en vrouwelijke werknemers niet
opgeheven heeft, en dat de pensioenleeftijd
in de regel 60 jaar blijft voor de vrouwen en
65 jaar voor de mann en, heeft Uw Hof het
Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen gevraagd, bij wege van prejudiciele beslissingen, uitspraak te doen over de
interpretatie van het begrip "pensioengerechtigde leeftijd" in artikel 7 van richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978.
4. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn arrest van 30 april1998 waarin het uitspraak
deed over de door Uw Hofvoorgelegde vragen (3), voor recht gezegd dat artikel 7, lid
1, sub a, van richtlijn 7917/EEG van de
Raad van 19 december 1978 betreffende de
geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, aldus moet worden
uitgelegd dat,wanneer een nationale regeling een verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokken
(3) H.v.J., 30 aprill998 (De Vriendt e.a., en
Rijksdienst voor Pensioenen - Office national des
Pensions), C-377/96 tot C-384/96, Rec. H.v.J., I,
p. 2105.
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lidstaat het bedrag van het pensioen verschillend mag berekenen naar gelang van
het geslacht van de werknemer.
Het arrest van het Hofvan Justitie van
de Europese Gemeenschappen vermeldt dat
voor het geval dat dit verschil zou zijn gehandhaafd, dient te worden opgemerkt, dat
de vaststelling van de leeftij d voor de toekenning van het rustpensioen inderdaad
bepalend is voor de periode gedurende dewelke de betrokkenen bijdragen voor het
pensioenstelsel kunnen betalen en dat in
een dergelijk geval een discriminatie ter
zake van de berekening van de pensioenen zoals die welke uit de betrokken nationale wettelijke regeling voortvloeit, dus
een noodzakelijke en objectieve band heeft
met het verschil dat ter zake van de
pensioenleeftijd is gehandhaafd.
5. Zoals ik al gezegd heb, heeft Uw Hof
in zijn arrest van 4 november 1996 erop gewezen dat de wet van 20 juli 1990 het in
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 vervatte verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke
werknemers niet heeft opgeheven en dat de
pensioenleeftijd in beginsel 60 jaar blijft
voor de vrouwen en 65 jaar voor de mannen.
Uit het onderling verband tussen Uw arrest en het arrest van 30 april1998 van het
Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen kan dus worden afgeleid dat Belgie het recht behoudt om het bedrag van het
pensioen verschillend te berekenen naar gelang van het geslacht van de werknemer.
Daaruit volgt :
1) dat Uw Hof geen rechtsgrond die het
dictum van het bestreden arrest verantwoordt, mag vervangen door een rechtsgrond, die is afgeleid uit het in het bestreden arrest aangehaalde gemeenschapsrecht;
2) dat het door de Rijksdienst voor Pensioenen tot staving van zijn voorziening
aangevoerde eerste middel niet onontvankelijk is bij gebrek aan belang;
3) dat het arbeidshof, nu het zijn beslissing grondt, enerzijds, op de overweging dat
het in het koninklijk besluit nr 50 van 24
oktober 1967 vastgelegde verschil in
pensioenleeftijd tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers is opgeheven door de
wet van 20 juli 1990 en, anderzijds, op de
overweging dat artikel4, § 1, van richtlijn 79/7/EEG op verweerder moet worden toegepast, zijn beslissing volgens welke
het pensioen van verweerder moet worden berekend volgens een breuk met het

getal veertig in plaats van vijfenveertig in
de noemer, op verkeerde overwegingen gegrond heeft;
Het eerste middel is dus gegrond.
6. Eiser wordt veroordeeld in de kosten
(art. 1017, tweede lid, Ger.W.)
Conclusie : vernietiging.
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.96.0028.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1995 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
4 november 1996 (4);
Gelet op het arrest, door het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen op 30 april1998 gewezen (5);
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, 4 (inzonderheid eerste lid), 7 (inzonderheid eerste lid)
van de Richtlijn van de Raad 79/7/EEG van
19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van
gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, 1, 2, (inzonderheid §§ 1 en 2), 3 (inzonderheid § 1) van de wet van 20 juli 1990
tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de
evolutie van het algemeen welzijn, 108 van
de op 14 juli 1994 gecoordineerde wet betre:ffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 64
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en, voor zoveel als nodig,
schending van artikel4 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen
voor werknemers,
doordat het bestreden arrest, nu eiser bij
beslissing waarvan op 29 april 1994 kennis is gegeven, aan verweerder, met ingang van 1 juli 1994 een rustpensioen als
werknemer heeft toegekend dat is berekend op een beroepsloopbaan weergegeven door de breuk 44/45, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de administratieve beslissing wijzigt, voor recht zegt dat
(4) Zie de concl. van het O.M.
(5) Zie noot 4.
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verweerders pensioen berekend zal worden volgens een breuk die overeenstemt
met elk kalendmjaar, met als teller de eenheid en als noemer het getal 40 in plaats
van 45, en dat het arbeidshof, om aldus te
beslissen, - na inzonderheid erop te hebben gewezen dat eiser, nu hij oordeelde dat
de Belgische wet van 20 juli 1990 tot instelling "van een flexibele pensioenleeftijd"
geenszins beoogt en evenmin tot· gevolg
heeft de pensioenleeftijd gelijk te stellen,
die op 60 jaar blijft voor de vrouwen en 65
jaar voor de mannen, de eerste rechter verwijt dat hij niet heeft vastgesteld dat die
wet onder toepassing viel van de uitzondering toegestaan bij artikel 7, eerste lid,
a), van de Richtlijn 79/7/EEG die bepaalt
dat zij geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de Lid-Staten om van haar werkingssfeer uit te sluiten : de vaststelling
van de pensioengerechtigde leeftijd met het
oog op het toekennen van ouderdoms- en
rustpensioenen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor andere prestaties, en aldus een verkeerde toepassing
heeft gemaakt van het arrest Van Cant dat
het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen op 1 juli 1993 heeft gewezen - hierop steunt dat artikel 2, § 1, van
de wet van 20 juli "een volledig gelijke behandeling van mannen en vrouwen uitdrukt met betrekking tot de aanvangsdatum van hun pensioen en, daarmee
samenhangend, met hun pensioenleeftijd;
(. .. ); dat uit (die bepaling) van de wet van
20 juli 1990 dus volgt dat zij 'mannelijke en
vrouwelijke werknemers het recht geeft om
op dezelfde leeftijd met pensioen te gaan',
dat wil zeggen vanaf de leeftijd die zij met
gelijke vrijheid kiezen en ten vroegste vanaf
de leeftijd van 60 jaar; dat op de regel vastgelegd in § 1 van artikel 2 weliswaar in §
2 een uitzondering wordt gemaakt op grond
van het geslacht, te weten dat het rustpensioen ingaat op de eerste dag van de
maand volgend op die tijdens welke de
mannelijke bruggepensioneerde de leeftijd van 65 jaar bereikt; (. .. ) dat het evenwei vanzelfsprekend is dat het algemeen
beginsel van de gelijke pensioenleeftijd voor
mannen en vrouwen door die beperkte uitzondering niet kan worden geacht ontkracht te zijn, te meer daar die uitzondering ingegeven is door overwegingen die
hoofdzakelijk de verdeling van de lasten
over de stelsels van sociale zekerheid betreffen; dat het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 het, in de wet van 20 juli
1990 opzij geschoven, beginsel van ... een
'normale pensioenleeftijd' had aangenomen, die voor de mannen op 65 jaar en voor
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de vrouwen op 60 jaar was bepaald, en die
vaak was gelijkgesteld met een 'hakbijlleeftijd'; (. .. ); dat overigens datzelfde koninklijk besluit, met het oog op de reeds
toen bestaande bezorgdheid om plaats te
maken op de arbeidsmarkt, de mannen de
mogelijkheid hood om het genot van de
prestaties van het rustpensioen aan te vragen tijdens de periode van vijf jaar voorafgaande aan de normale pensioenleeftijd,
met dien verstande evenwel dat die prestaties aanzienlijk worden verminderd, te
weten met 5 pet. per vervroegd jaar; dat het
duidelijk is dat met een dergelijke wetgeving, gegrond op het beginsel van een normale pensioenleeftijd die verschilt voor
mannelijke en vrouwelijke werknemers,
werd aangenomen dat Belgie gebruik
maakte van de mogelijkheid van uitsluiting, als bepaald bij artikel 7, eerste lid, sub
a) van de de Richtlijn 79/7 EEG; dat met
betrekking tot de wet van van 20 juli 1990,
de auteurs ervan duidelijk twee grote doelstellingen hebben nagestreefd zoals uit de
wetsgeschiedenis blijkt (. .. ); dat de eerste
doelstelling 'de invoering betrofvan een
flexibele pensioenleeftijd voor werknemers, in plaats van de bestaande hakbijlleeftijd' (verslag Daerden, p. 2) ... ; dat dat
flexibel pensioenstelsel de opheffing beoogde van het vervroegd pensioen en van de
verminderingscoefficient van 5 pet. per vervroegdjaar, en het vervangen van all~ vormen van brugpensioen (. .. ); dat de tweede
doelstelling de gelijke behandeling beoogde van mannen en vrouwen, niet aileen door het instellen van een identieke
flexibele pensioenleeftijd voor beide geslachten, maar oorspronkelijk ook door het
toepassen van dezelfde modaliteiten voor de
berekening van het bedrag van het pensioen"; dat voorstellen in die zin werden
verworpen maar "dat, niettemin, de wet
van 20 juli 1990 het koninklijk besluit nr.
50 ingrijpend wilde wijzigen door het begrip normale pensioenleeftijd, die verschilde naargelang het geslacht, te vervangen door het begrip flexibele pensioenleeftijd, die voor mannelijke en vrouwelijke
werknemers op dezelfde wijze wordt omschreven; (... ); dat aldus de teleologische
analyse van de nieuwe wet, die overeenstemt met haar letterlijke uitlegging, tot de
vaststelling leidt dat die wet, volgens de bewoordingen die worden gebruikt in het motiefnr. 13 van het arrest Van Cant, het verschil in pensioenleeftijd heeft opgeheven dat
in de oude wetgeving tussen vrouwelijke en
mannelijke werknemers bestond (... ); dat de
status-quo theorie ... in de grond uitgaat
van de basisgedachte dat de wet van 20 juli
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1990 de pensioenleeftijd blijft bepalen op 60
jaar voor de vrouwen en op 65 voor de mannen, nu zij het pensioen blijft berekenen in
veertigsten voor eerstgenoemden en in
vijfenveertigsten voor laatstgenoemden (. .. );
dat een dergelijke uitleg vooreerst blijft uitgaan van de overweging dat de pensioenleeftijd de leeftijd zou zijn 'waarop de titularis een volledig recht op pensioen
verkrijgt' ... ofnog 'de leeftijd waarop mannen en vrouwen aanspraak kunnen rnaken op dezelfde pensioenrechten' (. .. ) terwijl die opvattingen thans opzij zijn
geschoven (... )door de rechtspraak van het
Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen; (. .. ) dat volgens een tweede argument (. .. ) de nieuwe wet geen gemeenschappelijke pensioenleeftijd voor beide
geslachten vastlegt omdat in andere wetten ofverordeningen inzake sociale zekerheid, bepalingen blijven bestaan die werkloosheidsuitkeringen en ziekte- en
invaliditeitsvergoedingen aan vrouwelijke werknemers tot 60 jaar en aan mannelijke werknemers tot 65 jaar uitkeren;
(. .. ); dat ook in dat geval de zin en de draagwijdte van de wet van 20 juli 1990 niet mogen worden gewijzigd of zelfs omgekeerd aileen omdat Belgie verzuimt zijn wetgevend
arsenaal aan te passen aan het beginsel
van de gelijke pensioenleeftijd voor mannen vrouwen op zestig jaar als bepaald in
de voornoemde wet(... ); ... dat de voorstanders van de status-quo theorie ook verwijzen naar de grote analogie tussen de
nieuwe wet en de voorafgaande wetgeving, aangezien het koninklijk besluit nr. 50
reeds bepaalde dat het recht op pensioen
openviel wanneer de betrokkene daartoe
een aanvraag indiende en ten vroegste op
de leeftijd van 60 jaar, ook voor de mannelijke werknemers die een vervroegd pensioen konden aanvragen (. .. ); dat zij derhalve beklemtonen dat de enige bij de wet
van 20 juli 1990 ingevoerde wijziging de opheffing zou zijn van de verminderingscoefficient van 5 pet. per vervroegdjaar en dat
zij aldus niet meer dan een gedeeltelijke gelijke behandeling van de mannen zou hebben beoogd, door hen de mogelijkheid te
bieden op 60 jaar met pensioen te gaan in
minder ongunstige omstandigheden dan
vroeger (. .. ); dat in werkelijkheid het, overigens stilzwijgend, opgeven van die verminderingscoefficient slechts het gevolg is
van het - duidelijk verwoord - beginsel
van een gelijke pensioenleeftijd op zestig
jaar voor beide geslachten en van het uitsluiten van het vroegere concept van de
normale pensioenleeftijd die voor de mannen op 65 jaar was vastgesteld, nu de be-
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trokken wet dienaangaande neigt naar een
volledig gelijke behandeling die alleen lijdt
onder het litigieuze behoud van de discriminatie met betrekking tot de berekening
van de prestaties; (. ..) dat ... het arrest Van
Cant, nu het rekening houdt met 'een nationale wetgeving die mannelijke en vrouwelijke werknemers toestaat op dezelfde
leeftijd met pensioen te gaan', in die formule het stelsel opneemt dat is ingesteld
door die wet, die onder de naam 'flexibiliteit' vrouwen en mannen toestaat vanaf 60
jaar met pensioen te gaan, ofwel precies op
die leeftijd is ofwellater volgens hun eigen vrije keuze; dat kortom, wat betreft de
pensioenleeftij d, als omschreven in de
rechtspraak van het Hofvan Justitie van
de Europese Gemeenschappen, de wet van
20 juli 1990 duidelijk is (. .. ); dat zij bijgevolg moet worden uitgelegd als een wet die,
in haar artikel 2, § 1, de mannelijke en
vrouwelijke werknemers toestaat op dezelfde leeftijd met pensioen te gaan, terwijl haar artikel 3, § 1, ingevolge het arrest Van Cant, strijdig is met het beginsel
van de gelijke behandeling vastgelegd in artikel 4, eerste lid, Richtlijn 79/7 EEG",

terwijl, luidens artikel 2, § 1, van de wet
van 20 juli 1990 "het rustpensioen ingaat
op de eerste dag van de maand volgend op
deze tijdens welke de belanghebbende het
aanvraagt en ten vroegste de eerste dag
van de maand die volgt op de maand
waarin hij de leeftijd van 60 jaar bereikt";
in de zin van die wet en van de hele desbetreffende Belgische wetgeving, onder het
begrip rustpensioen verstaan wordt het
vervangingsinkomen dat toegekend wordt
aan de werknemer die door ouderdom ongeschikt wordt bevonden om nog een
beroepsactiviteit uit te oefenen, en dus zijn
bestaan en dat van zijn familie te verzekeren; het begrip pensioenleeftijd duidt op
de leeftijd waarop de gerechtigde geacht
wordt door ouderdom arbeidsongeschikt te
zijn; die leeftijd op 65 jaar voor de mannen en 60 jaar voor de vrouwen is bepaald
bij het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers; de wetgever, zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis
van de wet van 20 juli 1990, dienaangaande niets heeft willen wijzigen; in tegenstelling tot de beslissing van het arrest, bijgevolg uit artikel 2, § 1, van die wet
niet kan worden afgeleid dat de mannelijke en vrouwelijke werknemers op dezelfde leeftijd met pensioen zouden mogen gaan; datzelfde artikel2, door in zijn
§ 2 te bepalen dat voor de mannelijke
gerechtigden op een conventioneel
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brugpensioen het rustpensioen ten vroegste ingaat op de leeftijd van 65 jaar, bevestigt dat niettegenstaande het invoeren van een flexibele pensioenleeftijd, de
leeftijd van 65 jaar voor de mannen de normale pensioenleeftijd blijft; het behoud van
de ongelijke pensioenleeftijd ook nog wordt
bevestigd in artikel 64 van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, en in artikel 108 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
waaruit volgt dat mannen verder werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid blijven ontvangen tot de leeftijd van 65 jaar, terwijl
vrouwen die uitkeringen niet meer ontvangen zodra zij de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt; in werkelijkheid, en zoals werd
gezegd in de parlementaire voorbereiding
van de wet van 20 juli 1990, die wet geen
identieke pensioenleeftijd beoogt vast te
stellen voor mannen en vrouwen; de bedoeling van de wet, en inzonderheid van
haar artikel 2, erin bestond de mannelijke werknemers aan te sporen om de arbeidsmarkt te verlaten op 60 jaar zonder de
normale pensioenleeftijd, die voor hen 65
jaar bleef, af te wachten; daaruit volgt dat
het bestreden arrest door de wet van 20 juli
1990 te interpreteren als een wet die door
de toepassing van haar artikel2, § 1, de
mannelijke en vrouwelijke werknemers toelaat op een gelijke leeftijd met pensioen te
gaan, en, zich steunend op deze onjuiste
wetsinterpretatie, de bepaling van artikel 3, § 1 van voormelde wet onverenigbaar te verklaren met de Richtlijn 7917/
EEG en door bijgevolg te oordelen dat het
rustpensioen van verweerder berekend
moet worden zoals het pensioen van de
vrouwelijke gerechtigden, d.w.z. in veertigsten en niet in vijfenveerstigsten, de bepalingen van de voormelde richtlijn evenals de overige in de aanhef van het middel
aangegeven wettelijke bepalingen schendt :

Overwegende dat, krachtens de bepalingen van de wet van 20 juli 1990
tot insteling van een flexibele
pensioenleeftijd voor werknemers en
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, inzonderheid zoals
uitgelegd bij artikel 2 van de
uitleggingswet van 19 juni 1996, onder het woord rustpensioen wordt verstaan het vervangingsinkomen dat toegekend wordt aan de gerechtigde die
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wordt geacht door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn geworden, welke toestand voor de mannelijke gerechtigden wordt geacht te zijn ontstaan op
de leeftijd van 65 jaar en voor de vrouwelijke gerechtigden op de leeftijd van
60 jaar; dat de pensioengerechtigde
leeftijd voor vrouwelijke en mannelijke werknemers aldus respectievelijk bepaald wordt op 60 en 65 jaar;
Dat artikel 3 van de genoemde wet
van 20 juli 1990 de berekeningsmodaliteiten vaststelt van het pensioen en, gelet op de onderling verschillende pensioenleeftijd van man en
vrouw, vereist dat het pensioen zou
worden berekend door middel van
breuken die varieren naar gelang het
een man of een vrouw betreft;
Dat de bij de wet ingevoerde flexibele regeling de vrouw de gelegenheid biedt te blijven werken na de
pensioenleeftijd en aan de man de gelegenheid biedt te stoppen met werken v66r de pensioenleeftijd;
Overwegende dat, volgens artikel 4,
lid 1, van richtlijn 79/7/EEG, het beginsel van gelijke behandeling inhoudt
dat iedere vorm van discriminatie op
grond van geslacht, hetzij direct hetzij indirect, uitgesloten is in het bijzonder met betrekking tot de berekening van de prestaties;
Dat, krachtens artikel 7, lid 1, sub
a, van de richtlijn, deze richtlijn geen
afbreuk doet aan de bevoegdheid van
de lidstaten om van haar werkingssfeer uit te sluiten de vaststelling van
de pensioengerechtigde leeftijd met het
oog op de toekenning van ouderdomsen rustpensioenen en de gevolgen die
hieruit kunnen voortvloeien voor andere prestaties;
Dat met het begrip pensioengerechtigde leeftijd, die de lidstaat vrij mag
bepalen, bedoeld wordt het tijdstip
waarop de aanspraak op een pensioen
ontstaat; dat hieruit eveneens volgt
dat een lidstaat die leeftijd vrij mag
bepalen en de richtlijn de lidstaten
niet verplicht onmiddellijk aile verschillen tussen de prestaties op te heffen;
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Overwegende dat, volgens het arrest van het Hofvan Justitie van 30
april 1998, voor het geval de nationale regeling een verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd,
de vaststelling van de leeftijd voor toekenning van het rustpensioen bepalend is voor de periode gedurende dewelke de betrokkenen bijdragen voor
het pensioenstelsel kunnen betalen, en
een discriminatie ter zake van de berekening van de pensioenen zoals die
welke uit de betrokken nationale wettelijke regeling voortvloeit, een noodzakelijke en objectieve band heeft met
het verschil dat ter zake van de
pensioenleeftijd is gehandhaafd;
Dat het Hof van Justitie in dit arrest zegt voor recht dat artikel 7, lid 1,
sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een nationale regeling een verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd, de betrokk~n lidstaat het bedrag van het pen~?ioen verschillend
mag berekenen naar gelang van het
geslacht van de werknemer;
Dat hieruit volgt dat de regeling van
de Belgische wet die een verschil in
pensioenleeftijd tussen man en vrouw
handhaaft en hierbij aansluitend de
pensioenen voor mannen anders berekent dan de pensioenen voor vrouwen, niet in strijd is met het Europese recht;
Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen gelijk is, en daaruit
afleidt dat het rustpensioen van verweerder in strijd met de voormelde
richtlijn was berekend, de in het middel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in
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de kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
8 maart 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - 1krslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Simont.
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2e KAMER- 9 maart 1999

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE- BEGRIP.
VORMEN- BEGRIP- WERKNEMER, SLAGHTOFFER VAN DE FOUT VAN EEN DERDE- WETTELIJKE, REGLEMENTAIRE OF CONVENTIONELE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER
- BETALING ZONDER TEGENPRESTATIE- BESTAAN VAN DE SCHADE- VASTSTELLING.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE - BEGRIP.
VORMEN- BEGRIP- WERKNEMER, SLAGHTOFFER VAN DE FOUT VAN EEN DERDE- TIJDELIJK VERLIES VAN WERKPRESTII.TIESSCHADE - BEGRIP.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. FElLDATUM- RAMING- WERKNEMER, SLAGHTOFFER VAN DE FOUT VAN EEN DERDE- TIJDELIJK VERLIES VAN WERKPRESTATIES.

1o De rechter die moet oordelen over een be-

twisting omtrent het bestaan van schade
van een werkgever die, ingevolge het feit
dat een werknemer slachtoffer werd van
een aan de {out van een derde te wijten
ongeval, krachtens wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen betalingen heeft gedaan, dient niet alleen
vast te stellen dat die werkgever die betalingen zonder tegenprestatie heeft gedaan, maar moet bovendien het bestaan
vaststellen van een schade die losstaat
van die verplichtingen (1). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
(1) Zie Cass., 24 april1996, A.R. P.95.0977.N,

nr. 123.
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2° Ret tijdelijk verlies van arbeidsprestaties

van een werknemer, ingevolge in een ongeval opgelopen verwondingen, is, in
hoofde van de werkgever, op zichzelf
schade, ook al kan deze dit verlies compenseren door tijdelijk andere, zelfs uitsluitend voor dergelijke omstandigheid
voordien in dienst genomen eigen werknemers met de uitvoering van die prestaties te gelasten (2). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
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Overwegende dat de voorziening aileen de eerste en de tweede verweerder betreft :

Over het derde onderdeel van het derde
middel:
schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet, van artikelll38, 2",
van het Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 1134, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, van artikel 13 van de Wet
3° Het staat de rechter, wanneer hij op on- van 23 juli 1926 tot oprichting van de N aaantastbare wijze heeft vastgesteld dat tionale Maatschappij der Belgische Spooreen werkgever tijdelijk verlies van wegen, gewijzigd door de Wet van 21 april
arbeidsprestaties van een werknemer, in- 1965, van de cijfers 1, 2 en 10 van de
gevolge in een ongeval opgelopen verwon- A.R.P.S. bundel 597 (algemene reglemendingen, heeft geleden, binnen de perken tering personeelsstatuut), van het algevan de conclusies van de partijen, het be- meen beginsel van de autonomie van de
drag van de voor het volledig herstel van procespartijen en van het algemeen beginde hierdoor geleden schade nodige ver- sel van de eerbied voor de rechten van de
goeding te ramen en, eventueel, mits hij verdediging,
de redenen aangeeft waarom hij de door
doordat het bestreden arrest van 2 fede getroffene voorgestelde berekenings- bruari 1996 de vorderingen van eiseres, de
wijze niet kan aannemen en tevens vast- N.M.B.S., burgerlijke partij, tegen en bestelt dat het niet mogelijk is de schade die klaagde Jeannine De Smedt en de vrijwilhij heeft omschreven, anders te bepa- lig tussengekomen partij het Gemeenschaplen, deze schade ex aequo et bono te ra- pelijk Motorwaarborgfonds, beide vermen (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
weerders, ongegrond verklaart, en eiseres
veroordeelt tot de kosten van haar vorderingen op grand van volgende overwegin(N.M.B.S. T. DE SMEDT E.A.)
gen (p. 2, onderaan, en 3) "dat thans nog de
vordering van de burgerlijke partij
N.M.B.S. ten aanzien van oorspronkelijk
ARREST
beklaagde De Smedt en ten aanzien van
(A.R. P.96.0340.N)
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dient onderzocht te worden; overHET HOF;- Gelet op de bestre- wegende dat de vordering van de burgerden arresten, op 15 maart 1995 en 2 lijke partij ertoe strekt terugbetaling te
bekomen lastens de aansprakelijke voor het
februari 1996 door het Hof van Be- verkeersongeval
en lastens het Gemeenroep te Antwerpen gewezen;
schappelijk Motorwaarborgfonds van de
Gelet op de namens eiseres inge- medische kosten en van de wedde die zij
diende memorie waarvan een door de uitkeerde ingevolge de verwondingen die
griffier van het Hofvoor eensluidend haar personeelslid in het verkeersongeopliep; overwegende dat de burgerverklaarde kopie aan dit arrest is ge- val
lijke partij in de veelvuldige conclusies haar
hecht en ervan deel uitmaakt;
vordering tot terugbetaling van deze kosA. Op de voorziening tegen het ar- ten en van deze wedde steunt zowel op
indeplaatsstelling als op artikel 1382 B.W.
rest van 15 maart 1995 :
tot vergoeding van eigen schade; overweOverwegende dat eiseres geen mid- gende dat de verplichting van de N.M.B.S.
del aanvoert;
om gezegde uitkeringen te doen haar oorB. Op de voorziening tegen het ar- zaak vindt in de bepalingen van het publiek recht die de verhoudingen tussen de
rest van 2 februari 1996 :
N.M.B.S. en haar personeel regelen; dat de
burgerlijke partij ingevolge het statuut van
haar personeel, deze bedragen had die(2) Zie Cass., 4 sept. 1984,A.R. 5863bis, nr. 3, nen te betalen wat ook de feitelijke ooren 24 april 1996 (zie voetnoot 1).
zaak ervan zij en door deze uitkering haar
eigen schuld en niet andermans schuld (die
(3) Zie Cass., 30 maart 1994, A.R. P.93.1674.F,
van de schadeverwekker) heeft voldaan;
nr. 157.
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overwegende dat de burgerlijke partij voorhoudt dat zij wel als schadelijder in de zin
van artikel1382 B.W. dient beschouwd te
worden en dat haar schade met betrekking tot de uitbetaalde ':"edde bes~aat uit
het verlies van de arbmdsprestatles van
haar personeelslid en dat dit verlies minimaal zou dienen begroot te worden op basis van de totale kostprijs van dit loon (brutoloon verhoogd met sociale lasten);
overwegende dat de burgerlijke partij echter nalaat te bewijzen dat zij door het verlies van arbeidsprestaties van een personeelslid schade heeft geleden; dat
ondermeer opvalt dat de burgerlijke partij geen terugbetaling vor~ert va.n bij~o
mende uitgaven voortvloe1end mt de mdienstneming van plaatsvervanger(s) voor
het tijdelijke arbeidsongeschikt personeelslid· dat hieruit alleszins kan afgeleid worde~ -bij gebrek aan andere door de burgerlijke partij aangereikte gegevens - dat
de continui:teit van de dienst verder is kunnen verzekerd worden zonder bijkomende
uitgaven; dat verder de equivalentie tussen de kostprijs van het uitbetaalde loon en
de mogelijke schade voortvloeiend uit het
verlies van arbeidsprestaties niet evident
is en te dezen alleszins niet aangetoond
wordt; overwegende dat de in de §§ 1, 2 en
10 van het A.R.P.S. bundel 597 bedoelde betalingen slechts terugvorderbare voorschotten zijn in zoverre zij betrekking hebben op
de schade die de voor het ongeval aansprakelijke aan het slachtoffer moet vergoeden; dat de uitkeringen om hogervermelde
redenen geen vergoedend karakter hebben; dat de burgerlijke partij verder get:;n
bewijs levert dat zij schade heeft geleden m
de zin van artikel 1382 B.W.",
en doordat het arrest aldus tot de ongegrondheid besluit zowel van de vorderingen die eiseres op indeplaatsstelling gesteund had, als van de vorderingen die
eiseres op artikel 1382 van het Burg_erlijk Wetboek gesteund had tot vergoedmg
van haar eigen schade,
(. .. )

terwijl, derde onderdeel, het tijdelijk verlies van arbeidsprestaties van een werknemer omwille van de in een ongeval opgelopen verwondingen (waarvoor een derde
verantwoordelijk was), voor zijn werkgever schade in de zin van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt, en dit ongeacht of de werkgeve:r.: bijkomende uitgaven moet doen voortvloe1end
uit de indienstneming van een of meer
plaatsvervangers _voor het arbeidsong~
schikt personeelshd, en ongeacht het fe1t
dat de continui:teit van de dienst verder is

Nr. 140

kunnen verzekerd worden zonder bijkomende uitgaven;
en terwijl het bestreden arrest van 2 februari 1996 bijgevolg niet wettig kon oordelen dat eiseres naliet te bewijzen dat zij
door het verlies van de arbeidsprestaties
van haar personeelslid schade leed, nu zij
ondermeer geen terugbetaling vorderde van
bijkomende uitgaven voortvloeiend uit de
indienstneming van plaatsvervanger(s) voor
het tijdelijk arbeidsongeschikt personeelslid en nu de continui:teit van de dienst verder is kunnen verzekerd worden zonder bijkomende uitgaven; zodat het arrest niet
wettelijk verantwoord is en schending inhoudt van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek en van het wettelijk schadebegrip :

Overwegende dat een onderscheid
moet worden gemaakt tussen bestaan
en omvang van schade;
Overwegende dat de rechter die
moet oordelen over een betwisting omtrent het bestaan van schade van een
werkgever die, ingevolge het feit dat
een werknemer slachtoffer werd van
een aan de fout van een derde te wijten ongeval, krachtens wettelijke, reglementaire of conventionele verpli~h
tingen betalingen heeft gedaan, met
aileen client vast te stellen dat de
werkgever die betalingen zonder tegenprestatie heeft gedaan, maar bovendien het bestaan moet vaststellen van een schade die los staat van de
uitvoering van die wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen;
Overwegende dat het tijdelijk verlies van arbeidsprestaties van een
werknemer, ingevolge in een ongeval
opgelopen verwondingen, in hoofde
van de werkgever op zichzelf schade is,
ook al kan deze dit verlies compenseren door tijdelijk andere, zelfs uitsluitend voor dergelijke omstandigheid
voordien in dienst genomen, eigen
werknemers met de uitvoering van die
prestaties te gelasten;
·
Overwegende dat het de rechter
staat, wanneer hij op onaantastbare
wijze heeft vastgesteld dat een w~rk
gever tijdelijk verlies van arbmdsprestaties van een werknemer,
wegens in een ongeval opgelopen
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verwondingen, heeft geleden, binnen
de perken van de conclusies va:r- de
partijen, het bedrag van de voor het
volledig herstel van de hierdoor geleden schade nodige vergoeding te ramen; dat hij eventueel, mits hij de redenen aangeeft waarom hij de door de
getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens
vaststelt dat het niet mogelijk is de
schade die hij heeft omschreven, anders te bepalen, deze ex aequo et bono
moet ramen;
Overwegende dat de appelrechters
erkennen dat eiseres tijdelijk verlies
van arbeidsprestaties van een werknemer, wegens in een ongeval opgelopen verwondingen, heeft geleden,
maar oordelen dat eiseres nalaat te bewijzen dat ze hierdoor schade heeft geleden met de considerans "dat onder
meer opvalt dat (eiseres) geen terugbetaling vordert van bijkomende uitgaven voortvloeiend uit de indienstneming van plaatsvervanger(s) voor
het tijdelijk arbeidsongeschikt personeelslid; dat hieruit alleszins kan afgeleid worden- bij gebrek aan andere door (eiseres) aangereikte
gegevens - dat de continu'iteit van de
dienst verder is kunnen verzekerd
worden zonder bijkomende uitgaven";
dat zij door op die grond de vordering tot schadevergoeding van eiseres ongegrond te verklaren en aldus te
weigeren het bestaan van schade uit
hoofde van dat verlies te erkennen,
hun beslissing niet naar recht verantwoorden en de artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek en het wettelijk
begrip schade schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, ongeacht het eerste en het tweede middel en de overige onderdelen van het derde middel, welke niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden, vernietigt het arrest
van 2 februari 1996 in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van eiseres tegen de eerste en de tweede verweerder; verwerpt
de voorziening tegen het arrest van 15
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maart 1995; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eerste en
de tweede verweerder, enerzijds, eiseres, anderzijds, in de helft van de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
9 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Biitzler.
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2e KAMER- 9 maart 1999

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE - INTEREST - COMPENSATOIRE INTEREST YANG- VERTREKPUNT.

2° INTERESTEN -

OM-

COMPENSATOIRE INTE-

RESTEN - BEGRIP.

1o en 2° Wanneer de rechter oordeelt dat de
schade tijdens de periode van blijvende
arbeidsongeschiktheid bestaat in een verlies aan economisch potentieel, dat aanleiding geeft tot de toekenning van een
vergoeding wegens vermengde materiele
en morele schade, en dat hierbij rekening dient te worden gehouden met de
aard en de ernst van de letsels en de ingesteldheid van het slachtoffer om ondanks de letsels een dergelijk zwaar beroep te blijven uitoefenen, vermag hij niet
te beslissen, tenzij het professioneelleven van het slachtoffer een einde heeft genomen op het ogenblik van de consolidatie, dat vanaf de consolidatiedatum
vergoedende interest verschuldigd is op de
totaliteit van de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. Evenmin
naar recht verantwoord is de beslissing
van de rechter die vanaf de consolidatiedatum vergoedende interest toekent op de
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totaliteit van de vergoeding wegens esthetische schade (1). (Art. 1382 B.W.)
(SELS T. ISTAZ)
ARREST

(A.R. P.98.0939.N)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden vonnis, op 28 mei 1998 in boger
beroep gewezen door de Correctionele Recbtbank te Antwerpen;
Gelet op de namens eiseres neergelegde memorie, waarvan een door de
gri:ffier van bet Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gebecbt en ervan deel uitmaakt;
Over bet middel :
Wat bet eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrecbters,
uitspraak doende over de scbade voortvloeiende uit de door verweerder geleden bestendige arbeidsongescbiktbeid, bet beroepen vonnis bevestigen,
waar de eerste recbter bet bedrag van
de vergoeding op forfaitaire basis beeft
bepaald met vermenging van de materiele en de morele scbade en eiseres veroordelen tot betaling van dit bedrag, te vermeerderen met de
vergoedende intrest op de totaliteit ervan vanaf de datum van consolidatie
en met de gerecbtelijke intrest; dat zij
met betrekking tot de toekenning van
de vergoedende intrest op de totaliteit van bet bedrag van de vergoeding oordelen dat geen splitsing dient
te worden toegepast tussen reeds geleden scbade en toekomstige scbade en
daartoe considereren dat ''bij de
vergoedingsmetbode gesteund op forfaitaire tarieven, in plaats van kapitalisatie, de scbade ingevolge B.W.O.
dient te worden aanzien als zijnde in
baar totaliteit ontstaan op bet moment van de consolidatie", dat "immers op dat ogenblik bet verlies van
de fysieke component die tot een
B.WO.-percentage aanleiding geeft definitiefis", dat "bet in casu derbalve
(1) Zie Cass., 9 april1997, nr. 176.
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niet over een toekomstige scbade gaat
waarop intresten toegekend worden,
docb over een scbade die onberroepelijk vaststaat op datum van consolidatie" en dat "bovendien, gelet op de
wettelijke bestedingsvrijbeid van de
benadeelde, er van zodra bet scbadebedrag der materieel en moreel vermengde scbade als gevolg van B.W.O.
als lumpsum is bepaald- in tegenstelling tot een periodieke rente geen enkel aanwijsbaar verband meer
bestaat met bet lenigen van een over
de toekomst verspreide scbade";
Overwegende dat bet onderdeel aanvoert dat deze beslissing stoelt op tegenstrijdige motieven en op onwettige wijze vergoedende intrest toekent
op een som die ertoe strekt scbade die
zicb gedeeltelijk in de toekomst voordoet, te vergoeden;
Overwegende dat om te besluiten tot
een forfaitaire raming van de scbade
voortspruitende uit de bestendige arbeidsongescbiktbeid, de appelrecbters
vaststellen "dater geen reeel inkomstenverlies bewezen is gelet op de
werkhervatting'' en oordelen dat "bet
hier dus enkel gaat om een verlies aan
economiscb potentieel, dat voor vergoeding in aanmerking komt"; dat zij
voorts considereren "dat de raming per
punt weliswaar boger is dan gebruikelijk, docb dat bierbij rekening dient
te worden gebouden met de aard en de
ernst van de letsels en de specifieke ingesteldbeid van (verweerder) om ondanks de letsels een dergelijk zwaar
beroep te blijven uitoefenen" alsmede
"dat de scbadebeperkende inspanning een bijkomende last is welke aanleiding geeft tot een verboogde forfaitaire vergoeding";
Overwegende dat bet verlies aan
economiscb potentieel dat dient te worden vergoed wanneer bet slacbtoffer
zijn beroep blijft uitoefenen, een
scbade uitmaakt die zicb uitstrekt over
de bele duur van bet professioneelleven van dit slacbtoffer en dus niet opboudt te bestaan op de datum van consolidatie van de letsels, docb in de tijd
voortduurt; dat in de mate dat deze

--~
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schade blijft voortbestaan na de uitspraak van de rechter, het gaat om een
toekomstige schade;
Overwegende dat door te oordelen
dat de schade tijdens de periode van
blijvende arbeidsongeschiktheid bestaat in een verlies aan economisch potentieel, dat aanleiding geeft tot de
toekenning van een vergoeding wegens vermengde materiele en morele
schade en dat hierbij rekening dient te
worden gehouden met de aard en de
ernst van de letsels en de specifieke ingesteldheid van verweerder om, onclanks de letsels, een dergelijk zwaar
beroep te blijven uitoefenen, de appelrechters, tenzij het professioneelleven van het slachtoffer een einde heeft
genomen op het ogenblik van de consolidatie, wat zij te dezen niet vaststellen, niet wettig vermogen te oordelen, enerzijds, dat bij de
vergoedingsmethode gesteund op forfaitaire tarieven, de schade ingevolge
de blijvende arbeidsongeschiktheid
dient te worden aangezien als zijnde in
haar totaliteit ontstaan op het ogenblik van de consolidatie, anderzijds,
dat het niet gaat om een toekomstige
schade, doch over een schade die onherroepelijk vaststaat op de datum
van consolidatie; dat door op grond
van deze strijdige motieven te oordelen dat de vergoedende intrest verschuldigd is op de totaliteit van de toegekende vergoeding voor blijvende
arbeidsongeschiktheid vanaf de datum van de consolidatie, de appelrechters hun beslissing niet naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
het beroepen vonnis eveneens bevestigen in zoverre de eerste rechter
vergoedende intrest heeft toegekend
vanaf de datum van de consolidatie op
de totaliteit van de vergoeding wegens esthetische schade;
Overwegende dat de esthetische
schade bestaat in de aantasting van de
fYsieke integriteit die zich op het ogenblik van het ongeval voordoet en die,
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in de mate dat zij geconsolideerd is, in
de tijd voortduurt;
Overwegende dat door vergoedende
intrest toe te kennen op de totaliteit
van de vergoeding wegens esthetische
schade vanaf de datum van consolidatie, de appelrechters een vergoedende rente toekennen op schade ook
tijdens de periode na de uitspraak,
mitsdien de beslissing niet naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat eiseres voor het
overige geen middel aanvoert;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vergoedende intrest op de vergoedingen voor de blijvende arbeidsongeschiktheid en de esthetische schade; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde vonnis; veroordeelt eiseres en verweerder ieder in de helft
van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Mechelen, zitting houdend in hoger beroep.
9 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal.
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2e KAMER- 9 maart 1999
(VOLTALLIGE TERECHTZITTING)

1a RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHT OP TOEGANG TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE STRAFZAKEN CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEIDBEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDINGVEREISTE EFFECTIEVE HECHTENIS- EVENREDIGHEID.
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2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - RECHT OP TOEGANG TOT EEN
RECHTERLIJKE INSTANTIE - VEROORDELEND
ARREST- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- ONTVANKELIJKHEID- VEREISTE
EFFECTIEVE HECHTENIS- EVENREDIGHEID.

.

~

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- RECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT MET REGEL VAN INTERN RECHT VOORRANG.

4o INTERNATIONALE VERDRAGENVERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL
6.1- RECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT
MET REGEL VAN INTERN RECHT- VOORRANG.

5o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 RECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT MET
REGEL VAN INTERN RECHT- VOORRANG.

1o en 2° Ontvankelijk is de voorziening van
de beklaagde tegen de rechterlijke beslissing die hem veroordeelt tot een vrijheidstraf en zijn onmiddellijke aanhouding
beveelt, alhoewel hij zich niet als gevangene is komen aanmelden ter uitvoering
van die beslissing, omdat dit hem zou
verplichten zichzelf dan reeds de
vrijheidsbeneming op te leggen die uit die
bestreden beslissing voortvloeit, hoewel ze
pas definitief wordt door de uitspraak
over de voorziening of het verstrijken van
de termijn van voorziening en hem zodoende, met schending van artikel 6.1 een
last zou opleggen die onevenredig zijn
recht van toegang tot de bevoegde rechter belemmert (1). (Artt. 421 Sv., 2 wet 10
februari 1866 en 6.1 E.V:R.M.)
3°, 4° en 5° Artikel6.1 E.VR.M. heeft recht-

streekse werking in de interne rechts(1) Zie HofMensenrechten, arresten van 29 juli
1998, nr. 43/1997/827/1033, zaak Omar t. Frankrijk, Recueil des arrets et decisions, 1998-V, p.
1829, en nr. 51/1997/835/1041, zaak Guerin t.
Frankrijk, ibid., p. 1857; zie ook Cass., 11 april
1995, A.R. P.94.1074.N, nr. 197, en 8 sept. 1998,
A.R. P.98.1060.N, nr. 393.
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orde en heeft voorrang op de minder gunstige regel van intern recht (2).
(HUTTON)
ARREST

(A.R. P.98.1018.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1998 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
1. Over de ontvankelijkheid van de
voorziening :
Overwegende dat het bestreden arrest eiser onder meer veroordeelt tot
een gevangenisstraf van vierenveertig
maanden, en zijn onmiddellijke aanhouding beveelt; dat niet blijkt dat eiser zich op het tijdstip van het instellen van zijn voorziening in hechtenis
bevond;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 421 Wetboek van Strafvordering en 2 van de wet van 10 februari
1866, het cassatieberoep dat ingesteld wordt door een beklaagde tegen het veroordelend arrest waarbij hij
tot een vrijheidstraf is veroordeeld en
waarbij zijn onmiddellijke aanhouding is bevolen, slechts ontvankelijk is
indien hij die zich voorziet, zich op dat
tijdstip effectief in hechtenis bevindt;
Overwegende evenwel dat de onontvankelijkheid van de voorziening die
uitsluitend is gestoeld op de omstandigheid dat eiser zich niet als gevangene is komen aanmelden ter uitvoering van de rechterlijke beslissing die
het voorwerp van deze voorziening uitmaakt, de betrokkene ertoe verplicht
dan reeds zichzelf de vrijheidsbeneming op te leggen die uit de bestreden beslissing voortvloeit, alhoewel
deze beslissing pas definitief wordt
(2) Zie Cass., 20 jan. 1989, A.R. 6128, nr. 299;
14 april1994, A.R. C.93.0131.F, nr. 178.
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door de uitspraak over de voorziening of het verstrijken van de
voorzieningstermijn;
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Dat zodoende, met schending van
artikel 6.1 E.V.R.M., aan eiser een last
wordt opgelegd die onevenredig zijn
recht van toegang tot de bevoegde
rechter belemmert;

RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZA-

Overwegende dat deze verdragsbepaling rechtstreekse werking heeft in
de interne rechtsorde en voorrang
heeft op de minder gunstige internrechtelijke regel van de voormelde
wetsbepalingen;

Het vonnis dat weigert de tenuitvoerlegging van de straf uit te stellen, op grand
dat de beklaagde een grondregel van het
Wegverkeersreglement is blijven miskennen, zonder vast te stellen dat hij reeds
eerder is veroordeeld wegens dezelfde telastlegging, miskent het recht van verdediging (1).

Dat de voorziening mitsdien ontvankelijk is;

KEN- WEIGERING TOT UITSTEL -MOTIVERING.

(FAUQUET)

2. Over de middelen :
ARREST

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 beslissing waarbij de onmiddellijke aanhouding van eiser
wordt bevolen :
Overwegende dat de veroordelende
beslissing ten gevolge van de hierna
uit te spreken verwerping van de voorziening tegen die beslissing, in kracht
van gewijsde gaat;
Dat de voorziening mitsdien geen
bestaansreden meer heeft;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 maart 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. H. De Ponthiere,
leper.

(vertaling)

(A.R. P.98.0682.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 20 april 1998 gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Neufchateau;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van het recht van
verdediging :
Overwegende dat het bestreden vonnis zegt dat eiser een grondregel van
het Wegverkeersreglement blijft overtreden, zonder vast te stellen dat hij
reeds eerder is veroordeeld wegens dezelfde telastlegging; dat die motivering aldus moet worden verstaan als
een kritiek op de "verdedigingsstrategie" van eiser, die de hem ten
laste gelegde telastlegging is blijven
betwisten;
Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van de in
eisers verzoekschrift aangevoerde middelen, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
(1) Vgl. Cass., 27 feb. 1985, A.R. 3986, nr. 385.
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laat de kasten ten laste van de Staat;
verwij st de zaak naar de Carrectianele Rechtbank te Marche-enFamenne, zitting haudende in hager
beraep.
10 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter - Verslaggeuer : de h. Chevalier - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal - Aduocaat : mr. S. Vidaich, Charleroi.
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2e KAMER- 10 maart 1999
CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN vaaR CASSATIEBERaEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVaRDERINGVOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- BESLISSING OM DE BURGERLIJKE
BELANGEN AAN TE HOUDEN.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat
v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen de beslissing, waarbij de appelrechter
de zaak naar de eerste rechter verwijst opdat deze, in voorkomend geual, uitspraak
doet over de door hem aangehouden burgerlijke belangen. (Art. 416 Sv.; art. 37

wet 12 maart 1998 tot verbetering van de
strafrechtspleging in het stadium van het
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek.)

Nr. 144

B. In zoverre de vaarziening gericht
is tegen de beslissing ap de burgerlijke rechtsvardering :
a) waarbij uitspraak wardt gedaan
over het beginsel van de aansprakelijkheid:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
b) waarbij de zaak naar de eerste
rechter verwezen wardt apdat deze, in
voarkomend geval, uitspraak doet over
de aangehauden burgerlijke belangen:
Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel416 van het Wetbaek van
Strafvordering, geen uitspraak daet
over een bevoegdheidsgeschil en evenmin uitspraak daet met toepassing van
de artikelen 135 en 235bis van vaornaemd wetboek;
Dat de vaarziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de vaarziening; veraardeelt eiser in de kosten.
10 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h.Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal.

(LEMAIRE T. LEMAIRE)
ARREST (vertaling)
(A.R. P.98.1401.F)

HET HOF; - Gelet ap het bestreden vannis, ap 2 oktober 1998 in hager beraep gewezen door de Carrectianele Rechtbank te Verviers;

A In zoverre de voarziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvardering:
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2e KAMER- 10 maart 1999
CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)ONDERZOEKSRECHTER- VERZOEK OM AANVULLEND ONDERZOEK- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST - NIET
ONTVANKELIJK VERZOEK- VOORZIENINGONTVANKELIJKHEID.
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Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van
een verdachte tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot bevestiging van de beschikking van de onderzoeksrechter, waarbij het verzoek van
de verdachte om een aanvullende
onderzoeksmaatregel te doen verrichten, laattijdig en bijgevolg niet ontvankelijk wordt verklaard, nu dat arrest geen
eindbeslissing is in de zin van art. 416
Sv., geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil en evenmin uitspraak doet
met toepassing van de artt. 135 en 235bis
Sv. (1). (Art. 416 Sv.; art. 37 wet 12
maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek.)
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht eisers
memorie, die geen verband houdt met
de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 maart 1990 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocat-generaal - Advocaat : mr. Ph.
Moureau, Luik.

CHAOT)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0174.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
Overwegende dat het arrest, met bevestiging van de beroepen beschikking van de onderzoeksrechter te Luik,
verklaart dat eisers verzoek dat ertoe strekt een aanvullende onderzoeksmaatregel te doen bevelen, met toepassing van artikel127, vierde lid, van
het Wetboek van Strafvordering, te
laat is ingediend, en het, bijgevolg, niet
ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel416 van het Wetboek van
Strafvordering, geen uitspraak doet
over een bevoegdheidsgeschil en evenmin uitspraak doet met toepassing van
de artikelen 135 en 235bis van voornoemd wetboek;
(1) Zie Cass., 1 dec. 1998, A.R. P.98.1398.F, nr.
500.
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - HULP
VAN EEN ANDER PERSOON- PLAATSING IN
EEN TEHUIS - ONDERSCHEIDEN SCHADEBEGRIPPEN.

Ret arrest van het hofvan beroep, dat beslist dat de getroffene naast zijn materiele schade wegens volledig verlies van
zijn autonomie wat de hulp van een derde
persoon rechtvaardigt, materiele schade
lijdt ten gevolge van zijn plaatsing in een
tehuis, is naar recht verantwoord nu
het oordeelt dat er twee verschillende
soorten schade zijn die elk een verschillende vergoeding vergen, wat dubbel gebruik uitsluit (1). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(1) Zie Cass., 30 nov. 1977 en 2 dec. 1977 (A. C.,
1978, p. 368 en 394); Y. JEANMART, "Questions speciales relatives a I'evaluation des dommages", in
Garantie et reparation des risques de la circulation, Jeune barreau de Liege, 1985, p. 109 e.v.,
inz. p. 116 en 188; J.L. FAGNART, "La responsabilite civile, chronique de jurisprudence 19851995", Les dossiers du J.T., nr. 11, p. 103.
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(GENERAL! BELGIUM N.V. T. LEISTEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0068.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1997 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest met name onder verwijzing naar de uiteenzetting van de eerste rechter, heeft vastgesteld dat de 73 jaar
oude verweerster op 21 april 1993 werd gebeten door een hond van een persoon wiens
burgerrechtelijke aansprakelijkheid door eiseres was verzekerd; dat verweerster op 25
april 1993 een cerebraal vaatletsel heeft opgelopen met verlamming van de linkerzijde; dat dit vaatletsel aan het ongeval van
21 april 1993 te wijten is; dat het minnelijk medisch deskundigenverslag besluit :
"(verweerster) is door het ongeval brutaal haar levensautonomie kwijtgeraakt en
is totaal afhankelijk geworden met verlies van haar levensconfort; (verweerster)
is sedert 21 april 1993 100 pet. invalide;
aangezien zij geen familie heeft zal tot haar
overlijden het verblijfin een tehuis moeten worden betaald (... ); in het tehuis zal zij
voortdurend en voor alles hulp van het personeel moeten krijgen", en vervolgens, met
bevestiging, onder voorbehoud van bepaalde wijzigingen, van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om aan verweerster
in hoofdsom te betalen : 1° een vergoeding van 5.000.000 frank voor materiele en
morele schade, 2° een vergoeding van
1.297.256 frank voor de nood aan bijstand,
op grond van de motieven overgenomen van
de eerste rechter en van de eigen motieven, dat : 1o (materiele en morele schade) :
"de graad van invaliditeit van (verweerster)
100 pet. bedraagt waardoor zij in een tehuis moet worden opgenomen; invaliditeit een geneeskundig begrip is dat anatomische of functionele vermindering
aangeeft, los van de eventuele gevolgen
daarvan voor de winstgevende activiteiten van de getroffene; hoewel elke aantasting van de fysieke integriteit op zichzelf
geen schade uitmaakt die voor vergoeding in aanmerking komt, die functionele
vermindering in dit geval gekenmerkt is
door een overeenstemmende vermindering van de autonomie van de getroffene
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die, gelet op haar omvang, rechtvaardigt
dat op anderen een beroep wordt gedaan
om de handicap te compenseren; de materiele schade aldus bestaat en zich uit in een
verlies van autonomie" (motieven van de
eerste rechter); "die invaliditeit in dit geval wel degelijk wordt gekenmerkt door een
fysieke en morele schade ( ... ); het onherroepelijk verlies van autonomie dat (verweerster) lijdt een materiele schade is die
kan worden vergoed: (eiseres) voert in hager beroep geen enkel nieuw middel aan
dat aantoont dat de analyse van de eerste rechter verkeerd zou zijn" (redenen van
het arrest); 2° (nood aan bijstand): "de getroffene ten gevolge van het ongeval in een
tehuis diende te worden geplaatst; bij de
beoordeling van die schade, die naast de invaliditeit bestaat, rekening moet worden
gehouden met het feit dat de getroffene
door de plaatsing op onderhoudskosten bespaart; dat het feit dat de getroffene verder haar pensioen is blijven ontvangen
daarentegen niets afdoet aan de herstelplicht" (redenen van de eerste rechter),

terwijl, eerste onderdeel, het arrest aan
verweerster twee onderscheiden vergoedingen toekent, enerzijds, voor ''het onherroepelijk verlies van autonomie" van verweerster, "die het beroep doen op anderen
ter compensatie van die handicap rechtvaardigt" en waardoor haar plaatsing in
een tehuis noodzakelijk werd, als materiele schade wegens invaliditeit van 100
pet. (schade gedekt door de vergoeding van
5.000.000 frank als materiele en morele
schade samen ten gevolge van de invaliditeit), en, anderzijds, voor de schade "die
naast de invaliditeit bestaat", en die erin
bestaat dat de getroffene noodzakelijk in
een tehuis moet worden geplaatst (schade
gedekt door de vergoeding van 1.297.256
frank als "nood aan bijstand"); evenwel de
schade ten gevolge van het verlies van autonomie die rechtvaardigt dat op anderen
een beroep wordt gedaan om de handicap
te compenseren en de schade ten gevolge
van het feit dat de getroffene noodzakelijk in een tehuis moet worden geplaatst,
een en dezelfde schade uitmaken : die
welke voor de getroffene voortvloeit uit het
feit dat zij noodzakelijk door een derde persoon moet worden bijgestaan, nu het personeel van het tehuis ''haar in alles moet
bijstaan"; het arrest door voor een en dezelfde schade twee onderscheiden vergoedingen toe te kennen, aan de getroffene
tweemaal de vergoeding voor een zelfde
schade toekent en bijgevolg de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
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is door een overeenstemmende vermindering van de autonomie van de
getroffene die, gelet op haar omvang,
rechtvaardigt dat op anderen een beroep wordt gedaan om de handicap te
compenseren; dat aldus materitlle
schade bestaat die zich uit in een verlies van autonomie" en "dat niet wordt
betwist dat er morele schade is waarvan de vergoeding verantwoord is"; dat
het aan verweerster voor die materiele en morele schade vijf miljoen
frank toekent;
Dat het arrest zegt, anderdeels, "dat
niet wordt betwist dat de getroffene
ten gevolge van het ongeval in een tehuis diende te worden geplaatst; dat
bij de beoordeling van die schade, die
naast de invaliditeit bestaat, rekening moet worden gehouden met het
feit dat de getroffene door de plaatsing op onderhoudskosten bespaart" en
haar daarvoor 1.297.256 frank toekent;
Overwegende dat uit die vermeldingen blijkt dat het arrest oordeelt dat
verweerster twee verschillende soarten schade heeft geleden die elk een
verschillende vergoeding vergen, wat
dubbel gebruik uitsluit;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de getroffene 100 pet. invalide is en dat, zoals werd gezegd, die
functionele vermindering konkreet
blijkt uit een overeenstemmende vermindering van de autonomie van de
getroffene;
Overwegende dat de materiele
schade die volgt uit het volledig verlies van autonomie niet noodzakelijk
Wat betreft het eerste onderdeel: samenvalt met de schade die verOverwegende dat het arrest, met weerster door de opname in een teovemame van de motieven van de eer- huis lijdt;
ste rechter, oordeelt, eensdeels, dat
Dat het hofvan beroep, door een on"hoewel elke aantasting van defy- aantastbare beoordeling van de feisieke integriteit op zichzelf geen ten van de zaak, heeft kunnen oordeschade uitmaakt die voor vergoeding len dat de invaliditeit van 100 pet.
in aanmerking komt, die functionele voor verweerster een andere matevermindering in dit geval gekenmerkt riele schade was dan de materiele

tweede onderdeel, de fysieke integriteit
niet tot het vermogen behoort maar wel tot
de persoon; de aantasting van de fYsieke integriteit op zichzelf geen materiele schade
vormt die kan worden vergoed; de aantasting van de fysieke integriteit materiele
schade veroorzaakt als zij een weerslag
heeft op het economisch potentieel van de
getroffene, wat blijkt uit een verlies van inkomsten of uit de noodzaak grot ere niet
verloonde inspanningen te leveren bij het
uitvoeren van die taken, of nog door
waardeverlies op de arbeidsmarkt; de aantasting van de fysieke integriteit eveneens materiele schade veroorzaakt wanneer daardoor een beroep op de bijstand
van een derde persoon moet worden gedaan; het arrest ten deze een afzonderlijke vergoeding toekent voor de materiele schade die volgt uit een invaliditeit
van 100 pet., nu het aan de getroffene
5.000.000 frank toekent voor morele en materiele schade samen, en 1.297.256 frank
voor de schade ten gevolge van "de nood
aan bijstand"; het hofvan beroep oordeelt
dat de "nood aan bijstand" een "schade is
die naast de invaliditeit bestaat"; het arrest niet vaststelt dat de aantasting van de
fysieke integriteit van de getroffene benevens de noodzaak om door een derde persoon te worden bijgestaan, een bijkomende
materiele schade zou hebben veroorzaakt
wegens een aantasting van haar vermogen op de arbeidsmarkt; uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerster,
die op het tijdstip van het ongeval 73 jaar
oud was, verder haar pensioen is blijven
ontvangen en dat zij geen grotere inspanning moet leveren, nu zij elke autonomie
heeft verloren en voor alles een beroep op
anderen moet doen ("totale afhankelijkheid", "bijstand voor alles"); het arrest, door
toch een vergoeding toe te kennen voor materiele schade ten gevolge van invaliditeit, hoven een vergoeding wegens materiele schade ten gevolge van de nood aan
bijstand, vergoeding voor een niet bestaande schade toekent; het bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;
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schade ten gevolge van de plaatsing in
een rusthuis;
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 147

(BEUZE T. BELGISCHE STAATMIN. V. LANDSVERDEDIGING)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0145.F)

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

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;

11 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Strijdige conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.

Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest aan eiseres voor de periode van na haar hospitalisatie een vergoeding toekent voor hulp van derden en
geen vergoeding toekent voor ongeschiktheid tot het verrichten van huishoudelijk
werk, op grond dat "(eiseres) vervolgens,
maar ten onrechte, opkomt tegen de beslissing van de eerste rechter, in zoverre hij
oordeelde dat de vergoeding voor hulp van
een derde niet kan worden samengevoegd
met de vergoeding voor ongeschiktheid tot
het verrichten van huishoudelijk werk; (. ..)
dat geen rechterlijke beslissing ooit tegelijkertijd een dagvergoeding heeft toegekend die de waarde van het huishoudelijk werk van de vervangen huishoudster
vertegenwoordigt en de kostprijs van een
vervangster (. .. ); dater geen redenen zijn
om er anders over te beslissen in het geval van volledige blijvende arbeidsongeschiktheid, waar de materiele schade van
de huishoudster uitsluitend bestaat in de
noodzaak een beroep te doen op de bezoldigde bijstand van derden; (. .. ) dat de eerste rechter dus terecht de schade ten gevolge van de ongeschiktheid voor
huishoudelijk werk beperkt heeft tot de periode van de hospitalisatie gedurende welke
de hulp van een derde niet nodig was",
terwijl de getroffene recht heeft op integrale vergoeding van zijn schade; de vergoeding voor hulp van derden de schade
dekt die voor de getroffene voortvloeit uit
het feit dat zij ten gevolge van haar toestand de elementaire handelingen van het
dagelijks leven, die haar eigen persoon betreffen, niet meer aileen kan verrichten; de
vergoeding voor ongeschiktheid tot het verrichten van huishoudelijk werk de schade
dekt die voortvloeit uit het feit dat de getroffene ten gevolge van haar toestand niet
meer in staat is alle of sommige huishoudelijke werkzaamheden te verrichten, die
zowel aan haar zelf als aan alle of enkele
leden van haar gezin ten goede kwamen; de
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - HULP
VAN EEN ANDER PERSOON- ONGESCHIKTHEID VOOR HUISHOUDELIJK WERK- TOTALE
VERGOEDING- VOORWAARDE.

De appidrechter kan op grand van een onaantastbare beoordeling van de feiten van
de zaak beslissen dat de vergoeding die de
eerste rechter aan het slachtoffer van een
ongeval heeft toegekend voor hulp van
derden, de schade dekt die het gevolg is
van de ongeschiktheid voor huishoudelijk werk (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(1) Zie het recht van de getroffene op algehele vergoeding van zijn schade, Cass., 13 april
1995, A.R. C.94.0126.F, nr. 201; voor de hulp van
derden die geen eigen materiele schade oplevert, zie Cass., 30 nov. 1977 (A. C., 1978, 368); J.L.
FAGNART en R. BoGAERT, La reparation du dommage corpore! en droit commun, Larcier, 1994,
inz. p. 32 tot 33, 100 tot 103 en 235 tot 239; Dr.
P. LucAS, "L'aide d'une tierce personne. Role de
!'expertise medicale', in J.L. FAGNART en A. PIRE,
Problemes actuels de la reparation du dommage
corpore!, Bruylant, 1993, inz. p. 50 e.v.; L. ScHUERMANS, A. VAN 0EVELEN, Chr. PERSYN, PH. ERNST en
J.L. ScHUERMANS, "Overzicht van rechtspraak : onrechtmatige daad en schadeloosstelling (19831992)", T.P.R., 1994, 1233.
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mogelijkheid dus bestaat dat, gelet op de
samenstelling en de behoeften van het gezin, de vergoeding die wordt toegekend voor
hulp van derden niet alle schade ten gevolge van de ongeschiktheid voor huishoudelijk werk dekt of een gedeelte ervan niet
dekt; het bijgevolg aan de feitenrechters
staat nate gaan in hoeverre de voor hulp
van derden toegekende vergoeding de
schade dekt die voortvloeit uit de ongeschiktheid tot het verrichten van huishoudelijk werk; het arrest te dezen zich ertoe beperkt in algemene bewoordingen te
stellen dat de vergoeding voor hulp van derden niet kan worden samengevoegd met de
vergoeding voor de ongeschiktheid tot het
verrichten van huishoudelijk werk; het arrest bijgevolg de beslissing waarbij aan eiseres voor de periode na haar hospitalisatie een vergoeding voor hulp van derden
wordt toegekend maar geen vergoeding
voor de tijdens diezelfde periode bestaande
ongeschiktheid tot het verrichten van huishoudelijk werk niet naar recht verantwoordt:

Overwegende dat eiseres opkomt tegen het arrest, in zoverre het beslist
dat de vergoeding voor de hulp van
een derde niet kan worden samengevoegd met de vergoeding voor de "ongeschiktheid tot het verrichten van
huishoudelijk werk";
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat geen rechterlijke beslissing ooit tegelijkertijd een dagvergoeding heeft toegekend die de waarde
van het huishoudelijk werk van de
vervangen huishoudster vertegenwoordigt en de kostprijs van een vervangster (. .. ), dat er geen redenen zijn om
er anders over te beslissen in het geval van volledige blijvende arbeidsongeschiktheid, waar de materiele
schade van de huishoudster uitsluitend bestaat in de noodzaak een beroep te doen op de bezoldigde bijstand
van derden"; dat het arrest daaruit afleidt "dat de eerste rechter dus terecht de schade ten gevolge van de ongeschiktheid voor huishoudelijk werk
beperkt heeft tot de periode van de
hospitalisatie gedurende welke de hulp
van een derde niet nodig was";
Dat het arrest vervolgens beslist dat
"erop dient te worden gewezen dat, zoals de deskundige Desoignies preci-
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seert in zijn verslag, de toestand van
(eiseres) te dezen de hulp van een
derde noodzakelijk maakt niet aileen
voor de huishoudelijke taken, maar
ook voor de verplaatsingen, de voedselopname, de persoonlijke hygiene en
het zich aan- en uitkleden, alsook, in
beperktere mate, voor het toezicht op
die getroffene (. .. ); dat het bedrag van
1.500 frank per dag, waarop (eiseres) die hulp heeft geraamd, niet overdreven is";
Overwegende dat het hof van beroep, na op grond van een onaantastbare beoordeling van de feiten van de
zaak te hebben beslist dat de vergoeding voor de hulp van een derde ook
de schade dekte die het gevolg was
van de ongeschiktheid voor huishoudelijk werk, de schade heeft kunnen
ramen zoals het gedaan heeft zonder
de aangevoerde wetsbepalingen te
schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 maart 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en De Bruyn.
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OVEREENKOMST- VERBINDENDE KRACHT
(NIET-UITVOERING)- MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

De bewijskracht van een beding van nietverlening van dekking van een verzekeringspolis tegen het risico autodiefstal indien bepaalde onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen om de diefstal te voorkomen,
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veronachtzaamd zijn, noch de gevolgen
die het, in de uitlegging die het arrest eraan geeft, wettig tussen de partijen heeft,
worden miskend door het arrest dat aan
dat beding een uitlegging geeft die niet
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan; het arrest voegt aan genoemd beding geen voorwaarden toe, wanneer het
uitsluit dat het veronachtzamen van sommige van zijn voorschriften door de bestuurder een zware fout oplevert (1). (Artt.
1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(A. G. 1824 N.V. T. DUMONT-WAUTHIER N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0414.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest eraan herinnert dat :
(eiseres) "de diefstal van het gewaarborgde
voertuig" verzekert alsook "de diefstal of de
beschadiging van het toebehoren ... voor zover dit gebeurd is door inbraak of geweld op
personen"; dat de polis tevens vermeldt dat
"de waarborg niet wordt verleend ... indien de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen veronachtzaamd werden, meer bepaald indien de deuren of de ko:ffer niet op
slot waren, indien het dak of een raam niet
afgesloten was, indien de sleutel waarmee de motor kan gestart worden in of op
het motorrijtuig achtergelaten werd, indien de door de maatschappij opgelegde
diefstalbeveiligingsinstallatie niet ingeschakeld werd of niet in perfecte staat van
functioneren werd gehouden, indien het
mechanisme om deze installatie uit te schakelen zich in of op het motorrijtuig bevond, tenzij het onbemande motorrijtuig
zich in een individuele garage op slot bevond en er in de garage ingebroken werd";
dat het arrest beslist dat de aangestelde
van verweerster de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen om diefstal van het verzekerde voertuig te voorkomen, niet ver(1) Zie Cass., 24 sept. 1992, AR. 9399, nr. 627,
en noot 3; A. MEEOs, "Le controle de la Cour de
cassation sur !'interpretation des contrats
d'assurance par la juge du fond", Melanges Dales,
Brussel, Larcier, 1994, 407.
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onachtzaamd had, en bijgevolg, eiseres
veroordeelt om de litigieuze diefstal te dekken, in casu om aan verweerster het bedrag van 3.184. 798 frank, vermeerderd met
de interest en de kosten, te betalen, op
grond "dat de 'onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen' die zijn welke van toepassing zijn op het onbemande motorrijtuig dat
buiten een individuele garage op slot geparkeerd staat; dat zulks niet het geval is
wanneer de bestuurder ervan het gebruikt
ofredelijkerwijs wanneer hij het enkele
ogenblikken verlaat zonder het, zoals te dezen, uit het oog te verliezen; dat de chauffeur, door die maatregelen te veronachtzamen, zelfs bij het stilstaan, weliswaar,
naar gelang van de omstandigheden, een
zware fout kan begaan waardoor de verzekering de diefstal niet zal dekken, maar
dat zulks te dezen niet het geval is, nu de
chauffeur de wagen voortdurend in het oog
heeft gehouden; dat het, zoals thans te vrezen valt, mogelijk is dat de dief het komen en gaan van de chauffeur in de gaten heeft gehouden, maar dat het ook
mogelijk is dat hij louter toevallig in de
buurt kwam van het voertuig, waarvan de
motor draaide; dat het in ieder geval een
bijzonder gedurfde diefstal betrofwaarbij
de chauffeur niet kon voorzien dat hij vlak
voor zijn ogen in een dergelijke omgeving
kon gebeuren en evenmin kon denken dat
hij het gedekte risico verzwaarde door zijn
wagen korte tijd te verlaten",

terwijl, zoals hierboven reeds gezegd is,
de overeenkomst tussen de partijen - meer
bepaald artikel 2.2 van de bijzondere algemene voorwaarden van de litigieuze polis waarvan de bewoordingen in het arrest zijn weergegeven - uitdrukkelijk
bepaalde dat eiseres niet tot dekking gehouden is wanneer de bestuurder het motorrijtuig onbeheerd achterlaat, met
draaiende motor of met de sleutels op de
dashboard, zonder de deuren op slot te doen
of de diefstalbeveiligingsinstallatie in te
schakelen, "tenzij het onbemande motorrijtuig zich in een individuele garage op slot
bevindt"; het arrest, nu het vaststelt dat de
chauffeur op het ogenblik van de diefstal
zijn motorrijtuig "enkele ogenblikken verlaten" had, dat hij het had "achtergelaten" "met draaiende motor", niet zonder de
verbindende kracht van de tussen de partijen geslQ.ten overeenkomst en de bewijskracht van het artikel 2.2 ervan (bijzondere algemene voorwaarden) te miskennen,
kon beslissen dat de aangestelde van
verweerster de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen waartoe de verzekeringsovereenkomst hem uitdrukkelijk
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verplichtte, niet heeft veronachtzaamd; het
arrest meer bepaald, nu het overweegt dat
de aangestelde van verweerster de diefstal niet kon voorzien en evenmin kon denken dat hij het gedekte risico verzwaarde
door de auto korte tijd te verlaten", aan het
beding van niet-verlening van de dekking
voorwaarden toevoegt die er niet in staan,
namelijk dat de bestuurder, om de dekking van de verzekering niet te verliezen,
zich vrij ver van zijn wagen moet verwijderen, hij de diefstal moet kunnen voorzien en zich bewust moet zijn van de verzwaring van het gedekte risico; het arrest
derhalve, de verbindende kracht van de
overeenkomst tussen de partijen miskent
(schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek); het arrest
voorts, nu het oordeelt dat de aangestelde
van verweerster, aangezien hij het voertuig niet uit het oog heeft verloren, de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen niet veronachtzaamd heeft door zich te verwijderen
van het niet afgesloten motorrijtuig waarvan de motor nog draaide, de beveiligingsinstallatie niet ingeschakeld was en de
sleutels nog op het dashboard lagen, hoewei het voomoemde beding vermeldt dat de
bestuurder in die drie gevalle;n de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen veronachtzaamt, waarvan ieder afzonderlijk de dekking doet vervallen, nogmaals de
verbindende kracht van de overeenkomst
tussen de partijen miskent (schending van
de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek), tevens aan dat beding een
betekenis en een draagwijdte toekent die
niet verenigbaar zijn met de bewoordingen ervan en aldus de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek):

Overwegende dat, luidens artikel 2.2
van de bijzondere voorwaarden van de
li tigieuze verzekeringsovereenkomst,
dat in het arrest wordt aangehaald,
"de waarborg niet wordt verleend (. .. )
indien de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen veronachtzaamd werden, meer bepaald indien de deuren of
de koffer niet op slot waren, indien het
dak of een raam niet afgesloten was,
indien de sleutel waarmee de motor
kan gestart worden in of op het motorrijtuig achtergelaten werd, indien
de door de maatschappij opgelegde
diefstalbeveiligingsinstallatie niet ingeschakeld werd of niet in perfecte
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staat van functioneren werd gehouden, indien het mechanisme om deze
installatie uit te schakelen zich in of op
het motorrijtuig bevond, tenzij het onbemande motorrijtuig zich in een individuele garage op slot bevond en er
in de garage ingebroken werd";
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen "van toepassing zijn op
het onbemande motorrijtuig dat buiten een individuele garage op slot geparkeerd staat", maar "dat zulks niet
het geval is wanneer (de) bestuurder
(van het motorrijtuig) het gebruikt of
redelijkerwijs wanneer hij het enkel
ogenblikken verlaat (. .. ) zonder het uit
het oog te verliezen";
Overwegende dat het arrest, met die
overweging, aan het voornoemd beding van de overeenkomst dat de partijen bindt een volgens het hof van beroep redelijke uitlegging geeft die met
de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, mitsdien de bewijskracht
van de akte die ze bevat, niet miskent;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het vaststelt dat "te dezen (. .. )
de chauffeur de wagen voortdurend in
het oog heeft gehouden", de gevolgen
die dat beding, in de uitlegging ervan die het arrest eraan geeft, wettig tussen de partijen heeft, niet heeft
miskend door dat beding buiten toepassing te laten;
Overwegende, voor het overige, dat
het arrest, door te beslissen dat de
aangestelde van verweerster noch die
diefstal kon voorzien "noch denken dat
hij het gedekte risico verzwaarde door
zijn wagen korte tijd te verlaten", aan
het beding van niet-verlening van dekking geen voorwaarden toevoegt die
het niet bevat; dat het daarentegen
uitsluit dat het verzuim van de chauffeur die bij het stilstaan sommige bepalingen van dat beding niet in acht
genomen heeft, in casu een zware fout
kan opleveren die de uitsluiting van
dekking wettigde;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 maart 1999 - 1 e kamer - Voorzit·
ter en verslaggever : mevr. Charlier,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. De Bruyn en Bi.itzler.
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meer de vergoedende en de gerechtelijke
intresten en de kosten, met inbegrip van de
expertisekosten, verweerder nopens de
B.T.W. op dit bedrag voorbehoud verleent
en de tegenvordering van eiseres op grond
van tergend en roekeloos geding en tergend en roekeloos hoger beroep ongegrond
verklaart op grond van de volgende overwegingen:
"(. .. ) dat op 14 januari 1987 brand ontstaat in een discotheek te Leopoldsburg,
Koningsstraat nr. 9, pand eigendom van de
heer (. .. )Lambert(. .. ), gehuurd door de N.V.
Brouwerij Artois, en door hen onderverhuurd aan de heer Schoofs;
(. .. )

1e KAMER -12 maart 1999

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID- BURENHINDER- VERPLICHTING
TOT VERGOEDING- VOORWAARDEN.

Iemand is slechts tot vergoeding van een abnormale burenhinder gehouden, indien
die burenhinder is veroorzaakt door een
daad, een verzuim of een gedraging die
hem kan worden toegerekend (1). (Art.
544 B.W.)
(DEBRIE T. PLESSERS)
ARREST

(A.R. C.98.0026.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende het evenwicht in
de rechten tussen naburige eigenaars,
doordat de appelrechter in het bestreden arrest het beroepen vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt
van 15 juni 1994 hervormt en eiseres dienvolgens veroordeelt tot het betalen aan verweerder van het bedrag van 145.460 frank,
(1) Cass., 7 dec. 1992, A.R. 9243 en 9489, nrs.
770 en 770bis, en J.T., 1983, 473, metnoot D. Van
Gerven.

(...) dat (. .. ) ten gronde (werd gedagvaard)
in betaling van de door (verweerder) geleden schade zowel wat betreft deze aan het
onroerend goed als deze aangebracht aan
de hierin gevestigde handelsuitbating;
(. .. ) dat de vordering werd gesteld op basis van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid
1, van het Burgerlijk Wetboek;
dat bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 12 november
1992 deze vorderingen ongegrond werden
verklaard bij gebreke van bewijs van fout
in hoofde van de eigenaar van het afgebrande onroerend goed;
(. .. ) dat huidige procedure tot voorwerp
heeft de schade te recupereren in hoofde
van (verweerder), inmiddels eigenaar van
het aanpalende onroerend goed, wat betreft de schade aan het onroerend goed en
dit op basis van de evenwichtsleer die haar
oorsprong vindt in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek;
(. .. ) dat bij vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hasselt van 15 juni 1994
(waartegen hoger beroep) de vordering ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard"
(tweede en derde blad van het aangevochten arrest),
En voorts:
(. .. ) dat (eiseres) ten onrechte aanvoert
dat schade voortvloeiende uit brand niet onder de toepassing van artikel 544 Burgerlijk Wetboek valt;
(. .. ) dat (verweerder), die (eiseres) aansprakelijk acht op grond van artikel 544
Burgerlijk Wetboek, beweert dat hij uit het
nabuurschap (voormeld pand nr. 9 zijnde de
nabuur) een meer dan normaal te verdragen hinder heeft dienen te ondergaan;
(. .. ) dat (verweerder) om recht te hebben op compensatie van zijn schade, dient
te bewijzen dat de schade toegebracht is als
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gevolg van de verstoring door (eiseres) van
het evenwicht van nabuurschap;
(... ) dat, gezien vaststaat en niet betwist
blijkt dat (verweerder) zakel:ijke rechten bezit die verband houden met het nabuurschap mag worden gezegd dat de schade
veroorzaakt door de brand van het huis van
(eiseres), en de blussingswerken ter vrijwaring van het pand, eigendom van (eiseres), een genotsstoornis uitmaakt die de
maat van de gewone ongemakken overtreft;
dat de verstoring van genot tengevolge
van de brand en de uitvoering van de blussingswerken afdoende blijkt uit de bevindingen en conclusies van gerechtsdeskundige Vandebroek, naar aanleiding
van de beschrijving en begroting van de
schade ten aanzien van het onroerend goed
nr. 7, eigendom van (verweerder);
dat de deskundige in zijn verslag de
bouwschade, met inbegrip van de waterschade, raamt op 145.460 frank;
( ... ) dat de titularis van een zakelijk of
persoonlijk recht op een onroerend goed, die
het slachtoffer van abnormale burenhinder
wordt, recht heeft op een rechtmatige en
passende compensatie, waardoor het verbroken evenwicht wordt hersteld;
dat de schade die het gevolg is van een
abnormale burenhinder volledig dient te
worden vergoed zonder dat acht moet worden geslagen op de schade die ook door een
niet betwistbaar gebruik van het zakelijke of het persoonlijke recht op het onroerend goed kon worden veroorzaakt;
dat het schadeverwekkende gedrag en
zijn gevolgen in concreto moeten worden beoordeeld; dat het niet dienend is te onderzoeken wat zich bij een normaal gebruik
van het persoonlijke of zakelijke recht kon
voordoen, aangezien vaststaat dat dergelijk normaal gebruik achterwege bleef;
dat het tegendeel beweren erop neerkomt te aanvaarden dat de aansprakelijkheid is verbonden aan het lijden van bovenmatige hinder, terwijl de aansprakelijkheidsregel een wel bepaald gedrag van
de titularis van een recht sanctioneert;
(... ) dat het door de gerechtsdeskundige
geraamd schadebedrag van in totaal
145.460 frank een billijke en passende compensatie is tot herstel van het evenwicht
terzake nu het herstel van het evenwicht
in casu maar mogelijk is door het herstel
van de schade teneinde (verweerder) terug het normale genot van zijn eigendom te
verschaffen;
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dat de tevens gevorderde vergoedende en
gerechtelijke interesten op dit bedrag kunnen worden toegekend, zoals hierna bepaald;
dat voorbehoud kan worden verleend
voor de BTW op het bedrag van 145.460
frank;
(... ) dat de inmiddels overleden echtgenoot van (eiseres), Gustaaf Lambert in de
procedure tot aanstelling van de deskundige was betrokken, zodat het deskundigenverslag dan ook tegenstelbaar is aan (eiseres), rechtsopvolger van Gustaaf Lambert;
(... ) dat de vordering in terugbetaling van
de expertisekosten gemaakt door architect L. Vandeboer, ten aanzien van (verweerder) begroot op 75.315 frank dan ook
eveneens gegrond voorkomt;
(...) Tegeneis van (eiseres) in betaling van
een schadevergoeding van 25.000 frank wegens tergend en roekeloos geding van een
schadevergoeding van 10.000 frank wegens tergend en roekeloos hoger beroep;
(.. .) dat (verweerder) in onderhavige procedure enkel het nicht nastreeft dat hem bij
wet werd toegekend, en dat het aan elke
recht( ... )zoekende toekomt zijn vorderingen in rechte uit te putten zodat noch zijn
bijkomende vordering ingesteld op grond
van artikel 544 Burgerlijk Wetboek, noch
het door hem ingesteld hoger beroep tegen de afwijzing van de vordering op grond
van artikel 544 Burgerlijk Wetboek door de
eerste rechter, als tergend en roekeloos
kunnen worden bestempeld;
(... ) dat de tegenvordering van (eiseres)
in betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding en wegens tergend en roekeloos hoger beroep kan
ook als ongegrond dient te worden afgewezen" (vijfde tot en met het zevende blad
van het aangevochten arrest),
terwijl de houder van een persoonlijk of
zakelijk recht die over een van de attributen van het eigendomsrecht beschikt,
slechts gehouden is tot het vergoeden van
de hinder die aan een nabuur zou zijn veroorzaakt, wanneer vaststaat dat die hinder, rekening houdend met de normale lasten van nabuurschap, abnormaal is en
wanneer hij persoonlijk, hetzij door een positieve daad, hetzij door een nalatigheid of
om het even welk gedrag, die hinder heeft
veroorzaakt;
De positieve daad, de nalatigheid of het
gedrag waardoor de hinder werd veroorzaakt weliswaar niet foutiefhoeft te zijn om
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de aansprakehjkheid op grond van burenhinder met zicht te brengen, doch wel toerekenbaar moet zijn aan diegene die m.b.t.
het onroerend goed waarvan de hinder uitgaat, over enig attribuut van het eigendomsrecht beschikt; het dienvolgens niet
volstaat om deze laatste op grond van een
verstoring van het evenwicht tussen naburen aansprakehjk te stellen, wanneer de
hinder weliswaar werd veroorzaakt door
een "feit" dat betrekking heeft op het onroerend goed waarvan de hinder uitgaat,
doch dat als zodanig geen betrekking heeft
op de wijze waarop het eigendomsrecht of
een ander recht wordt uitgeoefend;
De door verweerder in het onderhavige
geval ingeroepen abnormale burenhinder
bestond in de gevolgen van een brand die
in het naburige pand van eiseres was ontstaan doch waaraan eiseres niet de minste schuld had;
Te dezen immers niet werd betwist dat
de thans door verweerder op grond van
burenhinder gevorderde schadevergoeding reeds het voorwerp uitmaak.te van een
eerdere procedure, waarin verweerder de
thans gevorderde schadevergoeding op
grand van de artikelen 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk Wetboek vorderde van
eiseres; eveneens vaststaat dat deze vordering werd afgewezen bij vonnis van 12
november 1992 van de tiende kamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt,
die oordeelde dat niet was bewezen dat eiseres in dit verband een fout zou hebben
beg a an;
Eiseres in haar appelconclusie benadrukte dat aldus vaststond dat zij geen enkele fout of nalatigheid had begaan die aanleiding had gegeven tot de brand en mede
op grand hiervan aanvoerde dat in het onderhavige geval geen toepassing kon worden gemaakt van de op artikel 544 van het
Burgerhjk Wetboek gesteunde leer i.v.m. de
burenhinder; eiseres in dit verband verwees naar rechtspraak volgens welke het
overslaan van een brand van het ene onroerend goed naar het andere niet kan worden beschouwd als burenhinder vermits artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek een
onevenwicht veronderstelt tussen het gebruik van rechten van naburige eigenaars,
terwijl een brand slechts een "accidenteel
en voorbijgaand fenomeen" is (pp. 4-5 van
eiseres' appelconclusie);
Uit de loutere omstandigheid dat er
brand ontstond op het erfvan eiseres niet
kan worden afgeleid dat aan eiseres een
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niet-foutieve "daad" of "gedraging" of een
niet-foutief"nalaten" kan worden toegerekend;
Ret hofvan beroep te dezen op grond van
de loutere omstandigheid dat verweerder
abnormale hinder leed die werd veroorzaak.t door een in het pand van eiseres ontstane brand, oordeelt dat er sprake is van
een verstoring van het evenwicht tussen
naburen die krachtens artikel 544 van het
Burgp,rlijk Wetboek tot vergoeding aanleiding geeft;
De appelrechter aldus ten onrechte ervan uitgaat dat de vraag of de verstoring
van het evenwicht werd veroorzaakt door
een gebruik dat eiseres van haar eigendomsrecht zou hebben gemaakt, irrelevant is,
zodat het hofvan beroep, door de vordering op grond van burenhinder tegen eiseres gegrond te verklaren, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende het evenwicht in
de rechten tussen naburige eigenaars) :

Overwegende dat iemand slechts tot
vergoeding van een abnormale burenhinder kan gehouden zijn indien die
burenhinder is veroorzaakt door een
daad, een verzuim of een gedraging die
hem kan worden toegerekend;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de abnormale burenhinder
hestand in de gevolgen van een brand
die in het pand van eiseres was ontstaan;
Dat het oordeelt dat er verstoring
was van evenwicht op grand van de
hinder geleden door verweerder maar
geen gedraging vermeldt die aan eiseres zou kunnen worden toegerekend;
Dat het 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; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
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beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
12 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jarclin, eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Biitzler.
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12 maart 1999

HUUR VAN GOEDEREN -

HUISHUURVERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- BRAND
VAN HET GEHUURDE GOED- VERHUURDER
EN HUURDER MEDEGEBRUIKER VAN HET GEHUURDE GOED - GEVOLG.

Wanneer de ·verhuurder zich een recht van
., voortdurend genot en medegebruik van
· het gehuurde goed heeft voorbehouden, zodat hij en de huurder tijdens de duur van
de verhuring samen het goed onder zich
hadden, en meer bepaald op het tijdstip
van de brand, dan is art. 1733 B. W (oud)
(1) niet van toepassing (2). (Artt. 1733
oud B.W.)
(RAMMELAERE T. AG 1824 N.V)
ARREST

(A.R. C.98.0062.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 1994 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
(1) Art. 1733, v66r de wijziging door art. 7 wet
20 feb. 1991.
(2) Zie: Cass., 19 april1951 (A. C., 1952, p.
484); 16 mei 1952 (A.C., 1952, p. 515); 30 sept.
1977, p. 144; Les Novelles, Droit civil, t. VI, 1, nr.
1044.
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schending van de artikelen 149 van de
Grondwet en 1733 van het Burgerlijk Wethoek, zoals dit van kracht was v66r de wijziging door artikel 7 van de Wet van 20 februari 1991,
doordat de appelrechters in het bestreden arrest het hoger beroep ingesteld door
verweerster gegrond verklaren en bijgevolg de oorspronkelijke eis van eiser ongegrond verklaren om reden dat artikel1733
(oud) van het Burgerlijk Wetboek geen toepassing kan vinden, gezien eiser een recht
van voortdurend genot en medegebruik had
van de verhuurde plaatsen op het tijdstip
van de brand, en deze beslissing als volgt
motiveren:
"0.1- dat (eiser) volgens verklaring aan
de politie (P.V. 3/83/9653) en inlichtingen
verstrekt ter terechtzitting het handelsfonds in 1978 verkocht had aan zekere
firma Hermiko die op haar beurt het
handelsfonds zou overgedragen hebben aan
Wygers, vroegere werknemer van (eiser);
dat blijkens de polis afgesloten bij N.V.
Eagle Star de verzekering werd afgesloten met 'Carrosserie Rammelaere - zaakvoerder A. Wygers' hetgeen laat vermoeden dat de oorspronkelijke eigenaaroverdrager toch nog bepaalde belangen
en/of rechten had in de zaak;
0.2 - dat (eiser) klaarblijkelijk nog
steeds niet aileen de burelen maar ook de
garage gebruikte om zijn mobilhome in onder te brengen;
dat zijn stelling dat de wagen er was ondergebracht voor herstelling weinig geloofwaardig voorkomt gezien het precies in zijn
bedoeling lag er onmiddellijk mee op reis te
vertrekken (. .. );
0.3- dat het trouwens hoogst bevreemdend voorkomt dat hij, dag en nacht, en dus
klaarblijkelijk met een sleutel, vrije toegang had tot de plaatsen in huur genomen door Wygers (. .. ); dat het inderdaad
niet geloofwaardig voorkomt dat Wygers
zijn garage en kantoren 's nachts niet slotvast zou achterlaten;
0.4- dat het ook hoogst opmerkelijk is
dat (eiser) omstreeks 01.30 uur of mogeIijk 02.00 uur, hetzij nauwelijks enkele uren
voor de feiten, zich nog in de burelen bevond en er meer dan 100.000 frank in een
portefeuille liet liggen; handelwijze die niet
te verenigen is met deze van een persoon
die zijn wagen voor nazicht of hers telling
toevertrouwt aan een garagist en voor het
overige totaal vreemd is aan de zaak;
dat de aangehaalde handelwijze nog
meer bevreemdend voorkomt wanneer uit
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het strafdossier vernomen wordt dat (eiser) een procedure van uitdrijving gestart
was tegen Wygers wegens wanbetaling van
huurgelden met grondlasten;
0.5- dat (verweerster) terecht opmerkt
dat er voor 11 kamers slechts 10 huurders waren zodat mag aangenomen worden dat een kamer niet betrokken was en
voorbehouden voor bewoning door de eigenaar; dat de verklaring van (eiser) terzake kan bestempeld worden als de bekentenis van een materieel feit;
0.6- dat uit de bewijzen van inschrijving in het bevolkingsregister overgelegd
door (eiser) geen elementen kunnen geput worden waaruit kan afgeleid worden
dat een kamer vrij was op het tijdstip van
de brand gezien de inschrijving in het bevolkingsregister een administratieve formaliteit is en niet bewijst dat de aangehaalde personen in feite woonachtig waren
in het pand van (eiser)" (bestreden arrest, blz. 5 en 6),
terwijl overeenkomstig artikel1733 (oud)
van het Burgerlijk Wetboek de huurder
aansprakelijk is voor brand; deze bepaling geen toepassing kan vinden indien de
huurder en verhuurder, voor de gehele duur
van de huurovereenkomst, samen en tegelijkertijd het genot hebben van het gehuurde goed; artikel1733 (oud) van het
Burgerlijk Wetboek aldus enkel geen toepassing kan vinden indien de verhuurder
een voortdurend, gemeenschappelijk en
niet-toevallig genot heeft van het gehele gehuurde goed, en een recht van toegang,
doorgang of toezicht hiertoe niet volstaat;
de feitenrechters weliswaar op onaantastbare wijze de feiten vaststellen waarop zij
hun beslissing gronden, doch in hun gevolgtrekkingen het begrip permanent medegebruik niet mogen miskennen;
de appelrechters weliswaar vaststellen
dat eiser belangen had in de zaak, doch
hieruit niet afgeleid kan worden dat er een
permanent medegebruik van het verhuurde
goed bestond; een permanent medegebruik
evenmin afgeleid kan worden uit de overweging van de appelrechters dat eiser zijn
mobilhome in de garage had ondergebracht;
deze vaststelling weliswaar wijst op een gebruik van een gedeelte van het verhuurde
goed, doch de beslissing dat er een permanent, onverdeeld medegebruik is van het
gehele goed niet kan verantwoorden; de beslissing dat eiser toegang had tot de plaatsen deze beslissing evenmin kan verantwoorden, daar deze overweging van de
appelrechters niet op voortdurend medegebruik wijst; de beslissing van de appel-

Nr. 150

rechters dat een kamer was voorbehouden voor bewoning door eiser evenmin een
dergelijke conclusie toelaat, daar deze overweging geenszins op een onverdeeld medegebruik wijst van de door Wygers in huur
genomen plaatsen,
de appelrechters derhalve nu zij beslissen dat artikel1733 (oud) van het Burgerlijk Wetboek geen toepassing kan vinden,
gezien eiser een recht van voortdurend genot en medegebruik had van de verhuurde
plaatsen, terwijl uit de gegeven redenen
niet afgeleid kan worden dat er een voortdurend, gemeenschappelijk en niet-toevallig
genot van het goed was, hun beslissing niet
naar recht verantwoorden (schending van
artikel1733 (oud) van het Burgerlijk Wethoek) en evenmin regelmatig met redenen omkleden (schending van artikel 149
van de Grondwet) :

Overwegende dat, krachtens artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek,
zoals te dezen van toepassing, de
huurder aansprakelijk is voor brand in
het gehuurde goed, tenzij hij bewijst
dat de brand ontstaan is door toeval of
overmacht, of door een gebrek in de
bouw, of dat de brand van een naburig huis is overgeslagen;
Overwegende dat de verplichting
van de huurder de gehuurde zaak,
waarvan hem het houderschap was afgestaan, bij het eindigen van de huur
aan de verhuurder terug te geven, ten
grondslag ligt van deze wetsbepaling;
Overwegende dat, wanneer de verhuurder en de huurder samen het verhuurde goed onder zich hebben tijdens de duur van de verhuring, de
huurder niet verplicht kan zijn de gehuurde zaak terug te geven maar aileen het uitsluitende houderschap aan
de verhuurder over te laten; dat deze
verplichting, waaromtrent in artikel
1733 van het Burgerlijk Wetboek niets
is bepaald, de toepassing van die wetsbepaling niet kan rechtvaardigen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. eiser niet alleen de kantoren gebruikte maar ook de garage
om zijn mobilhome in onder te brengen; 2. hij dag en nacht met een sleutel vrije toegang had tot de plaatsen in
huur genomen door Wygers; 3. eiser

··•·•·<1 F
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nauwelijks enkele uren voor de feiten zich nog in de kantoren bevond en
er zijn portefeuille (met meer dan
100.000 frank) liet liggen; 4. een van
de kamers voor de eigenaar (eiser)
voorbehouden was voor bewoning;
Dat het arrest op grond van deze gegevens wettig vermocht te oordelen dat
eiser als eigenaar en verhuurder een
recht van voortdurend genot en medegebruik had van de verhuurde
plaatsen op het tijdstip van de brand,
zodat artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, v66r de wijziging ervan bij artikel 7 van de wet van 20 februari 1991, ter zake niet van
toepassing is;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
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(DUFLONT T. VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ)
ARREST

(A.R. C.98.0092.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het Hof niet kan
nagaan of de situatieschets die bij de
voorziening wordt gevoegd, overeenstemt met de situatieschets waarvan
sprake in het arrest;

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

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

12 maart 1999- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs.

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

Verbist en De Gryse.

12 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal-Advocaten: mrs.
N elissen Grade en Geinger.

Nr. 151
1e KAMER- 12 maart 1999

CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE ZAKEN -ALLERLEI- STUKBIJ DE VOORZIENING
GEVOEGD- MISKENNING VAN BEWIJSKRACHT
- CONTROLE DOOR RET HOF.

Niet ontvankelijk is het middel, afgeleid uit
de miskenning van de bewijskracht van
een stuk dat bij de voorziening is gevoegd,
wanneer het Hof niet kan nagaan of dat
stuk overeenstemt met het stuk waarvan sprake is in de bestreden beslissing

Nr. 152
1e KAMER - 12 maart 1999

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT STAAT. OVERHEID- OVERHEID- GEMEENTE
- BEVEILIGINGSPLICHT- OPENBARE WEGVEILIGHEID - KENNIS VAN DE PLAATSELIJKE
TOESTAND DOOR DE GETROFFENE.

(1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
2° WEGEN- OPENBARE WEG- VEILIGHEID
(1) Cass., 15 maart 1985,A.R. 4650, nr. 430.

VAN DE WEGGEBRUIKER- BEVEILIGINGSPLICHT- OVERHEID- GEMEENTE.

368

HOF VAN CASSATIE

3o GEMEENTE

OPENBARE WEG BEVEILIGINGSPLICHT - OVERHEID __:_ GEMEENTE.

1 o, 2° en 3° Gelet de plicht van de overheid wegen aan te leggen en voor het verkeer open te stellen die voldoende veilig
zijn, moet de gemeente door gepaste maatregelen ieder abnormaal gevaar voorkomen. Uitgezonderd wanneer een oorzaak,
die aan de gemeente niet kan worden
aan.gerekend, haar belet die beveiligingsplicht na te komen, komt haar aansprakelijkheid in het gedrang, ongeacht of het
gevaar verborgen dan wel zichtbaar was,
en ook al was de getroffene van de plaatselijke toestand op de hoogte (1). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)

Nr. 152

ongeval- gesignaleerd werd door het gevaarsbord A 51 met onderbord "1000 m"
weg in slechte staat; dat uit de door eiser
overgelegde foto's, waarop het fietspad uiterst rechts moet gesitueerd worden, weliswaar blijkt dat dit fietspad niet in goede
staat verkeerde doch ook dat het voor een
nqrmaal voorzichtig fietser, geplaatst in dezelfde omstandigheden, mogelijk moet geweest zijn de oneffenheden in het fietspad te vermijden; dat daarbij de voorkennis
van eiser nopens de staat van het fietspad en de aanwezigheid van het gevaarsbord A 51 belangrijk zijn; dat, door geen of
onvoldoende aandacht te bieden aan het
wegdek, waarvan hij de gebreken kende of
moest kennen, eiser een onvoorzichtigheid beging die elke mogelijke fout van verweerster, in causaal verband met het ongeval en de schade, doorbrak,

(REBEREZ T. STAD MENEN)

terwijl, eerste onderdeel, ...
ARREST

(A.R. C.98.0147.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1997 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen (... ) 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van hervorming de oorspronkelijke vordering in
schadevergoeding van eiser afwijst als
zijnde ongegrond, op de gronden dat volgens de verbalisant het fietspad ter plaatse
over een afstand van ca 16 meter oneffenheden vertoonde; (... ) dat die oneffenheden in het fietspad op deze gemeenteweg
echter niet noodzakelijk de aansprakelijkheid van verweerster in het gedrang brengen voor het kwestieuze ongeval; dat de
aansprakelijkheid, die verweerster wordt
verweten, gesteund is op art. 1382 B.W.; enkel volledigheidshalve wordt vermeld dat
geen beroep wordt gedaan op artikel1384-1
B.W., dat meer toepasselijk lijkt; hierop
wordt echter niet verder ingegaan omdat
zulks, gelet op wat hierna zal worden uiteengezet, overbodig is; dat het niet wordt
betwist dat eiser vlakbij de plaats van het
ongeval woont zodat hij de staat van het
fietspad zeer goed moet gekend hebben; dat
de staat van de weg overigens - mogelijk enkele meters voorbij de plaats van het
(1) Cass., 10 okt. 1991, nr. 79.

derde onderdeel,- door te verwijzen
naar (1) het feit dat eiser de staat van het
fietspad "zeer goed moet gekend hebben" (2)
de "voorkennis" van eiser nopens de staat
van het fietspad en (3) het feit dat eiser de
gebreken aan het wegdek "kende of moest
kennen" om uiteindelijk te besluiten dat
verweerster geen fout beging - het bestreden arrest klaarblijkelijk geoordeeld
heeft dat, bij de beoordeling van de fout van
verweerster, hoe dan ook rekening diende
gehouden te worden met de omstandigheid dat eiser op de hoogte was van de
staat van het fietspad waarop hij ten val is
gekomen; dat deze beslissing niet naar
recht verantwoord is aangezien de slechte
staat van het fietspad - ongeacht of deze
verborgen dan wel een zichtbaar abnormaal gevaar daarstelt - verweerster, als
gemeentelijke overheid, tot volledig herstel van de schade van eiser kan verplichten ook al wist eiser in welke toestand het
door hem gevolgde fietspad zich in casu bevond (schending van de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek),

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de' openbare overheid verplicht is slechts wegen aan te
leggen en voor het verkeer op te stellen, die voldoende veilig zijn; dat zij,
uitgezonderd wanneer een vreemde
oorzaak die haar niet kan worden aangerekend, haar belet de op haar rustende beveiligingsplicht na te komen,

----r -::~~ -------
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door gepaste maatregelen ieder abnormaal gevaar, ongeacht of het verborgen dan wei zichtbaar is, moet
voorkomen;
Dat wanneer zij aan die verplichting tekortkomt, haar aansprakelijkheid in het gedrang komt en zij dient
in te staan voor de schade die daardoor wordt veroorzaakt, ook al was de
getroffen weggebruiker van de plaatselijke toestand op de hoogte;
Overwegende dat het arrest de
eventuele fout van verweerster die een
gebrekkige weg voor het verkeer heeft
opengesteld, beoordeelt met inachtneming van de kennis van de toestand
door de weggebruiker; dat het arrest
aldus artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
12 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Houtekier en Hutzler.

Nr. 153
3e KAMER - 15 maart 1999

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- WINSTEN- VRIJSTELLING- WERKGEVER- BIJKOMEND PERSONEEL- ONTSLAG
- LASTEN- PROVISIE- BIJKOMEND PERSO-
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NEEL- BEPALING- ONDERNEMING- BEGRIP.

2o INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING-VASTSTELLING
VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMENWINSTEN - VRIJSTELLING- WERKGEVERBIJKOMEND PERSONEEL- ONTSLAG- LASTEN- PROVISIE- BIJKOMEND PERSONEELBEPALING- ONDERNEMING- BEGRIP.

3o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- WINSTEN - VRIJSTELLING- WERKGEVER- BIJKOMEND PERSONEEL- ONTSLAG
- LASTEN- PROVISIE- BIJKOMEND PERSONEEL - BEPALING - ONDERNEMING VOORTZETTING VAN BEROEPSWERKZAAMHEID.

4o INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN
- WINSTEN- VRIJSTELLING- WERKGEVERBIJKOMEND PERSONEEL- ONTSLAG- LASTEN- PROVISIE- BIJKOMEND PERSONEELBEPALING- ONDERNEMING- VOORTZETTING
VAN BEROEPSWERKZAAMHEID.

5o INKOMSTENBELASTINGEN- BELASTING OP RECHTSPERSONEN- BELASTINGPLICHTIGE - WERKZAAMHEID - BEROEPSWERKZAAMHEID VOORTZETTING VAN
BEROEPSWERKZAAMHEID GEVOLG PERSONENBELASTING- VENNOOTSCHAPSBELASTING - WINSTEN - VRIJSTELLING.

1 o en 2° Onder "onderneming" in de zin
van art. 23, § 2, W.I.B. (1964) verstaat
men, in de regel, een technische bedrijfseenheid, bepaald op grond van sociale en
economise he criteria, ongeacht of zij voorheen al dan niet een exclusief industriele
of handelsfinaliteit had (1). (Art. 23, § 2,
W.I.B. [1964] (2).)
(1) Vgl. Cass., 28 okt. 1988,A.R. F. 1409.N, nr.
122; raadpl. artt. 14, §§ 1 en 3, Bedrijfsorganisatiewet. De oplossing vloeit voort uit het
doel dat werd nagestreefd door de wetgever in art.
2 wet 2 feb. 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning, en door de Koning in K.B. nr. 7 van 15 feb. 1982. Dat doel bestaat erin nieuwe werkgelegenheid trachten te
scheppen.
(2) Art. 23, § 2, W.I.B. (1964) is in dat wethoek ingevoegd bij art. 1 K.B. nr. 7 van 15 feb.
1982 tot wijziging van het Wetboek van de
Inkomstensbelastingen met betrekking tot het
sociaal passiefen opgeheven bij art. 309, 2°, wet
22 dec. 1989 houdende fiscale bepalingen.
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3°, 4° en 5° De omstandigheid dat een belastingplichtige onderworpen is aan de
belasting op rechtspersonen sluit niet uit
dat die belastingplichtige een beroepswerkzaamheid uitoefent, te weten de productie van goederen en diensten en, indien die bedrijvigheid wordt voortgezet
door een belastingplichtige die onderworpen is aan personenbelasting of aan
vennootschapsbelasting, dat laatstgenoemde, voor de toepassing van art. 23,
§ 2, WI. B. (1964), geacht wordt in feite de
exploitatie van die zelfde onderneming
voort te zetten (3). (Art. 23, § 2, W.I.B.
[1964] (4).)
(VERBRUIKERSUNIE TEST-AANKOOP C.V
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0078.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 maart 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 20, 1°, 21, 23, § 2, zoals ingevoegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 7 van 15 februari 1982, 40, 96, 136,
137 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) en 170 van de op 17 februari gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994,
doordat het arrest vaststelt dat: "(eiseres) de gehele onderneming (drukkerij, titels en personeel alsook alle activa en passiva) op 30 juni 1984 heeft overgenomen en
die werd geexploiteerd door de VZW Belgische Verbruikersunie en die voor die overdracht bij de kapitaalsverhoging van 28 mei
1985 acht deelbewijzen van type A heeft
ontvangen. Blijkens de desbetreffende akten is de overdracht gebeurd bij de oprichting van de CV Verbruikersunie TestAankoop. Het personeel is overgenomen op 1
juli 1984. Op 26 juni 1984 beslist de VZW
Uitgaven van de Verbruikersunie haar
uitgeversactiviteiten over te dragen aan (eiseres). Het risico, verbonden aan het geheel van de activa en passiva van de VZW
Belgische Verbruikersunie, die trouwens op(3) Vgl. Cass., 11 mei 1998, A.R. F.97.0091.F,
nr. 239.
(4) Zie noot 2.
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genomen zijn in de uitgeverij wordt, blijkens het verslag van de bedrijfsrevisoren,
vanaf 30 juni 1984 gedragen door (eiseres)"; (dat het arrest vervolgens eiseres de
vrijstelling, bedoeld in artikel23, § 2, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen [1964], ontzegt) op de volgende granden : "Krachtens de duidelijke tekst van artikel 23, § 2, eerste en tweede lid, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
(1964) zoals het toen gold, moet het volledige personeel van (eiseres) beschouwd worden als bijkomend personeel, tenzij de
werknemers door de onderneming tewerkgesteld waren tijdens het vorige belastbare tijdperk. Uit artikel 23, § 2, dat betrekking heeft op de vrijstelling van een
reserve voor de aanwerving van bijkomend
personeel en uit het door de wetgever nagestreefde en bevestigde doel volgt dat de
wetgever voor de vaststelling van het bijkomend personeel heeft verwezen naar het
economisch begrip 'onderneming' namelijk 'de organisatie van productie van goederen of diensten van commerciele aard'
(... ). (Eiseres) houdt vergeefs staande dat de
uitgeversactiveit van de VZW Uitgaven van
de Verbruikersunie geen onderneming was
in de zin van het fiscaal recht, daar de
VZW onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting. (Eiseres) gaat aldus
voorbij aan het feit dat een rechtspersoon
in de zin van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) een winstgevende
bezigheid mag uitoefenen zonder daarom
een winstgevend doel na te streven. Blijkens de gegevens van het dossier leverden de uitgeversactiviteiten van de VZW
Uitgaven van de Verbruikersunie gewoon
winst op zonder dat die VZW daarom, noch
volgens de feiten, noch volgens de statuten, een winstgevend doel nastreefde. Zulks
belet niet dat die exploitatie voor de VZW
een middel kon zijn om zich de gelden te
verschaffen die ze nodig had om haar onbaatzuchtig doel te bereiken. Uit het verslag van de bedrijfsrevisoren volgt tevens
dat de activiteiten van de VZW, waarvan
het risico op 1 juli 1984 op (eiseres) was
overgegaan, de toepassing van industriele
en commerciele methodes impliceerde. Dat
zijn methodes die, in de weekblad- en
drukkerijsector, gewoonlijk worden gebruikt door nijverheids- en handelsondernemingen. Dit blijkt zonder enig mogelijke twijfel uit de financiering van de
verrichtingen, het tewerkgestelde personeel en de omvang van de middelen. Zander dat het vereist is te omschrijven of de
economische activiteiten, gelet op het geheel van de door de VZW Belgische
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Verbruikersunie nagestreefde doelstellin- schil, vermits dat lid enkel bepaalt dat in
gen, louter bijkomend waren ten opzichte geval van inbreng van een of meer bedrijfsvan de onbaatzuchtige activiteiten, wat niet takken in een bestaande of op te rich ten
het voorwerp van het geschil is, valt niet te vennootschap, de nieuwe vennootschap vrijontkennen dat die VZW 'een commercieel stelling geniet voor het aangeworven bijdrukkerijbedrijf exploiteerde dat door de komend personeel. Daar er tussen de VZW
VZW Belgische Verbruikersunie in haar ge- Belgische Verbruikersunie en (eiseres) geen
heel werd ingebracht in (eiseres) die daar- geschil bestaat over de vraag wie recht
voor acht deelbewijzen ontving. Uit de met heeft op de vrijstelling, is dat lid niet van
terugwerkende kracht tot 30 juni 1984 ge- toepassing",
dane inbreng die aileen bevestigt dat de onterwijl, eerste onderdeel, (1) artikel23, §
derneming door (eiseres) vanaf 1 juli 1984
in feite werd voortgezet, blijkt tevens dat 2, van het Wetboek van de inkomstenbede door de VZW Belgische Verbruikers- lastingen (1964), zoals het gold voor het beaanslagjaar, bepaalde dat de proviunie geexploiteerde onderneming niet ver- wuste
sie die een werkgever bij de aanwerving
effend is en dat (eiseres) zich beperkte tot van
personeel aanlegt om het
overname van de gehele onderneming met hoofdbijkomend
te bieden aan de lasten die hem woralle activa en passiva. Het bijkomend per- den opgelegd
in geval van afdanking van
soneel van (eiseres) moet dus, overeenkom- werknemers, niet als winst wordt aangestig artikel23, § 2, van het Wetboek van de merkt; het bijkomend personeel wordt vastinkomstenbelastingen (1964), vastgesteld gesteld in verhouding tot het gemiddelde
worden in verhouding tot het personeel dat personeelsbestand dat het bedrijf tijdens
tewerkgesteld was door de ondememing die het vorige belastbaar tijdperk heeft tev66r 30 juni werd geexploiteerd door de werkgesteld; genoemd artikel ingevoegd is
VZW Belgische Verbruikersunie. De dui- in de bepalingen die aangeven welke de bedelijke wettekst bepaalt immers dat het bij- lastbare inkomsten zijn van de categorie
komend personeel wordt vastgesteld in ver- bedrijfsinkomsten uit "winsten van om het
houding tot de ondememing. In de zin van even welke nijverheids-, handels- of landartikel23, § 2, van het Wetboek van de in- bouwbedrijven", bedoeld in de artikelen 20,
komstenbelastingen (1964), moet de on- 1", en 21 van het Wetboek van de inkomdememing zonder enig mogelijke twijfel in stenbelastingen (1964); genoemde bedrijfsde economische betekenis van het woord inkomsten deel uitmaken van Titel II
worden begrepen, namelijk als de vastge- "Personenbelasting" van het Wetboek van
stelde economische exploitatie. Ten on- de inkomstenbelastingen (1964); de beparechte maakt (eiseres) geen enkel onder- lingen van dat wetboek betreffende die inscheid tussen de onderneming, zoals ze komsten, krachtens artikel 96 van dat wetmoet worden begrepen in de zin van arti- hoek, ook van toepassing zijn op de in Titel
kel23, § 2, en de persoon van de onderne- III "Vennootschapsbelasting" bedoelde venmer, exploitant van een nijverheidsonder- nootschappen, zoals eiseres, die aan de
neming, dat van geen enkel nut is voor de vennootschapsbelasting zijn onderworvaststelling van het bijkomend personeel, pen; (2) het hierboven aangehaalde artivanaf dat bewezen is, zoals in casu, dat de kel 23, § 2, van het Wetboek van de invastgestelde onderneming dezelfde is, dat komstenbelastingen (1964) de daarin
haar activiteiten nooit zijn onderbroken en voorkomende woorden "winsten" en "ondat het personeel altijd in dat bedrijfheeft dememing" niet nader omschrijft; zij dus
gewerkt. (Eiseres) heeft geen bijkomend dezelfde betekenis hebben als die welke ze
personeel aangeworven in de zin van ar- luidens de artikelen 20, 1 °, en 21 van het
tikel23, § 2, van het Wetboek van de in- Wetboek van de inkomstenbelastingen
komstenbelastingen (1964), toen zij zich in (1964) hebben, en artikel23, § 2, van het
de plaats stelde van de VZW Belgische Wetboek van de inkomstenbelastingen
Verbruikersunie, voor de exploitatie van de (1964), bijgevolg, slechts van toepassing is
onderneming vermits niet de persoon van op die categorie bedrijfsinkomsten welke
exploitant bepalend is voor de vaststel- ten name van de natuurlijke personen worling van het aangeworven bijkomend per- den belast, alsook, overeenkomstig voorson eel maar wel de verwijzing naar een noemd artikel 96 van het Wetboek van de
economische exploitatie. Het voorlaatste lid inkomstenbelastingen (1964), op de aan de
van artikel 23, § 2, van het Wetboek van de vennootschapsbelasting onderworpen veninkomstenbelastingen (1964), dat verwijst nootschappen; (3) de VZW Belgische
naar artikel40, § 1, van het Wetboek van Verbruikersunie (voorheen de VZW Uitgade inkomstenbelastingen (1964), heeft geen ven van de Verbruikersunie), zoals het arweerslag op de beslechting van het ge- rest en de beroepen beslissing van 1 juni
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1993 vaststellen, een rechtspersoon is die
onderworpen is aan de belasting op de
rechtspersonen bedoeld in Titel N
"Rechtspersonenbelasting" van het Wethoek van de inkomstenbelastingen (1964);
artikel 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) in dat verband
het volgende bepaalt : "Aan de
rechtspersonenbelasting zijn onderworpen : 1o - de Staat, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, om het even welke
vennootschappen, verenigingen, inrichtingen of instellingen met rechtspersoonlijkheid die in Belgie hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel
van bestuur of beheer hebben en zich met
geen exploitatie ofverrichtingen van winstgevende aard bezighouden ... "; artikel137
van het wetboek de inkomsten opsomt
waarop die belasting geheven wordt; de bepalingen van het wetboek betreffende de
winsten uit nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven, waaronder het vorenaangehaalde artikel 23, § 2, van het Wethoek van de inkomstenbelastingen (1964)
bij ontstentenis van enige wetsbepaling in
die zin, niet van toepassing zijn op de
rechtspersonenbelasting; de omstandigheid dat aan de rechtspersonenbelasting
onderworpen belastingplichtigen zich be-'
zighouden met verrichtingen van winstgevende aard, die, zoals in casu, niet eraan in
de weg staan dat zij onderworpen zijn aan
de rechtspersonenbelasting, in dit verband niet relevant is; (4) het arrest derhalve, nu het beslist dat de VZW Belgische
Verbruikersunie (voorheen VZW Uitgaven van de Verbruikersunie), die onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting,
een onderneming als bedoeld in artikel23,
§ 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) en zoals omschreven in
de artikelen 20, r, en 21 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen (1964)
exploiteerde, die wettelijke bepalingen
schendt alsook de artikelen 136 en 137 van
het wetboek waarin wordt aangegeven
welke belastingplichtigen aan de
rechtspersonenbelasting onderworpen zijn
en welke inkomsten te hunnen name belastbaar zijn; het tevens, voor zover nodig, artikel96 van het wetboek, dat artikel 23, § 2, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (1964) van toepassing verklaart op de vennootschappen,
schendt (schending van de artikelen 20, 1',
21, 96, 136 en 137 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen [1964]);

tweede onderdeel, de rechter, in de regel, de interpretatie van een wettekst
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slechts mag gronden op de bedoeling van de
wetgever, wanneer de tekst niet klaar of
duidelijk is, of voor interpretatie vatbaar is;
het arrest bijgevolg, nu het zich voor de interpretatie van het woord "onderneming" in
artikel 23, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) beroept op het
doel dat de wetgever voor ogen stond, zonder vooraf vast te stellen dat genoemd
woord, vaag, onduidelijk ofvoor interpretatie vatbaar was, artikel 23, § 2, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
(1964) schendt (schending van artikel23,
§ 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen [1964]);

derde onderdeel, dat met de bedoeling
van de wetgever enkel rekening mag gehouden worden om de draagwijdte van een
wettelijke tekst, zoals uit zijn bewoordingen blijkt, te bevestigen; dat die bedoeling niet mag aangevoerd worden tegen een
klare en duidelijke tekst; de term "onderneming" die in artikel23, § 2, van het Wethoek van de inkomstenbelastingen (1964)
staat en daar niet omschreven wordt, ook
voorkomt in andere bepalingen van "B.
Winsten van nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven" van onderafdeling 1 van afdeling N "Bedrijfsinkomsten" van het Wethoek van de inkomstenbelastingen (1964)
waarin het is ingevoegd en meer bepaald in
artikel 22 van dat wetboek luidens hetwelk als winsten worden aangemerkt de
sommen gebruikt tot uitbreiding van de
"onderneming", alsook de vergoedingen die
verworven worden gedurende de exploitatie als compensatie of ter gelegenheid van
enigerlei handeling waaruit een vermindering van de werkzaamheden of van de
winsten der "onderneming" kan voortvloeien; die term ook voorkomt in artikel 24
van het wetboek volgens hetwelk tot de
winsten van een in Belgie gevestigde "onderneming" ook de abnormale of goedgunstige voordelen behoren die worden verleend aan andere personen of "ondernemingen"; het woord "onderneming" verward
wordt met het "nijverheids-, handels- of
landbouwbedrijf", bedoeld in het voornoemde artikel20, 1°, van het wetboek alsook in artikel 96 dat de regels betreffende
de winst van de "bedrijven" toepasselijk
maakt op de vennootschappen; die bepalingen betrekking hebben ofwel op een categorie bedrijfsinkomsten die belastbaar
zijn ten name van natuurlijke personen, ofwei op de categorie inkomsten die belastbaar zijn ten name van vennootschappen;
het woord onderneming in artikel23, § 2,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) derhalve dezelfde
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betekenis heeft als datzelfde woord in de
andere vorenaangehaalde bepalingen van
het wetboek en dus klaar, duidelijk en niet
vatbaar voor interpretatie is; het arrest derhalve, nu het aan het woord "onderneming" een andere betekenis geeft, namelijk "de vastgestelde economische exploitatie" of"de organisatie van productie van
goederen of diensten van commerciele
aard", los van de persoon van de exploitant en, derhalve, van de fiscale categorie waaronder hij valt, en nu het steunt op
de bedoeling die het de wetgever toeschrijft,
artikel23, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) schendt (schending van artikel 23, § 2, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen [1964]);

vierde onderdeel, uit geen enkele passage uit het verslag aan de Koning dat
voorafgaat aan het koninklijk besluit nr. 7
van 15 februari 1982 tot wijziging van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen met
betrekking tot het sociaal passief, waarbij artikel 23, § 2, in genoemd wetboek is
ingevoegd, blijkt dat de wetgever aan het
woord "onderneming" enige bijzondere betekenis heeft willen geven en, meer bepaald een andere betekenis dan die in de
andere bepalingen in het wetboek waar het
voorkomt; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat uit het door de wetgever nagestreefde en bevestigde doel volgt dat hij
voor de vaststelling van het bijkomend personeel heeft verwezen naar het economisch
begrip "onderneming" namelijk "de organisatie van productie van goederen of diensten van commerciele aard", artikel23, § 2,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) schendt (schending van artikel23, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen [1964]);
vijfde onderdeel, luidens artikel170 van
de op 17 februari 1994 gecotirdineerde
Grondwet, geen belasting ten behoeve van
de Staat kan worden ingevoerd dan door
een wet; krachtens die grondwettelijke bepaling de belastingwet op beperkende wijze
moet worden uitgelegd; zij bijgevolg niet bij
analogie of op teleologische wijze kan worden toegepast; de uitlegging bij analogie
erin bestaat dat vanuit een bijzonder geval waarin de wet heeft voorzien teruggegaan wordt naar het beginsel dat eraan ten
grondslag ligt en dat vervolgens dat beginsel wordt toegepast op de gevallen
waarin de tekst niet voorziet maar waar dezelfde redenen om te beslissen voorhanden zijn; de teleologische interpretatie de
methode is waarbij de betekenis van een
tekst niet wordt vastgesteld door zijn plaats
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in de wet maar uit het practische doel dat
de wetgever bij de goedkeuring van die wet
voor ogen had; het arrest, nu het beslist dat
de VZW Belgische Verbruikersunie (voorheen VZW Uitgaven van de Verbruikersunie), die krachtens artikel 136 onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting,
niettemin, voor de toepassing van artikel
23, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), een onderneming in
de zin van die bepaling exploiteerde, hoewei dat artikel slechts van toepassing is op
de natuurlijke personen of op de aan de
vennootschapsbelasting onderworpen vennootschappen, en nu het die oplossing in
casu grondt op het doel dat het aan de wetgever toeschrijft, laatstgenoemde bepaling bij analogie en op teleologische wijze
uitlegt; het die bepaling schendt en tevens die bepaling en het beginsel dat gegrond is op artikel 170 van de op 17 februari 1994 gecotirdineerde Grondwet en
volgens hetwelk de belastingwet op beperkende wijze moet worden uitgelegd, miskent (schending van de artikelen 23, § 2,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen [1964] en 170 de op 17 februari
1994) gecotirdineerde Grondwet :

Overwegende dat het arrest de beslissing waarbij eiseres de in artikel
23, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde
vrijstelling van de provisie die een
werkgever bij de aanwerving van bijkomend personeel aanlegt om het
hoofd te bieden aan de lasten die hem
worden opgelegd in geval van afdanking van werknemers wordt ontzegd,
grondt op de overweging dat eiseres de
onderneming voortzet die voorheen
was geexploiteerd door de vereniging
zonder winstoogmerk Belgische
Verbruikersunie, waarvan het door
haar overgenomen personeel derhalve
niet als bijkomend personeel kan worden aangemerkt;
Dat het arrest dat onder onderneming, in de zin van het vorenaangehaalde artikel 23, § 2, verstaat
"de organisatie van productie van goederen en diensten van commerciele
aard", uit zijn feitelijke, niet door het
middel bekritiseerde vaststellingen, afleidt dat die vereniging zonder winstoogmerk een "commercieel drukkerijbedrijf' exploiteerde;
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Overwegende, enerzijds, dat onder
"onderneming" in de zin van artikel
23, § 2, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964), in de regel, wordt verstaan een technische
bedrijfseenheid, bepaald op grand van
sociale en economische criteria, ongeacht of zij voorheen al dan niet een exclusief industriele of handelsfinaliteit
had;
Dat, anderzijds, de omstandigheid
dat een belastingplichtige onderworpen is aan de belasting op rechtspersonen, niet uitsluit dat die belastingplichtige een economische bedrijvigheid uitoefent, te weten de productie
van goederen en diensten en, indien
die bedrijvigheid wordt voortgezet door
een belastingplichtige die onderworpen is aan de personenbelasting of aan
de vennootschapsbelasting, dat laatstgenoemde, voor de toepassing van artikel 23, § 2, geacht wordt in feite de
exploitatie van die zelfde onderneming voort te zetten;
Dat het arrest, derhalve, geen van
de door eiseres aangewezen bepalingen schendt en het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwet op beperkende wijze moet worden
uitgelegd, niet miskent;
Dat geen van de onderdelen kan
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 maart 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Bruyn; J.
Malherbe, Brussel.
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3e KAMER -15 maart 1999
ARBEID -

VROUWEN - MOEDERSCHAPSBESCHERMING- BEVALLINGSVERLOF- POSTNATAAL VERLOF- VERLENGING- ARBEIDSDUUR- BEGRIP- ARBEIDSOVEREENKOMSTSCHORSING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID PERIODE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID.

De periode tijdens welke de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst van de werkneemster wegens arbeidsongeschiktheid is
geschorst, wordt niet gelijkgesteld met een
periode van arbeid met het oog op de verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de achtste week na de
bevalling. (Art. 39, derde lid, Arbeidswet (1); art. 1, 4°, K.B. 11 okt. 1991 tot
gelijkstelling van sommige periodes met
periodes van arbeid met het oog op de
verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de achtste week van de
bevalling.)
(LABORATOIRE A. MARCHAND B.VB.A.
T. ZADWORNY)
ARREST

(vertaling)

(A.R. 8.97.0135.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest : op 20 maart 1997 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 39, 40, 41, 42, 43 (zoals die laatste vier artikelen van toepassing waren
voor hun wijziging bij de wet van 3 april
1995) en 45 (zoals het van kracht was v66r
zijn opheffing bij de wet van 3 april 1995)
van de Arbeidswet van 16 maart 1971, 1
van het koninklijk besluit van 11 oktober
1991 tot gelijkstelling van sommige periodes met periodes van arbeid met het oog op
de verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de achtste week na de bevalling, 28, 2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, 1349 en 1353
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest heeft vastgesteld dat
verweerster op 30 maart 1991 van arbeid
(1) Arbeidswet v66r de wijziging ervan bij wet
3 april 1995.
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werd vrijgesteld omdat zij zwanger was en voor recht zegt dat verweerster tijdens de
het niet mogelijk was haar ander werk te periode van moederschapsbescherming is
laten verrichten, dat de mutualiteit van ontslagen en eiseres bijgevolg veroordeelt
verweerster een getuigschrift van arbeids- tot betaling van het bedrag van 155.913
ongeschiktheid op grond van zwanger- frank vermeerderd met de verwijlintrest seschap heeft opgesteld, dat verweerster op dert de datum van de dagvaarding als bij30 september 1991 is bevallen, dat ver- zondere beschermingsvergoeding, op grond
weersters mutualiteit een nieuw getuig- dat "met toepassing van het koninklijk beschrift van arbeidsongeschiktheid heeft op- sluit van 11 oktober 1991, sommige periogesteld voor afwezigheid wegens borst- des gelijkgesteld kunnen worden met pevoeding tot 14 februari 1992, dat "de riodes van arbeid met het oog op de
geneeskundige vrijstelling dus geduurd verlenging van de periode van arbeidsheeft van 30 maart 1991 tot 14 februari onderbreking na de achtste week van de be1992, datum waarop (verweerster) daad- valling. Met toepassing van artikel1, 4°,
werkelijk het werk hervat heeft" en dat ver- worden de dagen waarop de werkneemweerster op 27 februari 1992 met beta- ster het recht heeft om van het werk afling van een compensatoire opzeggings- wezig te zijn wegens dwingende redenen en
vergoeding gelijk aan drie maanden loon is die wettelijk, reglementair of bij collecontslagen, en erop heeft gewezen dat naar tieve arbeidsovereenkomst zijn geregeld dus
luid van artikel 40 van de wet van 16 met periodes van arbeid gelijkgesteld. Het
maart 1971, zoals het van kracht was op (arbeids)hof oordeelt dat (verweerster) tehet ogenblik van het ontslag van ver- recht de periodes waarin zij om medische
weerster, "de werkgever die een zwan- redenen van arbeid werd vrijgesteld dus
gere werkneemster tewerkstelt, geen han- met periodes van arbeid zijn gelijkgesteld.
deling mag stellen die ertoe strekt eenzijdig De medische vrijstelling is geeindigd waneen einde te maken aan de dienstbetrek- neer het werk daadwerkelijk wordt herking vanafhet ogenblik waarop hij werd in- vat. Zij was voor de bevalling begonnen. Er
gelicht omtrent de zwangerschap tot een wordt aangenomen dat een gedeelte van de
maand na het einde van de postnatale rust- postnatale rustperiode kan worden aangeperiode, behalve om redenen die vreemd wend nadat de werkneemster het werk
zijn aan de lichamelijke toestand als ge- heeft hervat. In die onderstelling zal de bevolg van de zwangerschap of van de beval- schermde periode eindigen een maand na
ling. De werkgever dient te bewijzen dat het nemen van de postnatale rustperiode
zulke redenen voorhanden zijn. Zo de in- die door die opdeling is verlengd (in die zin
geroepen reden tot staving van het ont- Jacquemin, "La protection legale contre le
slag niet beantwoordt aan het bepaalde in licenciement - La protection de la materhet eerste lid of bij ontstentenis van re- nite, Engager, occuper, licencier", uitg. Kluden, zal de werkgever aan de werkneem- wer, 1994, L. 3.2.1030; Vannes, "Le conster een forfaitaire vergoeding betalen trat de travail", nr. 1263, p. 873). Het
welke gelijk is aan het brutoloon voor drie bevallingsverlof is in dit geval dus noodmaanden, onverminderd de vergoedingen zakelijk ingegaan op de zevende dag die de
aan de werkneemster verschuldigd in ge- dag van de vermoedelijke bevalling is voorval van verbreking van de arbeidsovereen- afgegaan tot het verstrijken van een pekomst" en dat "artikel39 dat op het ogen- riode van acht weken die begint te lopen op
blik van de feiten van kracht was verder de dag van de bevalling (artikel 39, § 2).
zegt dat het verlof voor de bevalling ten Daarentegen was de verlenging waarop
vroegste vanaf de zevende week voor de (verweerster) recht had nog niet kunnen bevermoedelijke datum van de bevalling is be- ginnen lopen aangezien de periode van vrijgonnen. Dat artikel zegt meer bepaald dat : stelling gelijkgesteld wordt met arbeid en
'De werkneemster geen arbeid mag ver- (verweerster) geen enkele aanvraag tot verrichten vanaf de zevende dag die de ver- lenging had ingediend, zoals (eiseres) in
moedelijke datum van de bevalling voor- haar conclusie terecht beklemtoont. Bijgeafgaat tot het verstrijken van een periode volg kon (verweerster) op 14 februari 1992,
van acht weken die begint te lopen op de de datum van de werkhervatting, nog een
dag van de bevalling'. Op haar verzoek periode van verlenging van haar bevalwordt de arbeidsonderbreking na de acht- lingsverlof opnemen die zij nog niet had geste week verlengd met een periode waar- noten en bevond zij zich hoe dan ook in de
van de duur gelijk is aan de duur van de periode van een maand bevond volgend op
periode waarin zij verder gearbeid heeft het einde van de postnatale rustperiode, zovanaf de zevende week voor de werkelijke als verplichtend en wettelijk voorgeschredatum van de bevalling", en vervolgens ven (artikel39, § 2). (Verweerster) bevond
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zich dus op het ogenblik van het ontslag op
26 februari 1992 nog altijd in de loop van
de beschermde maand, en genoot dus theoretisch wettelijke bescherming. De werkgever kan niettemin de contractuele verhouding beeindigen als hij aantoont dat het
ontslag is gegeven om redenen die vreemd
zijn aan de lichamelijke toestand als gevolg van de zwangerschap of van de bevalling. Artikel 40, § 3 van de wet van 16
maart 1971 bepaalt : "Zo de ingeroepen reden tot staving van het ontslag niet beantwoordt aan het bepaalde in het eerste lid,
ofbij ontstentenis van reden, zal de werkgever ... betalen". Ret (arbeids)hof oordeelt ten deze, op grond van de voormelde
overwegingen, dat de werkgever 'bij ontstentenis van reden' ontslag heeft gegeven, zodat de forfaitaire vergoeding die gelijk is aan drie maanden brutoloon moet
worden betaald. Zelfs als men zou moeten aannemen dat het volledig bevallingsverlof samen met de periode van vrijstelling heeft gelopen, wat strijdig zou zijn met
de bepalingen van het koninklijk besluit
van 11 oktober 1991, zodat, met toepassing van artikel 39 van de wet van 16
maart 1971, zou kunnen worden geoordeeld dat het bevallingsverlof theoretisch
totaal verlopen is, kan de vervaldag van dat
verloften vroegste 14 februari zijn en zou
het ontslag op 27 februari ook zijn gebeurd
tijdens de beschermde periode die eindigt
een maand na de werkelijke werkhervatting",

terwijl, eerste onderdeel, volgens artikel 40, eerste lid, (als aangewezen in het
middel), van de Arbeidswet van 16 maart
1971, de werkgever die een zwangere
werkneemster tewerkstelt, niet eenzijdig
een einde mag maken aan de overeenkomst
- behalve om redenen die vreemd zijn aan
de lichamelijke toestand als gevolg van de
zwangerschap of de bevalling- vanafhet
ogenblik waarop hij werd ingelicht omtrent de zwangerschap tot een maand na
het einde van de postnatale rustperiode; de
beschermingstermijn van een maand onmiddellijk volgt op het einde van het bevallingsverlof; die termijn een vaste termijn is die door een periode van schorsing
van de overeenkomst niet kan worden verlengd; de omstandigheid dat de werkneemster bij het einde van haar bevallingsverlof arbeidsongeschikt is, dus geen invloed
heeft op de beschermingsperiode van een
maand die wegens die arbeidsongeschiktheid niet zal worden geschorst; artikel 39
(als aangewezen in het middel) van dezelfde wet het bevallingsverlofregelt en in
zijn eerste, tweede en derde lid bepaalt dat
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de prenatale rustperiode ten vroegste vanaf
de zevende week voor de vermoedelijke datum van de bevalling ingaat, dat de werkneemster geen arbeid mag verrichten vanaf
de zevende dag die de vermoedelijke datum van de bevalling voorafgaat tot het
verstrijken van een periode van acht weken die begint te lopen op de dag van de bevalling en dat de postnatale rustperiode op
haar verzoek na de achtste week kan worden verlengd met een periode waarvan de
duur gelijk is aan de duur van de periode
waarin zij verder gearbeid heeft vanaf de
zevende week voor de werkelijke datum
van de bevalling; artikel39, vierde lid, (zoals het in het middel is aangewezen) verder bepaalt dat wanneer het pasgeboren
kind evenwel gedurende ten minste acht
weken, te rekenen vanaf zijn geboorte, in
de verplegingsinrichting moet opgenomen worden, de werkneemster de verlenging van de arbeidsonderbreking waarop zij
krachtens het derde lid recht heeft, kon uitstellen tot het ogenblik waarop het pasgeboren kind naar huis komt; het arrest te
dezen vaststelt dat verweerster op 30 september 1991 is bevallen; verweersters postnatale rustperiode van acht weken bijgevolg op 25 november 1991 verstreek; de in
artikel 40, eerste lid, van de wet van 16
maart 1971 bedoelde beschermingsperiode
na het einde van de wettelijke postnatale
rustperiode van acht weken bijgevolg op 26
februari 1971, datum van verweersters ontslag, ruimschoots was verstreken; uit voornoemd artikel39, derde lid, weliswaar volgt
dat de werkneemster uitstel van de facultatieve prenatale rustperiode van zes weken na de wettelijke postnatale rustperiode van acht weken kan genieten; dat
uitstel, enerzijds, moet voldoen aan de voorwaarde dat de werkneemster vanaf de zevende week voor de werkelijke datum van
de bevalling tot de datum van de verplichte
prenatale rustperiode is blijven werken;
dienaangaande met periodes van werkelijke arbeid worden gelijkgesteld de
afwezigheden opgesomd in het koninklijk
besluit van 11 oktober 1991 tot gelijkstelling van sommige periodes met periodes
van arbeid met het oog op de verlenging
van de periode van arbeidsonderbreking na
de achtste week na de bevalling; die opsomming evenwel beperkend is; de vrijstelling van arbeid wegens de onverenigbaarheid van de activiteiten van de
werkneemster met haar staat van zwangerschap in toepassing van de artikelen 41
tot 45 (als aangewezen in het middel) van
de Arbeidswet van 16 maart 1971, niet
voorkomt in die opsomming en bijgevolg
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niet met een periode van werkelijke arbeid kan worden gelijkgesteld; inzonderheid de vijstelling van arbeid niet wordt gelijkgesteld met de in artikel 1, 4°, van
genoemd koninklijk besluit bedoelde
afwezigheden; de werkneemster tijdens de
vrijstelling van arbeid immers geacht wordt
arbeidsongeschikt te zijn; de werkneemster bijgevolg, als zij om medische redenen van arbeid is vrijgesteld met toepassing van de artikelen 41 en volgende van de
wet van 16 maart 1971 gedurende de zeven weken die de werkelijke datum van de
bevailing voorafgaan, niet zal kunnen genieten van het uitstel van de facultatieve
prenatale rustperiode en aldus enkel de
wettelijke postnatale rustperiode, zijnde
acht weken vanaf de bevalling, zal toegewezen krijgen; anderzijds, het uitstel van
de prenatale rustperiode onmiddellijk moet
volgen op de wettelijke postnatale rustperiode van acht weken; de mogelijkheid om
de prenatale rustperiode uit te steilen tot
na de werkhervatting aileen toegestaan is
in de toestand bedoeld in artikel 39, vierde
lid, van de wet van 16 maart 1971, te weten wanneer het pasgeboren kind gedurende acht weken te rekenen van zijn geboorte in de verplegingsinrichting moet
opgenomen blijven; het arrest te dezen niet
vaststelt dat verweersters kind zich in die
toestand bevond; daaruit volgt dat het arrest dat heeft vastgesteld dat verweerster
op 30 september 1991 bevailen is, en vervolgens op grond van het geheel van de in
het middel weergegeven redenen, beslist
dat verweerster, bij haar ontslag op 26 februari 1992, de wettelijke moederschapsbescherming genoot, aangezien zij bij haar
werkhervatting op 14 februari 1992, haar
bevallingsverlofnog kon verlengen met een
periode die zij nog niet had opgenomen wegens de periode tijdens welke zij van arbeid was vrijgesteld en dat zij zich hoe dan
ook bevond in de periode van een maand na
het einde van de postnatale rustperiode, die
verplicht en wettelijk is vastgesteld, en dat
bijgevolg eiseres veroordeelt om aan verweerster in hoofdsom 155.913 frank te betalen als bijzondere beschermingsvergoeding, het geheel van de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen schendt
(met uitzondering van de artikelen 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek) door : aldus op onwettige wijze de periodes van
vrijstelling van arbeid bedoeld in de artikelen 41 tot 45 (als aangewezen in het middel) van de Arbeidswet van 16 maart 1971
gelijk te steilen met een periode van arbeid en door bijgevolg het uitstel van die
periodes na de wettelijke postnatale rust-
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periode van acht maanden toe te staan
(schending van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1991 tot gelijksteiling van sommige periodes met periodes van arbeid met het oog op de
verlenging van de periode van arbeidsonderbreking na de achtste week na de bevalling, 39, derde lid, 41 tot 45 (zoals die artikelen in het middel zijn aangewezen) van
de Arbeidswet van 16 maart 1971 en 28, 2°
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3
juli 1978), - te oordelen dat verweerster
door de postnatale rustperiode op te splitsen, haar bevallingsverlofkon verlengen na
haar werkhervatting op 14 februari 1992
terwijl die mogelijkheid aileen openstaat u;_
het geval bepaald in artikel 39, vierde lid,
van de wet van 16 maart 1971 en het arrest niet vaststelt dat verweersters kind gedurende acht weken, te rekenen van de geboorte, in de verplegingsinrichting zou zijn
opgenomen (schending van artikel39, inzonderheid derde en vierde lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971), - en te oordelen dat verweerster bij haar ontslag op
27 februari 1992 nog steeds in de
beschermingsperiode van een maand na het
einde van de verplichte postnatale rustperiode van acht maanden verkeerde, terwijl het vaststelt dat de bevalling op 30 september 1991 is gebeurd en dat de
beschermingsperiode van een maand onmiddellijk na het einde van de postnatale
rustperiode volgt en niet kan worden verlengd door een periode van schorsing van
de ?Vere~nkomst, ~oals een arbeidsongeschiktheid (schendmg van de artikelen 39
en 40, inzonderheid eerste lid, van deArbeidswet van 16 maart 1971);

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat, naar luid van artikel 40, eerste lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971 de werkgever die een zwangere werkneemster
tewerkstelt, geen handeling mag stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde
te maken aan de dienstbetrekking
vanaf het ogenblik waarop hij werd ingelicht omtrent de zwangerschap tot
een maand na het einde van de postnatale rustperiode, behalve om redenen die vreemd zijn aan de lichamelijke toestand als gevolg van de
zwangerschap of van de bevalling;
Dat, ingevolge artikel 39, derde lid,
van dezelfde wet, de postnatale rustperiode kan worden verlengd door aan
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de arbeidsdagen de periodes toe te voegen die zijn bepaald in artikel 1 van
het koninklijk besluit van 11 oktober
1991 tot gelijkstelling van sommige periodes met periodes van arbeid met het
oog op de verlenging van de periode
van arbeidsonderbreking na de achtste week na de bevalling;
Dat uit dat koninklijk besluit evenwei niet blijkt dat de periodes van
schorsing van de overeenkomst wegens arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld worden met arbeidsdagen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster eiseres op 14
maart 1991 heeft gemeld dat zij zwanger was; dat zij van 30 maart 1991 tot
14 februari 1991 om medische redenen van arbeid is vrijgesteld; dat zij op
30 september 1991 is bevallen; dat zij
op 14 februari 1992 het werk heeft
hervat en op 27 februari 1992 is ontslagen;
Dat het arrest op grand van artikel1, 4°, van het koninklijk besluit
van 11 oktober 1991, dat met arbeidsdagen gelijkstelt de dagen waarop de
werkneemster het recht heeft om van
het werk afwezig te zijn wegens dwingende redenen en die wettelijk, reglementair of bij collectieve arbeidsovereenkomst zijn geregeld, oordeelt dat
"(verweerster) terecht de dagen
waarop zij om medische redenen van
arbeid vrijgesteld werd, gelijkstelt met
periodes van arbeid";
Dat het arrest aldus aan artikel1,
4 °, van dat koninklijk besluit een
draagwijdte geeft die het niet heeft;
Dat het arrest, door op die grandslag te oordelen dat verweerster op 14
februari 1992 bij haar werkhervatting
en op 27 februari 1992 bij haar antslag, in de periode van een maand na
het einde van de postnatale rustperiode verkeerde, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder het tweede
onderdeel te moeten onderzoeken dat
tot geen ruimere vernietiging kan lei-
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den, vernietigt het bestreden arrest in
zoverre het vaststelt en voor recht zegt
dat verweerster is ontslagen tijdens
de periode van moederschapsbescherming, het eiseres veroordeelt om aan
verweerster in hoofdsom 155.913 frank
te betalen als bijzondere beschermingsvergoeding, vermeerderd met de
verwijlintrest vanaf de dag van de
dagvaarding en uitspraak doet over de
kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigd arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
15 maart 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - \lerslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Simont.
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ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDEALLERLEI - ARBEIDERS - BEDIENDEN NIET-CONCURRENTIEBEDING- GELDIGHEID
- EFFECTIEVE TOEPASSING- WERKGEVERAFSTAND - VORM - TERMIJN - BESCHERMING VAN DE WERKNEMER- GEVOLG- COMPENSATOIRE VERGOEDING- WERKGEVERNIET-BETALING.

Hoewel afstand van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding door de
werkgeuer aan geen enkele bijzondere
vormvereiste onderworpen is, moet hij
evenwel gedaan worden binnen vijftien
dagen na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst en kan, zelfs op grand van
een door de partijen voor de aanvang van
die termijn gesloten overeenkomst, uit het
feit dat de werkgever de compensatoire
vergoeding niet binnen de voornoemde
termijn betaald heeft, niet worden afgeleid dat die werkgever, op dat ogenblik,
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van de werkelijke toepassing van het beding zou hebben afgezien (1). (Artt. 6, 65,
§ 2, vijfde lid, 4 o, en 86, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(MERCKX T. RONDY INTERNATIONAL N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.97.0157.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Bergen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 6, 65, inzonderheid § 2, vijfde lid,
4°, 86, inzonderheid § 2, eerste lid, van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikel65 na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 14
december 1984), 3 en 5 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 1bis van 21 december 1978 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 12 februari 1970, betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging aan de wet
betreffende de arb.eidsovereenkomsten
(welke overeenkomst is gesloten in deNationale Arbeidsraad, en algemeen verbindend is verklaard bij het koninklijk besluit van 6 maart 1979, B.S. 7 april1979),
doordat het arbeidshof het hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaart, en,
met wijziging van het vonnis van de
arbeidsrechtbank, de oorspronkelijke vordering van eiseres ongegrond verklaart, in
zoverre zij ertoe strekte verweerster te doen
veroordelen tot betaling van een
"toepassingsvergoeding", op de volgende
gronden: "dat de tussen (verweerster) en
(eiseres) gesloten overeenkomst, volgens de
eensluidend verklaarde vertaling, bepaalt
dat 'de werkgever binnen 15 dagen na de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst
kan beslissen om geen vergoeding wegens
beeindiging te betalen en de bediende, in
dat geval, ontslagen is van het bepaalde in
paragraaf d) van deze overeenkomst'; (... )
dat (. .. ) de partijen in die individuele overeenkomst een afwijkingsbeding van nietmededinging zijn overeengekomen, waarvan uitdrukkelijk melding is gemaakt in de
(1) Raadpl. Cass., 2 mei 1988, A.R. 8004, nr.
530; 17 april1989, A.R. 6565, nr. 458, met cone!.
adv.-gen. Lenaerts; 1juni 1992,A.R. 7827, nr. 513,
met cone!. adv.-gen. Lenaerts; 7 feb. 1994, A.R.
S.93.0104.N, nr. 69.
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aanhef van de overeenkomst; dat ( ... ) de
vergoeding vooral verschuldigd is wanneer de overeenkomst een confidentieel karakter heeft en een beding van
niet-mededinging bevat, en die vergoeding een tegenprestatie is voor de toepassing van het aan (eiseres) opgelegde concurrentiebeding; (... )dater voor rechtsgeldige afstand van de toepassing van het
concurrentiebeding geen bijzondere rechtsvormen vereist zijn; (... ) dat de individuele
overeenkomst tussen de partijen niet in
strijd is met artikel 86, § 2, van de wet van
3 juli 1978 en artikel 5, eerste lid, van de
collectieve overeenkomst nr. 1bis; dat het
Hof van Cassatie in zijn arrest van 1 juni
1992 weliswaar beslist heeft dat 'de werknemer niet het recht heeft om het concurrentiebeding als niet van toepassing te beschouwen, wanneer de werkgever niet
binnen de termijn van vijftien dagen afziet van de werkelijke toepassing ervan',
ook al heeft hij de toepassingsvergoeding
niet binnen die termijn betaald (... ); dat de
meeste feitenrechters in die zin uitspraak
hebben gedaan; dat het Arbeidshof te Brussel aldus op 1 december 1987 heeft beslist dat de toepasselijkheid van het beding niet wordt be'invloed door het feit dat
de werkgever de vergoeding niet binnen
vijftien dagen heeft betaald en evenmin
door de aard van de dienstbetrekking die de
werknemer heeft na de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst ( ... ); dat de
Arbeidsrechtbank te Brussel eveneens heeft
beslist dat aan de toepasselijkheid van het
concurrentiebeding geen afbreuk wordt gedaan door de omstandigheid dat de werkgever de toepassingsvergoeding niet binnen de wettelijke termijn heeft betaald ( ... );
dat het onderhavige geval evenwel verschilt van dat waarop de in het vorige lid
vermelde rechtspraak betrekking heeft· dat
in de in die rechtspraak bedoelde g~val
len, de partijen niet hebben bedongen dat
niet-betaling van de vergoeding de bediende ipso facto bevrijdt van het concurrentiebeding, zoals het ook hoven alle twijfel verheven is dat de werkgever aileen
ontslagen is van de verplichting om compensatoire vergoeding te betalen, als hij
binnen de termijn afziet van het concurrentiebeding ( ... ); dater voor een rechtsgeldige afstand geen rechtsvormen vere~~t zijn (... ), zodat de partijen rechtsgeldig
ZIJn kunnen overeenkomen dat bij nietbetaling van de bedongen compensatoire
vergoeding binnen de overeengekomen termijn, het concurrentiebeding vervalt; de
overeenkomst tussen de gedingvoerende
partijen immers betekent dat (verweerster)

380

HOF VAN CASSATIE

als werkgever van de toepassing van het
concurrentiebeding kan afzien door de individuele compensatoire vergoeding niet te
betalen binnen vijftien dagen na de beeindiging van de overeenkomst, en (eiseres) als
bediende in dat geval automatisch ontslagen is van haar verplichting om het concurrentiebeding na te leven of geen soortgelijke activiteit te verrichten; dat
voomoemde individuele overeenkomst (verweerster) niet verplicht (eiseres) op de
hoogte te brengen van haar beslissing af te
zien van de toepassing van het concurrentiebeding; dat de beslissing van (verweerster) om de bedongen compensatoire
vergoeding niet te betalen, blijkt uit het feit
zelf dat zij die vergoeding niet heeft betaald binnen vijftien dagen na de beeindiging van de overeenkomst; dat de nietbetaling van die vergoeding binnen de
overeengekomen termijn gelijkstaat met de
uitvoering van de beslissing die vergoeding niet te betalen of van de beslissing af
te zien van de toepassing van het concurrentiebeding, daar die afstand door alle
middelen rechtens kan worden bewezen;
dat de partijen aldus zijn overeengekomen dat het verbod voor (eiseres) om een
soortgelijke activiteit te verrichten, vervalt bij niet-betaling van de compensatoire vergoeding binnen de overeengekomen termijn; dat de rechtstoestand dus
duidelijk is voor (eiseres) en haar rechtszekerheid wordt verzekerd; dat, immers,
onderhavig geval veel weg heeft van het
door (verweerster) aangevoerde geval,
waarover de Arbeidsrechtbank te Luik op
28 november 1994 (... ) uitspraak heeft gedaan, in zoverre de tussen de partijen gesloten overeenkomst, zowel in deze zaak als
in die waarover de Arbeidsrechtbank te
Luik uitspraak gedaan heeft, bepaalt dat de
werkgever geacht wordt van de toepassing van het concurrentiebeding te hebben afgezien, als hij de bedongen compensatoire vergoeding of de toepassingsvergoeding niet betaald heeft binnen vijftien
dagen na de beeindiging van de arbeidsovereenkomst; dat de partijen, in beide gevallen, naast dat vermoeden, een regeling hebben getroffen waarbij het verbod
voor de werknemer om een soortgelijke activiteit te verrichten vanzelf vervalt, als de
werkgever de bedongen compensatoire vergoeding niet binnen vijftien dagen betaalt;
dat het hier een contractuele regeling betreft van de wijze waarop het bewijs wordt
geleverd van de door de werkgever gedane
afstand van het concurrentiebeding; dat de
tussen (verweerster) en (eiseres) gesloten
overeenkomst rechtsgeldig ofrechtmatig is,
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daar zij niet in strijd is met voomoemd artikel 86, § 2, en met de collectieve overeenkomst 1bis; dat de onderhavige individuele overeenkomst bijgevolg een vereenvoudigde procedure bevat voor de afstand
van de toepassing van het beding door de
werkgever; dat de werkgever werkelijk afziet van de toepassing van het beding, wanneer hij de bedongen compensatoire vergoeding of de toepassingsvergoeding niet
binnen de overeengekomen termijn betaalt; dat de niet-betaling van de vergoeding bewijst dat (verweerster) afgezien
heeft van de toepassing van het beding; dat
de fax geldt als een begin van bewijs van
(verweersters) beslissing om afte zien van
de toepassing van voornoemd beding ( ... );
dat die fax- voor zover nodig, quod nonbevestiging inhoudt van verweersters bewering dat zij van de toepassing heeft afgezien, aangezien de niet-betaling van de
vergoeding, volgens de individuele overeenkomst, bewijs oplevert van die beslissing; dat niet betwist wordt dat de bedongen compensatoire vergoeding te dezen niet
binnen de overeengekomen termijn is betaald; dat die niet-betaling (eiseres) ontslaat van haar verplichting om geen soortgelijke activiteit te verrichten; dat
(verweerster) te dezen wel degelijk afziet
van de toepassing van het concurrentiebeding, en dat (eiseres) hiervan ondubbelzinnig op de hoogte is, daar de bedongen
compensatoire vergoeding niet binnen de
overeengekomen termijn is betaald",

terwijl artikel 65 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt voor welke arbeidsovereenkomsten voor arbeiders en onder welke
voorwaarden het concurrentiebeding uitwerking kan hebben; artikel65, volgens artikel 86, § 1, van voornoemde wet, toepasselijk is op de arbeidsovereenkomst voor
bedienden; het concurrentiebeding aldus,
volgens het vijfde lid, 4 °, van voornoemde
bepaling, moet voorzien in de betaling van
een enige en forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkgever, tenzij hij binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf het ogenblik van de
stopzetting van de overeenkomst afziet van
de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding; voomoemd 'artikel86, § 2, bepaalt dat, wat bepaalde ondememingen betreft, "in de vormen en onder de
voorwaarden vastgesteld in een in de schoot
van de N ationale Arbeidsraad afgesloten
overeenkomst kan worden afgeweken van
het bepaalde in artikel 65, § 2, vijfde lid, 2°
en 3°, alsook van het bepaalde in§ 2, negende lid, van hetzelfde artikel, in zoverre
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daarin voorzien wordt dat het beding geen
uitwerking heeft wanneer aan de overeenkomst een einde wordt gemaakt, ofurel tijdens de proefperiode, ofwel na deze periode door de werkgever zonder dringende
reden. Deze afurijkingen geven recht op het
betalen van een vergoeding door de werkgever tenzij hij aan de e:ffectieve toepassing van het concurrentiebeding verzaakt"·
het arbeidshof vaststelt dat verweerster eer:
onderneming is als bedoeld in voornoemd
artikel 86, § 2; artikel 3 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 1bis van 21 december 1978 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 12 februari 1970 betre:ffende het afurijkingsbeding van niet-mededinging aan de wet
betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat "in het kader van artikel 86,' § 2,
van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten en van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, de modaliteiten van het
afwijkingsbeding van niet-mededinging
vastgesteld kunnen worden bij collectieve
arbeidsovereenkomst op het niveau van de
bedrijfstak, bij ontstentenis daarvan, op het
niveau van de onderneming, en bij ontstentenis van overeenkomst op dat niveau
bij individuele overeenkomst tussen d~
werkgever en de bediende"; artikel 5, eerste lid, van voomoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1bis bepaalt dat "de werkgever, binnen een termijn van vijftien
dagen te rekenen vanaf de beeindiging van
de arbeidsovereenkomst van de bediende,
aan de toepassing van het beding kan verzaken en in dat geval vervalt de verplichting een vergoeding te betalen"; er dus in
de vormen en onder de voorwaarden vastgesteld in een in de N ationale Arbeidsraad gesloten overeenkomst kon worden afgeweken "van het bepaalde in artikel 65 §
2, vijfde lid, 2° en 3°, alsook van het bepaalde in § 2, negende lid, van hetzelfde artikel (... )"; artikel65, § 2, vijfde lid, 2° en 3°,
betrekking heeft op de geografische beperking van het concurrentiebeding (2°) en op
de duur van het concurrentieverbod (3°);
het concurrentiebeding, volgens het negende lid van voomoemd artikel geen uitwerking heeft als aan de overeenkomst ofwei tijdens de proefperiode, ofwel na'die
periode, een einde wordt gemaakt door de
werkgever zonder dringende reden of door
de werkman (mutatis mutandis door de bediende) om dringende reden; de eventuele,
bij wet toegestane afurijking dus geen betrekking kan hebben op het bepaalde in artikel 65, § 2, vijfde lid, 4°, volgens hetwelk het concurrentiebeding moet voorzien
in de betaling van een enige en forfaitaire
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compensatoire vergoeding door de werkgever, tenzij laatstgenoemde binnen een
termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf
het ogenblik van de beeindiging van de
overeenkomst afziet van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding; de wet
de werkgever bijgevolg het recht verleent
om af te zien van de eventuele toepassing
van een concurrentiebeding, voor zover hij
hieromtrent binnen vijftien dagen na de
beeindiging van de overeenkomst zijn wil
te kennen geeft; die eventuele afstand tot
gevolg heeft dat hij geen vergoeding meer
hoeft te betalen; die regel een dwingende
regel is die ten goede komt aan de werknemer; de partijen dus niet in een afurijkend beding kunnen bepalen dat de loutere niet-betaling van de vergoeding door de
werkgever binnen vijftien dagen na de
beeindiging van de overeenkomst, inhoudt
dat hij afziet van de toepassing van het
concurrentiebeding, aangezien het verval
van de verplichting om die vergoeding te
betalen slechts het gevolg is van de afstand; een beding met die strekking zoals eiseres in haar tweede aanvullende 'conclu~ies had betoogd, strijdig zou zijn met
artikel 6 van de voormelde wet van 3 juli
~978, volgel?-s hetwelk alle met de bepalingen van die wet en van haar uitvoeringsbesluit~J?- strijdige bedingen nietig zijn, voor
zover ZIJ ertoe strekken de rechten van de
~erknemer in te korten of zijn verplichtmgen te verzwaren; het arbeidshof bijgev.<?lg niet wettig kon beslissen dat de partlJen konden overeenkomen dat de nietb~taling .:'a~ de compensatoire vergoeding
bmnen VIJfben dagen na de beeindiging van
de overeenkomst inhield dat de werkgever afzag van de toepassing van het concurrentiebeding, zodat het concurrentieverbod voor eiseres verviel en zij geen
aanspraak kon maken op de betaling van
yoomoem~e vergoeding (schending van alle,
m het m1ddel aangegeven wetsbepalingen):

Overwegende dat, krachtens artikel 65, § 2, vijfde lid, 4 °, van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, het concurrentiebeding moet voorzien in de betaling van
een enige en forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkgever,
tenzij hij binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf het ogenblik van de stopzetting van de overeenko~st afziet van de werkelijke
toepassmg van het concurrentiebeding;
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Overwegende dat die bij wet opgelegde contractuele bepaling de werknemer bet recbt geeft om de betaling
van de vergoeding te eisen, als de
werkgever niet binnen de vastgestelde
termijn afziet van de werkelijke toepassing van bet concurrentiebeding;
Dat, boewel de afstand door de
werkgever aan geen enkele bijzondere vormvereiste is onderworpen, bij
evenwel gedaan moet worden binnen
de voormelde termijn van vijftien dagen, en dat, zelfs op grand van een
door de partijen voor de aanvang van
die termijn gesloten overeenkomst, uit
bet feit dat de werkgever de compensatoire vergoeding niet betaald beeft
binnen de termijn van vijftien dagen
te rekenen vanaf bet ogenblik van de
beeindiging van de overeenkomst, niet
kan worden afgeleid dat die werkgever op dat ogenblik van de werkelijke
toepassing van bet beding beeft afgezien;
Dat bet arrest, dat er anders over
beslist, de in bet middel aangebaalde
bepalingen scbendt;
Dat, in zoverre, bet middel gegrond
IS;

Nr. 156

Nr. 156
3e KAMER -15 maart 1999
1° WERKLOOSHEID -

ALLERLEI- ADMI·
NISTRATIEVE SANCTIE - GESCHIL - BE·
VOEGDHEID- ARBEIDSRECHTBANK- TOET·
SING- OMVANG.

2° MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHT ARBEIDSRECHTBANK- ADMlNISTRATIEVE BESLISSING- WERKLOOSHEID - GESCHIL TOETSING.

3° BEWIJS- BURGERLIJKE

ZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- MISKENNlNG
-BEGRIP.

1 o en 2° De arbeidsrechtbank, die kennisneemt van een geschil nopens de beslissing van de werkloosheidsdirecteur tot
uitsluiting van het genot van werkloosheidsuitkeringen van een werknemer,
overeenkomstig art. 154 Werkloosheidsbesluit 1991, bezit bij de toetsing van die
beslissing volheid van rechtsmacht (1).
(Artt. 580, 2°, Ger.W.; art. 154 Werkloosheidsbesluit.)
3° De bewijskracht van een akte wordt miskend door de rechter die aan die akte een
uitlegging geeft die onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan (2). (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
(R.V.A. T. PAULUS)

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot' onderzoek van bet
tweede middel, dat niet kan leiden tot
ruimere cassatie, vernietigt bet bestreden arrest, bebalve in zoverre bet
uitspraak doet over de ontvankelijkbeid van bet boger beroep; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van bet gedeeltelijk vernietigde arrest; boudt de kosten aan en laat de uitspraak
daaromtrent aan de feitenrecbter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
bet Arbeidsbof te Brussel.
15 maart 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Butzler en Simont.

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0012.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 4 november 1997 door
bet Arbeidsbof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 71, eerste lid, 1° en 5°, 154, eerste
lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het
(1) Cass., 2 feb. 1998, A.R. S.97.0099.N, =·57;
raadpl. Cass., 14 dec. 1998,A.R. S.98.0036.N, nr.
520; vgl. Cass., 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, =·
227, met concl. O.M. in Bull. en Pas., I, nr. 227.
(2) Cass., 15 sept. 1997, A.R. S.96.0103.F, nr.
352.
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Burgerlijk Wetboek, 33, tweede lid, 37, 40,
144, 145, 149 en 159 van de Grondwet, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten,
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oordeeld. Het wordt immers niet betwist
dat (verweerder), zoals hij in zijn brief van
23 januari 1996 verduidelijkt, het niet gewoon was om gedeeltelijk werkloos te zijn
en niet wist dat hij in het bezit diende te
doordat de directeur van het werkloos- zijn van zijn controlekaart. Uit het dosheidsbureau op 22 februari 1996 heeft be- sier blijkt evenmin dat (verweerder) reeds
slist verweerder uit te sluiten van het recht sancties had opgelopen wegens overtreop werkloosheidsuitkeringen voor 17 no- ding van de werkloosheidsreglementering
vember 1995, dag waarop hij, ofschoon of dat zijn werkgever stelselmatig gepoogd
werkloos om economische redenen, een be- heeft hem zonder aangifte te doen werzoldigde activiteit had verricht voor zijn · ken. Het huidige gedrag blijkt een alleenwerkgever, en hem, met toepassing van ar- staand geval te zijn en kwaad opzet blijkt
tikel 154, eerste lid, 2°, van voomoemd ko- uitgesloten, zodat uitsluiting gedurende vier
ninklijk besluit van 25 november 1991, ge- weken een passende straf is",
durende dertien weken uitgesloten heeft
van het genot van de werkloosheidsuitketerwijl, eerste onderdeel, artikel 71, eerringen; dat het arrest, met bevestiging van ste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 25
het beroepen vonnis, verweerders hoger be- november 1991 bepaalt dat de werkneroep tegen de beslissing van de directeur mer, om uitkeringen te kunhen genieten, in
gedeeltelijk gegrond verklaart, en die be- het bezit moet zijn van een controlekaart
slissing bevestigt "onder voorbehoud dat de vanaf de eerste effectieve werkloosheidssanctie moet worden verminderd tot vier dag van de maand tot de laatste dag van de
weken"; dat het, om aldus te beslissen, maand en deze bij zich moet bewaren; arhoofdzakelijk steunt op de volgende gron- tikel 71, eerste lid, 5°, bepaalt dat hij zijn
den : "Het is (. .. ) juist dat de rechter niet controlekaart onmiddellijk moet voorlegkan weigeren om een sanctie in een bij de gen bij elke vordering door een daartoe
wet bepaald geval toe te passen, wanneer bevoegd persoon; artikel154, eerste lid, 2°,
het bestuur ze heeft opgelegd. Krachtens van voornoemd koninklijk besluit bepaalt
het beginsel van de scheiding der mach- dat gedurende ten mi,nste vier en ten hoogten, staat het immers aan voornoemd be- ste zesentwintig weken van het genot van
stuur te oordelen over de opportuniteit van de uitkeringen wordt uitgesloten, de werkde sanctie en de rechtscolleges kunnen zich loze die onverschuldigde uitkeringen heeft
niet in de plaats van het bestuur stellen om of kan ontvangen, doordat hij zich niet geopportuniteitsregels voor de toepassing van dragen heeft naar de bepalingen van artide reglementering vast te stellen. De kel 71, eerste lid, 5°, voor zover hij een bearbeidsgerechten kunnen evenwel, nog zoldigde activiteit verricht voor een derde;
steeds krachtens het beginsel van de schei- de directeur van het werkloosheidsbureau
ding van de machten, oordelen over de wet- krachtens artikel154, eerste lid, 2°, betigheid en de strafmaat van de door (ei- voegd is om, binnen de perken van die beser) opgelegde sanctie. Door aldus te paling, te oordelen over de duur van de uithandelen treden de rechtscolleges niet op sluiting van het genot van de uitkeringen,
als bestuur maar als rechter, en vanuit dat die als sanctie moet worden opgelegd inoogpunt kan de rechter de sanctie zowel dien de werkloze de hem bij artikel 71 opverminderen als opheffen, als hij oordeelt gelegde verplichtingen niet nakomt; de
dat ze onwettig is. Krachtens het Gerech- rechter het beginsel van de scheiding der
telijk Wetboek is de arbeidsrechtbank be- machten miskent, als hij de directeur van
voegd om kennis te nemen van alle ge- het werkloosheidsbureau zijn beoordelingsschillen betreffende de rechten en vrijheid ontneemt en zich in zijn plaats
verplichtingen van de rechtverkrijgenden stelt; geen enkele bepaling een dergelijke
van werkloosheidsuitkeringen (artikel580, inmenging in de vrije beoordelingsvrijheid
2°, van het Gerechtelijk Wetboek) en zo- van die ambtenaar toestaat, en, inzonderwel de rechtsleer als de rechtspraak heb- heid, artikel580, 2°, van het Gerechtelijk
ben eraan herinnerd dat de rechter voor die Wetboek niet, dat aan de arbeidsrechtgeschillen volheid van rechtsmacht bezit. bank de bevoegdheid verleent om kennis te
Als het de rechtscolleges zou verboden zijn nemen van geschillen betreffende de rechom zich uit te spreken over de strafmaat, ten en verplichtingen van werknemers, die
zou aan het bestuur volheid van rechts- onder meer voortvloeien uit de wetgeving
macht verleend worden, wat de wetgever inzake werkloosheid; het arrest bijgevolg,
niet gewild heeft (... ). In dit geval is het nu het de duur van de uitsluiting van ver(arbeids)hofvan oordeel dat de eerste rech- weerder, die door de directeur van het
ters (verweerders) geval correct hebben be- werkloosheidsbureau op dertien weken was
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vastgesteld, vermindert tot vier weken, de
artikelen 71 en 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 alsook artikel580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt, en, nu het de beoordeling van de
directeur ten onrechte vervangt door zijn eigen beoordeling, de grondwetsbepalingen
inzake de uitoefening van de uitvoerende
en de rechterlijke macht schendt (schendingvan de artikelen 33, tweede lid, 37, 40,
144, 145, 159 van de Grondwet), en het in
het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel miskent,
tweede onderdeel, eiser in zijn verzoekschrift in hager beroep, waamaar hij in zijn
conclusie verwees, aanvoerde dat verweerder allang af en toe werkloos was geweest;
hij bijgevolg hoorde te weten dat hij zijn
controlekaart diende te bewaren tot de laatste dag van de maand waarin hij een dag
werkloos was geweest; aan die verplichting trouwens uitdrukkelijk wordt herinnerd op die kaarten; het arrest, nu het uit
de verklaring dat het niet betwist werd dat
verweerder het niet gewoon was gedeeltelijk werkloos te zijn, afleidt dat hij zijn verplichtingen met betrekking tot de controlekaart niet kende en dat er bijgevolg bij hem
geen sprake was van kwaad opzet, de bewijskracht van eisers verzoekschrift in hager beroep en conclusie, waarin hij integendeel aanvoerde dat verweerder allang
af en toe werkloos was geweest, miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek), en bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat krachtens artikel 154, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, van het genot van de uitkeringen uitgesloten wordt gedurende
ten minste vier en ten hoogste zesentwintig weken, de werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft of kan
ontvangen, doordat hij zich niet gedragen heeft naar de bepalingen van
artikel 71, eerste lid, 5°, omdat hij zijn
controlekaart niet onmiddellijk heeft
voorgelegd bij de vordering door een
daartoe bevoegd persoon, indien hij, op
het ogenblik van de vordering, een in
artikel 45 bedoelde activiteit verrichtte;

Nr. 156

Overwegende dat, wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau
aldus een werkloze van het genot van
de uitkeringen uitsluit en laatstgenoemde die administratieve sanctie betwist, er tussen eiser en de werkloze
een geschil ontstaat over het recht op
uitkering gedurende de periode dat hij
uitgesloten is; dat de arbeidsrechtbank bevoegd is om over dat geschil
uitspraak te doen, omdat zij, krachtens artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kennisneemt van geschillen betreffende de rechten en
verplichtingen van werknemers, die
voortvloeien uit de wetgeving inzake
werkloosheid;
Overwegende dat de arbeidsrechtbank, wanneer ze van een dergelijk geschil kennisneemt, volheid van rechtsmacht bezit bij de toetsing van de
beslissing van de directeur; dat, mits
eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader van de
aanleg, zoals dit door de partijen is bepaald, alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur valt, aan
de controle van de rechter onderworpen wordt;
Overwegende dat het arrest in de in
het onderdeel aangegeven bepalingen en het daarin vermelde algemeen
rechtsbeginsel niet miskent, wanneer
het de door de directeur aan verweerder opgelegde uitsluiting van dertien
weken vermindert tot de minimumstraf van vier weken;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat eiser in zijn verzoekschrift in hoger beroep, waarnaar hij in zijn conclusie verwees, aanvoerde dat verweerder "al vele jaren
tijdelijk werkloos is geweest" en daaruit afleidt dat "hij (. .. ) hoorde te weten dat hij tot het eind van de maand
in het bezit diende te zijn van het document C.3.2";
Overwegende dat het Arbeidshof
zich aansluit bij de beoordeling van
verweerders gedrag, dat volgens voornoemd hof de vermindering van de
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duur van de hem opgelegde uitsluiting van dertien tot vier weken wettigt, op grond dat "het niet betwist
wordt dat (verweerder) (... ) het niet gewoon was om gedeeltelijk werkloos te
zijn",
Dat het arrest aldus aan voomoemd
verzoekschrift in hoger beroep een uitlegging geeft die onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan en, bijgevolg,
de bewijskracht van die akte miskent;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.
15 maart 1999 - s• kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ikrslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 157
2• KAMER- 16 maart 1999

HINDERLIJKE INRICHTINGEN -

ONWETTIGE EXPLOITATIE- STRAFBAARHEIDVOORWAARDEN.

Een onwettige exploitatie is strafbaar zelfs
wanneer de exploitant niet de oorspronkelijke oprichter van de inrichting is; de
omstandigheid dat deze laatste geen
vergunningsbesluit had, doet niet af aan
de strafbaarheid van de exploitant zonder vergunning. (Artt. 1 en 19 A.R.A.B.)
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(FOSSE T. BULCKE)
ARREST

(A.R. P.96.1304.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 1996 door
het Hofvan Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de griffier van het Hofvoor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het derde middel :
Overwegende dat eiser wordt vervolgd om bij overtreding van onder
meer de artikelen 1 en 19 A.R.A.B. een
inrichting waarvan het bestaan, het in
bedrijf nemen of het inwerkingstellen,
gevaarlijk, ongezond of hinderlijk kan
zijn, te hebben opgericht, de exploitatie ervan te zijn begonnen of te hebben voortgezet zonder vergunning vanwege de bestuursoverheid; dat de
appelrechters hem evenwel uitsluitend veroordelen omdat hij bij overtreding van artikel19 A.R.A.B. de exploitatie heeft voortgezet zonder
vergunning;
Overwegende dat het middel uitgaat van de onderstelling, enerzijds,
dat in hoofde van een beklaagde er
maar strafbare voortzetting van de exploitatie van een inrichting zonder vergunning kan bestaan indien deze ook
naar luid van artikel 1, tweede lid,
A.R.A.B. zonder vergunning werd opgericht, veranderd of verplaatst, anderzijds, dat een overtreding van artikel19 A.R.A.B. dat strafbaar stelt de
voortzetting van een exploitatie zonder stipte naleving van de reglementaire voorschriften en van de bijzondere voorwaarden opgelegd bij het
vergunningsbesluit, slechts mogelijk is
wanneer een dergelijk vergunningsbesluit werd afgegeven;
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Overwegende dat evenwel, enerzijds, een onwettige exploitatie strafbaar is zelfs wanneer men niet de oorspronkelijke oprichter van de inrichting is, anderzijds, de omstandigheid
dat de oorspronkelijke oprichter geen
vergunningsbesluit had, niet afdoet
aan de strafbaarheid onder artikel19
A.R.A.B. van een beklaagde die een inrichting exploiteert zonder vergunning;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantit:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 maart 1999 - 2e kamer - Voorzit·
ter : de h. Holsters, voorzitter - Yerslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. G. Soete, G.
Ampe, Brugge.

so
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RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT MET REGEL VAN INTERN RECHT VOORRANG.

4 o INTERNATIONALE VERDRAGENVERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL
6.1- RECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT
MET REGEL VAN INTERN RECHT- VOORRANG.

5o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 RECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT MET
REGEL VAN INTERN RECHT- VOORRANG.

6° CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- BESLISSING VAN
WEIGERING TOT VERTEGENWOORDIGINGVERNIETIGING- BESLISSING WAARBIJ HET
VERZET ONGEDAAN WORDT VERKLAARD- GEVOLGEN.

1o en 2° Schendt de artikelen 6.1 en 6.3.c

E. VR.M., de beslissing waarbij de appelrechters, geadieerd ingevolge het verzet
van eiser, eiser het recht ontzeggen zich te
laten vertegenwoordigen door zijn raadsman om reden dat de door eiser ingeroepen vrees om aangehouden te worden
geen onmogelijkheid van persoonlijke verschijning voor gevolg heeft (1). (Artt. 185
Sv., 6.1 en 6.S.c E.V.R.M.)

so, 4° en 5° Artikel6.1 E.VR.M. heeft rechtNr. 158
2e KAMER - 16 maart 1999

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI·
KEL 6.1- EERLIJK PROCES- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- HOGER BEROEP- VER·
STEK- VERZET- BEKLAAGDE- WEI GERING
TOT VERTEGENWOORDIGING- SCHENDING
VAN HET VERDRAG.

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C -RECHT OP BIJSTAND
VAN EEN RAADSMAN NAAR KEUZE- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP
- VERSTEK- VERZET- BEKLAAGDE -WEIGERING TOT VERTEGENWOORDIGING
SCHENDING VAN HET VERDRAG.

streekse werking in de interne rechtsorde en heeft voorrang op de minder gunstige regel van intern recht (2).

6° De vernietiging van de beslissing waar-

bij de vertegenwoordiging van eiser door
zijn raadsman wordt geweigerd, brengt
(1) Zie HofMensenrechten, arresten van 29 juli
1998, nr. 43/1997/827/10333, zaak Omar t. Frankrijk, Recueil des arrets et decisions 1998-V, p.
1829, en nr. 51119997/835/1041, zaak Guerin t.
Frankrijk, ibid., p. 1857, alsmede het arrest van
21 januari 1999, nr. 26103/95, zaak Van Gheyseghem t. Belgie, ibid.; over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, zie Cass., 9 maart
1999 (voltallige terechtzitting), A.R. nr.
P.98.1018.N, nr. 142.
(2) Zie Cass., 20 jan. 1989, A.R. 6128, nr. 299;
14 april 1994, A.R. C.93.013l.F, nr. 178, en 9
maart 1999 (voltallige terechtzitting-, A.R.
P.98.1018.N, nr. 142.
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de vernietiging mee van de daaropvolgende beslissing waarbij het verzet van eiser ongedaan wordt verklaard omdat hij
niet verschenen is.
(WAANDERS)
ARREST

(A.R. P.98.0861.N)

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, respectievelijk op 19 februari 1998 en 9 april 1998 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het arrest van 19 februari
1998:
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel6 E.V.R.M.,
Bij de behandeling van de zaak door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren is (eiser), die toen niet gedetineerd was,
vrijwillig verschenen.
Nadat (eiser) bij vonnis van 23 april1996
werd vrijgesproken en nadat het Openbaar Ministerie tegen dit vonnis hoger beroep had ingesteld, werd (eiser) een oproeping voor de eerste zitting bij het Rof van
Beroep te Antwerpen betekend in de gevangenis te Roermond (Nederland).
Ook op 30 april 1997, de datum van de
openbare terechtzitting van het Rof van Beroep te Antwerpen, was (eiser) nog gedetineerd te Roermond en mitsdien afwezig.
Nu (eiser), als zijnde gedetineerd, geen
inkomsten had en mitsdien geen advocaat kon betalen, terwijl anderzijds de wettelijke regelingen in Nederland niet voorzien in kosteloze rechtsbijstand voor zaken
in het buitenland, kon (hij) zich ook niet laten vertegenwoordigen ter terechtzitting
van het hof van beroep op 30 april 1997.
Uit het feit dat de oproeping voor de terechtzitting van 30 april 1997 was betekend in de gevangenis te Roermond, had
het Rofvan Beroep teAntwerpen het ernstige vermoeden moeten krijgen dat (eiser) toen in de onmogelijkheid verkeerde ter
terechtzitting aanwezig te zijn. Tot de eisen met betrekking tot een faire procedure, als bedoeld in artikel6 E.V.R.M., behoort ook het recht van de beklaagde
aanwezig te zijn ter terechtzitting. Ret Europees Rof voor de Rechten van de Mens
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heeft zulks bepaald in zijn uitspraak van 12
februari 1985, de zaak "Colozza".
De behandeling van de zaak bij verstek
door het hofvan beroep was naar mening
van (eiser) in strijd met de eisen van een
faire procedure als bedoeld in artikel 6
E.V.R.M ..
Vervolgens werd (eiser) bij verstek door
het hof van beroep bij arrest van 28 mei
1997 veroordeeld en bovendien werd (zijn)
onmiddellijke aanhouding (... ) bevolen.
Nadat (eiser) verzet heeft aangetekend
tegen de uitspraak van het hof van beroep, heeft hij, gezien het voorliggende bevel tot arrestatie, toen afstand gedaan van
zijn aanwezigheidsrecht.
Dat het hofvan beroep vervolgens voor
recht verklaard heeft dat de (eiser) niet vertegenwoordigd mag worden door zijn raadsman indien niet is aangetoond dat hij in de
onmogelijkheid is te verschijnen en voorts
rechtsprekend bij verstek, het verzet ongedaan verklaard heeft, is in strijd met artikel 6 E.V.R.M.
Verwezen zij daartoe naar Europees Rof
voor de Rechten van de Mens 23 november 1993 in de zaak "Poitrimol" (series A
vol. 277-A) : Poitrimol had, uit vrees voor
arrestatie, geweigerd ter zitting in hoger
beroep te verschijnen; de vraag in de zaak
Poitrimol was of wegblijven op een zitting gestraft mag worden met het verlies
van recht op rechtsbijstand; het hofheeft
in deze zaak beslist dat het verlies van
recht op rechtsbijstand disproportioneel
was.
Dat het hof van beroep voor recht gezegd heeft dat (eiser) niet mag vertegenwoordigd worden door zijn raadsman voor
de verdere behandeling van de zaak indien niet is aangetoond dat hij in de onmogelijkheid is te verschijnen, is in strijd
met artikel 6 E.V.R.M. en in elk geval disproportioneel.
Ret hof van beroep heeft overwogen dat
de aanwezigheid van (eiser) op de terechtzitting uitermate belangrijk is; dat een
goede rechtsbedeling vereist dat in een
rechtsgeding er een normaal evenwicht bestaat tussen de belangen van de beklaagde
en de belangen van de maatschappij en van
de klagers of de benadeelden en dat voormeld (evenwicht) verbroken zou worden indien aan (eiser), die vrijwillig gekozen heeft
om niet te verschijnen, in strijd met de vigerende wetgeving het recht zal worden
toegekend zich ter terechtzitting door een
advocaat te laten vertegenwoordigen, ook
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als deze niet-vertegenwoordiging tot gevolg zou hebben dat hij niet door een raadsman kan worden verdedigd.
Niet is te zien echter waarom en hoe een
advocaat, die een niet-verschenen beklaagde vertegenwoordigt, het evenwicht in
het rechtsgeding zou kunnen verstoren ten
nadele van de belangen van de maatschappij en ten nadele van klagers of benadeelden. lmmers de advocaat zal toch in een
rechtsgeding zich er alleen toe kunnen inspannen dat er een faire procedure zal
plaatsvinden, waartoe toch de rechter overigens ambtshalve ook al verplicht is. Indien het zich niet kunnen doen vertegenwoordigen door een advocaat bedoeld is om
de persoonlijke verschijning van de beklaagde af te dwingen, dan is zulks naar
mening van (eiser) een oneigenlijk middel. En in elk geval is het disproportioneel.
Het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens zegt immers in de zaak Poitrimol : "It is of capital importance that a defendant should appear, both because of his
right to a hearing and because of the need
to verifY the accuracy of his statements and
compare them with those of the victim whose interests need to be protected - and
of the whitnesses. The legislature must accordingly be able to discourage unjustified absences. In the instant case, however, it is unnecessary to decide whether it
is permissible in principle to punish such
absences by ignoring the right to legal assistance, since at all events the supression of that right was disproportionate in
the circumstances".
Het Europees Hof ziet het belang van de
persoonlijke verschijning van de beklaagde
en stelt ook dat er wettelijke voorschriften gesteld moeten kunnen worden om ongerechtvaardigde afwezigheid te ontmoedigen. De vraag is echter of daartoe de
"straf' van het verlies van verdediging voor
gebruikt mag worden. Naar mening van
(eiser) mag dit oneigenlijk middel in principe daar niet toe gebruikt worden. In elk
geval is het disproportioneel.
Eiser meent overigens dat het vorderen van (zijn) uitlevering ten einde persoonlijk terecht te staan, een meer geeigend middel zou zijn ter voorkomen van
"unjustified absences" :

Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat eiser "bij monde
van zijn raadsman laat weten dat hij
wenst of verkiest niet in persoon te
verschijnen uit vrees te worden aan-
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gehouden" en dat dienvolgens de
raadsman van eiser verzocht zijn client
te mogen vertegenwoordigen;
Overwegende dat de appelrechters
na te hebben vastgesteld "dat de door
(eiser) ingeroepen vrees om aangehouden te worden geen onmogelijkheid
van persoonlijke verschijning voor gevolg heeft", voor recht zeggen "dat (eiser) niet mag vertegenwoordigd worden door zijn raadsman voor de
verdere behandeling van de zaak indien niet is aangetoond dat hij in de
onmogelijkheid is te verschijnen", en
vervolgens de behandeling van de zaak
verdagen tot 18 maart 1998; dat op
deze laatste datum eiser niet is verschenen en de zaak in zijn afwezigheid en deze van zijn raadsman werd
behandeld; dat, bij arrest bij verstek
gewezen op 9 april 1998, het verzet
van eiser ongedaan werd verklaard;
Overwegende dat de appelrechters
zijn geadieerd ingevolge het verzet van
eiser; dat zij te dezen uitspraak doen
over de tegen eiser ingestelde strafvordering, maar hierbij, overeenkomstig artikel 188, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering, in afwezigheid van
eiser, de grand van de zaak niet onderzoeken;
Overwegende dat de appelrechters
door in deze omstandigheden eiser het
recht te ontzeggen zich te laten vertegenwoordigen door zijn raadsman,
hem de mogelijkheid ontnemen zijn
verdediging voor te dragen door de
raadsman naar zijn keuze, mitsdien de
artikelen 6.1 en 6.3.c E.V.R.M. scherrden;
Overwegende dat de vermelde verdragsbepalingen rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde
en voorrang hebben op de minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij
artikel 185 Wetboek van Strafvordering;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het arrest van 9 april 1998 :
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Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing waarbij de vertegenwoordiging van eiser door zijn raadsman wordt geweigerd, de vernietiging meebrengt van de daaropvolgende
beslissing waarbij het verzet van eiser ongedaan wordt verklaard omdat hij niet verschenen is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde arresten;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel.
16 maart 1999 - 28 kamer - Voorzitter: de h. Holsters, voorzitter- V€rslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. J.L.E. Marchal,
Maastricht (Nederland).

1o en 2° Niet naar recht verantwoord is de
beslissing waarbij aan het slachtoffer van
een ongeval akte wordt verleend van het
voorbehoud dat hij maakt ingeval van belastingheffing op de vergoeding die wordt
toegekend niet wegens derving van loon
of bezoldiging maar tot herstel van de
materiele schade die voor hem voortvloeit uit het feit dat zijn waarde op de
arbeidsmarkt verminderd is ten gevolge
van zijn blijvende arbeidsongeschiktheid, terwijl alleen belasting verschuldigd is op pensioenen en lijfrechten of tijdelijke renten alsmede op als zodanig
geldende toelagen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid of die het gehele of
gedeeltelijke herstel van een bestendige
derving van winst, bezoldigingen of baten uitmaken (1). (Art. 34, § 1, 1°, W.I.B.)
3° en 4° De rechterlijke beslis-sing waarbij voor morele schade die zich nog niet
volledig heeft voorgedaan compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet wordt toegekend met ingang van de
datum van het ongeval, kent een vergoeding toe voor niet geleden schade (2). (Art.
1382 B.W.)
(MAERTENS T. VANDENBROECK E.A.)

Nr. 159
ARREST

2
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KAMER

-17 maart 1999

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE- MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZONDER DERVING VAN BEZOLDIGING- VERMINDERING VAN DE WAARDE OP DE ARBEIDSMARKT.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN- ALLERLEI- VERGOEDING WEGENS
VERMINDERING VAN DE WAARDE OP DEARBEIDSMARKT TEN GEVOLGE VAN BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE - INTE-

(A.R. P.98.0510.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 februari 1998 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Over het vierde middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 34, § 1, 1, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, belasting verschuldigd is op pensioenen en
lijfrenten of tijdelijke renten alsmede
als zodanig geldende toelagen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid of die het gehele of gedeeltelijke

REST- COMPENSATOIRE INTEREST- AANVANG.

(1) Zie

4 o INTERESTEN- COMPENSATOIRE INTERESTEN -AANVANG.

(vertaling)

(2) Zie
nr. 469.

Cass., 15 jan. 1986, A.R. 4582, nr. 313.
Cass., 29 nov. 1996, A.R. C.96.0148.N,
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herstel van een bestendige derving van
winst, bezoldigingen of baten uitmaken;
Overwegende dat het bestreden vonnis preciseert "dat te dezen geen vergoeding dient te worden toegekend wegens derving van loon of bezoldiging,
maar dat het bedrag client te worden
bepaald van de vergoeding die aan de
getroffene verschuldigd is tot herstel
van de materiele schade die voor haar
voortvloeit uit het feit dat haar waarde
op de arbeidsmarkt is verminderd ten
gevolge van haar blijvende arbeidsongeschiktheid";
Overwegende dat een dergelijke vergoeding niet wordt toegekend voor een
derving van loon die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft op een
beroepswerkzaamheid en evenmin
voor het gehele of gedeeltelijke herstel van een bestendige derving van
winst, bezoldigingen ofbaten; dat ze
derhalve niet onder toepassing valt
van het bovenaangehaalde artikel 34,
§ 1, 1;
Overwegende dat de appelrechters,
door aan eerstgenoemde verweerster
akte te verlenen van het voorbehoud
dat zij had gemaakt ingeval de toegekende vergoeding zou worden belast,
hun beslissing niet naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
Over het vijfde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de feitenrechter,
wanneer hij de schade raamt door kapitalisatie, ertoe gehouden is de reeds
geleden schade te onderscheiden van
de toekomstige schade, als de getroffene hem hierom verzoekt;
Dat genoemd onderscheid geen reden van bestaan heeft in geval van forfaitaire raming;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
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Overwegende dat compensatoire interest strekt tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit de vertraging waarmee de vergoeding wordt
uitbetaald;
Dat de appelrechters, nu zij met ingang van 19 mei 1990 compensatoire
interest tegen de wettelijke rentevoet toekennen op vergoedingen voor
de schade die de tweede en de derde
verweerder ten dele na het vonnis zullen lijden, vergoedingen hebben toegekend voor nog niet geleden schade
en artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek hebben geschonden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
overige gedeelte van het eerste middel en van het tweede onderdeel van
het vijfde middel die niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het jegens eerstgenoemde verweerster uitspraak doet over de materiele schade
die voortvloeit uit haar tijdelijke arbeidsongeschiktheid, voorbehoud verleent ingeval van belastingheffing en
de eisers veroordeelt om vanaf 19 mei
1990 compensatoire interest te betalen op de aan de tweede en derde verweerder voor morele schade toegekende vergoeding; 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
van zijn voorziening en verwijst iedere verweerder in 1/6 van de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
17 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijk-,
luidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.

Nr. 160

HOF VAN CASSATIE

Nr. 160

2e

KAMER -

17 maart 1999

1° WEGVERKEER- ALLERLEI- MISDRIJF
- BEWIJS- NUMMERPLAAT- PERSOONLIJK
KARAKTER VAN DE STRAFFEN- BEGRIP.

2° BEWIJS -

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

1o en 2° Wanneer een overtreding van de
Wegverkeerswet is vastgesteld door middel van een radar en de bestuurder van
het uoertuig niet is ge'identificeerd, wordt
die overtreding geacht te zijn begaan door
de titularis van de nummerplaat van dat
voertuig; het staat aan laatstgenoemde gegevens aan te brengen die zijn onschuld
kunnen bewijzen of een redelijke twijfel
kunnen wekken aangaande de identiteit van de bestuurder. (Art. 67bis Weguerkeerswet.)
(HORMIDAS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.0753.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 2 maart 1998 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat de verjaring van de strafvordering is gestuit ten gevolge van de
verdaging van de zaak naar de terechtzitting van 11 augustus 1997;
Dat de strafvordering ten tijde van
de uitspraak van het bestreden vonnis op 2 maart 1998 niet vervallen was
door verjaring;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel 67bis van
de wet van 16 maart 1968 betre:ffende
de politie over het wegverkeer bepaalt
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dat, wanneer een overtreding van deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de
vaststelling van de overtreding niet
ge'identificeerd werd, wordt vermoed
dat deze is begaan door de titularis
van de nummerplaat; dat het vermoeden van schuld kan worden weerlegd
met elk middel;
Overwegende dat het vonnis vermeldt "dat eiser de identificatie van
zijn voertuig niet betwist ( ... ); dat,
wanneer een overtreding is vastgesteld met behulp van een radar, het
aan de houder van de nummerplaat
staat gegevens aan te brengen die zijn
onschuld kunnen bewijzen of een redelijke twijfel kunnen wekken aangaande de identiteit van de bestuurder; dat hij niet, zoals te dezen, kan
volstaan met het argument dat hij
toentertijd het afschrift van het procesverbaal en de daarbij gevoegde vragenlijst niet heeft gekregen, zodat hij
ten gevolge van de sedertdien verlopen tijd thans in de onmogelijkheid
verkeert een passend verweer te voeren";
Dat de appelrechters aldus, zonder het vermoeden van onschuld te
miskennen of de bewijslast om te keren, hun beslissing naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel, in zoverre, niet kan
worden aangenomen;
Overwegende voor het overige dat
de feitenrechter in feite oordeelt of er
bijkomende onderzoeksopdrachten dienen te worden uitgevoerd;
Dat, in zoverre, het middel niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanWlle 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.
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17 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal.

Nr. 161

·
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MISBRUIK VAN VERTROUWEN- MISBRUIK VAN GOEDEREN VAN EEN RECHTSPERSOON- OMSCHRIJVING VAN HET MISDRIJF.

De artt. 492bis en 491 Sw. bestraffen onderscheidene strafbare gedragingen. Art.
492bis Sw. sluit de eventuele toepassing
van art. 491 van dat wetboek niet uit op
het misbruik van vertrouwen dat wordt
gepleegd via een handels- of burgerlijke
vennootschap of via een vereniging zonder winstoogmerk. (Artt. 491 en 492bis
Sw.)
(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP
TE BRUSSEL T. ROBYN E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1129.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1998 gewezen
door de correctionele kamer van het
Hof van Beroep te Brussel;
I. Op de voorziening van de
procureur-generaal bij het Hofvan Beroep te Brussel :

Overwegende dat artikel 492bis van
het Strafwetboek het gebruik dat onder de daarin bepaalde voorwaarden
wordt gemaakt van goederen of kredieten van een rechtspersoon straft,
onverminderd de toepassing van artikel 491 van voornoemd wetboek dat
degene straft die ten nadele van een
ander goederen, gelden, koopwaren,
biljetten, kwijtingen, geschriften van
om het even welke aard, die een ver-
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bintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem
overhandigd zijn onder verplichting om
ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk verduistert of verspilt;
Dat de twee wetsbepalingen onderscheiden misdrijven straffen;
Overwegende dat het bestreden arrest in feite vaststelt "dat tijdens het
debat gebleken is dat de (aan de verweerders) verweten feiten, (gesteld dat
ze bewezen zijn), erin bestaan dat zij
als bestuurders, in feite of in rechte,
van de v.z.w. S.O.S., gedurende de in
de telastlegging bedoelde periode, een
gedeelte van de gelden die door die
v.z.w. waren ingezameld met het oog
op de financiering van humanitaire
projecten in Mrika, voor persoonlijke
doeleinden hebben gebruikt, onder
meer door die v.z.w. te laten opdraaien
voor tal van prive-uitgaven zoals de inrichting van hun woonhuis te Haren;
dure reizen (van de verweerders) en
van hun dochter in Afrika; betaling
van alle kosten voor gas, verwarming
en elektriciteit voor hun woning te Haren; aanschaf van voertuigen die bestemd waren voor uitvoer naar Afrika,
maar door de (verweerder) Robyn en
diens gezin in Belgie werden gebruikt";
Overwegende dat het arrest, nu het
vermeldt dat "dergelijke praktijken,
gesteld dat ze bewezen zijn, op grond
van artikel 491 van het StrafWetboek
moeten worden omschreven ( ... ) als
misbruik van vertrouwen en, vanaf 1
januari 1998, dag van de inwerkingtreding van de wet van 8 augustus
1997 op het faillissement waarbij een
nieuw artikel 492bis in het Strafwetboek werd ingevoerd, als misbruik van
goederen van een rechtspersoon", beslist dat artikel 492bis van het
StrafWetboek de toepassing van artikel491 van voornoemd wetboek op iedere verduistering die geen misbruik
van goederen van een rechtspersoon is
en die gepleegd wordt via een handelsof burgerlijke vennootschap of vereniging zonder winstoogmerk, uitsluit;

---

------ -r

--~]
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Dat het aldus aan het bovenaangehaalde artikel 492bis een draagwijdte geeft die het niet heeft en de
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond
Is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de tegen de verweerders ingestelde strafvordering; verwerpt de voorziening van eiseres;
beveelt dat van het arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in de kosten van haar
voorziening en veroordeelt iedere verweerder in de helft van de kosten van
de voorziening van het openbaar ministerie; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hofvan Beroep te Bergen.
17 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal.
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VAN STRAFVORDERING
NEMING- STRAF.

so

NIET-INACHT-

VONNISSEN EN ARRESTEN -

sTRAF-

ZAKEN- STRAFVORDERING- GETUIGEN, DESKUNDIGEN, TOLKEN- EED- NIETIGHEID LATERE BESLISSING OP TEGENSPRAAK, BEHALVE DEGENE DIE EEN MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD INHOUDT- GEDEKTE NIETIGHEID.

1 o en 2° Miskenning van het recht van ver-

dediging kan niet voor de eerste maal
voor het Hofvan Cassatie worden aangevoerd (1).
3° en 4° De rechtsvormen, die door de artt.
448 en 450 Sv. zijn voorgeschreven met
betrekking tot de van valsheid betichte
stukken zijn niet substantieel en niet op
straffe van nietigheid voorgeschreven (2).

so

In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen, deskundi·
gen en tolken gedekt, wanneer een vonnis
of arrest op tegenspraak, be halve datgene dat een maatregel van inwendige
aard inhoudt, is gewezen zonder dat zij
door een van de partijen zijn voorgedragen of ambtshalve door de rechter zijn
uitgesproken (3). (Art. 407 Sv.)
(JAMOUL, DIGREGORIO)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1339.F)

Nr. 162
2e KAMER -17 maart 1999

1o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- RECHT VAN VERDEDIGING
- ONTVANKELIJKHEID.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
I. ............. ..
II. Op de voorziening van Giuseppe
Digregorio :

2o RECHT VAN VERDEDIGING- sTRAFZAKEN- CASSATIEMIDDEL- NIEUW MIDDEL
- ONTVANKELIJKHEID.

3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN VAN VALSHEID BETICHTE STUKKEN -ARTIKELEN 448 EN 450 WETBOEK VAN STRAFVORDERING- NIET-INACHTNEMING- STRAF.

4° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN- VAN VALSHEID BETICHTE
STUKKEN -ARTIKELEN 448 EN 450 WETBOEK

Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het een schending van het recht
(1) Cass., 22 maart 1995, A.R. P.95.0064.N, nr.
162, en 30 sept. 1997, A.R. P.97.1177.N, nr. 376.
(2) Cass., 15 nov. 1989, A.R. 7681, nr. 166.
(3) Cass., 7 maart 1984, A.R. 3484, nr. 390.
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van verdediging voor de eerste maal
voor het Hof aanvoert, niet ontvankelijk is;
·
Overwegende voor het overige dat
de in artikel448 van het Wetboek van
Strafvordering bedoelde vormvereisten
niet substantieel zijn en niet op straffe
van nietigheid zijn voorgeschreven;
Dat het middel, in zoverre het een
procedurefout aanvoert, faalt naar
recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat krachtens artikel 407, derde lid, van het Wet hoek
van Strafvordering de nietigheid voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de eed van getuigen en deskundigen gedekt is, wanneer een
vonnis of arrest op tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van
inwendige aard inhoudt, gewezen is
zonder dat de nietigheid door een van
de partijen is voorgedragen of door de
rechter ambtshalve is uitgesproken;
Overwegende dat de eventuele nietigheid van de getuigenverklaringen
en van het deskundigenonderzoek te
d~zen gedekt is door het beroepen vonms;
Dat het middel niet ontvankelijk is;

En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; verooi,deelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
17 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal.
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1e KAMER- 18 maart 1999

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER- DEVOLUTIEVE KRACHT- BEGRIP.

Door het hager beroep gaat het geschil op de
appelrechters over met alle feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen; de appelrechter mag zijn beslissing
niet op de mening van de eerste rechter
gronden zonder zelf de gegrondheid ervan te beoordelen (1). (Art. 1068 Ger.W.)
(BONHOMME T. CLEMENT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0444.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 mei 1997 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen in hager beroep gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, 1068 van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis, bij de uitspraak over het hager beroep van eiser tegen het vonnis van 19 januari 1996 van de
Politierechtbank te Aarlen die had beslist dat de hoofdvordering van eiser niet
gegrond was en de tegenvordering van verweerder gegrond was, en daarbij eiser had
veroordeeld tot betaling van 174. 744 frank
in hoofdsom aan verweerder, alle beschikkingen van de beroepen beslissing bevestigt en zulks om de reden van de eerste
rechter "dat duidelijk is gebleken, tijdens
het plaatsbezoek dat we op 21 december
1995 hebben gehouden, dat het voertuig
(van verweerder) zichtbaar, zelfs goed zichtbaar, was ondanks het ontbreken van
standlichten; dat de hindernis die werd gevormd door dat rechts van de weg gestationeerde voertuig voldoende verlicht was
(1) Cass., 22 nov. 1993, A.R. S.93.0015.N, nr.
75.
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door de openbare verlichting om niet als onvoorzienbare hindernis te kunnen worden aangemerkt en zulks des te meer daar
zijn reflectoren het nog zichtbaarder maakten; dat (verweerder) dus (eiser) terecht
verwijt dat hij niet voldoende opgelet heeft;
dat (eiser) alleen en volledig aansprakeIijk is voor de oorzaken en gevolgen van het
ongeval" en om de eigen reden "dat die motivering berust op de vaststellingen die de
politierechter heeft gedaan tijdens zijn
plaatsbezoek op 21 december 1995 in aanwezigheid van de partijen en hun raadslieden, waarbij hij in zijn proces-verbaal
van plaatsbezoek vermeldt dat hij samen
met (eiser) en diens raadsman in hetzelfde
voertuig herhaaldelijk dezelfde rijbeweging
als (eiser) op hetzelfde uur, met dezelfde
verlichting en met het gestationeerde voertuig op dezelfde plaats heeft uitgevoerd om
daaruit af te leiden : 'het stilstaand voertuig (van verweerder) doemt eerst opals
een donkere massa en wordt daarna duidelijker wanneer de lichten de reflectoren van het voertuig doen oplichten'; (. .. )
dat (eiser) thans het beroepen vonnis verwijt dat het niet duidelijk zegt vanafwelke
afstand het voertuig (van verweerder) kon
worden opgemerkt en geen rekening heeft
gehouden met het voertuig dat uit de andere richting kwam gereden; (. .. ) dat de eerste rechter noodzakelijk wilde onderzoeken vanaf welke afstand de hindernis
zichtbaar was rekening houdend met het
derde voertuig en de openbare verlichting; dat hij weliswaar de afstand niet heeft
berekend maar (eiser) over de andere omstandigheden heeft ondervraagd; dat hij
niet zou hebben gesteld dat de hindernis,
hoewel zij geen standlichten voerde,
voorzienbaar was als zijn plaatsbezoek niet
tot de vaststellingen had geleid die hij opgeschreven heeft en in zijn vonnis heeft
overgenomen; (. .. ) dat het hoger beroep niet
gegrond is, nu het ongeval is gebeurd in de
omstandigheden zoals zij zijn nagegaan en
beschreven door de eerste rechter die de
aansprakelijkheden juist heeft beoordeeld;
terwijl, ...
tweede onderdeel, het geschil, ingevolge
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wethoek en de daarin vastgelegde devolutieve
kracht, door het hager beroep het geschil op
de appelrechter overgaat met alle feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen; de appelrechter aan die bepaling de bevoegdheid en de plicht ontleent
om opnieuw, in concreto, alle elementen van
de zaak, die hem door de partijen zijn voorgelegd, te onderzoeken; hij geenszins gebonden is door de gevolgtrekkingen die de
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eerste rechter heeft gemaakt uit een plaatsbezoek, dat hij alleen heeft gedaan, en
evenmin kan volstaan met de overweging
dat de eerste rechter, gelet op het door hem
beoogde doel, die gevolgtrekkingen niet zou
hebben gemaakt als zij niet op zijn vaststellingen steunden; het bestreden vonnis, hoewel het aanneemt dat bij de wedersamenstelling van het ongeval geen
voertuig met aangestoken lichten uit de tegenovergestelde richting kwam gereden, om
de in het eerste onderdeel van de conclusie weergegeven passage te beantwoorden alleen overweegt, "( ... ) dat de eerste
rechter noodzakelijk wilde onderzoeken
vanaf welke afstand de hindernis zichtbaar was rekening houdend met het derde
voertuig en de openbare verlichting; dat hij
weliswaar de afstand niet heeft berekend
maar (eiser) over de andere omstandigheden heeft ondervraagd; dat hij niet zou hebben gesteld dat de hindernis, hoewel zij
geen standlichten voerde, voorzienbaar was
als zijn plaatsbezoek niet tot de vaststellingen had geleid die hij opgeschreven heeft
en in zijn vonnis heeft overgenomen" zonder zelfte oordelen over de door eiser aangevoerde juridische feiten, de devolutieve
uitwerking van het hoger beroep miskent
(schending van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek) en zijn beslissing niet
regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel149 van de Grondwet); het
bijgevolg eiser onwettig aansprakelijk stelt
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat ingevolge artikel
1068 van het Gerechtelijk Wetboek,
hager beroep tegen een eindvonnis of
tegen een vonnis alvorens recht te
doen het geschil zelf aanhangig maakt
bij de rechter in hager beroep; dat door
het hager beroep het geschil op laatstgenoemde overgaat met alle feitelijke
en juridische vragen die daarmee samenhangen;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt "dat de eerste rechter
noodzakelijk wilde onderzoeken vanaf
welke afstand de hindernis zichtbaar
was rekening houdend met het derde
voertuig en de openbare verlichting;
dat hij weliswaar de afstand niet heeft
berekend maar (eiser) over de andere
omstandigheden heeft ondervraagd;
dat hij niet zou hebben gesteld dat de
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hindernis, hoewel zij geen standlichten
voerde, voorzienbaar was als zijn
plaatsbezoek niet tot de vaststellingen had geleid die hij opgeschreven
heeft en in zijn vonnis heeft overgenomen";
Overwegende dat het aan de appelrechters, waarbij het geschil zelf aanhangig was, stond het voorzienbaar
karakter van de hindernis zelf te beoordelen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Neufchateau, zitting houdend in hoger beroep.
18 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h.
Piret, procureur-generaal- Advocaat : mr.
Draps.

Nr. 164
1e
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VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BESTUURDERS - MACHTSOVERDRACHT.

De statuten van een vereniging zonder
winstoogmerk kunnen rechtsgeldig bepalen dat bevoegdheden worden overgedragen, zowel voor het beheer als voor de
rechtshandelingen, inclusief het instellen van een rechtsgeding (1). (Art. 38 wet
27 juni 1921.)
(1) Pasin., 1921, p. 372.

Nr. 164

(FOUNDATION E.P. JACOBS
T. LES EDITIONS BLAKE ET MORTIMER N.V. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0447.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 38, eerste lid, van de wet van 27
juni 1921 waarbij aan de vereniging zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, 6, 1134, eerste en
tweede lid, 1984 en 1994 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep de rechtsvordering van eiseres niet ontvankelijk
heeft verklaard op grond "dat (de verweersters) betogen dat de oorspronkelijke
vordering niet ontvankelijk is, daar de beslissing om het geding in te leiden niet is
genomen door de gehele raad van beheer
van (eiseres); dat (eiseres) daarentegen aanvoert dat de beslissing om de oorspronkelijke rechtsvordering in te stellen rechtsgeldig is genomen door de voorzitter van
haar raad van beheer; dat artikel 13, vierde
lid, van de statuten van (eiseres) bepaalt
dat 'de rechtsgedingen, als eiser en als verweerder, rechtsgeldig worden vervolgd door
de voorzitter van de raad van beheer, die
voomoemde bevoegdheid evenwel kan overdragen aan een van de beheerders'; dat de
statuten geen andere bijzondere bevoegdheden bepalen voor rechtsgedingen en dat
de wet daaromtrent niets bepaalt, zodat de
term 'vervolgd' in artikel13, vierde lid, van
de statuten niet in een beperkte maar wel
in een ruime betekenis moet worden begrepen en kennelijk niet alleen doelt op de
bevoegdheid om de hangende rechtspleging voort te zetten, maar tevens op de bevoegdheid om ze in te stellen; dat artikel
38, eerste lid, van de wet van 27 juni 1921
bepaalt dat 'de beheerders van een instelling van openbaar nut de bevoegdheden
hebben, die hun door de statuten worden
toegekend' en dat 'zij de instelling vertegenwoordigen bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte'; dat de wet spreekt
van 'de' beheerders en dus kennelijk doelt
op alle beheerders en bijgevolg op de raad
van beheer, die het enige vertegenwoordigend orgaan van de instelling is; dat, wanneer dat artikel bepaalt dat de beheerders de instelling 'vertegenwoordigen' bij
elke gerechtelijke en buitengerechtelijke
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akte, ook het begrip 'vertegenwoordiging' in
de ruime betekenis van het woord moet
worden bggrepen en niet aileen doelt op de
bevoegdheid om een hangende rechtspleging voort te zetten, maar ook op de bevoegdheid om in rechte op te treden; dat, in
strijd met de voor de verenigingen zonder winstoogmerk vigerende wettelijke regeling inzake vertegenwoordiging in rechte
die voorziet in de mogelijkheid om die bevoegdheid over te dragen overeenkomstig
artikel13 van de wet van 27 juni 1921, het
bovenaangehaalde artikel 38 van die wet
niet in een gelijkaardige mogelijkheid voorziet; dat die regel de openbare orde raakt,
aangezien de wetgever in werkelijkheid niet
aileen de oprichting van de instellingen van
openbaar nut in het algemeen belang aan
de goedkeuring van de regering heeft willen onderwerpen, maar tevens strengere en
strakkere regels heeft willen invoeren voor
de werking van die instellingen waarvan de
raad van beheer, bij ontstentenis van een
algemene vergadering, het enige orgaan is
en slechts bevoegd is om in de hoedanigheid van lasthebber een vermogen te beheren waarvan de beheerders geen eigenaars zijn; dat de omstandigheid dat de wet
niet voorziet in de mogelijkheid dat de instellingen van openbaar nut de bevoegdheid om de instelling bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte te
vertegenwoordigen kunnen overdragen, terwijl ze wel in die mogelijkheid voorziet voor
verenigingen zonder winstoogmerk duidelijk erop wijst dat de wetgever die mogelijkheid heeft willen ontzeggen aan die instellingen, zodat de statuten niet kunnen
afWijken van die regel van openbare orde;
dat aldus de statutaire bepaling krachtens welke de rechtsgedingen, als eiser en
als verweerder, worden vervolgd door de
voorzitter van de raad van beheer van (eiseres) in strijd is met de wet en derhalve
als niet geschreven moet worden
beschouwd; dat bijgevolg de beslissing om
in rechte op te treden moet uitgaan van de
raad van beheer, dat het vertegenwoordigend orgaan van de instelling is, en niet
van de voorzitter aileen; dat (eiseres) te dezen geen enkele beslissing van de raad van
beheer overlegt waaruit blijkt dat de raad
de oorspronkelijke rechtsvordering wilde instellen; dat, bij ontstentenis van een dergelijke beslissing van de raad van beheer,
de beslissing om de oorspronkelijke rechtsvordering in te stellen, die aileen uitgaat
van de voorzitter van de raad, niet regelmatig en derhalve niet rechtsgeldig is; dat
(eiseres) dienaangaande tevergeefs aanvoert dat op de vergadering van de raad
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van beheer van 3 november 1996 met eenparigheid van stemmen is beslist dat 'de
hangende rechtsvordering tegen de Editions Blake et Mortimer moet worden
voortgezet' en dat 'het vonnis van 17 oktober 1996 eveneens moet worden toegepast in alle Franstalige landen en in alle talen waarin de album met de litigieuze kaft
(recto en verso) zou worden voorgesteld'; dat
voornoemde beslissing, die enkel betrekking heeft op de voortzetting van de 'hangende' rechtspleging en de uitvoering ervan, maar niet op de beslissing om ze in te
steilen, pas is genomen nadat de oorspronkelijke rechtsvordering was ingesteld en
geen rechtsgeldigheid kan verlenen aan de
beslissing om in rechte op te treden, die
reeds van bij de aanvang onregelmatig is;
dat (eiseres) eveneens tevergeefs aanvoert
dat de voorzitter van de raad van beheer de
meerderheid van de beheerders heeft geraadpleegd alvorens te beslissen; dat een
dergelijke raadpleging niet gelijkstaat met
een regelmatig gehouden vergadering van
de raad van beheer waarop een rechtsgeldige beslissing wordt genomen; dat, nu de
raad van beheer geen regelmatige beslissing heeft genomen om de oorspronkelijke rechtsvordering in te stellen, die vordering niet ontvankelijk dient te worden
verklaard",

terwijl artikel 38, eerste lid, van de wet
van 27 juni 1921 bepaalt dat "de beheerders van een ins telling van openbaar nut de
bevoegdheden hebben, die hun door de statuten worden toegekend. Zij vertegenwoordigen de instelling bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke akte"; uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 27 juni
1921 blijkt dat de statuten van de instelling van openbaar nut kunnen voorzien in
bevoegdheidsoverdracht zowel voor het beheer als voor de gerechtelijke akten; artikel13, vierde lid, van de statuten van eiseres, zoals het hof van beroep gezegd heeft,
precies bepaalt dat "de rechtsgedingen, als
eiser en als verweerder, rechtsgeldig worden vervolgd door de voorzitter van de raad
van beheer, die evenwel juist die bevoegdheid kan overdragen aan een van de beheerders"; het hof van beroep he eft beslist dat de bevoegdheid om de
rechtsgedingen te vervolgen "kennelijk" de
bevoegdheid insloot om ze in te steilen; de
artikelen 1984 en 1994 van het Burgerlijk Wetboek delegatie en subdelegatie van
bevoegdheden toestaan, mits de wet of de
overeenkomst zulks niet verbiedt; de
rechtsvordering van eiseres, die overeenkomstig artikel13, vierde lid, van haar statu ten was ingesteld op initiatief van de
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voorzitter van haar raad van beheer wel degelijk ontvankelijk was; het hof van beroep, nu het beslist dat die statutaire bepaling in strijd was met de wet en zelfs met
de openbare orde en dat ze dus als niet geschreven moest worden beschouwd, de artikelen 38, eerste lid, van de wet van 27
juni 1921, 6, 1134, eerste en tweede lid,
1984 en 1994 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:

zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, de beheerders van een instelling van
openbaar nut de bevoegdheden hebben, die hun door de statuten worden toegekend en de instelling vertegenwoordigen bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke akte;

Over het door de verweersters aangevoerde middel van niet-on tvankelijkheid : het middel heeft geen
belang:
Overwegende dat de verweersters
betogen dat de beslissing van het arrest waarbij de rechtsvordering van eiseres niet ontvankelijk verklaard
wordt op grond dat ze was ingesteld
door de voorzitter van haar raad van
beheer, steunt op de reden, die het
Hof, volgens de verweersters, in de
plaats moet stellen van de door het
middel bekritiseerde redenen van het
arrest, namelijk dat een beding zoals artikel13, vierde lid, van de statuten van eiseres, waarin wordt bepaald dat de rechtsgedingen, als eiser
en als verweerder, rechtsgeldig worden vervolgd door de voorzitter van de
raad van beheer, aan de in dat beding aangewezen persoon niet de bevoegdheid toekent om de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen,
maar enkel tot doel heeft hem te
machtigen om uitvoeringsmaatregelen
te treffen;
Overwegende dat het arrest op
grond van een interpretatie, die door
het middel niet wordt bestreden en die
het Hof dus niet door de zijne kan vervangen zonder zijn bevoegdheid te buiten te gaan, beslist dat de bovenaangehaalde bepaling van de statuten van
eiseres niet aileen doelt op de bevoegdheid om een rechtspleging voort te zetten, maar ook om ze in te stellen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat krachtens artikel 38, eerste lid, van de wet van 27
juni 1921 waarbij aan de vereniging

Dat voornoemde bepaling niet verbiedt dat de statuten van de instelling voorzien in de mogelijkheid van
bevoegdheidsoverdracht zowel voor het
beheer als voor de gerechtelijke akten, en derhalve, voor het instellen van
een rechtsgeding;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de beslissing om de rechtsvordering in te stellen is genomen door
de voorzitter van de raad van beheer
van eiseres;
Dat het erop wijst dat het bovenaangehaalde artikel 13, vierde lid, van de
statuten van eiseres die bevoegdheid
toekent aan de voorzitter van haar
raad van beheer, maar die statutaire
bepaling als niet geschreven beschouwt, omdat ze in strijd is met artikel 38, eerste lid, van de wet van 27
juni 1921;
Dat het arrest, nu het beslist dat
voornoemd artikel 38, eerste lid, de
mogelijkheid uitsluit dat de statuten
van de instelling de bevoegdheid om
een rechtsgeding in te stellen overdragen aan de voorzitter van de raad
van beheer of aan een beheerder, die
wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hofvan Beroep te Luik.
18 maart 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en Simont.
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ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE - SPOEDPROCEDURE - DESKUNDIGENONDERZOEK -AANSTELLING VAN EEN
NIEUWE DESKUNDIGE- VOORWAARDEN.

De rechter die, in het raam van een rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte, een deskundige heeft aangesteld om
voorlopig het bedrag van de vergoeding te
bepalen die voor de onteigening verschuldigd is, mag geen nieuwe deskundige
aanstellen tenzij de eerste wettig ontslagen is (1). (Artt. 12, 13, 14, 19, § 2, Onteigeningswet.)
(IGRETEC C.V T. BOUCHER E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0450.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 17 november 1995 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi;
Over het middel : schending van de artikelen 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 4,
12, 13, 14, 15, 16 en 19, § 2, van de wet van
26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake de
onteigeningen ten algemenen nutte, ingebouwd in artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
van de autosnelwegen,
doordat het bestreden vonnis, na de tegen de verweerders ingestelde hogere beroepen ontvankelijk te hebben verklaard,
(1) Zie Cass., 9 sept. 1982, J.T., 1982, p. 706.
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het op 21 januari 1994 gewezen beroepen
vonnis bevestigt en - niettegenstaande het
feit dat de deskundige Guy Mathieu, die
door de vrederechter was aangesteld conform artikel 4 van de wet van 26 juli 1962,
op 24 augustus 1992 zijn verslag had neergelegd- een college van drie deskundigen aanstelt met de opdracht een met redenen omkleed advies uit te brengen over
de schade die de verweerders hebben geleden ten gevolge van het verlies van de
onteigende goederen en hun verslag in te
dienen binnen zestig dagen na de aanvaarding van hun opdracht; dat het, met bevestiging van de beroepen vonnissen van 9
en 23 februari 1994, een van de drie nieuw
aangewezen deskundigen vervangt; dat het
met bevestiging van het beroepen vonnis
van 4 mei 1994 voor recht zegt dat de kosten van het nieuwe deskundigenonderzoek ten laste van eiseres vallen en dat zij
bijgevolg de eventueel gevorderde provisionele vergoedingen zal moeten storten; dat
het de beslissing van de vrederechter van
24 juni 1994 om de eed af te nemen van de
nieuwe deskundigen bevestigt op grond :
"dat (artikel19, § 2, van de wet van 26 juli
1962) bepaalt in welke gevallen de door de
vrederechter aangewezen deskundige kan
worden ontslagen, rekening houdend met
de vereisten van dringende noodzakelijkheid van de onteigeningsprocedure; dat de
wet aldus uitdrukkelijk bepaalt in welke
gevallen de vervanging van de deskundige tijdens de rechtspleging mogelijk is;
dat de aanwijzing van een college van deskundigen, zonder de deskundige die oorspronkelijk belast was met het opmaken
van de plaatsbeschrijving en van het verslag gelijkstaat met de vervanging van de
deskundige, ook al heeft de vrederechter (de
deskundige) Mathieu niet uitdrukkelijk van
zijn opdracht ontslagen; dat, nu die mogelijkheid in de wet is ingeschreven - ook al
is het maar in beperkte gevallen- (eiseres) vergeefs staande houdt dat de vervanging van de oorspronkelijk aangestelde deskundige niet verenigbaar is met de
vereisten van dringende noodzakelijkheid van de wet; dat er moet worden vastgesteld dat (de verweerders) ernstige kritiek leveren op de gegevens van het
deskundigenverslag, dat ze vergeefs hebben aangedrongen op een bijeenkomst ter
plaatse teneinde hun opmerkingen kenbaar te maken, wat de deskundige geweigerd heeft; dat de partijen een uitvoerige
conclusie hebben gemaakt over de omstandigheden waarin het deskundigenverslag is
opgemaakt en over de inhoud ervan; dat de
vrederechter de deskundige gedurende twee
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zittingen heeft gehoord; dat hij pas daarna
een college van deskundigen heeft aangesteld omdat hij oordeelde dat de zaak niet
in staat van wijzen was; dat niets de eerste rechter belette, indien hij van oordeel
was dat hij zich aan de hand van het werk
van de deskundige niet redelijkerwijs een
overtuiging kon vormen en de voorlopige
vergoedingen voor de onteigende vaststellen, een nieuwe onderzoeksmaatregel te bevelen; dat anders van de rechter zou worden verwacht dat hij een zeer aanzienlijke
vergoeding vaststelt op grond van geringe
of door hem ontoereikend bevonden gegevens; dat (eiseres) in casu niet preciseert
waarom de facto de nieuwe
onderzoeksmaatregel, gelet op het feit dat
de termijnen zijn verstreken zonder dat zij
ook maar enige opmerking heeft gemaakt,
de door haar beoogde onteigening bij hoogdringendheid zou verhinderen, daar zij toch
volgens de wet de mogelijkheid heeft om
het onteigende goed, onder de in artikel 11
bepaalde voorwaarden, in bezit te nemen,
daar de in dat artikel bedoelde plaatsbeschrijving, ook al moet zij nog aangevuld en
uitgewerkt worden, door de deskundige Mathieu is ingediend; dat het voor het overige onbegrijpelijk is waarom het bepaalde
in artikel1496 van het Gerechtelijk Wethoek, volgens hetwelk de voorlopige tenuitvoerlegging van rechtswege geschiedt
wanneer een vonnis een onderzoeksmaatregel voorschrijft, en wat deze maatregel betreft, strijdig zou zijn met de geest
van de wet van 26 juli 1962; dat genoemd
artikel, integendeel, helemaal beantwoordt
aan de vereisten van spoed die aan die wet
ten grondslag liggen; dat de eerste rechter terecht de kosten van het nieuwe deskundigenonderzoek ten laste van de
onteigenende overheid heeft gelegd",

terwijl de vrederechter van het kanton
Gosselies, bij beschikking van 11 maart
1992, de dag waarop de partijen moeten
verschijnen op de te onteigenen plaats heeft
vastgesteld op 26 maart 1992 en de deskundige Guy Mathieu belast heeft met het
opmaken van de plaatsbeschrijving en de
schatting van de onroerende goederen; de
vrederechter, bij vonnis van 27 maart 1992,
het bedrag van de provisionele vergoedingen heeft bepaald op 32.000.000 frank en,
bij beschikking van 29 april 1992, de termijn van dertig dagen, te rekenen van de
verschijning van de partijen, waarover de
deskundige, op grond van artikel 12 van de
wet van 26 juli 1962, beschikt om zijn verslag met de beredeneerde raming van de
voorgestelde vergoedingen in te dienen, met
dezelfde termijn heeft verlengd; de des-
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kundige Guy Mathieu vervolgens zijn verslag op 24 augustus 1992 heeft ingediend
en op 10 december 1992 en 7 januari 1993
door de vrederechter is gehoord; de raadslieden van de partijen zijn gehoord op de
zittingen van 9 september, 21 oktober, 9 en
22 december 1993; artikel 14 van de wet
van 26 juli 1962 bepaalt dat op de door de
vrederechter bepaalde terechtzitting, na
neerlegging van het deskundigenverslag
overeenkomstig artikel 13 van voornoemde
wet, de rechter "na de aanwezige partijen
en de deskundige te hebben gehoord, voorlopig het bedrag van de vergoeding vaststelt die voor de onteigening verschuldigd is" en dat "zijn vonnis, dat uiterlijk
dertig dagen na de indiening van het
verslag wordt gewezen, niet vatbaar is voor
beroep"; artikel19, § 2, eerste lid, bepaalt
dat de deskundige ambtshalve wordt ontslagen door de rechter, wanneer hij de
plaatsbeschrijving niet heeft neergelegd op
het ogenblik van de inbezitneming van het
onroerend goed en een termijn van twintig dagen is verstreken sinds de partijen ter
plaatse zijn verschenen; genoemd artikel
19, § 2, tweede lid, bepaalt dat de deskundige "kan worden ontslagen op verzoek van
de meest gerede partij, wanneer hij zijn
expertiseverslag niet heeft neergelegd binnen de gestelde termijn"; het vierde lid bepaalt dat "de rechter" bij het vonnis dat de
deskundige ontslaat "een nieuwe deskundige aanstelt om het expertiseverslag op te
maken binnen de termijn gesteld in artikel 12"; de deskundige Guy Mathieu niet
ambtshalve ontslagen is wegens laattijdige
neerlegging van de plaatsbeschrijving; hij
evenmin ontslagen is op verzoek van een
van de partijen op grond dat het verslag
over de schatting van de onteigende onroerende goederen niet op tijd was neergelegd; de wetgever, wegens de vereisten
van dringende noodzakelijkheid van de wet
van 26 juli 1962, die niet alleen betrekking hebben op de inbezitneming van de
goederen door de onteigenaar maar ook op
de vaststelling van de aan de onteigende
verschuldigde voorlopige vergoedingen, de
gevallen van ontslag en vervanging van de
met de schatting van de onteigende goederen belaste deskundige, op beperkende
wijze heeft vastgesteld; krachtens artikel2
van het Gerechtelijk Wetboek, de in dat
wetboek gestelde regels - en inzonderheid artikel987 volgens hetwelk de rechter een nieuw deskundigenonderzoek mag
bevelen door andere deskundigen dan die
hij had aangesteld - niet van toepassing
zijn op de rechtsplegingen die door de wet
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Nr. 165

HOF VAN CASSATIE

van 26 juli 1962 worden geregeld; de bepalingen van die wet immers niet uitdrukkelijk zijn opgeheven en de vereisten van
dringende noodzakelijkheid die aan die bepalingen ten grondslag liggen, niet verenigbaar zijn met die van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid met artikel 987
van dat wetboek; het feit dat het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is, overigens a contrario volgt uit artikel 16,
tweede lid, van de wet van 26 juli 1962 volgens hetwelk de vordering tot herziening
wordt behandeld volgens de regels van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering
(lees Gerechtelijk Wetboek); de vrederechter, nu hij de deskundige niet van zijn opdracht ontslagen had, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 26 juli 1962 dus
niet zonder die wet te schenden, ee~ college van deskundigen kon aanstellen teneinde de aangewezen deskundige te vervangen, op welke grond dan ook, en meer
bepaald niet op grond dat de zaak niet definitief in staat van wijzen was en een
onderzoeksmaatregel diende te worden bevolen waarbij drie nieuwe deskundigen ermee werden gelast, in een verslag dat binnen zestig dagen na de aanvaarding van
hun opdracht ingediend moest worden advies uit te brengen over de door de o~tei
gening ontstane schade; de vrederechter, na
de indiening van het verslag van de overeenkomstig artikel 4 van de wet aangestelde deskundige - ingevolge het voornoemde artikel 14 van die wet- bij een
niet voor beroep vatbaar vonnis, voorlopig het bedrag van de aan de onteigenden verschuldigde vergoeding moest bepalen; krachtens artikel 16 van de wet van 26
juli 1962, "de voorlopige vergoedingen die
de rechter heeft toegekend, onherroepelijk worden, indien binnen twee maanden na de verzending van de in artikel 15
2de lid, bedoelde stukken - namelijk ee~
afschrift van het vonnis, dat het bedrag van
de voorlopige vergoeding vaststelt en van
het bewijs van storting van de ingevolge dat
vonnis eventueel verschuldigde aanvullende vergoeding in de Deposito- en Consignatiekas -, geen van de partijen de herziening ervan heeft aangevraagd voor de
rechtbank van eerste aanleg"; nieuwe
onderzoeksmaatregelen enkel kunnen worden bevolen in het raam van die vordering tot herziening, welke krachtens artikel 16, tweede lid, van de wet van 26 juli
1962 moet worden behandeld overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk Wethoek; het bestreden vonnis bijgevolg, door
het beroepen vonnis van 21 januari 1994 te
bevestigen waarin de rechter, na de indie-
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ning van het verslag van de overeenkomstig artikel 4 van de wet aangestelde deskundige, heeft nagelaten de voorlopige
vergoedingen vast te stellen overeenkomstig artikel 14 van de wet en een college
van drie nieuwe deskundigen heeft aangesteld, belast met de raming van de door
de onteigening ontstane schade, en door de
beroepen vonnissen, die het gevolg waren
van dat van 21 januari 1994, te bevestigen, namelijk de vonnissen van 9 en 23 februari 1994 betreffende de vervanging van
een van de nieuwe deskundigen, dat van 4
mei 1994 dat de kosten van het nieuwe deskundigenonderzoek ten laste legt van eiseres en dat van 24 juni 1994 waarin beslist wordt dat de vrederechter de eed zal
afne~en van de nieuwe deskundigen, de
bepalmgen van de wet van 26 juli 1962 volgens welke de vrederechter, zodra het verslag van de ingevolge artikel 4 van die wet
aangestelde deskundige is ingediend, en de
partijen samen met de deskundige op zijn
terechtzitting zijn verschenen - zonder
nieuwe onderzoeksmaatregelen te kunnen bevelen en met name zonder een
nieuwe deskundige te kunnen aanstellen, buiten de gevallen waarin artikel 19
van de wet voorziet - voorlopig het bedrag van de vergoeding die voor de onteigening verschuldigd is, moet bepalen
(schending van alle, in de aanhef van het
middel aangegeven bepalingen) :

Overwegende dat uit de artikelen
12, 13 en 14 van de wet van 26 juli
1962 betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen
nutte blijkt dat de rechter, wanneer hij
een deskundige heeft belast met het
opmaken van de plaatsbeschrijving en
de schatting van de onroerende goederen en wanneer de deskundige zijn
verslag heeft ingediend, na de partijen en de deskundige gehoord te hebben, bij een niet voor beroep vatbaar
vonnis, voorlopig het bedrag bepaalt
van de vergoedingen die voor de onteigening verschuldigd zijn;
Overwegende dat die wetsbepalingen, welke deel uitmaken van het geheel van bijzondere procedureregels
die door genoemde wet zijn vastgesteld om iedere vertraging in de afwikkeling van de onteigening te voorkomen, wat blijkt uit de korte
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termijnen waarin die wet voorziet, uitsluiten dat de rechter een nieuwe deskundige aanstelt in andere gevallen
dan die waarin hij, krachtens artikel
19, § 2, van die wet, de oorspronkelijk aangestelde deskundige kan ontslaan;
Overwegende dat het Gerechtelijk
Wetboek die bepalingen niet uitdrukkelijk heeft opgegeven en de vereisten van dringende noodzakelijkheid
die eraan ten grondslag liggen, niet
verenigbaar zijn met de bepalingen
van dat wetboek inzake de vervanging van deskundigen;
Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder vast te stellen dat de in artikel 19, § 2, van de wet van 26 juli
1962 bedoelde voorwaarden vervuld
zijn, eerst bevestigt dat, 'bij ontstentenis van andersluidende bepalingen
(in de wet van 26 juli 1962), de regels van het Gerechtelijk Wetboek van
toepassing zijn" op de onteigening ten
algemenen nutte bij hoogdringende
omstandigheden, vervolgens beslist dat
"niets de eerste rechter belette, indien hij van oordeel was dat hij zich
aan de hand van het werk van de deskundige niet redelijkerwijs een overtuiging kon vormen en de voorlopige
vergoedingen voor (de verweerders)
niet kon vaststellen, een nieuwe
onderzoeksmaatregel te bevelen";
Dat het aldus de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik, zitting houdende in hager beroep.
18 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureurgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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KAMER-

18 maart 1999

1 o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS- GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN
GOEDEREN BEDRIJFSVOORHEFFING
OVERSCHOT- TERUGGAVE.

2o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET BEDRIJFSVOORHEFFING- OVERSCHOT- TERUGGAVE- BELASTINGSCHULDIGEN DIE GESCHEIDEN VAN GOEDEREN ZIJN- GEVOLG.

1 o en 2° Wanneer echtgenoten gescheiden
van goederen zijn, kan de curator van het
faillissement van de echtgenoot niet verkrijgen dat de echtgenote veroordeeld
wordt om het overschot terug te geven van
de bedrijfsvoorheffing die wegens haar beroepswerkzaamheid aan de Schatkist is
betaald. (Art. 1466 B.W.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. FAILLISSEMENT ARROGANTE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0451.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 april1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 1466 van het Burgerlijk Wetboek,
7, 8 van de wet van 16 december 1851,
hypotheekwet genaamd, die titel XVIII van
het Burgerlijk Wetboek vervangt, 444 en
561 van het Wetboek van Koophandel,
doordat het arrest eiser veroordeelt om
aan verweerder, in zijn hoedanigheid van
curator van het faillissement van Christian Arrogante die failliet verklaard was bij
vonnis van 25 februari 1991, het bedrag
van 69.545 frank te betalen, zijnde een
overschot van de bedrijfsvoorheffing "die
aan de bron is ingehouden en aan de Schatkist is betaald wegens de beroepswerkzaamheid van Christine Stroobants", echtgenote van de gefailleerde, na erop gewezen
te hebben dat "(eiser) aanvoert dat de echtgenoten Arrogante-Stroobants gehuwd zijn
onder het stelsel van volledige scheiding
van goederen, zodat 'de terugbetaalde
bedrijfsvoorheffing betreffende de beroepswerkzaamheid van de echtgenote van de
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gefailleerde een eigen goed is dat niet in de
failliete boedel kan vallen"', op grond dat
luidens artikel 73 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (1964), "de aanslag op naam van de beide echtgenoten
wordt gevestigd; dat elk van de echtgenoten persoonlijk de hoedanigheid bezit van
belastingplichtige en van belastingschuldige
wat zijn persoonlijke inkomsten betreft; dat
de titel van teruggave (... ) opgemaakt is op
naam van de echtgenoten Christian Arrogante en Christine Stroobants; dat, in zoverre noch bewezen noch zelfs aangevoerd
wordt dat Christine Stroobants de teruggave van het overschot van de bedrijfsvoorheffing in eigen naam gevorderd zou
hebben, de curator van het faillissement
van Christian Arrogante een dergelijke vordering rechtsgeldig kon instellen",

terwijl, luidens artikel1466 van het Burgerlijk Wetboek, de "inkomsten en besparingen een eigen goed blijven" van de echtgenoot die gescheiden is van goederen" en,
bijgevolg, de schuldvordering van de van
goederen gescheiden echtgenoot op een
overschot van de bedrijfsvoorhe:ffing die op
zijn bezoldigingen is ingehouden, zijn eigen goed blijft; de echtgenoot die gescheiden is van goederen, in de regel, niet gehouden is de schulden van de andere
echtgenoot te betalen, die dus niet op zijn
eigen goederen kunnen worden verhaald
en, bijgevolg, de eigen goederen van de
echtgenoot die gescheiden is van goederen niet in de failliete boedel van de andere echtgenoot vallen; het arrest bijgevolg, daar het eisers bewering dat de
gefailleerde en zijn echtgenote "gehuwd waren onder het stelsel van gewone scheiding van goederen" niet ontkent, eiser niet
wettig kon veroordelen om het overschot
van de bedrijfsvoorheffing die op de bezoldigingen van de echtgenote van de gefailleerde was ingehouden terug te betalen aan
verweerder, in diens hoedanigheid van curator van het faillissement van Christian
Arrogante:

Overwegende dat, luidens artikel
1466 van het Burgerlijk Wetboek,
wanneer echtgenoten bij een huwelijkscontract bedingen dat zij gescheiden van goederen zullen zijn, ieder van
hen de bevoegdheid van beheer, genot en beschikking aileen bezit, onverminderd de toepassing van artikel 215, § 1; dat zijn inkomsten en
besparingen eigen goed blijven;
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Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt "dat een
bedrijfsvoorheffing van 181.332 frank
(die aan de bron was ingehouden en
aan de Schatkist was betaald wegens
de beroepswerkzaamheid van Christine Stroobants, echtgenote van de gefailleerde Arrogante) aangerekend
werd op de totale inkomstenbelasting die door het gezin verschuldigd
was voor het aanslagjaar 1990 en dat
er nog een overschot (van bedrijfsvoorheffing) ten bedrage van 69.545
frank moet worden teruggegeven", dat
"(eiser) aanvoert dat de echtgenoten
Arrogante-Stroobants gehuwd zijn onder het stelsel van gewone scheiding
van goederen" en dat verweerder, in
zijn hoedanigheid van curator van het
faillissement van C. Arrogante, gevorderd heeft dat eiser zou worden veroordeeld om hem het overschot van die
voorheffing terug te betalen;
Overwegende dat het arrest zegt dat
"luidens artikel 73 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, zoals
het van toepassing was op het
aanslagjaar 1990, de aanslag op naam
van de beide echtgenoten wordt gevestigd; dat elk van de echtgenoten
persoonlijk de hoedanigheid bezit van
belastingplichtige en van belastingschuldige wat zijn persoonlijke inkomsten betreft; dat de titel van teruggave (aanslagbiljet ... ) opgemaakt is op
naam van de echtgenoten Arrogante
en( ... ) Stroobants (... ); dat, in zoverre
noch bewezen noch zelfs aangevoerd
wordt dat C. Stroobants de teruggave
van het overschot van de bedrijfsvoorheffing in eigen naam gevorderd
zou hebben, de curator van het faillissement van Christian Arrogante een
dergelijke vordering rechtsgeldig kon
instellen";
Overwegende dat het hof van beroep, op die gronden die geen rekening houden met de scheiding van goederen van de echtgenoten, zijn
beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld om het overschot van de bedrijfsvoorheffing die op de bezoldigingen
van de echtgenote van de gefailleerde
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was ingehouden aan verweerder terug te betalen, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser veroordeelt om aan verweerder het bedrag van 69.545. frank, vermeerderd
met de wettelijke interest, te betalen
en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
18 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal Advocaat : mr.
T'Kint.
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HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL -AKTE VAN
HOGER BEROEP- VERPLICHTE VERMELDINGEN- UITEENZETTING VAN DE GRIEVENBEGRIP.

De grieven die krachtens art. 1057, 7' Ger. W:
in de akte van hoger beroep op straffe van
nietigheid dienen te worden uiteengezet, kunnen zowel de grond van de zaak
als de procesvoering voor de eerste rechter betreffen. (Art. 1057, 7°, Ger.W.)

(VAN OLST B.V.B.A. T. STEDELIJKE RECREATIEVE
INFRASTRUCTUUR BERINGEN V.Z.W.)
ARREST

(A.R. C.96.0053.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 oktober 1995 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1057, eerste lid, 7', van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen door artikel 44 van de wet
van 3 augustus 1992, 860, 861 en 864, zoals vervangen door artikel 36 van de wet
van 3 augustus 1992, en 1138, 2', van het
Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie der
procespartijen in het burgerlijk geding, en
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat, de appelrechters in het bestreden vonnis het hoger beroep van eiseres
niet ontvankelijk verklaren en eiseres tot
de kosten van het hoger beroep veroordelen op grond van de volgende redengeving:
''De rechtbank in hoger beroep stelt vast
dat (eiseres) in (haar) verzoekschrift tot hoger beroep dd. 17.11.1994, louter hoger beroep heeft ingesteld op procedurele redenen en niet op basis van feiten die
betrekking hebben op de grond van de
zaak.
(Eiseres) besluit in (haar) akte van hoger beroep tot de nietigheid van het
verstekvonnis van de eerste rechter dd.
16.9.1994, omwille van de nietigheid van
het verzoekschrift tot het bekomen van
conclusietermijnen en een rechtsdag, evenals de daaropvolgende beschikking van de
eerste rechter dd. 9.2.1994 overeenkomstig art. 747, § 2 Ger.W. Tevens wordt voor
de behandeling ten gronde de wederverzending van de zaak naar de eerste
rechter gevorderd.
Overeenkomstig art. 1057, 7', Ger.W.
client de akte van hoger beroep, op straffe
van nietigheid, 'de uiteenzetting van de
grieven' te vermelden.
Deze bepaling laat niet toe dat men in
navolgende besluiten andere grieven aanhaalt waarop men zijn hoger beroep eveneens wenst te steunen, zoals (eiseres) heeft
betracht in (haar) besluiten van 15.2.1995.
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Nu blijkt dat Ceiseres) initieel in Chaar)
verzoekschrift (haar) grieven heeft beperkt tot de procedureregeling en geen enkele grieften gronde heeft aangevoerd, kan
worden besloten tot de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Artikel 74 7, § 2 Ger. W. bepaalt immers
dat tegen de beschikking die de rechter uitspreekt tot bepaling van termijnen geen enkel rechtsmiddel openstaat";
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel1057, eerste lid, T, van het Gerechtelijk Wetboek, de akte van hoger beroep op
straffe van nietigheid de uiteenzetting van
de grieven vermeldt;
de grieven bestaan in de bezwaren die de
appellant tegen het aangevochten vonnis
heeft;
aan de genoemde wetsbepaling wordt voldaan zelfs wanneer de in de akte van hoger beroep vermelde grieven ongegrond
zijn;
de genoemde wetsbepaling geen vereisten stelt nopens de aard van de grieven die
de appellant moet doen gelden;
de bezwaren van de appellanten dus zowel betrekking kunnen hebben op de grond
van de zaak als op procedurele aspecten;
eiseres te dezen in haar verzoekschrift tot
hoger beroep deed gelden dat het bestreden vonnis door nietigheid was aangetast
omdat het overeenkomstig artikel 747, § 2,
van het Gerechtelijk Wetboek op tegenspraak werd uitgesproken, daar waar de
beschikking op grond van 747, § 2, van het
Gerechtelijk Wetboek zelf onregelmatig
was, en haar uiteenzetting met name als
volgt besloot : "Het spreekt voor zich dat
wanneer er na een dergelijke beschikking
Cop grond van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek) een uitspraak ten
gronde gedaan wordt, deze uitspraak eveneens door een nietigheid aangetast is. Zowel de beschikking overeenkomstig artikel 747 § 2 Ger.W. als het vonnis bij verstek
uitgesproken dienen bijgevolg vernietigd te
worden" Cverzoekschrift tot hoger beroep,
ingediend op 17 november 1994, vijfde blad
onderaan en zesde blad bovenaan);
het verzoekschrift tot hoger beroep aldus de - procedurele - bezwaren van eiseres tegen het aangevochten vonnis vermeldde,
zodat de appelrechters, door het hoger
beroep van eiseres op grond van artikel
1057, eerste lid, 7', van het Gerechtelijk
Wetboek onontvankelijk te verklaren omdat eiseres "in Chaar) verzoekschrift Chaar)
grieven heeft beperkt tot de procedure-
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regeling en geen enkele grief ten gronde
heeft aangevoerd", de genoemde wetsbepaling schenden Cschending van artikel
1057, eerste lid, T, van het Ger.W.);
en terwijl, tweede onderdeel, naar luid
van artikel1057, eerste lid, T, van het Gerechtelijk Wetboek, de akte van hoger beroep op straffe van nietigheid de uiteenzetting van de grieven vermeldt;
overeenkomstig artikel861 van het Gerechtelijk Wetboek de rechter deze nietigheid enkel kan uitspreken indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde
onregelmatigheid de belangen schaadt van
de partij die de exceptie opwerpt;
hieruit voortvloeit dat het aan de partij die de exceptie van nietigheid opwerpt,
toekomt belangenschade aan te tonen;
krachtens artikel 864, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, de nietigheden die
tegen proceshandelingen kunnen worden
ingeroepen, gedekt zijn indien zij niet tegelijk en voor enig ander middel woraen
voorgedragen;
de nietigheid op grond van het verzuim
om de grieven tegen de aangevochten beslissing op te nemen in de akte van beroep, derhalve een relatief karakter heeft,
en enkel voor elk ander verweermiddel kan
worden ingeroepen door de gei:ntimeerde
die aantoont dat hij door dit verzuim concreet in zijn belangen werd geschaad;
de rechter deze exceptie niet ambtshalve
mag opwerpen;
te dezen uit de procedurestukken blijkt
dat verweerster slechts aanvoerde dat het
hoger beroep "niet ontvankelijk" was omdat het geen grieven zou bevatten in de zin
van artikel1057, eerste lid, T, van het Gerechtelijk Wetboek; verweerster echter niet
aanvoerde dat het aangeklaagde verzuim
haar belangen zou hebben geschaad en dus
zeker niet aantoonde waarin deze belangenschade zou hebben bestaan,
zodat de appelrechters, door het hoger
beroep van eiseres op grond van artikel
1057, eerste lid, T, van het Gerechtelijk
Wetboek onontvankelijk te verklaren, zonder dat verweerster had aangevoerd dat zij
enige belangenschade leed en evenmin had
betoogd waarin die belangenschade zou bestaan, de artikelen 860, 861, 964 (lees: 864)
en 1057 van het Gerechtelijk Wetboek
schenden;
de appelrechters tevens een betwisting
opwerpen die partijen niet hadden aangevoerd en die evenmin de openbare orde
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raakt en aldus artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk geding miskennen
(schending van de artikelen 860, 861, 864,
1057, eerste lid, T, en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie van de
procespartijen in het burgerlijk geding);

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

en terwijl, derde onderdeel, in zoverre het
vonnis zo moet worden begrepen dat de
appelrechters oordelen dat het hoger beroep van eiseres enkel gericht was tegen de
beschikking van 9 februari 1994 op grond
van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk
Wetboek, de appelrechters de bewijskracht
van het verzoekschrift tot hoger beroep
schenden;

19 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters -Andersluidende conclusie (1) van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Verbist.

eiseres in haar verzoekschrift tot hoger
beroep immers geen hoger beroep instelde
tegen de genoemde beschikking van 9 februari 1994 op grond van artikel 747, § 2,
van het Gerechtelijk Wetboek, maar wel
"tegen (. .. ) de bestreden beslissing, namelijk : het vonnis in eerste aanleg gewezen
door de heer Vrederechter van het kanton Beringen dd. 16.09.94" (verzoekschrift
tot hoger beroep, ingediend op 17 november 1994, eerste blad);
het arrest derhalve aan dit verzoekschrift
tot hoger beroep een betekenis geeft die onverenigbaar is met de inhoud, zin en draagwijdte van de daarin gebruikte bewoordingen en derhalve de bewijskracht daarvan
miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, luidens artikel
1057, T, van het Gerechtelijk Wethoek, de akte van hoger beroep op
straffe van nietigheid de uiteenzetting van de grieven client te bevatten;
Dat deze grieven zowel de grond van
de zaak als de procesvoering voor de
eerste rechter kunnen betreffen;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat eiser '1outer hoger beroep heeft ingesteld om procedurele redenen" en op die grond het hoger
beroep niet ontvankelijk verklaart;
Dat het zodoende artikel 1057, 7",
van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 168
3e KAMER- 22 maart 1999

1° PENSIOEN -

WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN- ONVERSCHULDIGDE BETALINGADMINISTRATIEVE BESLISSING- MOTIVERING- BEVOEGDHEID-ARBEIDSGERECIITEN.

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- ALLERLEI- PENSIOEN- WERKNEMERS- RUSTPENSIOEN- ONVERSCHULDIGDE BETALINGADMINISTRATIEVE BESLISSING- MOTIVERING- BEVOEGDHEID -ARBEIDSRECHTBANK.

1 o en 2° Het arbeidsgerecht is noch op
grand van artikel 21, § 8, van de wet van
13 juni 1966, noch op grand van artikel
580, r en 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, noch op grand van artikel 66 van
het koninklijk besluit van 24 oktober
1967, bevoegd om een beslissing tot nietverzaking aan terugvordering van onverschuldigd betaalde pensioenen te toetsen aan de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. (Art.
21, § 8, wet 13 juni 1966; art. 580, 1o en
2°, Ger.W.; art. 66 K.B. 24 okt. 1967.)
(1) Het O.M. concludeerde tot verwerping van
het cassatieberoep op grond dat de appelrechters
weliswaar het hoger beroep niet ontvankelijk verklaren, maar vervolgens uitspraak doen over de
gegrondheid van de opgeworpen procedurele grief;
zij oordelen bijgevolg alsof zij de aangevoerde onwettigheid niet hebben begaan.
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(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN
T. COSTANTINI)
ARREST

CAR. S.98.0020.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1997 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 144, 145, van de
Grondwet, 580, r, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 21, § 2, eerste lid, en§ 8, van
de wet van 13 juni 1966 betreffende de
rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden, onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, gewijzigd bij de wetten van 27
juli 1971 en 27 december 1973, 34, 60bis,
§§ 1 en 3, 4°, en§ 4, 60ter, 66, van het Koninklijk Besluit no 50 van 21 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, gewijzigd bij het
koninklijk besluit no 513 van 27 maart 1987
en bij de wet van 30 december 1992, en
voor de wijziging bij de wet van 6 april
1995,
doordat het bestreden arrest van bevestiging zich bevoegd verklaart om van de
vordering van verweerster kennis te nemen, ze ontvankelijk verklaart en de beslissing van de Administrateur-generaal
van 9 december 1992 (ter kennis gebracht
op 2 maart 1993), niet afte zien van de invordering van het onverschuldigd betaalde
bedrag van 239.102 Fr., schuld die aan verweerster werd betekend op 25 juni 1990,
vernietigt, op volgende gronden : Bij schrijven van 2.3.1993, uitgaande van de R.V.P,
werd aan verweerster medegedeeld dat de
Administrateur-generaal van de R.V.P. heeft
besloten niet af te zien van de invordering van het onverschuldigd be drag van
239.102 Fr., en dat dit bedrag bij middel
van maandelijkse inhoudingen zal worden aangezuiverd. Tegen deze beslissing
werd door verweerster beroep aangetekend voor de Arbeidsrechtbank te Antwerpen. Eiser stelt in hoofdorde dat tegen deze
beslissingen van de Raad als deze, geen beroep kan worden ingesteld bij de arbeidsgerechten : deze nemen enkel kennis van
geschillen i.v.m. rechten en verplichtingen, terwijl de Raad geen uitspraak doet
over rechten, maar over een bevoegdheid
beschikt waarvan de uitoefening aan zijn
eigen beoordeling wordt overgelaten; het
gaat om de uitoefening van een discretio-
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naire macht, onderscheiden van de toepassing van wetgeving en reglementering. De
beslissing over een aanvraag tot verzaking wordt op louter administratiefvlak genomen, terwille van de discretionaire macht
die terzake aan de administratieve autoriteit is toegekend, zodat de arbeidsrechtbank noch het hof er kennis kunnen van
nemen. Wat betreft de bevoegdheid om van
het geschil kennis te kunnen nemen, verwijst de eerste rechter naar artikelen 144
en 145 van de Grondwet, 580, 581 en 582
Ger.W., en de bijzondere wetteksten die bepaalde geschillen aan de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten toevertrouwen, met
name 34 van het K.B. no 50 van 24 oktober 1967 en 21 van de wet van 13 juni 1966
betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders. Op grond van deze bepalingen bezitten de arbeidsgerechten de
algemene rechtsmacht en materiele
bevoegdheid om kennis te nemen van alle
betwistingen die betrekking hebben op de
toepassing van artikel 21 van de wet van
13 juni 1966, inclusief de toepassing van
wat bepaald is in § 2, behoudens in zover
deze betwistingen uitdrukkelijk aan deze
rechtsmacht of bevoegdheid zouden onttrokken zijn. Aangenomen dat de draagwijdte van artikel21, § 2, eerste lid,- "enkel het betaalorgaan is bevoegd" - is, dat
het hier gaat om een discretionaire bevoegdheid van het betaalorgaan om al dan
niet, geheel of gedeeltelijk af te zien van
een terugvordering, zoals algemeen door de
rechtsleer en rechtspraak wordt aangenomen, is het aileen deze bevoegdheid "aldan
niet geheel of gedeeltelijk af te zien van terugvordering" die aan de rechtsmacht van
de arbeidsgerechten onttrokken wordt. De
arbeidsgerechten kunnen dus in dat opzicht en in die mate niet in de plaats van
het betaalorgaan treden, maar kunnen wel,
zoals de eerste rechter terecht heeft aangenomen, kennis nemen van een betwisting betreffende de regelmatigheid van de
beslissing die weigert in te gaan op een
aanvraag om af te zien van terugvordering. Hieraan wordt niets gewijzigd door artikel 60bis, § 2, van het K.B. nr. 50, ingevoegd door het K.B. nr. 513 van 27 maart
1987, dat bepaalt dat binnen de structuur van de R.V.P. de Raad voor de betaling van de voordelen de bevoegdheid krijgt
te beslissen over de verzaking aan de terugvordering van de door de R.V.P. onverschuldigd betaalde pensioenen, of door artikel60bis, § 3, dat toelaat deze bevoegdheid over te dragen aan de Administrateurgeneraal. Het gaat hier enkel om de aanduiding van het bevoegde orgaan en niet
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om een wijziging van de inhoud van deze
bevoegdheid. De eerste rechter heeft dus terecht geoordeeld dat hij de rechtsmacht en
de bevoegdheid bezat om te oordelen of de
door eiseres betwiste beslissing van de
Administrateur-generaal wettig werd genomen; eventueel, indien dit niet het geval zou zijn, zonder evenwel zelf een beslissing ten grande over de aanvraag tot
verzaking te kunnen nemen,
terwijl, het door verweerster ingesteld beroep tegen de beslissing dd. 9 december
1992 van de administrateur-generaal van
eiseres niet af te zien van de door eiser ten
onrechte betaalde pensioenbedragen, op
grand van het feit dat deze beslissing niet
gemotiveerd was en geen rekening hield
met haar sociale en materiele toestand, ratione materiae niet tot de bevoegdheid van
het arbeidsgerecht behoort; dat immers aileen de raad voor de uitbetaling der voordelen of de administrateur-generaal in opdracht van deze raad, de uitsluitende
bevoegdheid heeft om op discretionaire
wijze te beslissen over de eventuele verzaking aan terugvordering van dit onverschuldigd betaald bedrag aan verweerster
(schending van art. 21, § 2, eerste lid, en§
8, van de wet van 13 juni 1966, 34, van het
K.B. n" 50 van 21 oktober 1967); dat de discretionaire bevoegdheid van de raad voor de
uitbetalingen van voordelen of, bij opdracht,
van de administrateur-generaal, elk recht
van verweerster op een verzaking aan de
terugvordering vanwege de raad of vanwege de administrateur-generaal uitsluit,
zodat de arbeidsgerechten, die bevoegd zijn
om over de rechten van verweerster en de
desaangaande ontstane geschillen te beslissen, ratione materiae niet van onderhavig geschil kennis kunnen nemen (schending van art. 144, 145, van de Grondwet,
580, 1", 2", 21, § 2, eerste lid, en § 8, van de
wet van 13 juni 1966, 34, 60bis, §§ 1, 3, 4",
4, 60ter, 66, van het K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat, krachtens artikel 21, § 2, eerste lid, van de wet van
13 juni 1966 betreffende de rust- en
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder
Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, zoals te dezen van
toepassing, aileen het betaalorgaan bevoegd is om al dan niet te verzaken
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aan de terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkeringen;
Dat, krachtens § 8 van dit artikel,
de betwistingen welke betrekking hebben op de toepassing van de bepalingen van dit artikel onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten vallen;
dat, mede gelet op de bepalingen van
de artikelen 580, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en 66, eerste lid,
van het koninklijk besluit nr. 50 van
20 oktober 1967 betreffende het rusten overlevingspensioen voor werknemers, zoals te dezen van toepassing, de
in artikel 21, § 8, van de wet van 13
juni 1966 bedoelde betwistingen deze
zijn omtrent de rechten op rust- en
overlevingspensioenen;
Overwegende dat, nu het arrest
vaststelt dat niet in betwisting is dat
verweerster geen recht heeft op de onverschuldigd betaalde pensioenen, zodat verweerster geen subjectief recht
heeft op de gevraagde verzaking aan
terugvordering, en nu de beslissing
omtrent de verzaking uitdrukkelijk is
overgelaten aan het betaalorgaan,
meer bepaald aan de binnen de structuur van eiser bestaande Raad voor de
betaling van de voordelen, die haar bevoegdheid kan overdragen aan de
administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen, het arbeidsgerecht niet bevoegd is om te beslissen over de al of niet-verzaking aan
terugvordering van het onverschuldigd betaald bedrag aan pensioenen,
zoals bedoeld in de artikelen 21, § 2,
eerste lid, van de wet van 13 juni 1966
en 60bis van het koninklijk besluit nr.
50 van 24 oktober 1967, zoals te dezen van toepassing;
Dat hieruit volgt dat het arbeidsgerecht noch op grond van voormeld
artikel 21, § 8, van de wet van 13 juni
1966, noch op grond van artikel 580,
1° en 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, noch op grond van artikel 66 van
het koninklijk"besluit van 24 oktober 1967, bevoegd is om een beslissing tot niet-verzaking aan terugvordering van onverschuldigd betaalde
pensioenen te toetsen aan de wet van
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29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Overwegende dat de appelrechters
zich terzake bevoegd verklaren om de
beslissing tot niet-verzaking aan de terugvordering van onverschuldigde betaalde uitkeringen van de administrateur-generaal nietig te verklaren
wegens gebrek aan afdoende motivering;
Dat zij aldus de in het rriiddel aangewezen wettelijke bepalingen scherrden;
Dat het middel gegrcind is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Gent.
22 maart 1999 - 3° kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boes __:_ Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
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MINDERVALIDEN

INKOMENS- EN
INTEGRATIEVERGOEDINGEN- HULP AAN BEJAARDEN - MINISTERIELE BESLISSING - BEROEP - ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID- BEPERKING.

De minister kan bij het toekennen of·verhogen van tegemoetkomingen aileen beslissen over de aanspraken en gegevens
die ingevolge de aanvraag of de nieuwe
aanvraag voorliggen; zo de geschiilen over
de rechten, ontstaan uit de wet van 27 februari 1987, tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten behoren, oefenen die gerechteri hun bevoegdheid uit door kennis te nemen van de beroepen tegen be-
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slissingen van de minister ten aanzien
van de bedoelde rechten; derhalve kan het
arbeidsgerecht aileen oordelen of de minister overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming heeft beslist en aileen die gegevens
in aanmerking nemen op grand waarvan de minister heeft beslist of had moeten beslissen en kan het niet kennisnemen
van aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen of die het bestuur
niet zijn voorgelegd (1). (Artt. 8,
§ 1, eerste en laatste lid, en 19
Gehandicaptenwet; art. 582, 1°, Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. SOCIALE ZAKEN
T. VAN HOOVELS)
ARREST

(A.R. S.98.0059.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1998 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 582-1° van
het Gerechtelijk Wetboek, 8 en 19 van de
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, 36
van het koninklijk besluit van 5 maart
1990 (2) betreffende de tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden,
doordat het bestreden arrest, recht sprekend over een beroep tegen de administratieve beslissing van 29 april 1993 die het
recht van verweerder op tegemoetkomingen betrof, beslist dat eiser de aan verweerder toekomende tegemoetkoming moet
berekenen tot aan de ingangsdatum van de
op grand van de nieuwe aanvraag van 28
december 1995 te nemen beslissing, zulks
op grand van de overwegingen dat "in toepassing van art: 19 lste lid W. 27.2.1987
behoren de geschillen over de rechten, ontstaan uit de wet, ... tot de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten ... Er dient ... te worden onderzocht of alle voorwaarden zijn
vervuld die de toekenning van het recht op
en de uitbetaling van de tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden bepalen in functie van de feitelijke gegevens en de toepasselijke wettelijke bepalingen. Dit onderzoek kan thans evenwel niet worden
(1) Zie Cass., 17 nov. 1997, A.R. 8.97 .0043.N,
nr. 483.
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beperkt tot de gegevens met betrekking tot
de ingangsdatum van 1 december 1991 van
de beslissing van de Belgische Staat van 29
april1993 of tot de datum van deze beslissing op 29 april 1993",
terwijl de rechter die kennisneemt van
het beroep tegen een beslissing van de minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden alleen die gegevens in aanmerking kan nemen op grand
waarvan de minister heeft beslist of had
moeten beslissen,
en terwijl de gegevens die de berekening van de tegemoetkoming be'invloeden
tijdens de periode tussen 29 april1993 en
de ingangsdatum van de op grand van de
nieuwe aanvraag van 28 december 1995 te
nemen beslissing aan de minister niet konden bekend zijn op de datum van de aangevochten beslissing van 29 april1993 en
derhalve geen rol kunnen spelen bij de beoordeling van de geldigheid van die beslissing,
zodat het bestreden arrest, door de aan
eiser opgedragen berekeningen uit te strekken tot een periode volgende op de datum
van de aangevochten beslissing alle ingeroepen bepalingen heeft geschonden :

Overwegende dat, luidens artikel8,
§ 1, eerste lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de tegemoetkomingen worden toegekend op
aanvraag;
Dat, luidens het laatste lid van artikel 8, § 1, van die wet een nieuwe
aanvraag mag worden ingediend wanneer zich volgens de aanvrager wijzigingen voordoen welke de toekenning
of de verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen;
Dat daaruit volgt dat de minister, bij
het toekennen of verhogen van tegemoetkomingen alleen kan beslissen
over de aanspraken en gegevens die
ingevolge de aanvraag of de nieuwe
aanvraag voorliggen;
Overwegende voorts dat uit de samenhang van de artikelen 19 van de
voormelde wet van 27 februari 1987 en
582, 1', van het Gerechtelijk Wetboek
blijkt dat, zo de geschillen over de
rechten, ontstaan uit de wet van 27 februari 1987, tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten behoren, die gerechten hun bevoegdheid uitoefenen door
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kennis te nemen van de beroepen tegen beslissingen van de minister ten
aanzien van de hiervoren bedoelde
rechten;
Dat het arbeidsgerecht derhalve aileen kan oordelen of de minister overeenkomstig de wettelijke voorschriften over het recht op tegemoetkoming
heeft beslist; dat dit inhoudt dat het
arbeidsgerecht aileen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op
grand waarvan de minister heeft beslist of had moeten beslissen;
Dat hieruit volgt dat het arbeidsgerecht niet kan kennisnemen van
aanspraken die buiten de ministeriele beslissing vallen of die het bestuur niet zijn voorgelegd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser bij beslissing van 29
april 1993 de aanvraag van verweerder tot tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden met ingang van 1 december 1991 heeft verworpen omdat de
graad van zelfredzaamheid het vereiste minimum van 9 punten op 18
niet bereikte; dat het arrest op grond
van een deskundigenverslag dat tijdens het geding voor de arbeidsrechtbank werd neergelegd en waarin gesteld is dat de graad van zelfredzaamheid van verweerder vanaf 1
december 1991 9 punten beliep, beslist dat verweerder met ingang van
laatstgenoemde datum aanspraak
heeft op de tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden, categorie I, en dat de
berekening van deze tegemoetkoming
dient te gebeuren "vanaf 1 december
1991 tot de ingangsdatum van de door
de Belgische Staat nieuw te nemen beslissing ingevolge de aanvraag van
(verweerder) op 28 december 1995, rekening houdend met de wettelijke bepalingen die de berekening en de bedragen van deze tegemoetkoming
bepalen";
Dat, nu de gegevens die de berekening van de tegemoetkoming bei:nvloeden tijdens de periode tussen 29 april
1993 en de ingangsdatum van de op
grand van de nieuwe aanvraag van 28
december 1995 te nemen beslissing
aan de minister niet konden bekend

Nr. 170

HOF VAN CASSATIE

zijn op de datum van de aangevochten beslissing van 29 april 1993, het
arrest aldus een aanspraak toekent die
niet voor het bestuur werd aangebracht, mitsdien de voormelde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist
dat de aan eiser opgedragen berekeningen voor de tegemoetkoming categorie I zich dienen uit te strekken over
de periode volgend op de administratieve beslissing van 29 april 1993; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op
artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in
de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
22 maart 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- ~r
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Van Heeke.
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met een zelfstandige, dock tevens op de
hulp die de werkloze aan deze zelfstandige verleent (1). (Artt. 50 en 169, eerste lid, Werkloosheidsbesluit 1991.)
2° Het incidenteel hager beroep van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening volstaat om de werkloze te verplichten het in
het art. 169, derde lid, Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalde bewijs te leveren
dat slechts op welbepaalde dagen of perioden hulp was geboden en geeft hem
daarom de gelegenheid daartoe. (Artt. 50
en 169, derde lid, Werkloosheidsbesluit
1991.)
3° Het Hof is bij de beoordeling van een
cassatiemiddel bevoegd tot het verbeteren van een in de bestreden beslissing gemaakte verschrijving die overduidelijk uit
de processtukken blijkt (2).
(SCHARRE
T. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING)
ARREST

(A.R. S.98.0079.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
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3e KAMER- 22 maart 1999
1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- SAMENWONING MET EEN ZELFSTANDIGE - AANGIFTEVERPLICHTING.

2° WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- SAMENWONING MET EEN ZELFSTANDIGE -AANGIFTE- GEEN AANGIFTE- SANCTIE - TERUGVORDERING - BEPERKING BEWIJSLAST.

3° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
-ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSINGBEVOEGDHEID VAN HET HOF OM DIE FOUT TE
VERBETEREN.

1o De aangifteverplichting van de werk-

loze slaat niet alleen op de samenwoonst

schending van artikelen 50 en 169, inzonderheid eerste en derde lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en
voor zoveel als nodig van artikelen 128, §
1, eerste lid, r en 210, inzonderheid eerste lid, eerste zin en tweede lid van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, het hoger beroep verwerpend en
het incidenteel beroep gegrond verklarend, opnieuw recht doende, voor recht zegt
dat eiser de werkloosheidsuitkeringen die
(1) Zie Cass., 6 mei 1996, A.R. S.95.0078.F, nr.
149, en concl. adv.-gen. Leclercq, in Bull. en Pas.,
1996.
(2) Cass., 26 juni 1995, A.R. nr. C.94.0296, nr.
327.
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hij genoten heeft in de periode van 1 januari 1989 tot en met 14 november 1994
dient terug te betalen en dat hij opnieuw
zijn toelaatbaarheid zal dienen te bewijzen, op grond van volgende motieven : "De
eerste rechter stelt inderdaad ten onrechte
dat (eiser) geen aangifte deed van het bijberoep van zijn echtgenote alwaar hij bedoelde dat (eiser) bij de aangifte van het bijberoep van zijn echtgenote verklaarde geen
hulp te verlenen .... Spijts zijn verklaring
zijn echtgenote niet te zullen helpen, helpt
hij toch. .. . (Eiser) werd veroordeeld voor
deze feiten door de correctionele rechtbank bij vonnis van 13 december 1994 zodat zijn bedrieglijk inzicht bewezen is .... In
casu staat het bedrieglijk inzicht vast door
het correctioneel vonnis dat definitief is wegens ontstentenis van hoger beroep. Gezien een onjuiste aangifte gelijkstaat met
een niet-aangifte, bestond er geen recht op
werkloosheidsuitkeringen vanafhet ogenblik van de aangifte, in casu vanaf 24 oktober 1980. Een onjuiste aangifte wordt gelijkgesteld met het ontbreken van de
aangifte zodat (eiser) het volledig recht op
werkloosheidsuitkeringen moet worden ontzegd vanaf 24 april1980 (aangifte) (... ). Valgens artikel 169 dient elke onrechtmatig
ontvangen som te worden terugbetaald. Valgens artikel 7, § 13, lid 2 en 3 van de
Besluitwet van 28 december 1944 (ingevoerd door artikel 112 van de programmawet van 30 december 1988) verjaart het
recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen na 5 jaar bij arglist ofbedrog
van de werkloze. (Eiser) moet bijgevolg veroordeeld worden tot terugbetaling van de
over de periode van 1 januari 1989 tot en
met 14 november 1994 uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen." (arrest pp. 4-5),

terwijl de oorspronkelijke administratieve beslissing van 14 februari 1994 besloot tot de terugvordering van onrechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen
voor de periode van 1 januari 1991 tot en
met 31 oktober 1993, in de mate dat het
aantal uitkeringen waarop eiser voor de beschouwde maand recht zou hebben, met
een eenheid diende te worden verminderd
voor elke zondag, gelegen tussen de eerste effectieve werkloosheidsdag in de beschouwde maand en het einde van de
maand, en dit om reden dat eiser sedert ongeveer drie jaar voorafgaand aan de vaststellingen van 31 oktober 1993 telkens op
zondag zijn echtgenote zou hebben geholpen in haar zelfstandige activiteit, zonder aangifte te hebben gedaan van deze
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hulp; De appelrechter eiser het recht op
werkloosheidsuitkeringen ontzegt voor de
gehele periode vanaf de aanvraag, om reden dat hij een onjuiste aangifte zou hebben gedaan betreffende de samenwoning
met een zelfstandige en de hulp die hij deze
zelfstandige zou verlenen, welke onjuiste
aangifte wordt opgevat als een gebrek aan
aangifte, zodat op grond van het oud artikel 128 van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en van het huidig artikel 50 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering geen recht op uitkeringen ontstond,

en terwijl, eerste onderdeel, zowel overeenkomstig het toenmalig artikel 128 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 als overeenkomstig het huidig geldende artikel 50 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 de werkloze die
met een zelfstandige samenwoont slechts
uitkeringen kan genieten wanneer hij hiervan aangifte doet op het ogenblik van de
aanvraag om uitkeringen of bij de aanvang van het samenwonen; deze bepalingen niet opleggen te verklaren of er hulp
aan de zelfstandige zal worden verleend, en
zo ja, in welke mate; De werkloze die hulp
verleent aan een derde overeenkomstig andere bepalingen van de reglementering gehouden is tot het vervullen van bepaalde
verplichtingen, zoals het aankruisen van de
controlekaart, waardoor het recht op uitkeringen voor de betreffende dag vervalt;
De omstandigheid dat de werkloze bij de
uitkeringsaanvraag of bij het begin van het
samenwonen met een zelfstandige verklaart geen hulp aan deze zelfstandige te
zullen verlenen, doch later niettemin deze
zelfstandige helpt, niet tot gevolg kan hebben dat hij geacht wordt nooit een verklaring te hebben afgelegd, waardoor zijn recht
op uitkeringen volledig zou vervallen; de
werkloosheidsreglementering immers niet
alleen in specifieke sancties voorziet voor
het geval.een controlekaart niet werd aangekruist ofschoon prestaties werden verricht, doch ook specifieke bepalingen bevat betreffende de onrechtmatigheid van de
uitkeringen voor zulke gevallen; De
aangifteverplichting niet slaat op de vraag
of hulp zal worden verleend aan de zelfstandige, doch slechts op de vraag of men
samenwoont met een zelfstandige; Het
arbeidshof zelf expliciet vaststelt dat eiser aangifte deed van het feit dat hij met
een zelfstandige samenwoonde; Het
arbeidshof derhalve niet wettig kon oordelen dat eiser geacht moest worden geen
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aangifte te hebben gedaan van zijn samen- niet behoudt, wanneer hij in de aanwonen met een zelfstandige (schending van gifte van het samenwonen de vraag of
artikelen 50 en 169, eerste lid van het ko- hij denkt de zelfstandige tijdens zijn
ninklijk besluit van 25 november 1991 houkl h "d t ull h 1
·
· "d
dende de werkloosheidsreglementering, en wer oos ei e z en e pen, rn stnJ
voor zoveel als nodig van artikelen 128, met de waarheid ontkennend beant§ 1, eerste lid, 1° en 210, eerste lid, eer- woordt;
Dat in zodanig geval de werkloze
ste zin van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorzie- zijn aanspraak op werkloosheidsuitning en werkloosheid),
keringen verliest vanaf de aanvraag
en terwijl, tweede onderdeel, indien ei- om uitkeringen of vanaf de aanvang
ser moest geacht worden geen aangifte te van het samenwonen;
hebben gedaan van zijn samenwoning met
Overwegende dat het arrest vasteen zelfstandige, hij overeenkomstig artikel 169, derde lid van het koninklijk be- stelt dat eiser op 24 oktober 1980 aansluit van 25 november 1991 (voormalig ar- gegeven heeft dat hij met een zelftikel 210, tweede lid van het koninklijk standige, zijn echtgenote, samenbesluit van 20 december 1963) de terug- woonde, maar "spijts zijn verklaring
vordering van genoten uitkeringen kon be- zijn echtgenote niet te zullen helpen,
perken tot de dagen ofperioden waarop hij ( ) h"" t h ''h 1 t"
de zelfstandige had geholpen, voor zover hij
·· · lJ oc
eP ;
het bewijs leverde dat slechts hulp geboDat het arrest oordeelt dat deze onden was op die dagen oftijdens deze pe- juiste aangifte, in het kader van de
rioden; Eiser zich, gelet op de strekkingvan voormelde artikelen 128 Werkloosde oorspronkelijke administratieve beslis- heidsbesluit 1963 en 48 Werkloossing, die ervan uitging dat slechts 0 P zon- heidsbesluit 1991, eli"kstaat met een
dagen hulp werd vefie,eflJEi-flflft-tie~#i<tffi't--l---=~=:==-:;:;;c=-==--TLf>r---F=ln-l=d-;:...:="-"--:e.;hG---dige, niet hoefde toe te leggen op het bewijs met-aangi e, zo at et vo e 1ge rec t
dat geen hulp werd geboden op andere da- op werkloosheidsuitkeringen in begingen; De appelrechter dienvolgens niet wet- sel moet worden ontzegd vanaf de aantig eiser kon veroordelen tot terugbeta- gifte; dat het arrest aldus de in het
ling van alle genoten werkloosheidsuitke- middel aangewezen wetsbepalingen
ringen over de niet verjaarde periode, niet schendt;
zonder hem de kans te bieden het bewijs te
D h
d d 1
k
leveren van het feit dat hij slechts op beat et on er ee niet an worden
paalde dagen of tijdens bepaalde perio- aangenomen;
den de zelfstandige had geholpen,
Wat het tweede onderdeel betreft :
zodat het arrest niet wettig gerechtvaarOverwegende dat, krachtens artidigd is (schending van artikelen 50 en 169, kel 169, derde lid, van het Werkinzonderheid derde lid van het koninklijk loosheidsbesluit 1991, wanneer de
besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, en voor zo- werkloze die de artikelen 44, 48 of 50
veel als nodig van artikel128, § 1, eerste overtreden heeft, bewijst dat hij allid, 1° en 210, inzonderheid tweede lid van leen arbeid heeft verricht of een zelfhet koninklijk besluit van 20 december standige heeft geholpen op bepaalde
1963 betreffende arbeidsvoorziening en dagen of gedurende bepaalde periowerkloosheid en van het algemeen rechts- des, de terugvordering beperkt wordt
beginsel inzake het recht van verdedi- tot deze dagen of periodes;
ging):
Overwegende dat het onderdeel stelt
Wat het eerste onderdeel betreft : dat eiser dit bewijs niet diende te leOverwegende dat, krachtens de be- veren, gelet op de strekking van de adpalingen van artikel 128, § 1, eerste ministratieve beslissing;
lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit
Overwegende evenwel dat blijkens
van 20 december 1963 en de artike- het arrest verweerder incidenteel belen 50, eerste en tweede lid, en 48 van roep instelde waarbij hij terugbetahet Werkloosheidsbesluit van 25 no- ling vorderde van alle over de periode
vember 1991, de werkloze die met een van 1 januari 1989 tot en met 14 nozelfstandige samenwoont, zijn aan- vember 1994 uitbetaalde werkloosspraak op werkloosheidsuitkeringen heidsuitkeringen;
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Dat dit incidenteel beroep eiser ertoe verplichtte het voormelde bewijs te
leveren en hem daardoor de gelegenheid daartoe gaf;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 7, § 13, inzonderheid tweede en derde lid, van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders (zoals toegevoegd bij artikel 112 van
de programmawet van 30 december 1988),
en van artikelen 169, eerste lid en 170, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, het hager beroep verwerpend en
het incidenteel beroep gegrond verklarend, opnieuw recht doende, voor recht zegt
dat eiser de werkloosheidsuitkeringen die
hij genoten he eft in de periode van 1 j anuari 1989 tot en met 14 november 1994
dient terug te betalen en dat hij opnieuw
zijn toelaatbaarheid zal dienen te bewijzen, op grand van volgende motieven : "De
eerste rechter stelt inderdaad ten onrechte
dat (eiser) geen aangifte deed van het bijberoep van zijn echtgenote alwaar hij bedoelde dat (eiser) bij de aangifte van het bijberoep van zijn echtgenote verklaarde geen
hulp te verlenen .... Spijts zijn verklaring
zijn echtgenote niet te zullen helpen, helpt
hij tach .... Gezien een onjuiste aangifte gelijkstaat met een niet-aangifte, bestond er
geen recht op werkloosheidsuitkeringen
vanaf het ogenblik van de aangifte, in casu
vanaf 24 oktober 1980. Een onjuiste aangifte wordt gelijkgesteld met het ontbreken van de aangifte zodat (eiser) het volledig recht op werkloosheidsuitkeringen
moet worden ontzegd vanaf 24 april 1980
(aangifte) (. ..). Volgens artikel169 dient elke
onrechtmatig ontvangen som te worden terugbetaald. Volgens artikel 7, § 13, lid 2 en
3 van de Besluitwet van 28 december 1944
(ingevoerd door artikel 112 van de
programmawet van 30 december 1988) verjaart het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugbetaling van
de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen na 5 jaar bij arglist ofbedrog van de werkloze. (Eiser) moet
bijgevolg veroordeeld worden tot terugbetaling van de over de periode van 1 januari 1989 tot en met 14 november 1994
uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen;" (arrest pp. 4-5),
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terwijl overeenkomstig artikel 169 van
het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering elke onrechtmatig ontvangen som dient te worden terugbetaald;
Overeenkomstig artikel170, eerste lid van
het zelfde koninklijk besluit de terugvordering van de onrechtmatig ontvangen
sommen wordt bevolen door de directeur of
door de bevoegde rechtsmacht; Te dezen de
terugvordering geschiedde, zoals door het
arbeidshofvastgesteld, bij beslissing van de
gewestelijke werkloosheidsdirecteur te
Turnhout dd. 14 februari 1994; Overeenkomstig artikel 7, § 13, tweede lid van de
Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, het recht van de Rijksdienst voor
arbeidsvoorziening om de terugbetaling van
onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, verjaart na drie jaar;
deze termijn op vijf jaar wordt gebracht
wanneer de onverschuldigde betaling het
gevolg is van arglist ofbedrog van de werkloze; Het arbeidshof dienvolgens niet kon
oordelen dat eiser gehouden was tot terugbetaling van werkloosheidsuitkeringen voor
een periode tot 14 november 1991 (lees:
1994), daar waar de beslissing van de gewestelijke directeur dateerde van 14 februari 1994,
zodat het bestreden arrest niet wettig gerechtvaardigd is (schending van alle in de
aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat de veroordeling tot
terugbetaling van de werkloosheidsuitkeringen voor de periode van 1 januari 1989 tot en met 14 november
1994 op een verschrijving berust, zoals ook door verweerder vooropgesteld; dat de appelrechters met 14 november 1994 bedoeld hebben : 14
februari 1994;
Dat het Hof bevoegd is deze materiele vergissing te verbeteren;
Dat het middel na verbetering van
deze materiele vergissing geen belang meer vertoont, mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verbetert het bestreden arrest, in die zin dat de datum 14 november 1994 dient te worden gelezen als 14 februari 1994;
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verwerpt de voorziening; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
22 maart 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en
Simont.
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2e KAMER - 23 maart 1999
MISDRIJF- POGING- STAKING VAN DE POGING- BEGRIP.

Er is geen vrijwillige staking van paging,
wanneer de dader de paging niet spontaan heeft gestaakt omdat hij zijn opzet
of bijzonder opzet tot het plegen van de
misdaad of het wanbedrijf niet meer aanhield, maar uitsluitend omdat hi} in de
mening verkeerde dat zijn daden de beoogde uitwerking hadden bereikt. (Art. 51

Sw.)

(DEVROE)
ARREST

(A.R. P.99.0239.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 januari 1999 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de
gri:ffier van het Hofvoor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het middel :
Overwegende dat eiser door de
appEllrechters werd veroordeeld wegens moordpoging;
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Overwegende dat krachtens artikel 51 Strafwetboek er strafbare paging bestaat, wanneer het voornemen om een misdaad of een wanbedrijf
te plegen, zich heeft geopenbaard door
uitwendige daden die een begin van
uitvoering van die misdaad of dat
wanbedrijf uitmaken en aileen ten gevolge van omstandigheden, van de wil
van de dader onafhankelijk, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist;
Dat er onder meer geen vrijwillige
staking van paging is wanneer de dader de paging niet spontaan heeft gestaakt omdat hij zijn opzet of bijzonder opzet tot het plegen van de
misdaad of het wanbedrijf niet meer
aanhield, maar uitsluitend omdat hij
in de mening verkeerde dat zijn daden de beoogde uitwerking hadden bereikt;
Overwegende dat de appelrechters
considereren: "(Eiser) wilde zijn
slachtoffer het leven benemen. Hij
stopte zijn handelen pas nadat hij
haar afgeslagen had tot hij zag en
hoorde dat ze niet meer bewoog en
derhalve overtuigd was dat ze aan het
doodgaan was. Hij heeft zijn paging
om haar te doden zeker niet vrijwillig gestaakt. 'Then (verweerster) de keel
was overgesneden en ineengezakt op
de grand lag en hem toeriep ermee te
stoppen herbegon hij zijn geweld met
de kruissleutel waarbij hij nag driemaal met geweld insloeg op haar
hoofd";
Dat de appelrechters door deze motivering wettig vermogen te oordelen
dat eiser zijn moordpoging niet vrijwillig heeft gestaakt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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het Hof van Beroep te Antwerpen tot
regeling van rechtsgebied, op 26 februari 1999 ter griffie van het Hof ontvangen, waarvan een door de griffier
23 maart 1999 - ze kamer - Voorzit- van het Hof voor eensluidend verter : de h. Holsters, voorzitter - Verslag- klaarde kopie aan dit arrest is gegever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende hecht en ervan deel uitmaakt;
conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal- Advocaat : mr. F. MerOverwegende dat de procureur des
tens, Gent.
Konings te Mechelen, bij requisitoir
van 3 oktober 1996, de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen vorderde Serge Van Passen, hoger vernoemd, bij aanneming
van verzachtende omstandigheden wat
Nr. 172
de telastlegging I, a en b, betreft, wegens de telastleggingen I, a en b (bedrieglijke
bankbreuk), II (eenvouze KAMER - 23 maart 1999
dige bankbreuk), III (overtreding van
de Vennootschappenwet) en IV (overREGELING VAN RECHTSGEBIED- treding van de wet op de boekhouSTRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSding en de jaarrekening), naar de corGERECHT EN VONNISGERECHT- VERZACHrectionele rechtbank te verwijzen;
TENDE OMSTANDIGHEDEN- VORDERING VAN
Dat het requisitoir de verzachtende
HET OPENBAAR MINISTERIE TOT CORRECTIONALISERING- MANIFESTE VERSCHRIJVINGomstandigheden wegens de telastlegBESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID VAN DE
ging I, a en b, als volgt motiveerde :
STRAFRECHTER TEN GRONDE - NIETIGVER"Overwegende nochtans dater aanKLARING- VERWIJZING NAAR HETZELFDE
leiding bestaat om slechts correctioHOF VAN BEROEP.
nele straffen uit te spreken wegens
De strafrechter ten grande vermag een ma- verzachtende omstandigheden spruinifeste verschrijving in de vordering van tende uit voorgaande veroordelingen
het openbaar ministerie tot het doen aan- tot criminele straffen";
nemen door het onderzoeksgerecht van
Overwegende dat de raadkamer van
verzachtende omstandigheden te verbeteren, in zoverre het onderzoeksgerecht de Rechtbank van Eerste Aanleg te
verzachtende omstandigheden, die zo- Mechelen bij beschikking van 13 deals bleek uit het uittreksel uit het straf- cember 1996 Serge Van Passen op
register werkelijk bestaan, heeft gerele- grond van de motieven van het geveerd en aangenomen, zodat, de zaak noemde requisitoir, hierin begrepen de
regelmatig bij de correctionele recht- erin vermelde verzachtende omstanbank aanhangig zijnde gemaakt, de strafrechter zich ten onrechte onbevoegd heeft digheden, naar de correctionele rechtbank verwees; ·
verklaard (1).
Overwegende dat het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele ka(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
mer, rechtdoende op het door Serge
VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. VAN PASSEN)
Van Passen en het openbaar ministerie tegen het op 19 september 1997
ARREST
door de Correctionele Rechtbank te
(A.R. P.99.0297.N)
Mechelen in de vermelde zaak op tegenspraak gewezen vonnis, bij op 12
HET HOF;- Gelet op het verzoek- januari 1999 op verstek gewezen arschrift van de procureur-generaal bij rest het beroepen vonnis tenietdoet en
zich onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de strafvordering wegens
de feiten I, a en b, II, III en IV; dat het
(1) Cass., 18 mei 1983, A.R. 2953, nr. 519.

Nr. 173

HOF VAN CASSATIE

deze beslissing grondt op de considerans: "dat deze denaturatie door de
raadkamer geschiedde door verwijzing naar de gronden van de vordering van het openbaar ministerie,
waarin de verzachtende omstandigheden werden opgegeven, namelijk
verzachtende omstandigheden voortspruitende uit voorgaande veroordelingen tot criminele stra:ffen; dat dergelijke voorgaande veroordelingen tot
criminele stra:ffen, zoals blijkt uit het
uittreksel uit het strafregister van verdachte, dat aan het verwijzingsgerecht
werd voorgelegd, in werkelijkheid niet
bestaan";
Overwegende dat de letterlijke tekst
van het vermelde requisitoir "wegens
verzachtende omstandigheden spruitende uit voorgaande veroordelingen
tot criminele stra:ffen" een contradictie inhoudt en zinloos is; dat het om
een manifeste verschrijving gaat en
moet worden gelezen als "wegens verzachtende omstandigheden spruitende uit de afwezigheid van voorgaande veroordelingen tot criminele
stra:ffen";
Dat, zo gelezen, het onderzoeksgerecht verzachtende omstandigheden heeft aangenomen die zoals blijkt
uit wat de appelrechters betre:ffende
het uittreksel uit eisers strafregister
releveren, werkelijk bestaan;
Dat dientengevolge de zaak regelmatig bij de correctionele rechtbank
aanhangig was gemaakt;
Dat de appelrechters zich ten onrechte onbevoegd verklaren;
Om die redenen, vernietigt het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 12 januari 1999; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; verwijst de zaak naar
het anders samengestelde Hofvan Beroep te Antwerpen.
23 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
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conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal.
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2e KAMER- 23 maart 1999
1o VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOUDING- BEVEL TOT AANHOUDING- VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN ONDERVRAAGDE
VERDACHTE- INHOUD.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- MEDEDELING VAN HET DOSSIER
- NIEUWE STUKKEN.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- ONDERZOEKSGERECHT- HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS- MEDEDELING VAN HET DOSSIER - NIEUWE
STUKKEN.

1o De bepaling van art. 16, § 2, tweede lid,

Wet Voorlopige Hechtenis vereist enkel dat
de onderzoeksrechter, alvorens een bevel
tot aanhouding te verlenen, de verdachte
meedeelt dat tegen hem een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd, en hem
de gelegenheid geeft zijn opmerkingen
desaangaande te laten gelden. Deze wetsbepaling legt de onderzoeksrechter niet op
de verdachte, na hem eerst over de hem
ten laste gelegde feiten te hebben gehoord,
over deze mededeling afzonderlijk te ondervragen (1).

2° en 3° Aan de verdachte en zijn raadsman, die v66r de terechtzitting van de
raadkamer de gelegenheid hadden gekregen van het volledig dossier van de
rechtspleging inzage te nemen, en v66r de
terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling in kennis werden gesteld dat er nieuwe stukken waren waarvan hen oak de mogelijkheid werd
geboden inzage te nemen bij middel van
een verdaging binnen de termijn van art.
(1) Cass., 24 dec. 1991, A.R. 6178, nr. 223;
Klees en B. VANDERMERSCH, "L'interrogatoire prealable de l'inculp€l", R.D.P, 1992 (772), 774.
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30, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, moet niet opnieuw het gehele dossier ter inzage worden medegedeeld (2).
(Artt. 21, § 3, en 30, § 3, tweede lid, Wet
Voorlopige Hechtenis.)
(DRIESSENS)
ARREST

(A.R. P.99.0387.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest nr. 571, op 12 maart 1999
gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 16, § 2, van de Wet
van 20 juli 1990 betreffende de Vo?rlopige Hechtenis en het algemeen beg:Insel
houdende het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft, op
grond van de motieven overgenomen uit de
schriftelijke conclusies van het openbaa."':
ministerie: "dat de inverdenkinggestelde blJ
de aanvang van het verhoor door de onderzoeksrechter in kennis werd gesteld van
de mogelijkheid dat tegen hem . een
aanhoudingsmandaat kon worden mtgevaardigd; dat hij daarna uitgebreid werd
verhoord zodat hij ook omtrent deze mogelijkheid zijn opmerkingen heeft kunnen naar voor brengen; dat hij na verhoor
geen verbeteringen of toevoegingen heeft
gedaan, waartoe hij uitdrukkelijk werd uitgenodigd; dat aldus dient te worden aangenomen dat hij omtrent de moge_lijkheid
van zijn aanhouding geen opmerkingen te
formuleren had; dat de rechten van de verdediging werden gewaarborgd; voormelde
redengeving is pertinent. Immers het verhoor van een verdachte aangaande de mogelijkheid dat tegen hem een aanhoudingsbevel zou worden verleend houdt verband
met het recht van verdediging; in dat opzicht is het voldoende dat de verdachte de
mogelijkheid gekregen he~ft om z~jn opmerkingen betreffende de fmten en ZlJn persoonlijke toestand naar voren te brengen
(Cass., 18.10.1991, Arr. Cass., 1991/92). Uit
de stukken 5/17, houdende het verhoor door
de onderzoeksrechter van Jean Wagemans,
6/21, houdende het verhoor door de onder(2) Cass., 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, nr 385.
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zoeksrechter van Walter Driessens en 1/1/
46 houdende het verhoor door de onderzo~ksrechter van Tom Driessens blijkt dat
aan voormelde voorwaarde is voldaan",

terwijl artikel16, § 2, van de Wet van 20
juli 1990 betreffende de Voorlopige Hechtenis voorschrijft dat tenzij de verdachte
voortvluchtig is of zich verbergt, de onderzoeksrechter alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte moet ondervragen over de hem ten laste gelegde
feiten en zijn opmerkingen moet horen; dat
hij de verdachte eveneens moet mededelen dat tegen hem een aanhoudingsbevel
kan worden uitgevaardigd en hij hem in
zijn opmerkingen ter zake moet horen; dat
al deze gegevens worden vermeld in het
proces-verbaal van verhoor;
en terwijl, eerste onderdeel, de wet van 20
juli 1990 betreffende de Voorlopige Hechtenis tot doel had om naast het verhoor van
de verdachte m.b.t. de hem ten laste gelegde feiten, een verhoor in te voeren m.b.t.
de mogelijke uitvaardiging van een bevel
tot aanhouding tegen de verdachte; artikel 16, § 2, lid 2, van deze wet dan ook de
verplichting inhoudt voor de onderzoeksrechter om, na het verhoor van de verdachte over de hem ten laste gelegde feiten en het hem in zijn opmerkingen
desbetreffende aanhoren, de betrokkene, na
hem te hebben medegedeeld dat tegen hem
een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd, te vragen of hij ee~ pers?onlijke inbreng wenst te doen en d1t tenemde
eventueel aan te tonen dat aanhouding niet
nodig of opportuun is; de verdachte niet d_e
mogelijkheid heeft zijn recht van verdedlging uit te oefenen indien hem enkel wordt
medegedeeld dat tegen hem een bevel tot
aanhouding kan worden uitgevaardigd zonder dat hem naar zijn opmerkingen daaromtrent gevraagd wordt; het bestreden arrest artikel 16, § 2, lid 2, van de Wet van
20 juli 1990 en het algemeen beginsel houdend het recht van verdediging schendt
door aan te nemen dat de verdachte de mogelijkheid heeft gehad zijn recht van verdediging uit te oefenen op basis van de enkele vaststelling dat de inverdenkinggestelde bij aanvang van het verhoor door de
onderzoeksrechter in kennis werd gesteld
van de mogelijkheid dat tegen hem. een
aanhoudingsmandaat kon worden mtgevaardigd en dat aangenomen dient te w?rden dat hij hieromtrent geen opmerkmgen te formuleren had aangezien hij geen
verbeteringen of toevoegingen heeft gedaan aan zijn verhoor omtrent de hem ten
laste gelegde feiten;
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heeft gedaan, waartoe hij uitdrukkelijk werd uitgenodigd; dat aldus dient
te worden aangenomen dat hij omtrent de mogelijkheid van zijn aanhouding geen opmerkingen te formuleren had";
Overwegende dat de appelrechters
zodoende, anders dan in het middel
wordt aangevoerd, de naleving van
vermelde hoorplicht niet enkel afieiden uit de afwezigheid van opmerkingen van eiser in verband met de hem
ten laste gelegde feiten, maar ook uit
hun vaststellingen dat de onderzoeksrechter aan eiser zowel tijdens zijn
verhoor als nadien de mogelijkheid
heeft geboden om zijn opmerkingen
naar voren te brengen met betrekking tot een eventuele aanhouding;
Dat zij zodoende wettig verrnogen te
beslissen "dat de rechten van verdediging werden gewaarborgd" en artikel 16, § 2, Wet Voorlopige HechteOverwegende dat de ondervraging nis niet schenden;
bedoeld in artikel 16, § 2, tweede lid,
Dat het middel niet kan worden
Wet Voorlopige Hechtenis verband aangenomen;
houdt met de uitoefening van het recht
van verdediging en vereist dat de verOver het tweede middel, gesteld als volgt :
dachte in kennis wordt gesteld van de
schending van het algemeen rechtsbemogelijkheid dat tegen hem een bevel tot aanhouding zal worden uitge- ginsel houdend het recht van verdediging,
de artikelen 30 van de Wet van 20 juli
vaardigd en dat hem de gelegenheid van
1990 betreffende de Voorlopige Hechtenis
moet worden gegeven zijn opmerkin- en
5.4 van het Verdrag tot Bescherming
gen desaangaande te laten gelden; dat van de Rechten van de Mens en de Fundeze wetsbepaling aan de onderzoeks- damentele Vrijheden, ondertekend te Rome
rechter niet oplegt de verdachte over op 4 november 1950,
deze mededeling te ondervragen nadoordat het bestreden arrest de voorlodat hij hem eerst over de hem ten
pige
hechtenis van eiser handhaaft; het arlaste gelegde feiten heeft verhoord;
rest zijn beslissing tot handhaving steunt

en terwijl, tweede onderdeel, de nietnaleving van artikel16, § 2, tweede lid, van
de Wet van 20 juli 1990 betreffende de
Voorlopige Hechtenis, het recht van verdediging noodzakelijkerwijs in het gedrang
brengt; het verzuim van de onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde te vragen naar zijn opmerkingen omtrent de mogelijkheid tot het uitvaardigen van een
bevel tot aanhouding tot gevolg heeft dat
niet op regelmatige wijze een verhoor heeft
plaatsgevonden omtrent de wettelijkheid en
opportuniteit van een eventueel bevel tot
aanhouding; de inverdenkinggestelde de rol
die hij krachtens de wet moet kunnen
waarnemen voor het verlenen van het bevel tot aanhouding, niet kan vervullen; de
niet-naleving van dit voorschrift dan ook de
onwettelijkheid van de aanhouding met
zich meebrengt, zodat het bestreden arrest, door de voorlopige hechtenis van eiser te handhaven schending inhoudt van
het artikel 16, § 2, van de Wet van 20 juli
1990 betreffende de Voorlopige Hechtenis
en van het algemeen beginsel houdend het
recht van verdediging :

Overwegende dat de appelrechters,
met overname van de redenen vermeld in de vordering van het openbaar ministerie, vaststellen "dat (eiser) bij de aanvang van het verhoor
door de onderzoeksrech ter in kennis
werd gesteld van de mogelijkheid dat
tegen hem een aanhoudingsmandaat
kon worden uitgevaardigd; dat hij
daarna uitgebreid werd verhoord zodat hij ook omtrent deze mogelijkheid zijn opmerkingen heeft kunnen
naar voor brengen; dat hij na verhoor
geen verbeteringen of toevoegingen

op de volgende motieven overgenomen uit
de schriftelijke conclusies van het openbaar ministerie : "(. .. ) Tom Driessens en
Walter Driessens zijn van oordeel dat hun
rechten van verdediging werden geschonden doordat zij v66r de behandeling van
hun zaak geen inzage kregen van het volledig dossier. Dienaangaande dient te worden vastgesteld : - dat deze inverdenkinggestelden geen gebruik hebben gemaakt
van hun recht tot inzage van het dossier
v66r de behandeling van hun zaak voor de
raadkamer en zij hiertoe kennelijk zelfs
niet enig verzoek hebben gedaan; - er
wordt herhaald dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat het dossier
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voor de kamer van inbeschuldigingstelling aan de verdachte of aan zijn raadsman moet worden medegedeeld; art. 30, §
2, van de Wet op de Voorlopige Hechtenis
bepaalt met betrekking tot de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling enkel dat bericht moet worden gegeven aan de raadsman van de verdachte,
art. 22 van diezelfde wet inzake het recht
op inzage van het dossier is niet toepasselijk op de rechtspleging in hoger beroep
(Cass., 16.10.1996, Arr. Cass., 1996, nr.
385); - dat niettegenstaande wat voorafgaat de raadslieden van de inverdenkinggestelde v66r de behandeling van de zaak
door de kamer van inbeschuldigingstelling inzage hebben verkregen van het volledig dossier en dit gedurende 2 dagen voorafgaande aan de zitting; - dat op de zitting
van 11.3.1999 van de kamer van inbeschuldigingstelling concluant aan de inverdenkinggestelde en aan hun raadslieden ter
kennis bracht dat er nieuwe stukken waren en dat zij allen de mogelijkheid kregen inzage te nemen van die stukken (zie
zittingsblad 11.3.1999); - dat Tom Driessens en Walter Driessens hierom gevraagd
door de voorzitter van het hof (van beroep) meedeelden inzage te willen nemen,
doch hieraan werd toegevoegd dat de verdediging niet wenste dat de zaak werd uitgesteld; dat daarop de zaak met 1 dag werd
verdaagd teneinde de inverdenkinggestelden de mogelijkheid te bieden tot daadwerkelijke inzage van de nieuwe stukken
op vraag van concluant; - uit het voorgaande volgt dat de verzoeken tot inzage
louter theoretisch waren gezien door het
aanbod tot uitstel te weigeren de inverdenkinggestelden ter kennis gaven geen
daadwerkelijke inzage te willen nemen; Samengevat : - alle wettelijke bepalingen
werden nageleefd; - aan de verdediging
werden in casu meer rechten toegekend
dan de wet hen verleend doordat aan de
raadslieden inzage van het dossier werd
verleend v66r de behandeling door de kamer van inbeschuldigingstelling; - de houding van de verdediging die kennelijk enkel een theoretisch recht wil afdwingen
doch liet blijken van dat recht geen daadwerkelijk gebruik te willen maken alleen al
toelaat te besluiten dat haar rechten niet
werden geschonden. Besluit : in casu werden de rechten van de verdediging gewaarborgd",

terwijl het algemeen rechtsbeginsel houdend het recht van verdediging, artikel 30
van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de
Voorlopige Hechtenis en artikel 5.4
E.V.R.M. vereisen dat het dossier aan de
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verdediging moet worden medegedeeld voor
de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen
over de handhaving van de voorlopige hechtenis wanneer nieuwe stukken bij het dos~
sier zijn gevoegd; het onderzoeksgerecht dat
dient te beslissen of er grond bestaat tot
handhaving van de voorlopige hechtenis,
immers uitspraak moet doen op basis van
het volledige dossier; indien nieuwe stukken worden toegevoegd aan het strafdossier, de kamer van inbeschuldigingstelling bij haar beslissing over de handhaving
van de voorlopige hechtenis aldus ook acht
moet slaan op deze nieuwe stukken; op
straffe van schending van het recht van
verdediging, dan ook inzage dient verleend te worden van het hele strafdossier;
de nieuwe stukken immers gelezen moeten worden in samenhang met de stukken die zich reeds in het dossier bevonden; de inzage in het hele strafdossier a
fortiori vereist is wanneer de inverdenkinggestelde in persoon geen kennis heeft
genomen van het dossier bij de procedure
voor de raadkamer; het door de kamer van
inbeschuldigingstelling vooropgestelde uitstel van behandeling enkel strekte tot de
kennisname door de verdachte en zijn
raadsman van de nieuwe aan het dossier
toegevoegde stukken; het bestreden arrest aldus in casu het algemeen rechtsbeginsel houdend het recht van verdediging
schendt door, na toevoeging van nieuwe
stukken in het strafdossier, te oordelen over
de handhaving van de voorlopige hechtenis zonder dat de verdachte en zijn raadsman met het oog op de procedure voor de
kamer van inbeschuldigingstelling inzage
hebben verkregen van het volledige strafdossier; zodat het bestreden arrest, door de
voorlopige hechtenis van eiser te handhaven, schending inhoudt van het algemeen
rechtsbeginsel houdend het recht van verdediging, van de artikelen 30 van de Wet
van 20 juli 1990 betreffende de Voorlopige Hechtenis en 5.4 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 :

Overwegende dat noch artikel 30
Wet Voorlopige Hechtenis noch artikel 5.4 E.V.R.M. bepaalt dat het dossier aan de verdachte moet worden
medegedeeld v66r de terechtzitting van
de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over
de handhaving van de voorlopige
hechtenis, wanneer hij daarvan.

------ • ~: r - ''-~ --~~-
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overeenkomstig artikel 21, § 3, van
voornoemde wet inzage heeft kunnen nemen v66r de terechtzitting van
de raadkamer, tenzij nadien nieuwe
stukken bij het dossier zijn gevoegd;
Dat de eerbiediging van het recht
van verdediging en inzonderheid de regel van het contradictoire debat in verband met deze nieuwe stukken evenwei niet vereist dat opnieuw het gehele
dossier ter inzage aan de verdachte of
zijn raadsman zou worden medegedeeld;
Overwegende dat de appelrechters,
met overname van de redenen vermeld in de vordering van het openbaar ministerie, vaststellen dat op de
terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling deze magistraat
zowel eiser, die v66r de behandeling
voor de raadkamer van zijn recht tot
inzage van het dossier geen gebruik
had gemaakt, als diens raadsman, die
v66r de behandeling voor de kamer
van inbeschuldigingstelling inzage had
gekregen van het volledig dossier, ter
kennis bracht dat er nieuwe stukken
waren waarvan zij inzage konden nemen; dat eiser, hierom gevraagd, meedeelde inzage te willen nemen, doch
hieraan werd toegevoegd dat de verdediging niet wenste dat de zaak werd
uitgesteld; dat daarop de zaak met een
dag werd verdaagd teneinde eiser de
mogelijkheid te bieden tot daadwerkelijke inzage van de nieuwe stukken; dat de appelrechters desomtrent
considereren : "uit het voorgaande
volgt dat (het verzoek) tot inzage louter theoretisch (was) gezien door het
aanbod tot uitstel te weigeren (eiser)
ter kennis (gaD geen daadwerkelijke
inzage te willen nemen";
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, nu zij eiser de
mogelijkheid heeft geboden om inzage te nemen van de nieuwe stukken bij middel van een verdaging binnen de termijn van artikel 30, § 3,
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, het algemeen rechtsbeginsel waarvan de miskenning wordt aangevoerd,
heeft geeerbiedigd;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
eerste advocaat-generaal- Advocaten : mr.
R. Verstraeten, H. Van Bavel en B. Verdoodt, Brussel.
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2e KAMER- 24 maart 1999

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - POLITIERECHTBANK- DO DEN, SLAGEN EN VERWONDINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGEVAL- VERKEERSONGEVAL- BEGRIP.

2o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
- FOUT- SPORT- AUTOMOBIELWEDSTRIJD
- BESTUURDER- GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG- BEGRIP.

3° SPORT- AUTOMOBIELWEDSTRIJD- BESTUURDER- ONOPZETTELIJKE SLAGEN EN
VERWONDINGEN - FOUT - GEBREK AAN
VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG- BEGRIP.

4 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- ONOPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGENSPORT- AUTOMOBIELWEDSTRIJD - BESTUURDER- GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF
VOORZORG- BEGRIP.
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5° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- CASSATIEBEROEP
VAN DE BEKLAAGDE- BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING- VERNIETIGING- BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
UITBREIDING AFSTAND VAN HET
CASSATIEBEROEP ZONDER BERUSTING.

zijn daartegen ingestelde voorziening afstand heeft gedaan zonder erin te berusten (3).
(THOMAS, LEROY T. SANGLIER, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)
ARREST

1o Het begrip "verkeersongeval" heeft zo-

wel betrekking op een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn,
die de openbare weg gebruiken, als op een
dergelijk ongeval dat zich heeft voorgedaan op niet-openbare terreinen die evenwet openstaan voor een bepaald aantal
personen (1). (Art. 138, 6°bis, Sv.; art. 5,
2°, wet 11 juli 1994 betreffende de
politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen houdende de versnelling
en de modernisering van de strafrechtspleging.)
2°, 3° en 4° De rechter die geen omschrijving geeft van de {out die een beklaagde
begaan heeft en die een normaal voorzichtig en aandachtig bestuurder niet zou
hebben begaan, maar alleen oordeelt dat
het rijgedrag van de bestuurder die zijn
doel niet bereikt omdat hi} van de baan
is afgeraakt, "als een {out moet worden
aangemerkt", als de bestuurder voor het
ongeval geen andere oorzaak dan zijn rijgedrag aantoont, verantwoordt zijn beslissing om de beklaagde wegens onopzettelijke slagen of verwondingen te
veroordelen niet naar recht (2). (Artt. 418
en 420 Sw.; artt. 1382 en 1383 B.W.)
5° De vernietiging, op het cassatieberoep
van de beklaagde, van de beslissing op de
tegen hem ingestelde strafvordering, leidt
tot de vernietiging van de niet definitieve beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die
uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeien, zelfs als het cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk is en eiser van

(vertaling)

(A.R. P.97.1357.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 september 1997 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
I. Op de voorziening van de beklaagde Francis Thomas :

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering, de politierechtbank van de
overtredingen kennisneemt; dat zij bovendien, krachtens artikel 138 van
voornoemd wetboek, en onverminderd het recht van de procureur des
Konings om een opsporingsonderzoek
in te stellen of een gerechtelijk onderzoek te vorderen inzake wanbedrijven, kennisneemt van de in dat artikel opgesomde misdrijven;
Overwegende dat het huidige artikel 138, 6°bis, van voornoemd wethoek, na de wijziging ervan bij artikel 5, 2", van de wet van 11 juli 1994,
bepaalt dat de politierechtbank
kennisneemt "van de wanbedrijven
omschreven in de artikelen 418 tot 420
van het Strafwetboek, wanneer de doding, de slagen of verwondingen het
gevolg zijn van een verkeersongeval";
dat samenhang of onsplitsbaarheid
met een overtreding van de wetten of

(1) Cass., 20 okt. 1998, A.R. P.97.085l.F, nr.
447, en 3 nov. 1998, A.R. P.96.0916.N, nr. 473.
(2) Zie Cass., 8 dec. 1967, p. 511; Cass., 14 april
en 16 juni 1969, p. 758 en 1026; Cass., 8 nov.
1976, p. 274; Cass., 21 okt. 1982, A.R. 6637, nr.
126.

(3) Cass., 25 maart 1981, A.R. 1433, nr. 425; 4
juni 1996, A.R. P.95.1022.N, nr. 209; 7 mei 1997,
A.R. P.96.1351.F, nr. 220; 1 april 1998, A.R.
P.97.1701.F, nr. 184.

.......... r-
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Dat die onderdelen gegrond zijn;
de reglementen op de politie van het
wegverkeer niet langer wordt verB. In zoverre de voorziening gericht
eist;
tegen de beslissingen op de burgerDat uit de parlementaire voorberei- is
lijke
rechtsvorderingen :
ding van de wet van 11 juli 1994 blijkt
Overwegende dat eiser afstand doet
dat het begrip "verkeersongeval" in de
brede zin van het woord moet wor- van zijn voorziening zonder te berusden opgevat; dat het slaat zowel op het ten;
wegverkeersongeval waarbij voetganOverwegende, evenwel, dat de vergers en dieren of middelen van ver- nietiging, op eisers voorziening, van de
voer te land, die de openbare weg ge- beslissing op de tegen hem ingestelde
bruiken, betrokken zijn, als op een strafvordering, leidt tot de vernietidergelijk ongeval dat zich voordoet op ging van de niet definitieve beslissinterreinen die openstaan voor het pu- gen op de tegen hem ingestelde burbliek en op niet openbare terreinen die gerlijke rechtsvorderingen, die het
evenwel openstaan voor een bepaald gevolg zijn van de eerstgenoemde beaantal personen;
slissing, ook al is de voorziening teOverwegende dat bijgevolg een on- gen de niet definitieve beslissingen
geval waarbij middelen van vervoer te vooralsnog niet ontvankelijk en heeft
land, onder meer auto's, betrokken zijn eiser van zijn daartegen ingestelde
en dat zich voordoet op een niet open- voorziening afstand gedaan zonder te
baar terrein, dat evenwel openstaat berusten;
voor een bepaald aantal personen, zoals een gesloten omloop voor automobielwedstrijden die evenwel toegankelijk is voor het publiek, een verOm die redenen, zonder dat er
keersongeval is in de zin van artikel grond bestaat tot onderzoek van het
138, 6. his, van het Wetboek van Straf- eerste onderdeel van het door de eivordering, gewijzigd bij de wet van 11 ser Thomas aangevoerde tweede midjuli 1994;
del, dat niet kan leiden tot cassatie
Dat de app€llrechters hun beslis- zonder verwijzing; verleent akte van
sing over de bevoegdheid naar recht de afstand van de voorzieningen van
de eisers, in zoverre zij gericht zijn teverantwoorden;
gen de beslissingen op de door de verDat het middel faalt naar recht;
weerders tegen hen ingestelde burOver het tweede middel :
gerlijke rechtsvorderingen; vernietigt
Wat het tweede en derde onderdeel het vonnis, in zoverre het !fe eiser Thobetreft:
mas veroordeelt op de strafvordering
Overwegende dat het vonnis eiser en op de burgerlijke rechtsvorderinveroordeelt wegens onopzettelijke sla- gen; beveelt dat van dit arrest melgen of verwondingen, zonder de fout te ding zal worden gemaakt op de kant
omschrijven die hij begaan heeft en die van het gedeeltelijk vernietigde areen normaal voorzichtig en aandach- rest; laat de kosten van de voorzietig bestuurder niet zou hebben be- ning van Francis Thomas ten laste
gaan; dat het alleen beslist dat het rij- van de Staat; verwijst de aldus begedrag van de bestuurder die zijn doel perkte zaak naar de Correctionele
niet bereikt, omdat hij van de baan is Rechtbank te Luik, zitting houdende
afgeraakt, "als een fout moet worden in hoger beroep.
aangemerkt", indien hij voor het on24 maart 1999 - 2• kamer - Voorzitgeval geen andere oorzaak dan zijn rijter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter gedrag aantoont;
Verslaggeuer : de h. Close - Gelijkluidende
Dat de appelrechters aldus hun be- conclusie van de h. Spreutels, advocaatslissing niet naar recht verantwoor- generaal- Aduocaten : mrs. Kirkpatrick en
den;
Biitzler.

~==·=-~~
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2e KAMER - 24 maart 1999

1o REDENEN VAN DE VON NISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOVANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - MOTIVERING IN
RECHTE - STRAFVORDERING- VEROORDELING- AANWIJZING VAN WETTELIJKE BEPALINGEN.

2o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - VERPLICHTE
MEDEWERKING VAN EEN ARCHITECT- STRAFVORDERING- VEROORDELING- MOTIVERING
- AANWIJZING VAN WETTELIJKE BEPALINGEN.

3° MISDRIJF - RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- MORELE
DWANG- NOODTOESTAND- VERWERPINGELEMENTEN DIE DE STELLING AANNEMELIJK
KUNNEN MAKEN- GEVOLG.

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - OPSCHORTING
VAN DE UITSPRAAK- WEIGERING- MOTIVERING.
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architect voor het opmaken van de plans
en de controle op de uitvoering van de
werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande
toelating tot bouwen is opgelegd, en daartoe het bewezen verklaarde misdrijf omschrijft in de bewoordingen van de artt.
4 en 10 wet 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, verantwoordt regelmatig zijn beslissing, ook al maakt hij
daarenboven geen melding van de wettelijke of reglementsbepalingen krachtens we{ke het litigieuze werk niet zonder de voorafgaande afgifte van een
bouwvergunning mocht worden aangevat (2). (Art. 149 Gw. [1994]; artt. 195 en
211 Sv.; artt. 4 en 10 wet 20 feb. 1939.)
3° De rechter beslist naar recht om de door

de beklaagde op grand van art. 71 Sw.
aangevoerde rechtvaardigingsgronden te
verwerpen, wanneer hij vaststelt dat de
beklaagde geen enkel element aanvoert
dat enige geloofwaardigheid aan zijn stelling verleent (3). (Art. 71 Sw.)
4°, 5° en 6° De rechter die een strafmet uitstel oplegt en daarbij de redenen van die
beslissing vermeldt, verantwoordt naar
recht zijn weigering om in te gaan op de
door de beklaogde ingestelde vordering tot
opschorting van de veroordeling (4). (Art.
195 Sv.; art. 3 Probatiewet.)

5° STRAF- ALLERLEI- OPSCHORTING VAN
DE UITSPRAAK- WEIGERING- MOTIVERING.

6° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWONE OPSCHORTING- WElGERING- MOTIVERING.

1o Om naar recht met redenen te zijn om-

kleed, moet de veroordelende beslissing
opgave doen van de wettelijke bepalingen waarbij de bestanddelen van het ten
laste gelegde misdrijf worden vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald (1). (Art. 149
Gw. [1994]; artt. 195 en 211 Sv.)

(MOREAU T. ASSOCIATION ROYALE
DES ARCHITECTES DU HAINAUT OCCIDENTAL)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1127.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:

2° De rechter die, bij ontstentenis van con-

clusie over dat punt, de beklaagde veroordeelt omdat hij geen beroep heeft gedaan op de medewerking van een
(1) Cass., 15 april1997, A.R. P.96.1158.N, nr.
185; 25juni 1997,A.R. P.96.0780.F, nr. 299; 5 nov.
1997, A.R. P.97 .0085.F, nr. 449; 1 april1998, A.R.
P.97.1701.F, nr. 184.

(2) Raadpl. Cass., 3 feb. 1958, p. 366; 8 jan.
1985, A.R. 9231, nr. 274; 26 maart 1991, A.R.
4393, nr. 402.
(3) Zie Cass., 4 jan. 1994, A.R. P.93.1201.N, nr.
5; 21 april1998, A.R. P.96.727.N, nr. 202.
(4) Zie Cass., 14 feb. 1990, A.R. 7908, nr. 363;
17 mei 1995, A.R. P.94.1562.F, nr. 241; 6 dec.
1995, A.R. P.95.0691.F, nr. 530.
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Over het eerste middel :
Overwegende dat, in strafzaken, de
veroordelende beslissingen, om regelmatig met redenen omkleed te zijn, opgave moeten doen van de wetsbepalingen die een straf opleggen alsook
van die waarin de bestanddelen van
het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf opgesomd worden;
Overwegende dat het arrest eiser op
grond van de artikelen 4 en 10 van de
wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, veroordeelt ter zake
van het feit dat : ''hij te Doornik, van
1 december 1991 tot (26 oktober 1992),
en de omstandigheid in aanmerking
genomen dat de feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn
van hetzelfde strafbaar opzet, zonder dat de gouverneur van de provincie Henegouwen hem een afwijking
toegestaan had, verzuimd heeft om een
beroep te doen op de medewerking van
een architect voor het opmaken van de
plans en de controle op de uitvoering
van de werken, voor welke door de
wetten, besluiten en reglementen een
voorafgaande aanvraag om toelating
tot bouwen is opgelegd; het zonder toezicht gebouwde pand gelegen is te
Doornik, rue des Bergers",
Overwegende dat de voornoemde artikelen respectievelijk bepalen dat de
particulieren, behoudens een door de
gouverneur van de provincie toegestane afwijking, een beroep moeten
doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plans
en de controle op de uitvoering van de
werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande toelating tot bouwen is opgelegd, en dat elke overtreding van die
regel gestraft zal worden met een geldboete van tweehonderd tot duizend
frank;
Dat aldus het arrest, dat het misdrijf omschrijft in de bewoordingen
van de wet, zowel verwijst naar de
wetsbepaling waarin de bestanddelen van dat misdrijf opgesomd wor-
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den als naar de wetsbepaling die de
straf oplegt; dat de appelrechters niet
gehouden waren om daarenboven melding te maken van de wets- of reglementsbepalingen, krachtens welke de
litigieuze werken niet zonder de voorafgaande afgifte van een bouwvergunning mochten worden aangevat;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat de appelrechters,
op grond niet aileen van de in het middel weergegeven overwegingen, namelijk dat eiser opzettelijk de toestand heeft geschapen die hij als een
"dreigend en onherstelbaar kwaad"
omschrijft, maar ook op grond van de
overwegingen, volgens welke "(eiser)
geen enkel element aanvoert, dat enige
geloofwaardigheid verleent aan zijn
stelling dat de architecten A. wisten
dat zij niet zouden worden belast met
het toezicht op de werken en, met kennis van zaken, hun medewerking hebben toegezegd aan de hun ten laste gelegde administratieve fictie; dat het
bewijs van het tegendeel blijkt uit de
brief die hij hun heeft gestuurd op 19
juli 1990 en waarvan de valsheid niet
is bewezen (zie stuk 52114, arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling van 3 december 1993)", de door eiser op grond van artikel 71 van het
Strafwetboek aangevoerde rechtvaardigingsgronden, die hij, enerzijds, als
"noodtoestand" en, anderzijds, als "morele dwang" omschreef, wettig hebben kunnen verwerpen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat de appelrechters
eiser, met bevestiging van het beroepen vonnis, veroordelen tot een geldboete van tweehonderd frank, met een
jaar uitstel voor de helft ervan, of tot
een vervangende gevangenisstraf van
veertig dagen, op grond dat "de straf
(die overeenkomt met de bij artikellO
van voornoemde wet van 20 februari
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1939 opgelegde minimumboete) conform de wet is opgelegd en een afdoende sanctie is; dat de eerste rechter de beklaagde terecht uitstel heeft
verleend voor de tenuitvoerlegging van
zijn straf, aangezien hij voldoet aan de
wettelijke voorwaarden om die maatregel te kunnen genieten en bewij st
zich te hebben gebeterd"; dat de eerste rechter, van zijn kant, die veroordeling hierop grondt dat "(eiser) door
zijn gedrag het belang en de titel van
het beroep van architect en de stedenbouw heeft geschaad; dat het om ernstige feiten gaat, waarvoor aileen het
ontbreken van een gerechtelijk verleden het opleggen van de minimumstraf verantwoordt; (... ) dat, daarenboven, de toekenning van het uitstel
de verbetering van (eiser), die voldoet aan de wettelijke voorwaarden
terzake, ten goede lijkt te komen";
Dat de appelrechters aldus, zonder de in het middel aangegeven wetsbepalingen te schenden, hun weigering om de vordering tot opschorting
van de uitspraak van de veroordeling toe te wijzen, welke vordering eiser, luidens het proces-verbaal van de
terechtzitting van 3 maart 1998, "volkomen subsidiair" had ingesteld, beknopt doch nauwkeurig met redenen
omkleden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantit=ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Nr. 176

dende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Butzler.
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2e KAMER- 24 maart 1999
1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENAFSTAND- BURGERLIJKE RECIITSVORDERING
- AFSTAND DIE DOOR DWALING IS AANGETAST- GEVOLG.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECIITSVORDERINGVERPLICHTING VAN DE RECHTER OM UITSPRAAK TE DOEN OVER ALLE PUNTEN VAN DE
VORDERING- VOORBEHOUD GEVRAAGD.

3° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERPLICHTING VAN DE RECHTER UITSPRAAK TE DOEN
OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERINGVOORBEHOUD.

1o Wanneer een partij cassatieberoep heeft

ingesteld en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, op grand
dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die afstand,
als het oordeelt dat de bestreden beslissing een eindbeslissing is (1). (Art. 416
Sv.)
2° en 3° De strafrechter die geen uitspraak
doet over de vordering van de burgerlijke partij om haar akte te verlenen van
het in haar conclusie geformuleerde voorbehoud, schendt art. 1138, 3', Ger. W (2).
(Art. 1138, 3°, Ger.W.)
(1) Cass., 1 okt. 1996,A.R. P.96.0578.N, nr. 344.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijklui-

(2) Cass., 22 nov. 1989, A.R. 7678, nr. 189; zie
Cass., 6 juni 1996, A.R. C.93.0265.N, nr. 220. De
uitdrukkelijke beslissing van de rechter over dat
punt is belangrijk voor de toepassing, vroeger, van
art. 27 VT.Sv., en thans voor de toepassing van
art. 2262bis B.W., dat in voornoemd wetboek is
ingevoegd bij wet 10 juni 1998 tot wijziging van
sommige bepalingen betreffende de verjaring.
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(MONTAGNONO E.A. T. MOHELLEBI E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1447.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 14 april1995, 27 januari 1998 en 6 oktober 1998 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik:
I. Op de voorziening van Calogero
Montagnino tegen het vonnis van 6 oktober 1998:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders Abdelkrim Mohellebi en Nicoletta Iannelli :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen :
Overwegende dat het vonnis aan
verweerster verschillende schadevergoedingen toekent, waaronder een
"provisionele schadevergoeding, wegens de verleden blijvende bedrijfsschade die zij van 1 april 1987 tot 9
december 1990 geleden heeft" en de
uitspraak over de overige punten aanhoudt; dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering
en geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid en evenmin
over het aansprakelijkheidsbeginsel;
Dat de voorziening voorbarig en dus
niet ontvankelijk is;
II. Op de voorzieningen die Abdelkrim Mohellebi en de Onderlinge
Maatschappij der Openbare Besturen respectievelijk tegen het vonnis
van 6 oktober 1998 en tegen de vonnissen van 14 april 1995, 27 januari
1998 en 6 oktober 1998 hebben ingesteld:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
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niet blijkt dat de voorzieningen, op
verzoek van de eisers, burgerlijke partijen, zijn betekend aan de partij tegen wie zij ze hebben ingesteld;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
III. Op de voorziening van Nicoletta Iannelli tegen het vonnis van 6
oktober 1998 :
Overwegende dat eiseres, '1outer tot
bewaring van recht", afstand doet van
haar voorziening zonder te berusten,
op grond dat de beslissing op de door
haar tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de appelrechters, evenwel, hun
rechtsmacht volledig uitgeoefend hebben, daar ze aan eiseres "definitieve"
schadevergoedingen hebben toegekend en verweerder in de kosten van
beide instanties en van het geneeskundig deskundigenonderzoek hebben veroordeeld, zonder hun uitspraak
over verdere punten aan te houden;
Dat de beslissing een eindbeslissing was, zodat er geen grond bestaat
om akte te verlenen van die afstand,
nu hij op een dwaling berust;
Over het middel : schending van de artikelen 2 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet, alsook, voor zover
nodig, van artikel 2262bis, inzonderheid §
2, van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 3, 4 en 27, tweede lid (laatstgenoemde bepaling zoals ze van kracht was
v66r de opheffing ervan bij de wet van 10
juni 1998) van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis is gewezen in aanwezigheid van verweerster, uitspraak doet over de door eiseres tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering en hem veroordeelt om aan eiseres
verschillende, definitieve schadevergoedingen te betalen, vermeerderd met bepaalde
interesten, ter vergoeding voor verschillende schadeposten waarover de strafrechters nog uitspraak moesten doen; dat het
daarbij de vergoedingen die verschuldigd
zijn wegens de verleden en toekomstige blijvende bedrijfsschade berekent op grond van
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de netto-inkomsten die eiseres ontving of
ontvangen zou hebben; dat het vonnis verweerder tevens veroordeelt in de kosten van
eerste aanleg en hager beroep alsook in de
kosten van het gerechtelijk deskundigenonderzoek, doch daarentegen verzuimt uitspraak te doen over de vordering die eiseres op regelmatige wijze had ingesteld
zowel in de door haar op de terechtzitting van 21 april1998 neergelegde appelconclusie (met als titel "Samenvattende
conclusie na heropening van het debat'', pagina 16, in fine van de slotsom van die conclusie) als in de door haar op de terechtzitting van 8 september 1998 neergelegde
appelconclusie (met als titel "Nieuwe samenvattende conclusie na heropening van
het debat", pagina 6, in fine van de slotsam van die conclusie), welke vordering ertoe strekte haar "voorbehoud te verlenen
wat betreft de uitspraak over de belasting op de ontvangen en nag te ontvangen schadevergoedingen",

terwijl, luidens artikel1138, 3', van het
Gerechtelijk Wetboek, dat krachtens artikel 2 van voomoemd wetboek te dezen van
toepassing is, de appelrechters verplicht
waren uitspraak te doen over alle punten
van de vordering en over elk punt apart
van de vordering die eiseres had ingesteld
bij de door haar regelmatig neergelegde
conclusie; artikel 2262bis, inzonderheid
§ 2, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt
dat, als de rechter in een in kracht van gewijsde gegane beslissing over een door een
burgerlijke partij tegen een beklaagde ingestelde rechtsvordering tot schadevergoeding (met toepassing van de artikelen 3 en
4 van de wet van 17 april1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering) enig voorbehoud heeft erkend, de eis die ertoe strekt om over het
voorwerp van dat voorbehoud vonnis te
doen wijzen, ontvankelijk is gedurende
twintig jaar na de uitspraak; artikel27,
tweede lid, van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, zoals het van
toepassing was v66r de ophe:ffing ervan bij
de wet van 10 juni 1998, bepaalt dat, als de
beslissing over een (overeenkomstig deartikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering ingestelde)
burgerlijke rechtsvordering enig voorbehoud heeft erkend, de eis die ertoe strekt
om over het voorwerp van dat voorbehoud
vonnis te doen wijzen, ontvankelijk is gedurende dertig jaar na de uitspraak; het bestreden vonnis, nu het in strijd met de wet
verzuimt uitspraak te doen over de vorde-

Nr. 176

ring, die eiseres op regelmatige wijze bij de
appelrechters aanhangig had gemaakt bij
haar appelconclusie en waarin zij vroeg dat
haar voorbehoud zou worden verleend wat
betreft de uitspraak over de belasting op de
ontvangen en nag te ontvangen schadevergoedingen, de uitspraak over dat punt van
de vordering evenmin aanhoudt, noch de
heropening van het debat noch enige
onderzoeksmaatregel over dat punt beveelt en de zaak evenmin voor uitspraak
naar de eerste rechter verwijst, de artikelen 2 en 1138, 3', van het Gerechtelijk Wethoek schendt (schending van voornoemde
bepalingen), dat het aldus eiseres op onwettige wijze het voordeel van de voornoemde bepalingen van artikel 2262bis, inzonderheid § 2, van het Burgerlijk Wetboek
ontzegt, of, gesteld dat artikel 27, tweede
lid, van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering te dezen nag moet worden
toegepast, het voordeel van de voomoemde
bepalingen van dat artikel ontzegt (scherrding, daarenboven, en voor zover nodig, van
de artikelen 2262bis, inzonderheid § 2, van
het Burgerlijk Wetboek; 3, 4 en 27, tweede
lid, van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering); het bestreden vonnis - dat
de aan eiseres toegekende vergoedingen berekent op basis van de "netto"-inkomsten
die zij ontving of zou ontvangen hebben, indien het ongeval niet was gebeurd - daarenboven, gesteld dat het impliciet het door
eiseres gevraagde voorbehoud m.b.t. de belasting van de ontvangen en nag te ontvangen schadevergoedingen zou hebben
verworpen, in dat geval niet regelmatig met
redenen omkleed is, nu het niet aangeeft
waarom haar geen voorbehoud kan worden verleend wat betreft een latere vordering tot terugbetaling van de eventuele belasting van de door eiseres ontvangen en
nag te ontvangen schadevergoedingen, die
berekend worden op grand van "netto"inkomsten; het bijgevolg artikel149 van de
gecotirdineerde Grondwet schendt :

Overwegende dat de rechters krachtens artikel1138, 3', van het Gerechtelijk Wetboek verplicht zijn uitspraak
te doen over alle punten van de bij hen
aanhangig gemaakte vordering;
Overwegende dat eiseres in de door
haar op de terechtzittingen van 21
april en 8 september 1998 neergelegde appelconclusie gevraagd heeft
dat haar "voorbehoud zou worden verleend wat betreft de uitspraak over de

:]
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belasting op de ontvangen en nog te
ontvangen schadevergoedingen";
Overwegende dat de appelrechters
verzuimen uitspraak te doen over dat
punt van de vordering;
Overwegende dat, in zoverre, het
middel gegrond is;
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VERSCHILLENDE FOUTEN - OORZAKELIJK
VERBAND.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER SCIDLLENDE FOUTEN.

VER-

3° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VER-

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis van 6 oktober 1998, in
zoverre het, bij de uitspraak over de
door eiseres Nicoletta Iannelli tegen de
verweerder Calogero Montagnino ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
verzuimt uitspraak te doen over de
vraag dat haar voorbehoud zou worden verleend wat betreft de uitspraak
over de belasting op de ontvangen en
nog te ontvangen schadevergoedingen; 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 Calogero Montagnino, Abdelkrim Mohellebi en Onderlinge Maatschappij der
Openbare Besturen, ieder van hen, in
de kosten van hun voorziening; veroordeelt de eiseres Nicoletta Iannelli
in de helft van de kosten van haar
voorziening en de verweerder Calogero Montagnino in de andere helft ervan; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
24 maart 1999 - 2 6 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Simont en Biitzler.

SCHONING- RECHTVAARDIGING- NOODTOESTAND - BEGRIP.

1 o en 2° In geval van verschillende fouten, staat het aan de rechter na te gaan
of er een noodzakelijk verband bestaat
tussen elke {out en de schade en, bijgevolg, voor elke vastgestelde {out na te
gaan of die {out, los van de andere, de
schade noodzakelijkerwijs heeft veroorzaakt, d.w.z. dat hij voor elke fout moet
nagaan of de schade, zoals ze zich in concreto voordoet, ook zonder die fout zou
zijn ontstaan (1). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)

3° De noodtoestand kan als rechtvaardigingsgrond alleen in aanmerking worden genomen, op voorwaarde, met name,
dat de dader de situatie die hem in die
toestand heeft gebracht, niet opzettelijk
heeft veroorzaakt (2). (Art. 71 Sw.)
(FACHERIS T. CHAPARRO-MARTINEZ)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1479.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 oktober 1998 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij vastgesteld wordt dat de strafVordering wegens de telastleggingen A tot J verjaard is:

Nr. 177
2e KAMER- 24 maart 1999

(1) Zie Cass., 8 sept. 1983, A.R. 6851, nr. 13 :
Cass., 20 dec. 1996, A.R. C.95.0006.N, nr. 522.

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- DAAD - FOUT -

(2) Zie Cass., 13 mei 1987, A.R. 5728, nr. 535;
Cass., 5 april1996, ver.k., A.R. A.94.0002.F, nr.
111.
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Overwegende dat de voorziening, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser
wordt veroordeeld wegens de telastlegging K:
Overwegende dat de substantii:ile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van eiser, burgerlijke partij :

Nr. 177

het ongeval begane en samenhangende
fout, zich op dezelfde wijze en met dezelfde schadelijke gevolgen zou hebben voorgedaan;
Dat de rechter, wanneer hij de onmiddellijke fout verwerpt maar een indirecte fout in aanmerking neemt, niet
zonder artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, kan verzuimen het aangevoerde oorzakelijk verb and tussen die fout en de schade te
onderzoeken;
Dat, bijgevolg, de appelrechters hun
beslissing om verweerder van alle verantwoordelijkheid te ontslaan niet
naar recht verantwoorden;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Dat, wat dat betreft, voornoemd onOverwegende dat, in geval van ver- derdeel gegrond is;
schillende fouten, het aan de rechter
Wat het tweede onderdeel betreft:
staat na te gaan of er een noodzakelijk verband bestaat tussen elke fout
Overwegende dat de noodtoestand
en de schade; dat hij, bijgevolg, voor als rechtvaardigingsgrond aileen in
elke vastgestelde fout moet nagaan of aanmerking kan worden genomen, op
die fout, los van de andere, de schade voorwaarde, met name, dat de dader
noodzakelijkerwijs heeft veroorzaakt, de situatie die hem in die toestand
d.w.z. dat hij voor elke fout moet na- heeft gebracht, niet opzettelijk heeft
gaan of de schade, zoals ze zich in con- veroorzaakt;
creto voordoet, ook zonder die fout zou
Overwegende dat het vonnis op eizijn ontstaan;
sers conclusie, waarin hij gewag
Overwegende dat de appelrechter de maakte van de angst die verweerders
door eiser ingestelde burgerlijke gedrag hem inboezemde, en van de
rechtsvordering ongegrond heeft ver- noodzaak waarin hij verkeerde om zijn
klaard, nu zij beslist dat hij het be- vrouw en zijn kind tegen dat gevaar te
wijs niet heeft geleverd dat hij bij het beschermen, antwoordt "dat beide
inhalen, gedurende hetwelk de eer- weggebruikers, naar aanleiding van
ste aanrijding zich voordeed, een fout een incident op de autosnelweg bij de
heeft begaan;
uitrit Saint Laurent, elkaar hebben
Overwegende dat het bestreden von- uitgedaagd in een onduldbaar bochtennis het niettemin ten aanzien van elk spel waarbij zij de veiligheid van hun
van de partijen bewezen acht dat ze inzittenden en van de andere weggereeds voordien een fout rijgedrag ver- bruikers in gevaar hebben gebracht;
toonden door elkaar uit te dagen en el- dat geen van heiden zo verstandig is
kaar ten koste van de verkeersveilig- geweest om daarmee op te houden, zoheid hardnekkig te achtervolgen op de dat zij allebei een achtervolgingswedstrijd hebben ingezet waarbij zij elopenbare weg;
kaar
uitdaagden"; dat de appelrechters
Overwegende dat, uit de omstandigheid alleen dat "de partijen over de hieruit afieiden dat eiser door zijn eieerste aanrijding tegenstrijdige ver- gen schuld is terechtgekomen in de
klaringen hebben afgelegd (... )"en "dat door hem beschreven toestand;
Overwegende, aldus, dat de appelniet kan worden uitgemaakt welke
verklaring de juiste is", niet kan wor- rechter zijn beslissing regelmatig met
den afgeleid dat het ongeval, zonder de redenen omkleedt en naar recht vertegen eiser bewezen verklaarde, v66r antwoordt;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over eisers burgerlijke
rechtsvordering, behalve in zoverre het
beslist dat de noodtoestand te zijnen
aanzien niet in aanmerking dieN.t te
worden genomen; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde vonnis; veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn
voorziening en veroordeelt verweerder in de andere helft; verwijst dealdus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting
houdende in hoger beroep.
24 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Biitzler.
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het Hof van Beroep te Luik, en gelet
op het vonnis, op 7 januari 1998 gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei;
Gelet op het verzoek tot regeling van
rechtsgebied, dat op 18 januari 1999 is
ingediend door de procureur des Konings te Hoei, en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat uit een uittreksel uit de registers van de burgerlijke
stand van de gemeente Modave blijkt
dat de beklaagde is overleden op 24
juni 1998;
Overwegende dat het verzoek, wegens het overlijden van de beklaagde,
doelloos is geworden;
Om die redenen, zegt dat het verzoek doelloos is geworden.
24 maart 1999 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

Nr. 178
2e KAMER - 24 maart 1999

REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN- ALGEMEEN - OVERLIJDEN
VAN DE BEKLAAGDE- GEVOLG.

Het overlijden van de beklaagde maakt het
verzoek tot regeling van rechtsgebied doelloos (1). (Art. 20 V.T.Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI
IN ZAKE MARTEAU)

Nr. 179
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1o ONDERZOEKSRECHTER- AANHANGIGMAKING- VERSLAG IN DE RAADKAMERGEVOLG.

2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER -AANHANGIGMAKINGVERSLAG IN DE RAADKAMER- GEVOLG.

(vertaling)

3o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- ON-

(A.R. P.99.0220.F)

DERZOEKSRECHTER- STELLEN VAN EEN BIJKOMENDE DAAD VAN ONDERZOEK- VERZOEK
- VOORWAARDEN.

ARREST

HET HOF; - Gelet op het arrest,
op 21 mei 1997 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van
(1) Zie Cass., 26 sept. 1995, A.R. P.94.0235.N,
nr. 399, en 17 okt. 1995,A.R. P.95.1155.N, nr. 439.

4o BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - BEGRIP - ONDERZOEKSRECHTERAANHANGIGMAKING- STELLEN VAN EEN BIJKOMENDE DAAD VAN ONDERZOEK- VERZOEK
- ONTVANKELIJKHEID.
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5o ONDERZOEKSRECHTER- BEVOEGDHEID- GESCHIL INZAKE DE AANHANGIGMAKING BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER

6° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDERZOEKSRECHTERBESCHIKKING - STELLEN VAN EEN BIJKOMENDE DAAD VAN ONDERZOEK- VERZOEKONTVANKELIJKHEID- ONDERZOEK BEEINDIGD.

1o en 2° De zaak is niet meer bij de onder-

zoeksrechter aanhangig, zodra hij ervan verslag heeft uitgebracht voor de
raadkamer (1). (Art. 127, zevende lid, Sv.)
3° Het aan de onderzoeksrechter gerichte

verzoek om een bijkomende daad van onderzoek kan alleen tijdens het onder(1) Het Hof regelt het rechtsgebied en vernietigt een beschikking van de raadkamer waarbij
de inverdenkinggestelde naar de correctionele
rechtbank werd verwezen. De zaak werd naar de
kamer van inbeschuldigingstelling verwezen. De
inverdenkinggestelde heeft dan een verzoekschrift aan de onderzoeksrechter gericht waarin
hij om een bijkomende onderzoekshandeling verzoekt op grond van art. 127, vierde lid, Sv. Die bepaling, die bij de wet van 12 maart 1998 is ingevoegd, zegt dat binnen de termijn van vijftien
dagen de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij de onderzoeksrechter overeenkomstig art. 61quinquies van hetzelfde wetboek kunnen verzoeken bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten. De onderzoeksrechter
heeft die vordering afgewezen, nu hij zich "onbevoegd" verklaard heeft om daarvan kennis te
nemen, maar heeft in werkelijkheid uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift. Het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, heeft met het bestreden arrest
die beslissing bevestigd. Onderhavig arrest beslist dat een dergelijk verzoekschrift niet meer
kan worden ingediend nadat de onderzoeksrechter in de raadkamer verslag heeft uigebracht, met
toepassingvan artikel127, zevende lid, Sv. Over
het sluiten van het onderzoek en het onttrekken van de zaak aan de onderzoeksrechter, zie
FAUSTIN-HELIE, Traite de l'instruction criminelle, dl. II, 1865, p. 491, nr. 2834; HOEFFLER, J.,
Traite de l'instruction preparatoire en matiere penale 1965, p. 150, nr. 148; MARCHAL, A., et JABPAR, J.P., Droit criminel, dl. II, 1956, p. 1026, nr.
3137; DECLERCQ, R., Onderzoeksgerechten en gerechtelijk onderzoek, 1993, p. 39, nr. 97; VERSTRAETEN, R., Handboek strafvordering, 1993, p.
233, nr. 688; DECLERCQ, R., Beginselen van strafrechtspleging, 2e uitg., 1999, p. 222, nr. 463.
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zoek en v66r het einde ervan worden gedaan (2). (Art. 61qumquies en 127, vierde
lid, Sv.)
4° en 5° Een geschil betreffende de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter en de ontvankelijkheid van
het aan voornoemde rechter gerichte verzoek om een bijkomende daad van onderzoek is geen geschil inzake bevoegdheid in de zin van art. 416, tweede lid,
Sv. (3). (Artt. 61quinquies en 127, vierde
lid, Sv.)
6° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat de verdachte, voor de eindbeslissing,
ingesteld heeft tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat niet
over een geschil inzake bevoegdheid of met
toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv.
uitspraak doet, maar het hoger beroep ongegrond verklaart dat de verdachte had
ingesteld tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, waarbij het verzoek van
de verdachte om een bijkomende daad
van onderzoek niet ontvankelijk was verklaard, op grond dat het onderzoek is
beeindigd (4). (Artt. 61quinquies en 416,
tweede lid, Sv.)
(VERHOEVEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0234.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 december 1998 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Bergen;
Overwegende dat het Hof, bij arrest van 27 juli 1998 tot regeling van
rechtsgebied, de beschikking van 26
november 1997 van de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel heeft vernietigd en de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling heeft verwezen;
(2) Zie noot 1.
(3) Zie Cass., 29 mei 1990, A.R. 4514, nr. 571.
(4) Zie Cass., 1 dec. 1998,A.R. P.98.1398.F, nr.
500, en 16 feb. 1999, A.R. P.99.0074.N, nr. 91.
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Overwegende dat eiser op 27 november 1998, op grond van artikel
127, vierde lid, van het Wetboek van
Strafvordering, aan de onderzoeksrechter een verzoekschrift heeft gericht om het verrichten van een bijkomende daad van onderzoek;
Dat een dergelijk verzoek aileen tijdens het onderzoek en voor het einde
ervan kan worden ingediend; dat,
krachtens het zevende lid van het vernoemde artikel, de onderzoeksrechter van de zaak is ontlast zodra hij
verslag heeft uitgebracht voor de raadkamer;
Overwegende dat, in weerwil van de
gebruikte bewoordingen, noch de beschikking van 30 november 1998 van
de onderzoeksrechter, noch het bestreden arrest uitspraak doen over een geschil inzake bevoegdheid; dat zij in
werkelijkheid betrekking hadden op de
aanhangigmaking van de zaak bij de
vernoemde onderzoeksrechter en dus
op de ontvankelijkheid van het verzoek;
Overwegende dat de bestreden beslissing evenmin uitspraak doet met
toepassing van de artikelen 135 en
235bis van het Wetboek van Strafvordering; dat zij bijgevolg geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van voornoemd wetboek;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter en. verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. V. Denoncin,
Brussel.
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1o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BELANG- VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVJNG- RAADKAMER
- INVRIJHEIDSTELLING- INZAGE VAN HET
DOSSIER

2° VREEMDELINGEN- MAATREGEL VAN
VRIJHEIDSBEROVJNG- RAADKAMER- INVRIJHEIDSTELLING- INZAGE VAN HET DOSSIERCASSATIEMIDDEL- BELANG- ONTVANKELIJKHEID.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN - VREEMDELINGEN - MAATREGEL
VAN VRIJHEIDSBEROVING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- INZAGE VAN HET
DOSSIER- BERICHT AAN RAADSMAN - GEVOLG.

4° VREEMDELINGEN- MAATREGEL VAN
VRIJHEIDSBEROVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- INZAGE VAN HET
DOSSIER- BERICHT AAN RAADSMAN- GEVOLG.

5o ONDERZOEKSGERECHTEN- VREEMDELINGEN- MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BERICHT AAN RAADSMAN GEVOLG.

6° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
-

DEBAT OP TEGENSPRAAK- BEGRIP.

7° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- VREEMDELINGEN- MAATREGEL
VAN VRIJHEIDSBEROVJNG- RECHTSMIDDELKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGSTUKKEN GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN
DIE VAN DE RECHTSPLEGING- GEVOLG.

8° VREEMDELINGEN- MAATREGEL VAN
VRIJHEIDSBEROVlNG- RECHTSMIDDEL- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING STUKKEN GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN
DIE VAN DE RECHTSPLEGING- GEVOLGEN.

9° TAALGEBRUIK- BESTUURSZAKENVREEMDELINGEN- MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING- STUKKEN DIE GEEN VERBAND HOVDEN MET DE BESTUURLIJKE BESLISSINGEN.
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10° VREEMDELINGEN- BEVEL OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN- MAATREGEL
VAN VRIJHEIDSBEROVING- WETTIGHEID MOTIVERING.

1o en 2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan
belang, is het middel ten betoge dat de
vreemdeling tegen wie een maatregel van
vrijheidsberoving is getroffen, geen inzage zou hebben gekregen van het dossier binnen de twee werkdagen v66r zijn
verschijning voor de raadkamer, die zijn
invrijheidstelling heeft bevolen. (Art. 72,
zesde lid, Vreemdelingenwet.)
3°, 4° en 5° Het recht van verdediging van

de vreemdeling wordt niet geschonden,
wanneer zijn raadsman bij aan.getekende
brief van de griffier bericht heeft gekregen dat hi} het dossier kan raadplegen op
de griffie van het hof van beroep gedurende de twee werkdagen die aan de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling voorafgaan, zelfs als dat
vormvereiste voor de raadkamer niet is
nageleefd (1). (Art. 72, zesde lid, Vreemdelingenwet; algemeen beginsel van het
recht van verdediging.)
6° Er bestaat geen algemeen rechtsbegin-

sel inzake tegenspraak dat verschilt van
het algemeen beginsel van het recht van
verdedigin.g (2). (Algemeen beginsel vanhet recht van verdediging.)
7o, 8° en go Wanneer een krachtens art. 27,
derde lid, Vreemdelingenwet, van zijn
vrijheid beroofde vreemdeling beroep instelt en in hager beroep voor de kamer
van inbeschuldigingstelling verschijnt,
wordt de wettigheid van haar beslissing niet aangetast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier, die, enerzijds, niet voor die
vreemdeling waren bestemd en, anderzijds, niets uitstaande hebben met de administratieve beslissingen die op hem betrekking hadden, in een andere taal dan
de taal van de rechtspleging zijn gesteld
(1) Zie, inzake voorlopige hechtenis, Cass., 20
april1993, A.R. P.93.0543.N, nr. 192; Cass., 21
nov. 1995,A.R. P.95.1247.N, nr. 503; Cass., 14 feb.
1996, A.R. P.96.0202.F, nr. 80; Cass., 16 okt. 1996,
A.R. P.96.1278.F, nr. 385, en 17 dec. 1996, A.R.
P.96.1546.N, nr. 513.
(2) Cass., 4 dec. 1995, A.R. C.94.0364.N, nr.
522; Cass., 14 jan. 1999, A.R. F.98.0047.F, nr. 24.

(3). (Art. 72 Vreemdelingenwet; art. 41,
§ 1, Taalwet Bestuurszaken.)

10° Naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep om het hager beroep van de bij art. 27, derde lid,
Vreemdelingenwet, van zijn vrijheid beroofde vreemdeling te verwerpen, wanneer zij vermeldt dat de afgevaardigde
van de minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld heeft dat de vreemdeling geen enkel identiteitspapier heeft, zodat het voor de identificatieprocedure
vereist was dat hi} ter beschikking bleef
van de Dienst Vreemdelingenzaken (4).
(Artt. 7, derde lid, en 27, derde lid,
Vreemdelingenwet.)
(ALKAYA)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0293.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat eiser geen inzage van het dossier heeft gekregen
binnen 48 uur v66r zijn verschijning
voor de raadkamer, die, bij beschikking van 2 februari 1999, zijn invrijheidstelling heeft bevolen, niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;
Overwegende dat de raadsman van
eiser, overeenkomstig artikel 72, zesde
lid, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, bij
aangetekende brief van 4 februari
1999 bericht heeft gekregen dat de
(3) Zie Cass., 4 jan. 1995, A.R. P.94.1442.F, nr.
8; Cass., 22 jan. 1997, A.R. P.96.1492.F, nr. 44;
Cass., 29 sept. 1998, A.R. P.98.1189.F, nr. 422.
(4) Zie Cass., 18 dec. 1996, A.R. P.96.1535.F, nr.
515.

-- r - 'c---
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zaak zou worden behandeld op de terechtzitting van 16 februari 1999; dat
voornoemde raadsman dus v66r de terechtzitting over de twee werkdagen
beschikte om dat dossier te raadplegen op de griffie van het hof van beroep; dat het middel, in zoverre het de
schending van artikel 72 van voornoemde wet en de miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging aanvoert, niet kan
worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat er geen algemeen
rechtsbeginsel inzake tegenspraak bestaat dat verschilt van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
Dat het onderdeel, wat dat betreft,
faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat
het arrest antwoordt op de door eiser in het middel aangevoerde conclusie, nu het beslist dat het hof van beroep eiser in ieder geval heeft hersteld
in zijn recht van verdediging en dat de
uitspraak, wat betreft de eigenlijke administratieve maatregelen waarover
thans betwisting bestaat, de gecoordineerde wetten op het gebruik van de
talen in bestuurszaken niet schendt;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel 41,
§ 1, van de gecoordineerde wetten op
het gebruik der talen in bestuurszaken, "de centrale diensten voor hun betrekking en met de particulieren gebruik maken van die van de drie talen
waarvan de betrokkenen zich hebben bediend";
Overwegende dat de stukken van
het administratief dossier waarop eiser kritiek oefent, enerzijds, niet voor
hem waren bestemd, anderzijds, niets
uitstaande hebben met de administratieve beslissingen die op hem betrekking hadden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen :
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Over het derde middel in zijn geheel:
Overwegende dat het bestreden arrest de redenen van de vordering overneemt, luidens welke "de raadkamer
terecht eraan herinnert dat zowel het
bevel om het grondgebied te vedaten als de maatregel van vrijheidsberoving met redenen moeten worden
omkleed, maar ten onrechte beslist dat
de maatregel van vrijheidsberoving onvoldoende met redenen is omkleed, nu
de afgevaardigde van de minister van
Binnenlandse Zaken alleen vermeld
heeft : 'Verblijft in het Koninkrijk zonder de vereiste documenten, de betrokkene is niet in het bezit van een
geldig paspoort met een geldig visum';
dat die motivering van de beschikking van de raadkamer berust op een
onvolledige lezing van de beslissing
van het bestuur; dat de afgevaardigde
van de minister van Binnenlandse Zaken immers vaststelt dat 'betrokkene
het grondgebied niet wettig met eigen middelen mag verlaten' en dat,
met toepassing van artikel 7, derde lid,
van de wet van 15 december 1980, de
betrokkene, nu hij niet onmiddellijk
naar de grens kan worden teruggeleid,
te dien einde moet worden opgesloten, 'aangezien hij geen identiteitspapieren heeft en de identificatieprocedure de beschikbaarheid van de
vreemdeling vereist, zodat hij ter beschikking moet blijven van de Dienst
Vreemdelingenzaken'";
Dat het arrest aldus antwoordt op
de in het middel aangegeven conclusie, zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en ze naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het middel niet
ontvankelijk is bij gebrek aan precisering;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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24 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Ph. Favart, Verviers.

strafbare feiten die niet in de telastlegging zijn opgenomen maar wel in de stukken van het onderzoek vermeld worden en
waarvoor tal van lopende onderzoeksopdrachten de verdachte zouden kunnen betreffen (2). (Art. 5.3 E.V.R.M.; artt. 22 en
30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
5° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat een ten overvloede gegeven reden van de bestreden beslissing bekritiseert (3).
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(NIOUA)

2e

KAMER -

24 maart 1999
ARREST

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTlKEL 5- ARTlKEL 5.3- VOORLOPIGE HECHTENlS - REDELIJKE TERMlJN - BEGRlP- BEOORDELING
DOOR DE RECHTER

2o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- REDELIJKE TERMlJN- BEGRlPBEOORDELING DOOR DE RECHTER

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTlKEL 5- ARTlKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENlS- REDELIJKE TERMlJN- BEGRlP- ANDERE STRAFBARE FElTEN.

4o VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- REDELIJKE TERMlJN- BEGRlPANDERE STRAFBARE FElTEN.

5o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BELANG- TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN- KRlTlEK- GEVOLG.

1o en 2° Art. 5.3 E. V.R.M. wil de verplichting opleggen de verdachte in vrijheid te
stellen vanaf het tijdstip waarop de handhaving van de hechtenis onredelijk wordt;
de redelijkheid van de handhaving van
de hechtenis moet niet in abstracto, maar
in het licht van de gegevens van elke zaak
worden beoordeeld (1). (Art. 5.3 E.V.R.M.;
artt. 22 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
3° en 4° Bij de handhaving van de voorlopige hechtenis kan het onderzoeksgerecht beslissen dat de hechtenis de duur
van de redelijke termijn niet heeft overschreden, door rekening te houden met

(vertaling)

(A.R. P.99.0378.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 maart 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 5.3 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 9.3
van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New York op 19 december 1966 en
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981,
16, § 1, 22, vijfde en zesde lid, en 30, § 4,
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis,
doordat het bestreden arrest de redenen overneemt van de vordering van het
parket-generaal van 8 maart 1999 "waaruit duidelijk blijkt dat er ernstige
aanwijzingen van schuld blijven bestaan en
dat het voor de openbare veiligheid, zowel ter bescherming van personen als ter
bescherming van goederen, volstrekt noodzakelijk is om de voorlopige hechtenis van
de vermoedelijke daders van de in bende
gepleegde, gewapende hold-up te handhaven, ofschoon te dezen aileen dit criterium in aanmerking moet worden genomen, aangezien de feiten gestraft worden
met meer dan vijftien jaar opsluiting"; dat
(2) Zie Cass., 14 dec. 1993, A.R. P.93.1580.N,

nr. 525.
(1) Zie Cass., 26 april 1995, A.R. P.95.0515.F,

nr. 211.

(3) Cass., 15 sept. 1997, A.R. F.96.0128.F, nr.
351.
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voornoemd arrest vervolgens de bestreden beschikking wijzigt en de handhaving van eisers voorlopige hechtenis beveelt, op grond "dat het Hof, gelet op die
omstandigheden, aileen maar kan herhalen dat de door (eiser) aangevoerde redelijke termijn te dezen verre van overschreden is en dat het tegendeel zeker niet
bewezen wordt door het feit dat er nog geen
vordering tot verwijzing is opgemaakt, hoewei de onderzoeksrechter zijn dossier aanvankelijk had medegedeeld op 26 november 1998, nu het Hof, bij arrest van 17
december 1998, bevolen heeft dat verschillende dossiers, die betrekking hadden op
soortgelijke feiten, bij dit dossier zouden
worden gevoegd en het verloop van dat onderzoek ambtshalve heeft gecontroleerd en,
na het verhoor van de onderzoeksrechter,
in zijn arrest van 25 februari 1999 heeft beslist "dater zich tijdens het onderzoek geen
enkele vertraging heeft voorgedaan die niet
te wijten is aan de moeilijkheden eigen aan
het onderzoek"; (. .. ) dater met betrekking tot die gevoegde dossiers tal van
onderzoeksopdrachten aan de gang zijn en
dat (eiser) ten onrechte betoogt dat aileen het ene feit waarvan sprake is in onderhavig aanhoudingsbevel in aanmerking kan worden genomen; dat het Hof
immers, net als de raadkamer, rekening
moet houden met alle omstandigheden van
het onderzoek en de beoordeling geenszins beperkt is tot een feit, zoals (eiser) dat
zou willen, ook al hebben andere dan de in
het aanhoudingsbevel bedoelde feiten nog
geen aanleiding gegeven tot een inverdenkingstelling of een nieuw aanhoudingsbevel; (. .. ) dat het aileen maar schromelijk
overdreven lijkt om, met betrekking tot zeer
zwaarwichtige feiten, aan te voeren dat de
redelijke termijn is overschreden, als nog
geen drie maanden verlopen zijn, maar dat,
hoe dan ook, eraan moet worden herinnerd dat artikel5.3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden niet de
strekking heeft de openbare veiligheid telaten lijden onder de mogelijke, onverantwoord geachte vertragingen in een rechtspleging, en dat die bepaling hoofdzakelijk
bedoeld is om, ter vrijwaring van eenieders
recht op vrijheid en veiligheid, een onredelijke verlenging van de voorlopige hechtenis van de verdachte te voorkomen;
laatstgenoemde anders, in het belang van
de openbare orde, een groter offer moet
brengen dan normaliter kan worden gevergd van een persoon die vermoed wordt
onschuldig te zijn; (. .. ) (dat)- wat te dezen niet het geval is - een gewone ver-
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traging, ook al wordt zij onverantwoord geacht, bijgevolg geen voldoende grond
oplevert tot invrijheidstelling van de verdachte, als die vertraging niet tot gevolg
heeft dat door de verlenging van de hechtenis de redelijke termijn zodanig wordt
overschreden dat de verlenging van de
hechtenis uitsluitend nog te wijten zou zijn
aan die onverantwoorde vertraging en niet
aan ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, die de openbare veiligheid kunnen raken (. .. ); (. .. ) dat uit de omstandigheden van de zaak, zoals zij hierboveil zijn
weergegeven, niet kan worden afgeleid dat
zulks het geval is",
terwijl eiser in zijn conclusie met name
aanvoerde "(dat) het feit aileen dat het
openbaar ministerie na 26 november 1998,
ter informatie, andere feiten, die samenhang schijnen te vertonen met het feit bedoeld in het arrest van 27 oktober 1998 van
dit hof van beroep, bij het dossier heeft gevoegd, niet de minste weerslag heeft op de
beoordeling van de duur van (eisers) voorlopige hechtenis, aangezien (eiser) noch verdacht wordt noch, a fortiori, onder aanhoudingsbevel geplaatst werd in de andere
dossiers, waarvan geen melding wordt gemaakt in het aanhoudingsbevel, zoals het
in het licht van het arrest van 27 oktober
1998 van dit hof moet worden gelezen; de
onderzoeksrechter immers, in zijn verslag voor de raadkamer duidelijk vermeld
heeft dat hij tot die dag over geen enkele
ernstige aanwijzing beschikte om (eiser) in
verdenking te stellen in de andere dossiers, die hij ten gevolge van het arrest van
17 december 1998 van het hofvan beroep.
moest onderzoeken; (. .. ) dat de redelijke termijn te dezen kennelijk is overschreden, zodat een eind moet worden gemaakt aan (eisers) voorlopige hechtenis; (eiser), hoewel
hij altijd heeft betwist wat hem ten laste
gelegd werd in het kader van het in het
aanhoudingsbevel vermelde feit, voor zover nodig eraan herinnert dat de intrinsieke zwaarwichtigheid van een misdrijf op
zich geen voldoende grond oplevert tot
handhaving van de voorlopige hechtenis, te
meer daar al bijna drie maanden geen enkele onderzoeksopdracht meer is verricht
in het na het aanhoudingsbevel aangelegde dossier, en zulks terecht, nu het onderzoek naar dat feit op zijn minst reeds
sinds 26 november 1998 gesloten is";
eerste onderdeel, hoewel niets eraan in de
weg staat dat de rechter die de handhaving van de voorlopige hechtenis grondt op
een welbepaald gegeven, bij de beoordeling van de feitelijke omstandigheden van
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de zaak, die eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, melding maakt van
andere, in de processtukken vermelde misdrijven, het onderzoeksgerecht de handhaving van die voorlopige hechtenis niet
mag gronden op een ander feit dan dat
waarop het aanhoudingsbevel is gegrond;
het bestreden arrest overigens vaststelt dat
de "andere feiten dan die welke in het aanhoudingsbevel zijn vermeld nog niet hebben geleid tot een inverdenkingstelling of
een nieuw aanhoudingsbevel"; de onderzoeksrechter, sinds de inwerkingtreding op
2 oktober 1998 van het nieuwe artikel 61bis
van het Wetboek van Strafvordering, nochtans verplicht is om elke persoon in verdenking te stellen, tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan; eiser, wat dat
betreft en zonder hieromtrent tegengesproken te worden, in zijn conclusie betoogde
dat " de onderzoeksrechter immers, in zijn
verslag voor de raadkamer duidelijk vermeld (heeft) dat hij tot die dag over geen
enkele ernstige aanwijzing beschikte om
(eiser) in verdenking te stellen in de andere dossiers, die hij ten gevolge van het arrest van 17 december 1998 van het hof van
beroep moest onderzoeken"; het hofvan beroep bijgevolg in het bestreden arrest, niet
zonder de in het middel aangegeven bepalingen te schenden, heeft kunnen beslissen dat de redelijke termijn, bedoeld in de
artikelen 5.3 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden en 9.3 van
het International Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, niet is overschreden, op grond dat er nog daden van
onderzoek aan de gang waren in het kader van andere feiten dan dat waarvoor eiser is aangehouden, en waaromtrent de onderzoeksrechter geoordeeld heeft dat er
geen ernstige aanwijzingen van schuld tegen hem bestonden;
tweede onderdeel, de artikelen 5.3 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden en 9.3 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten geschonden worden, wanneer de
kamer van inbeschuldigingstelling in haar
arrest om de handhaving van de voorlopige hechtenis te bevelen, vaststelt dat de
redelijke termijn waarbinnen eenieder het
recht heeft om berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, niet is overschreden, en dit uitsluitend op grond van overwegingen omtrent
de zwaarwichtigheid van de feiten en/of de
openbare veiligheid; het bestreden arrest
niet zonder die twee bepalingen te scherr-
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den heeft kunnen beslissen dat "het aileen maar schromelijk overdreven lijkt om,
met betrekking tot zeer zwaarwichtige feiten, aan te voeren dat de redelijke termijn is overschreden", en dat artikel5.3
van voornoemd verdrag "niet de strekking heeft de openbare veiligheid te laten
lijden onder de mogelijke, onverantwoord
geachte vertragingen in een rechtspleging";

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 5.3
van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, eenieder die aangehouden of gedetineerd wordt overeenkomstig lid 1, c, van voornoemd
artikel ''het recht heeft binnen een redelijke termijn berecht te worden of
hangende het proces in vrijheid te worden gesteld";
Overwegende dat die bepaling ertoe strekt de verdachte in vrijheid te
stellen vanaf het tijdstip waarop de
handhaving van de hechtenis onredelijk wordt; dat de redelijkheid van de
handhaving van de hechtenis niet in
abstracto, maar in het licht van de gegevens van elke zaak moet worden beoordeeld;
Overwegende dat eiser is aangehouden op 6 oktober 1998, uit hoofde van
het feit dat hij in 1998, te Gembloux,
Auvelais en elders in Belgie, herhaaldelijk geld en cheques, die hem niet
toebehoorden, bedrieglijk weggenomen heeft ten nadele van de Super GB
(vennootschap Filunic), van het
Beroepskrediet en van nog nader te
bepalen anderen, met de omstandigheid dat de feiten bij nacht en door
twee of meer personen zijn gepleegd,
dat wapens werden getoond en een
voertuig werd gebruikt om de diefstal te vergemakkelijken of de vlucht
te verzekeren;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, bij arrest van 27
oktober 1998, de handhaving van eisers voorlopige hechtenis heeft bevolen, maar die beslissing uitsluitend
grondt op het ene, op 7 februari 1998
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te Gembloux gepleegde feit, aangezien de onderzoeksrechter aileen van
dat feit kon kennisnemen;
Overwegende dat eiser, in de door
hem voor de kamer van inbeschuldigingstelling genomen conclusie, in
hoofdzaak betoogde dat het onderzoek naar het feit, op grond waarvan
het aanhoudingsbevel is uitgevaardigd sinds eind november 1998 gesloten ~as en dat het feit aileen dat het
openbaar ministerie, ter informatie,
andere feiten bij het dossier heeft gevoegd, geen weerslag heeft op de
beoordeling van de redelijke duur
van de voorlopige hechtenis, aangezien hij niet voor die feiten in verdenking was gesteld en de onderzoeksrechter in zijn verslag voor de
raadkamer duidelijk had vermeld dat
hij over geen enkel ems~~g g~geven beschikte dat een dergehJke mverdenkingsteiling wettigde;
Overwegende dat het arrest op voornoemde conclusie antwoordt "dat de
door verdachte aangevoerde redelijke
termijn te dezen verre van overs~~re
den is, nu het hof (van beroep), blJ arrest van 17 december 1998, bevolen
heeft dat verschiilende dossiers, die betrekking hadden op soortgelijke feiten, bij dit dossier zouden worden gevoegd en het verloop van dat
onderzoek ambtshalve heeft gecontroleerd en, na het verhoor van de onderzoeksrechter, in zijn arrest van 25
februari 1999 heeft beslist dat er zich
tijdens het onderzoek geen eJ?Kel~ vertraging heeft voorgedaan d1e m~t te
wijten is aan de moeilijkheden e1gen
aan het onderzoek" en "dater met betrekking tot die gevoegde dossiers tal
van onderzoeksopdrachten aan de
gang zijn en dat verdachte ten onrechte betoogt dat aileen het ene feit
waarvan sprake is in onderhavig aanhoudingsbevel in aanmerking kan worden genomen; dat het hof (van beroep)
immers, rekening moet houden met
aile omstandigheden van het onderzoek en de beoordeling geenszins beperkt is tot een feit, zoals verdachte
dat zou willen, ook al hebben andere
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dan de in het aanhoudingsbevel bedoelde feiten nog geen aanleiding gegeven tot een inverdenkingsteiling of
een nieuw aanhoudingsbevel";
Overwegende dat de kamer v~n inbeschuldigingsteiling, om de hlerboven weergegeven redenen, wettig heeft
kunnen beslissen dat de duur van de
hechtenis de redelijke termijn niet
heeft overschreden, aangezien niets eraan in de weg staat dat zij, wat dat betreft, bij de handhaving van de voorlopige hechtenis rekening houdt met
strafbare feiten die niet in de telastlegging zijn opgenomen, maar wel in
de stukken van het onderzoek vermeld worden en waarvoor tal van
onderzoeksopdrachten aan de gang
zijn die betrekking kunnen hebben op
eiser;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat er emstige aanwijzingen bestaan dat de verdachte een strafbaar
feit gepleegd heeft dat met meer dan
15 jaar opsluiting wordt g~straft; ~~t
het beslist dat de handhavmg van ZlJn
hechtenis volstrekt noodzakelijk is
voor de openbare veiligheid, en da~r
bij melding maakt van de omstandlgheden, eigen aan de zaak en aan de
persoonlijkheid van eiser, die, in het
belang van de openbare veiligheid, die
handhaving noodzakelijk maken; dat
het zijn beslissing aldus naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel opkomt tegen een
ten overvloede gegeven overweging
van het arrest en derhalve niet ontvankelijk is;·
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;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

Nr. 182
(LECLUYSE T. STRUBBE)
ARREST

(A.R. C.96.0099.N)

24 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.

Nr. 182
1e

KAMER -

25 maart 1999

1° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN
HET HOGER BEROEP- GRENZEN.

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER- BEPERKT HOGER BEROEPBETEKENING VAN HET VONNIS- NAKOMEND
HOGER BEROEP- GEVOLGEN.

1o Hoewel, volgens art. 1068, eerste lid,
Ger. W., hoger beroep tegen een eindvon-

nis of tegen een vonnis alvorens recht te
doen het geschil zelf aanhangig maakt bij
de rechter in hoger beroep, staat het evenwe[ aan de partijen, door het hoofdberoep of het incidenteel beroep, de perken te bepalen waarbinnen de rechter in
hoger beroep uitspraak moet doen over de
aan de rechter voorgelegde betwistingen (1). (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.)
2° Wanneer een beperkt hoger beroep wordt
ingesteld tegen een vonnis, kan geen nakomend hoger beroep worden ingesteld
door de appellant tegen de overige beslissingen waartegen hij geen hoger beroep
had ingesteld, wanneer t.g.v. de betekening van het vonnis de termijn van hoger beroep verstreken is. (Art. 1068, eerste lid, Ger.W.)
(1) Cass., 8 juni 1989, A.R. nr. 8329, nr. 577.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 november 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 28, 807, 1042,
1051, eerste lid (zoals gewijzigd bij artikel22,1", van de wet van 12januari 1993)
en 1068, meer in het bijzonder het eerste
lid ervan, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, na uitdrukkelijk te hebben vastgesteld dat het
vonnis van de eerste rechter aan verweerster werd betekend op 20 mei 1994,
dat het hoger beroep van verweerster beperkt was tot de eis tot echtscheiding van
eiser op grond van artikel231 van het Burgerlijk Wetboek (welke vordering verweerster als ongegrond wenste te zien afwijzen) en dat pas in conclusies neergelegd
op 10 juli 1995 verweerster het voorwerp
van het hoger beroep heeft uitgebreid door
pas dan te vragen het vonnis van de eerste rechter in zijn geheel teniet te doen in
al zijn beschikkingen, niettemin beslist dat
de uitbreiding van het hoger beroep toelaatbaar is op grond van volgende overwegingen :"Alhoewel het hoger beroep van (ver
weerster) er aanvankelijk toe strekte enkel de hoofdeis tot echtscheiding van (eiser) tegen haar toegestaan op grond van artikel231 van het Burgerlijk Wetboek te
doen afwijzen heeft zij bij op tegenspraak
genomen conclusies, neergelegd voor het
Hof op 10 juli 1995, gevorderd het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen te vernietigen;
dit houdt in dat (verweerster) haar hoger beroep heeft uitgebreid (artikelen 807
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek) tot
de beschikk:ingen van de eerste rechter met
betrekking tot de vordering tot echtscheiding van (eiser) op grond van artikel232
van het Burgerlijk Wetboek en de samenhangende onderhoudsvordering van (ver·
weerster);
deze uitbreiding van het hoger beroep is
toelaatbaar (artikel807 van het Gerechtelijk Wetboek)";
het bestreden arrest dan, na derhalve het
hoger beroep ook ontvankelijk te hebben
verklaard wat betreft de vordering omtrent de echtscheiding op grond van meer
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dan vijf jaar feitelijke scheiding (artikel231
(lees : 232), eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek), deze vordering gegrond verklaart lastens eiser en deze veroordeelt tot
een onderhoudsgeld ten voordele van verweerster en eiser verwijst in de kosten van
beide aanleggen,
terwijl naar luid van artikel 28 van het
Gerechtelijk Wetboek iedere beslissing in
kracht van gewijsde gaat zodra zij niet
meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is
(behoudens in casu niet van toepassing
zijnde uitzonderingen); artikel1051, eerste lid (zoals gewijzigd), van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijn om
hoger beroep aan te tekenen een maand is,
te rekenen van de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van
het Gerechtelijk Wetboek; artikel1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het hoger beroep tegen een eindvonnis het geschil zelf aanhangig maakt bij
de rechter in hoger beroep; deze bepaling
impliceert dat echter de zaak slechts aanhangig is bij de rechter in hoger beroep in
de mate het beroepen vonnis tot voorwerp
van hoger beroep wordt gemaakt; artikel
1068, meer in het bijzonder het eerste lid
ervan, wordt geschonden door de rechter in
hoger beroep die uitspraak doet over een
punt van het bestreden vonnis dat, ingevolge de beperking van het hoger beroep, bij
hem niet aanhangig is en in kracht van gewijsde is gegaan; artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek (krachtens artikel 1042
van het Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing in een appelprocedure) weliswaar
in de mogelijkheid voorziet van een uitbreiding of wijziging van een vordering,
doch dit artikel 807 er niet toe kan leiden de regels omtrent de kracht van gewijsde (artikel 28 voornoemd) en omtrent
de devolutieve kracht van het hoger beroep (voornoemd artikel1068, meer in het
bijzonder het eerste lid ervan) te ontkrachten,
zodat het bestreden arrest, alhoewel het
uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat de beslissing van de eerste rechter omtrent de
vordering m.b.t. de echtscheiding op grond
van meer dan vijfjaar feitelijke scheiding
niet werd aangevochten in de beroepsakte van verweerster, doch door haar pas
bij conclusie neergelegd op 10 juli 1995
(derhalve meer dan een maand na de betekening aan verweerster van het vonnis a
quo op 20 mei 1994) tot voorwerp van het
hoger beroep werd gemaakt, en niettemin het hoger beroep tegen die beslissing
inzake echtscheiding op grond van feite-
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lijke scheiding toelaatbaar verklaarde en
erover beslissingen nam op basis van de artikelen 807 (en 1042), een onwettige toepassing maakt van die artikelen (schending van de artikelen 807 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek), nu immers op 10 juli
1995 de beslissingen van de eerste rechter omtrent de vordering tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding in
kracht van gewijsde waren getreden; het
toelaatbaar en gegrond verklaren van het
hoger beroep tegen een beslissing die meer
dan een maand na haar betekening aanhangig gemaakt wordt bij de appelrechter
noodzakelijkerwijze een schending inhoudt
van artikelen 28, 1051 (eerste lid; zoals
gewijzigd) en 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek:

Overwegende' dat, hoewel volgens
artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil
zelf aanhangig maakt bij de rechter in
hoger beroep, het evenwel aan de partijen staat door het hoofdberoep of door
het incidenteel beroep de perken te bepalen waarbinnen de appelrechter over
de aan de eerste rechter voorgelegde
betwistingen uitspraak moet doen;
Dat wanneer een beperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis, geen nakomend hoger beroep kan
worden ingesteld door de appellant tegen de overige beslissingen waartegen hij geen hoger beroep had ingesteld wanneer ingevolge de betekening
van het vonnis de termijn van hoger
beroep verstreken is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. het bestreden vonnis op
20 mei 1994 was betekend; 2. verweerster tijdig en regelmatig hoger beroep heeft ingesteld; 3. het hoger beroep beperkt was tot de vordering tot
echtscheiding van eiser op grond van
artikel 231 van het Burgerlijk Wethoek; 4. verweerster bij conclusie van
10 juli 1995 de volledige vernietiging
heeft gevraagd van het beroepen vonnis dat de vordering tot echtscheiding van eiser op grond van artikel
232 van het Burgerlijk Wetboek zonder voorwerp heeft verklaard en dat
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over de vordering van verweerster tot
onderhoudsgeld niet heeft kunnen oordelen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerster haar hoger beroep in conclusie heeft uitgebreid en
deze uitbreiding toelaatbaar is;
Dat het aldus de artikelen 28, 1051,
eerste lid, en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
25 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Verbist.
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4o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMSTHERSTELPLICHT- ZAKEN- GEMEENTELIJKE
OVERHEID - VEILIGHEIDSVERPLICHTINGWEGEN - BEWAARDER VAN DE ZAAK- BEOORDELING- GRENZEN.

5° WEGEN- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- ZAKEN
- GEMEENTELIJKE OVERHEID- VEILIGHEIDSVERPLICHTING- WEGEN- BEWAARDER VAN
DE ZAAK- ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- GRENZEN.

1o Bewaarder van de zaak, in de zin van
art. 1384, eerste lid, B. W., is hij die voor
eigen rekening ervan gebruik maakt, het
genot ervan heeft of ze onder zich houdt,
met recht van leiding en toezicht (1).
2°, 3°, 4 o en 5° De rechter oordeelt onaantastbaar in feite wie de bewaarder van de
zaak is in de zin van art. 1384, eerste lid,
B. W., mits hij het begrip bewaarder van
de zaak niet miskent; uit de enkele verplichting die op de gemeentelijke overheid rust de veiligheid van de wegen op
haar grondgebied te handhaven, kan de
rechter niet naar recht afleiden dat die
overheid bewaarder van de zaak is (2).
(GEMEENTE ZWIJNDRECHT T. STOKS)
ARREST
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1e

(A.R. C.96.0404.N)
KAMER -

25 maart 1999

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT ZAKEN- BEWAARDER VAN DE ZAAK- BEGRlP.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT ZAKEN GEMEENTELIJKE OVERHEID VEILIGHEIDSVERPLICHTING- WEGEN- BEWAARDER VAN DE ZAAK- ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTERGRENZEN.

3° GEMEENTE -

AANSPRAKELIJKHEID BillTEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- ZAKEN GEMEENTELIJKE OVERHEID VEILIGHEIDSVERPLICHTING- WEGEN- BEWAARDER VAN DE ZAAK- ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER GRENZEN.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de
gecoordineerde Grondwet, 1382, 1383, 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 50
(1) Cass., 29 okt. 1987, A.R. 7721 en 7818, nr.
124, en 24 jan. 1991, A.R. 8802, nr. 276.
(2) Zie H. VANDENBERGHE en M. VAN QUICKEN·

"Overzicht van rechtspraak- Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 1985-1993",
T.P.R., 1995, 1115, die ervan uitgaan dat de
veiligheidsverplichting van de gemeente gebonden is aan de voorzichtigheidsplicht voortvloeiend
uit artikelen 1382 en 1383 B.W; contra, J.L. FAG.
NART, "La responsabilite civile", J.T., 1976, nr. 106,
p. 608.
BORNE,
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van het decreet van 14 december 1789 tot
inrichting van de gemeenten en 3,1° van
het decreet van 16-24 augustus 1790 op de
rechterlijke organisatie, deze beide laatste bepalingen zijnde thans artikel 135 § 2
van de Nieuwe Gemeentewet, gecoiirdineerd bij bet Koninklijk Besluit van 24 juni
1988, bekracbtigd bij de wet van 26 mei
1989, en ingevoegd bij de wet van 27 mei
1989,
doordat bet bestreden arrest van bevestiging de oorspronkelijke vordering van eerste verweerder ook ten aanzien van eiseres gegrond verklaart en eiseres alsook
tweede verweerder veroordeelt tot betaling aan eerste verweerster van provisioneel 50.000 frank in boofdsom met aanstelling van een deskundige en de zaak
terug naar de eerste rechter verzendt voor
verdere afhandeling na neerlegging van bet
deskundig verslag, op de gronden dat de
plaats van bet ongeval een rijksweg is en
ook de trottoirs en gelijkgrondse bermen
met inbegrip van de riolering deel uitmaken van deze weg (... ); dat de bewaring van
bet wegennet onder de bevoegdbeid valt
van de overbeid tot wier domein bet beboort; dat tweede verweerder als eigenaar en wettelijk bebeerder van de openbare weg en zijn aanhorigbeden derhalve
aansprakelijk is voor de rijbaan, de voetpaden, fietspaden en bermen onder zijn bebeer;( ...) dat ook eiseres als bewaarder van
de weg mede aansprakelijk is voor de
scbade veroorzaakt door een gebrek in de
wegen en aanborigbeden op haar grondgebied; dat zij het genot ervan heeft of ze
onder zicb boudt met recht van leiding en
toezicht; dat bet feit dat de weg het statuut van rijksweg heeft hieraan geen afbreuk doet; ( ... ) dat dienvolgens zowel
tweede verweerder als eiseres uitsluitend
en solidair aansprakelijk zijn voor bet ongeval en de schadelijke gevolgen er aan verbonden,
terwijl, eerste onderdeel, de bewaarder
van een zaak diegene is die ervan gebruik
maakt voor eigen rekening die er het genot van beeft of de zaak bewaart met recbt
van leiding en toezicht; dat, zoals het bestreden arrest overigens ook vaststelt, de
bewaring van het wegennet onder de bevoegdbeid valt van de overheid tot wiens
domein bet beboort; dat aldus de staat
zegge in casu tweede verweerder de bewaarder is van de rijks- en autosnelwegen en dus ook van de rijksweg gelegen op
de plaats waar bet litigieuze ongeval zich
op 31 mei 1989 voordeed; dat de gemeente
zegge in casu eiseres zodoende de bewaarder is van haar eigen gemeentewegen; dat
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de aansprakelijkheid van de gemeente voor
de schade veroorzaakt door een gebrek in
een rijweg en zijn aanhorigheden (trottoirs en gelijkgrondse bermen o.a.) op haar
grondgebied dan ook enkel kan voortvloeien
uit de veiligbeidsverplichting welke aan de
gemeente is opgelegd ingevolge de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek evenals door de ten tijde van bet ongeval van 31 mei 1989 nog geldende
revolutionaire decreten van 1789 en 1790;
dat deze specifieke aansprakelijkheid van
de gemeente bijgevolg duidelijk te onderscheiden is van de aansprakelijkheid van
de bewaarder op grond van artikel 1384,
eerste lid van bet Burgerlijk Wetboek; dat
immers de politionele bevoegdheid van de
gemeente t.a.v. een rijksweg op haar grondgebied, geput uit de revolutionaire deereten van 1789 en 1790 en sedert de opbeffing van deze decreten uit o.m. artikel 135
§ 2 van de nieuwe Gemeentewet, van de gemeente nog geen bewaarder van deze rijksweg maakt; dat de gemeente, krachtens
deze decreten en/of wetsbepaling, inderdaad niet noodzakelijk de macht verwerft
om de zich op baar grondgebied bevindende rijksweg te beheren of toezicht en
controle uit te oefenen op deze rijksweg; dat
bet feit dat in casu de weg van de plaats
van het ongeval bet statuut van rijksweg
beeft alleszins maakt dat tweede verweerder er de bewaarder van is en niet eiseres, zodat dit feit hoe dan ook enkel geen
afbreuk kan doen aan de aansprakelijkbeid van eiseres, op wier grondgebied de
weg in kwestie zich bevindt, wegens tekortkoming aan de baar opgelegde
veiligbeidsverplicbting; dat een gemeente,
die tekort scbiet in bet nakomen van de
baar opgelegde veiligbeidsverplichting, aldus in solidum met de bewaarder kan veroordeeld worden tot scbadeloosstelling; dat
bet bestreden arrest, - klaarblijkelijk ingevolge een duidelijke begripsverwarring
tussen (1) de aansprakelijkheid van de bewaarder van de rijksweg zijnde in casu
tweede verweerder, enerzijds en (2) de specifieke aansprakelijkheid van eiseres, in
baar boedanigheid van gemeentelijke overheid op wiens grondgebied de (tot bet domein van tweede verweerder beborende)
rijksweg in kwestie zich bevindt, ingevolge de op baar rustende veiligbeidsverplicbting, anderzijds, dan ook niet wettig kon beslissen dat eiseres, als bewaarder
van de kwestieuze rijksweg - waarvan bet
Hof van Beroep te Antwerpen overigens ten
onrecbte (cfr. de supra gestelde politionele bevoegdheid, ingevolge de veiligheidsverplicbting, van de gemeente) zonder meer
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aanneemt dat eiseres als gemeente het genot ervan zou hebben of deze rijksweg onder zich zou houden met recht van leiding en toezicht - samen met tweede
verweerder, als overheid tot wier domein de
rijksweg behoort en dus als de eigenlijke
bewaarder te beschouwen, uitsluitend en
solidair aansprakelijk zou zijn voor het litigieuze ongeval en de eraan verbonden
schadelijke gevolgen (schending van de artikelen 1382, 1383, 1384, eerste lid van het
Burgerlijk Wetboek, 50, van het decreet van
14 december 1789 tot inrichting van de gemeenten, 3, 1" van het decreet van 16-24
augustus 1790 op de rechterlijke organisatie, thans artikel 135 § 2 van de Nieuwe
Gemeentewet);
tweede onderdeel, nu het aanneemt dat
de plaats van het ongeval een rijksweg is
en dat de bewaring van deze rijksweg onder de bevoegdheid valt van de overheid tot
wiens domein deze weg behoort ofm.a.w.
dat tweede verweerder, als eigenaar en wettelijke beheerder, de hoedanigheid van bewaarder van gezegde tot haar domein behorende rijksweg heeft, het bestreden
arrest niet zonder een duidelijke tegenstrijdigheid kon overwegen dat eiseres, tot
wiens domein de rijksweg in kwestie zeker niet behoort, toch ook de bewaring van
deze rijksweg zou hebben en dus als bewaarder ervan zou te beschouwen zijn; dat
deze tegenstrijdigheid in de motieven van
het bestreden arrest gelijkstaat met een afwezigheid van de grondwettelijk vereiste
redengeving (schending van artikel149 van
de gecoiirdineerde Grondwet),
zodat het bestreden arrest al de in het
middel aangewezen bepalingen heeft geschonden:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bewaarder van
de zaak, in de zin van artikel1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, hij is die voor eigen rekening ervan gebruik maakt, het genot ervan
heeft of ze onder zich houdt, met recht
van leiding en toezicht;
Overwegende dat de rechter onaantastbaar in feite oordeelt wie de bewaarder van de zaak is in de zin van
voormeld artikel, mits hij het begrip
bewaarder van de zaak niet miskent;
Overwegende dat de rechter uit de
enkele verplichting die op de gemeentelijke overheid rust de veiligheid van
de wegen op haar grondgebied te
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handhaven, niet naar recht kan afleiden dat die overheid bewaarder van de
zaak is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de plaats van het ongeval een
rijksweg is en de gelijkgrondse berm
deel uitmaakt van de weg; dat de gelijkgrondse berm een gebrek vertoonde
waardoor hij ongeschikt was voor een
gevaarloos verkeer van voetgangers;
Overwegende dat het arrest beslist
dat eiseres als bewaarder van de weg
medeaansprakelijk is met tweede verweerder voor de aan eerste verweerder toegebrachte schade die veroorzaakt is door een gebrek aan de weg
en zijn aanhorigheden op haar grondgebied;
Dat het arrest zodoende zijn beslissing niet naar recht verantwoordt ;
Dat het onderdeel gegrond is;

t
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwij st de zaak naar het Hof
van Beroep te Gent.
25 maart 1999 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Houtekier.
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1° GEMEENTE -

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN- KOSTEN- VERPLICHTINGMRD.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- ALLERLEI- BRAND- BESTRIJDINGSMAATREGELEN
- GEMEENTE- GEMEENTELIJKE BRANDWEER
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- TUSSENKOMST- KOSTEN- VERPLICHTING
-AARD.

1° en 2° De verplichting de passende maatregelen te nemen om brand te voorkomen, de nodige hulp te verstrekken om de
brand te doen ophouden en de kosten
daarvan te dragen, is een eigen niet subsidiaire verplichting van de gemeenten
(1). (Artt. 135, § 2, tweede lid, 5°, en 255,
11°, Nieuwe Gemeentewet.)
(VAN HERREWEGE, OTT T. STAD LOKEREN)
ARREST

(A.R. C.96.0447.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 mei 1996 in laatste aanleg gewezen door de Vrederechter van het kanton Lokeren;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1382, 1383 en
1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek en 135, § 2, in het bijzonder tweede
lid, 5" (ingevoegd door artikel 2, § 4, van de
Wet van 27 mei 1989) en 255, 11", van de
Nieuwe Gemeentewet, gecodiliceerd bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1988, bekrachtigd bij artikel 1 van de Wet van 26 mei
1989,
doordat de Vrederechter in het bestreden vonnis de vordering van verweerster,
ertoe strekkende eisers te veroordelen tot
vergoeding van de kosten van het optreden van de gemeentelijke brandweer ter ge(1) Zie Cass., 13 april1988 (voltallige terechtzitting), A.R. 5839, nr. 492, met concl. adv.-gen.
Janssens de Bisthoven, in Bull., en 15 nov. 1990,
A.R. 8783, nr. 151; zie ook WILKIN, R., Precis de
droit communal, Brussel, Bruylant, 1959, p. 293,
nr. 372; TROOSTERS, J., De organisatie in Belgie
voor de beveiliging tegen brand, Adm. Lex., 1969,
p. 97-99; noot onder Kh. Namen, 1 maart 1923,
Rev.Comm., p. 179-183; Memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende wijziging van
de nieuwe gemeentewet, Gedr. St., Kamer, 669/
1-88/89, p. 2 en 7; de antwoorden op parlementaire vragen : nr. 92, Vr. en Antw., Kamer, 1965/
66, 1239, nr. 147; ibid., Senaat, 1982/83, 1138, en
nr. 168, ibid., Kamer, 1982/83, 2435, nr. 63, ibid.,
1983/84; en de koninklijke besluiten houdende
vemietiging van gemeenteraadsbesluiten : van 2
maart 1932 (gemeente La Louviere), B.S., 11
maart 1932, 1240, van 16 jan. 1954 (gemeente
Stevoort), ibid., 20 maart 1954, 2102, en 9 augustus 1955 (gemeente Waasmunster), ibid.,
19-20 sept. 1955, 5643.
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legenheid van blussingswerken bij een door
de minderjarige zoon van eisers veroorzaakte brand, gegrond verklaart, op grand
van volgende motieven :
"(Eisers) tornen aan de vordering,
vooropstellende dat het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade door de
primaire verplichting van de stad werd
doorbroken, inhoudende diens taak om over
de veiligheid van de burgers te waken en
om derwijze niet slechts de brandweerdienst - doch daarenboven de brandweerinterventies te financieren;
Dit standpunt kan niet bijgetreden worden, ervan uitgaande dat deze op een verwarring stoelt tussen het feitelijk oorzaakbegrip, eigen aan de artikelen 1382 e.v.
B.W., en de juridische oorzaak of rechtsgrond, eigen aan de artikelen 1108, 1131,
1132 en 1133 B.W.;
De equivalentieleer impliceert de gelijkwaardigheid van aanleiding en oorzaak die,
naargelang, door de rechter, soeverein, in
de zin van noodzakelijke oorzaak van het
sinister kunnen worden bepaald;
De economie van de wet op de brandweer beoogt de organisatie van de
brandweerdienst, die de gemeenschap dient
te dragen, doch daarenboven niet de plicht
om de kosten, eigen aan iedere interventie, aan de gemeenschap op te dringen;
De theorie van de doorbreking van het
causaal verband naar de fout van de derde
toe kan slechts weerhouden worden indien (verweerster) kontraktueel of wettelijk verplicht was om de kosten van de interventie te dragen; zie Cass. 9/3/84, R. W
1983-84, 2805 en Cass. 15/3/85, R. W 198485(,)2017" (vonnis, p. 2),

terwijl verweerster uitdrukkelijk erkende dat de brandweer ingevolge haar
wettelijke plicht gehouden was tot tussenkomst (antwoordbesluiten, nr. 6);
De gemeenten krachtens artikel135, § 2,
van de Nieuwe Gemeentewet inderdaad tot
taak hebben te voorzien, ten behoeve van
de inwoners, in een goede politie, met name
over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en
plaatsen en in openbare gebouwen;
Meer bepaald het nemen van passende
maatregelen om rampen en plagen zoals
brand te voorkomen en het verstrekken van
de nodige hulp om ze te doen ophouden,
aan de waakzaamheid en het gezag van de
gemeenten wordt toevertrouwd;
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De uitgaven betreffende deze plaatselijke veiligheids- en gezondheidspolitie luidens artikel 255 van de Nieuwe Gemeentewet uitgaven zijn die door de wet aan de
gemeenten zijn opgelegd;
De wetgever aldus de brandbestrijding
aan de gemeenten heeft opgedragen niet aileen ter bescherming van diegene wiens
goed door brand wordt geteisterd, doch ook
en vooral om te voorkomen dat door uitbreiding van de brand de overige inwoners van de gemeente gevaar zouden lopen;
Dergelijke efficiente brandbestrijding impliceert dat de gemeente, zoals door eisers in besluiten werd aangevoerd (p. 3, nr.
2), in geval van brand een primaire verplichting heeft om op te treden en zij dan
ook de kosten van deze tussenkomst dient
te dragen;
Indien de gemeente slechts een subsidiaire plicht zou hebben om op te treden in
geval van brand, m.a.w. slechts zou dienen op te treden indien diegene door wiens
toedoen de brand is ontstaan geen maatregelen treft, het gevaar zeer groot is dat
op het ogenblik dat de brandweer tussenkomt, de brand zich reeds heeft uitgebreid
naar naburige gebouwen;
Indien de gemeente de kosten van de
brandbestrijding niet definitief te haren
laste zou dienen te nemen en deze zou kunnen verhalen op diegene door wiens fout of
onachtzaamheid de brand is ontstaan, of
ten gunste waarvan de brandweer is
tussengekomen, de kans reeel is dat laatstgenoemde uit vrees voor de hoge kosten
niet onmiddellijk de brandweer zal ter hulp
roepen;
Alsdan, gezien particulieren uiteraard
niet dezelfde middelen ter beschikking hebben als de brandweer om op efficiente wijze
de brand te bestrijden, de kans dat de
brand zich zal uitbreiden naar belendende
percelen veel groter is dan wanneer de
brandweer onmiddellijk zou zijn tussengekomen;
Het terugvorderen door de gemeente van
de brandbestrijdingskosten van diegene
door wiens toedoen de brand is ontstaan of
ten gunste waarvan de tussenkomst is geschied, dus een groter gevaar voor de gemeenschap meebrengt en derhalve ingaat
tegen een efficiente brandbestrijding en tegen de bedoeling van de wetgever;
Dit overigens wordt bevestigd door het
feit dat de wetgever dergelijke terugvordering in artikel 85, tweede lid, van de Wet
van 24 december 1976 betre:ffende de budgettaire voorstellen 1976-1977 heeft voor-
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zien voor de kosten door de gemeentelijke
brandweerdiensten veroorzaakt tijdens
prestaties verricht buiten de hun door de
wetten en reglementen opgelegde interventies, doch dergelijke algemene
terugvorderingsmogelijkheid niet heeft
voorzien voor het geval dat de brandweer,
zoals te dezen, ingevolge haar wettelijke
plicht tot tussenkomst was gehouden;
Deze wettelijke verplichting tot tussenkomst verhindert dat vergoedbare schade
in de zin van artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, nu blijkens de wet de
te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die ze verrichtte, zelfs als de omstandigheid op grond waarvan tot deze uitgave
of prestatie werd overgegaan, een gevolg is
van een onrechtmatige daad;
Minstens dient te worden vastgesteld dat
de overheid die kosten doet aileen om zich
te kwijten van een haar door de wet of een
verordening opgelegde verplichting, door de
loutere vervulling van die verplichting geen
schade lijdt die in oorzakelijk verband
staat, in de zin van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, met de eventuele fout
van een derde,
zodat de Vrederechter niet wettig kon beslissen dat er geen sprake kon zijn van verbreking van het causaal verband tussen de
fout en de schade door de tussenkomst van
de wettelijke verplichting van de gemeente,
en bijgevolg de vordering van verweerster
niet wettig gegrond kon verklaren (scherrding van alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat uit de artikelen
135, § 2, tweede lid, 5", en 255, 11",
van de Nieuwe Gemeentewet, volgt
dat de gemeenten de passende maatregelen moeten nemen om brand te
voorkomen en de nodige hulp moeten verstrekken om de brand te doen
ophouden en dat zij de kosten daarvan dienen te dragen;
Dat die verplichting een eigen, wettelijke, niet subsidiaire verplichting
van de gemeenten uitmaakt;
Overwegende dat het vonnis dat anders oordeelt, de artikelen 135, § 2,
tweede lid, 5", en 255, 11", van de
Nieuwe Gemeentewet schendt;
Dat het middel gegrond is;

--- r _I:__:_:_---- -
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit
de vordering ontvankelijk verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Vrederechter van het kanton Dendermonde.
26 maart 1999 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Btitzler en Houtekier.

(M ... )

(A.R. C.99.0067.N)

26 maart 1999 - 1• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal.
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KAMER-

29 maart 1999

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR)- OPNr. 185
1• KAMER- 26 maart 1999
1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA.KEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN- BESLISSING GEWEZEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 26
JUNI 1990 - BESCHERMING VAN DE PERSOON
VAN DE GEESTESZIEKE - VERZOEKSCHRIFTARTIKEL 1080 GER W. - 'IDEPASSELIJKHEID.

2° GEESTESZIEKE -

BESLISSING GEWEZEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 26 JUNI
1990- BESCHERMING VAN DE PERSOON VAN
DE GEESTESZIEKE - CASSATIEBEROEP VORM- VERZOEKSCHRIFT- ARTIKEL 1080
GER W. - 'IDEPASSELIJKHEID.

1o en 2° De wet van 26 juni 1990 betref-

fende de persoon van de geestesziekte
houdt geen afwijkende bepaling van artikel1080 van het Gerechtelijk Wetboek
in, zodat het verzoekschrift waarbij een
voorziening in cassatie wordt ingesteld
met toepassing van artikel 31 van de
voormelde wet van 26 juni 1990 ondertekend moet zijn door een advocaat bij het
Hofvan Cassatie (1). (Artt. 1080 Ger.W.,
en 31 wet 26 juni 1990 betreffende de
persoon van de geesteszieke.)
(1) Cass., 8 dec. 1997,A.R. C.97.180.N, nr. 536.

DRACHTEN- ALGEMENE OPDRACHT- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- VREEMDELINGENBEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATENDEFINITIEF BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE
VERLATEN- BEGRIP.

2° VREEMDELINGEN -

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN -BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - DEFINITIEF BEVEL OM
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- BEGRIP.

3° ARBITRAGER OF -

CASSATIEMIDDELPREJUDICIEEL GESCHIL -ARBITRAGEHOFVROEGER ARREST- VRAAG MET HETZELFDE
ONDERWERP - HOF VAN CAS SATIE - VERPLICHTING.

4o PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF CASSATIEMIDDEL
ARBITRAGEROF- VROEGER ARREST- VRAAG
MET HETZELFDE ONDERWERP- HOFVAN CASSATIE - VERPLICHTING.

1o en 2° Het bevel om het grondgebied te

verlaten is definitief in de zin van art. 57,
§ 2 O.C.M.W.-wet, wanneer daartegen

gee'n opschortend beroep meer bij een bestuurlijke overheid of bij de Raad van
State kan worden ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie die uitspraak moet doen inzake
vreemdelingenrecht; het instellen van een
vordering bij de Raad van State tot schorsing van het bevel om het grondgebied te
verlaten heeft op zich geen opschortende
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werking (1). (Artt. 7, 63, 63.5, 67, 69 en
70 Vreemdelingenwet; art. 17 Wet Raad
van State; art. 57,§ 2, O.C.M.W.-wet (2).)

67, 69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17 Wet
Raad van State; art. 57, § 2, O.C.M.W.wet (5).)

3° en 4° Uit art. 26, § 2, Bijzondere Wet
Arbitragehof, volgt dat, wanneer een middel een vraag, als bedoeld in art. 26, § 1,
3", voor het Hofvan Cassatie opwerpt, het
Hof niet ontslagen is van de verplichting het Arbitragehof te verzoeken over die
vraag uitspraak te doen, wanneer het
Arbitragehof, in een vroeger arrest, bij
wege van een prejudiciele beslissing reeds
uitspraak heeft gedaan over een vraag
met hetzelfde onderwerp (3). (Art. 26, § 1,
3°, en§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)

Door er anders over te beslissen en de
tweede verweerder bijgevolg te veroordelen om aan de eerste verweerder maatschappelijke dienstverlening tegen het gebruikelijke tarief te verstrekken van 1 dec.
1994 tot 9 jan. 1997, schendt het bestreden arrest art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet,
v66r de wijziging ervan bij de wet
15 juli 1996.

(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS
VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
T. FURMEET E.A.)

Advocaat-generaal Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling) :
1. Het bevel om het grondgebied te verlaten is definitiefin de zin van art. 57, § 2,
O.C.M.W.-wet, wanneer daartegen geen opschortend beroep meer bij een bestuurlijke overheid ofbij de Raad van State kan
worden ingesteld en niet wanneer het niet
meer vatbaar is voor beroep bij enige overheid of rechterlijke instantie die uitspraak
moet doen inzake vreemdelingenrecht; het
instellen van een vordering bij de Raad van
State tot schorsing van het bevel om het
grondgebied te verlaten heeft op zich geen
opschortende werking (4). (Art. 7, 63, 63.5,
(1) Zie concl. O.M.
(2) Art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet, v66r de wijziging ervan bij art. 65 wet 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

2. Zoals Uw Hof reeds in vroegere arresten heeft vastgesteld, volgt die oplossing
niet alleen uit het onderling verband tussen de bepalingen waarvan eiser de scherrding aanvoert, maar is zij daarenboven conform het algemeen rechtsbeginsel van het
recht op de continu!teit van de openbare
dienst, het "privilege du prealable" en de ermee samenhangende regel, volgens welke
de beroepen in bestuurszaken, in de regel, geen opschortende werking hebben; dat
"privilege" en die regel zijn toepassingen
van voornoemd algemeen rechtsbeginsel (6).

Voornoemde begrippen kunnen als volgt
worden uitgelegd :
1) het algemeen rechtsbeginsel van de
continu!teit van de openbare dienst is het
beginsel volgens hetwelk de activiteit van
een openbare dienst niet kan worden onderbroken omdat zij, per definitie, voorziet in de behoefte van de gemeenschap,
waarin volgens de regering moet worden
voorzien, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen;
2) het "privilege du prealable", dat een
toepassing is van voornoemd algemeen beginsel, volgt uit het feit dat het bestuur, in
tegenstelling tot prive-personen, zelf uitvoerbare beslissingen kan nemen, d.w.z. beslissingen waarvan de tenuitvoerlegging
niet onderworpen is aan de voorafgaande
tussenkomst van de rechter; voornoemde
administratieve beslissing wordt aldus vermoed wettig te zijn;

(3) Zie concl. O.M.
(4) Cass., 17 feb. 1997, A.R. S.96.0081.F, nr. 90;
raadpl. Cass., 21 okt. 1996, A.R. S.96.0021.N, nr.
390; vlg. Cass., 4 sept. 1995, A.R. S.94.0133.F en
4 dec. 1995, A.R. S.95.0038.N, nrs. 361 en 523;
Soc. Kron., 1995, p. 475 en de opmerkingen van
H. FuNcK; J.L.M.B., 1996, p. 4 en de opmerkingen van J.F. FUNCK; J.T.T., 1996, p. 43 en 46, en
de opmerkingen van 0. MICHIELS; 21 april1997,
A.R. S.96.0138.F, nr. 193; 9 maart 1998, A.R.
S.97.0075.F, nr. 130.

(5) Art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet, v66r de wijziging ervan bij art. 65 wet 15juli 1996, B.S., 5 okt.
1996, p. 25616 (zie ook de artt. 69, § 1, en 70 van
voornoemde wet 15 juli 1996, en art. 1, K.B. 12
dec. 1996, B.S., 31 dec. 1996, uitg. 3, p. 32517).
(6) Raadpl. concl. O.M. v66r Cass., 7 dec. 1998,
A.R. S.97.0165.F, nr. 505; J. DEMBOUR, Droit administratif, 3de uitg., Luik, 1978, nrs. 22, 50, 52,
220 en 221; J. SALMON, Le Conseil d'Etat, deel I,
Brussel, 1994, p. 364 tot 366 en 550.
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3) Aan het "privilege du prealable" beantwoordt noodzakelijkerwijs de regel valgens welke beroepen in bestuurszaken geen
opschortende werking hebben;
4) op laatstgenoemde regel bestaan weliswaar uitzonderingen, maar de voor de
Raad van State ingestelde vordering tot
schorsing behoort daar niet toe; de voor de
Raad van State ingestelde vordering tot
schorsing heeft dus op zich geen opschortende werking; daarentegen heeft de wetgever aan de Raad van State, in het kader van dat administratiefkort geding, de
bevoegdheid toegekend om de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestuurshandelingen, zelfs met dwangsom, op te
schorten. Door die regeling heeft hij een uitzondering ingevoerd op het "privilege du
prealable" (art. 17 Wet Raad van State).
3. Bij arrest van 22 april1998 heeft het
Arbitragehof beslist dat het woord "uitvoerbaar'' in het derde en vierde lid van het
nieuwe art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet, nietig is.
Volgens het Arbitragehof heeft die vernietiging tot gevolg dat voornoemd art. 57,
§ 2, moet worden gemterpreteerd als zijnde
niet van toepassing op de vreemdeling die
gevraagd heeft om als vluchteling te worden erkend, wiens verzoek is verworpen en
die een bevel heeft gekregen het grondgebied te verlaten, zolang de beroepen die hij
voor de Raad van State heeft ingesteld tegen de beslissing die de Commissarisgeneraal voor de vluchtelingen en de staatlozen met toepassing van art. 63.3,
Vreemdelingenwet, heeft genomen of tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen niet zijn beslecht (7).,
Ik zal niet ingaan op de vraag op welke
grondwetsbepaling, wetsbepaling of algemeen rechtsbeginsel het Arbitragehof zich
wel heeft kunnen baseren om zich het recht
toe te eigenen zijn uitlegging van het
nieuwe art. 57, § 2, O.C.M.W.-wet, aan de
hoven en de rechtbanken op te leggen, aangezien de vraag die in voornoemd arrest
van 22 april 1998 beantwoord wordt, geen
verband houdt met de aan Uw Hof gestelde
vraag, die betrekking heeft op de toepassing van art. 57, § 2, voor en niet na de wijziging ervan bij de wet 15 juli 1996.
Als zodanig heeft het arrest van
22 april 1998 van het Arbitragehof dus hoe
dan ook geen invloed op het onderzoek van
(7) Arbitragehof, 22 aprill998, nr. 43/98, B.S.,
1998, p. 13340; J.L.M.B., 1998, p. 884 en de opmerkingen van A. Simon.
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het in de onderhavige zaak tot staving van
de voorziening aangevoerde middel.
4. Een kieser probleem is misschien wel
de invloed die het onderling verband tussen de artt. 3 en 13 E.VR.M. zou kunnen
hebben op een geschil, zoals dat, welk in de
onderhavige zaak aan de feitenrechter werd
onderworpen.
Ik herinner eraan dat luidens art. 3, niemand aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende behandelingen of
straffen mag worden onderworpen, terwijl, krachtens art. 13, eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in dat Verdrag zijn
vermeld, zijn geschonden, recht heeft op
daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien die schending
zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.
Zou het feit dat de voor de Raad van
State ingestelde vordering tot schorsing van
de tenuitvoerlegging van het bevel het
grondgebied te verlaten krachtens het nationale recht geen opschortende werking
heeft en dat het bevel het grondgebied te
verlaten, bijgevolg, reeds definitief is v66r
de Raad van State over die vordering uitspraak heeft gedaan, niet soms de voorwaarden voor een onmenselijke ofvernederende behandeling kunnen scheppen in
de zin van art. 3 E.VR.M. (8) en, bijgevolg, kunnen leiden tot de toepassing van
art. 13, omdat in dat geval een in dat Verdrag erkend recht zou zijn geschonden?
Zelfben ik de mening toegedaan dat het
een kwestie van omstandigheden is.
Uit de vermeldingen van het bestreden
arrest blijkt te dezen niet dat zulks voor de
eerste verweerder het geval zou zijn. Uw
Hof is echter niet bevoegd om feitelijke gegevens na te gaan. De overweging van het
bestreden arrest, volgens welke "de aanwezigheid (van de eerste verweerder) op het
Belgische grondgebied vereist is om hem in
staat te stellen verweer te voeren en zijn
argumenten naar voren te brengen in het
kader van de rechtspleging tot schorsing
voor de Raad van State", is mijns inziens
op zich onvoldoende. Om een eventuele invloed te hebben op de oplossing in rechte,
zou die overweging - wat te dezen niet het
geval is - als een gevolg moeten worden
(8) Vgl. S. SAROLEA, "Aide sociale aux etrangers en situation illegale : les droit de l'homme en
quete d'effectivite", J.T., 1998, p. 345 e.v., inz. 348
tot 350.
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beschouwd van de voorafgaande vaststelling dat er sprake is van een onmenselijke of vemederende behandeling. Uit die
overweging van het bestreden arrest kan
echter op zich niet worden afgeleid dat er
van een dergelijke behandeling werkelijk
sprake is of zelfs sprake zou kunnen zijn.
Ret bepaalde in art. 3 mag immers niet
worden verward met het bepaalde in art.
13, waarvan de toepassing precies onderworpen is aan de voorwaarde dat een bij
het Verdrag gewaarborgd recht of gewaarborgde vrijheid is geschonden. Ret moet immers worden beklemtoond dat het bepaalde
in art. 13 geen algemeen recht op daadwerkelijke rechtshulp tegen elke handeling van het bestuur waarborgt.
5. Zoals ik reeds zei, schendt het bestreden arrest aldus art. 57, § 2, O.C.M.W.wet, v66r de wijziging ervan bij de wet
15 juli 1996.

In het enige middel wordt Uw Rof evenwei aldus de vraag gesteld of de artt. 10 en
11 Gw. door een wet worden geschonden.
In zijn arrest nr. 108/98 van 21 okt. 1998,
dat gewezen is in een zaak die geen verband houdt met de onderhavige zaak, heeft
het Arbitragehof immers voor recht gezegd dat art. 57,§ 2, O.C.M.W.-wet, zoals
het is ingevoegd bij de W. 30 dec. 1992, de
artt. 10 en 11 Gw. schendt, indien de daarin
vervatte zinswending "definitief bevel om
het grondgebied te verlaten" zo wordt uitgelegd dat een bevel definitief is wanneer
daartegen geen opschortend beroep meer
kan worden ingesteld voor een bestuurlijke overheid ofvoor de Raad van State (9).
Er moet terloops gewezen worden op het
feit dat het Arbitragehof, in datzelfde arrest van 21 okt. 1998, tevens voor recht gezegd heeft dat de voornoemde versie van
art. 57, § 2, de artt. 10 en 11 Gw. niet
schendt, indien de daarin vervatte zinswending "definitiefbevel om het grondgebied te verlaten" zo wordt gei:nterpreteerd
dat een bevel slechts definitief is wanneer de beroepen die voor de Raad van
State zijn ingesteld tegen de beslissing van
de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met toepassing van
art. 63/3 van de wet of tegen de beslissing van de vaste Beroepscommissie voor
vluchtelingen zijn beslecht.
(9) Arbitragehof, 21 okt. 1998, nr. 108/98, B.S.,
1999, p. 2702.
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N a deze randbemerking kom ik onmiddellijk terug op het dictum van het arrest
van 21 okt. 1998 van het Arbitragehof, dat
ik als eerste heb vernoemd en dat ons aanbelangt, gelet op de interpretatie die Uw
Rof aan voornoemd art. 57, § 2 geeft.
Vast staat dat het arrest van het
Arbitragehof dat een wetsbepaling strijdig met de artt. 10 en 11, gecoordineerde
Gw. (1994) verklaart, die wetsbepaling weliswaar niet vernietigt of opheft. Daarom
moet de wetsbepaling die volgens het
Arbitragehof strijdig is met de Gw., in beginsel, nog steeds worden toegepast. De
rechtbanken van de Rechterlijke Macht bevinden zich dan evenwel in een moeilijke
positie, zelfs in weerwil van art. 28, Bijzondere Wet Arbitragehof, luidens hetwelk het rechtscollege dat de prejudiciele
vraag heeft gesteld, evenals elk ander
rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak
doet, voor de oplossing van het geschil naar
aanleiding waarvan de in art. 26 van die
wet bedoelde vragen zijn gesteld, zich moet
voegen naar het arrest van het Arbitragehof.
De rechtbanken van de Rechterlijke
Macht moeten het recht immers in zijn geheel toepassen, met inbegrip van de artt. 10
en 11, gecoordineerde Gw. (1994), en niet
alleen de door het Arbitragehof ongrondwettig verklaarde wetsbepaling (10).
Dat is de reden waarom in het geval dat
het Arbitragehof in een andere zaak uitspraak heeft gedaan over een prejudiciele
vraag, de thans geadieerde rechtbank van
de Rechterlijke Macht aan dat Rof geen
prejudiciele vraag over hetzelfde onderwerp kan stellen, maar over het geschil uitspraak moet doen met inachtneming van de
hierarchie van de rechtsregels. De betrokken wetsbepaling kan dus alleen nog worden toegepast, voor zover althans die toepassing in de praktijk nog mogelijk is, mits
de hierarchie van de rechtsregels, d.w.z. de
voorrang van de artt. 10 en 11 gecoordineerde Gw. (1994) hoven de ongrondwettige wetsbepaling, wordt geeerbiedigd, rekening houdend met het feit dat die
wetsbepaling gemterpreteerd wordt door de
(10) Wat die kiese vragen betreft, raadpl. M.
"La procedure de reclamation devant le directeur regional des contributions apres I'arret de
la Cour d'arbitrage du 10 juin 1998", R.G.F., 1998,
p. 341; vgl. "Beschouwingen over de gevolgen van
de door het Arbitragehof gewezen arresten",
plechtige openingsrede van proc.-gen. Krings, voor
het Hofvan 2 sept. 1985, A.C., 1985-86, nr. 62.
MoRIS,
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rechtbank van de Rechterlijke Macht en
niet door het Arbitragehof (11).
6. In dit geval krijgt Uw Hof, in dit stadium van de cassatieprocedure, niet af te
rekenen met die moeilijkheid.
Uit art. 26, § 2, Bijzondere Wet
Arbitragehof, volgt immers dat, wanneer
een vraag, als bedoeld in art. 26, § 1, 3°,
van die wet, zoals in dit geval, in een middel wordt opgeroepen voor het Hofvan Cassatie, het Hof niet ontslagen is van de verplichting het Arbitragehof te verzoeken over
die vraag uitspraak te doen, wanneer het
Arbitragehof, in een vroeger arrest, bij wege
van een prejudiciele beslissing reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag met
hetzelfde onderwerp (12). (Art. 26, § 1, 3°,
en § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof).
Ten slotte wijs ik er nog op dat de regel, volgens welke Uw Hof de voorkeur
geeft aan de uitlegging die het meest conform de Gw. is, in dit geval niet onmiddellijk van toepassing is, aangezien de interpretatie die Uw Hof aan de wet gegeven
heeft, dagtekent van v66r het arrest nr.
108/98 van 21 okt. 1998 van het Arbitragehof.
'7. Ik ben bijgevolg van oordeel dater
grond bestaat om :
1) de uitspraak op te schorten, tot wanneer het Arbitragehof uitspraak zal hebben gedaan, bij wege van prejudiciele beslissing, over de vraag of art. 57, § 2,
O.C.M.W.-wet, v66r de wijziging ervan bij
de wet 15 juli 1996, de artt. 10 en 11, gecoiirdineerde Gw. (1994), schendt;
2) de kosten aan te houden.
Conclusie : Prejudiciele vraag.
ARREST

(uertaling)

(A.R. S.97.0056.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 februari 1997 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 57,§§ 1 en 2, van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, 7, 8,
63, 63.2, 63.5, 64, 67, 69, 70 van de wet van
(11) Raadpl. Cass., 15 nov. 1993, A.R. 9147, nr.
459; 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50.
(12) Cass., 19 jan. 1989, A.R. F.898.F, nr. 295;
6 april1992, A.R. M.561.F, nr. 423; 10 okt. 1996,
A.R. C.95.0289, nr. 372.
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15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en 17 van de gecoiirdineerde wetten op
de Raad van State, zoals artikel57, § 2, van
de wet van 8 juli 1976 en de artikelen 7,
63.5 en 64 van de wet van 15 december
1980 van toepassing waren v66r de wijziging ervan bij de wet van 15 juli 1996, en
zoals de artikelen 69 en 70 van de wet van
15 december 1980 van toepassing waren
v66r de wijziging ervan bij de wet van 10
juli 1996,

doordat het ten aanzien van eiser bindend verklaarde arrest, na impliciet doch
zeker te hebben vastgesteld dat de eerste
verweerder bij de Raad van State een vordering had ingesteld tot schorsing van de
tenuitvoerlegging alsook een beroep tot nietigverklaring van de administratieve beslissing, waarbij hem het verblijf in het
land was geweigerd en hij het bevel had
verkregen om het grondgebied te verlaten, en na erop gewezen te hebben dat de
Raad van State nog geen uitspraak had gedaan over de vordering tot schorsing, "(de
tweede verweerder) veroordeelt om (aan de
eerste verweerder) maatschappelijke hulp
tegen het gebruikelijke tarief te verlenen
van 1 december 1994 tot 9 januari 1997",
op grond dat "hetArbeidshofte Brussel, op
15 februari 1996 ( ... ) beslist heeft dat de
maatschappelijke hulp moest worden toegekend tot de dag waarop hem de verwerping van het beroep tot schorsing was betekend", dat "die beslissing in de lijn ligt
van de rechtspraak van dat hof ( ... )", dat
"(de tweede verweerder) niet kan worden
gevolgd, wanneer hij betoogt dat de hulp
moet worden stopgezet vanaf de afgifte van
het definitiefbevel om het grondgebied te
verlaten, ongeacht de voor de Raad van
State hangende procedure tot schorsing",
dat "het Hof van Cassatie, in zijn arresten van 4 september en 4 december 1995,
alsook in zijn laatste arrest van 7 november 1996 (... ), immers een duidelijk standpunt heeft ingenomen over het beroep tot
nietigverklaring, maar niet over de schorsing", dat "de aanwezigheid (van de eerste verweerder) op het Belgische grondgebied noodzakelijk is om hem in staat te
stellen verweer te voeren en zijn verweermiddelen voor te dragen in het kader van
die procedure voor de Raad van State", dat
"... de Raad van State over vijfenveertig dagen beschikt om uitspraak te doen (ook al
kan die termijn wegens overbelasting van
de rol niet worden nageleefd) en dat het ondenkbaar zou zijn dat (de eerste verweerder) tijdens die periode het grondgebied zou
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moeten verlaten, als hij achteraf, in geval van een gunstige beslissing met terugwerkende kracht tot de datum van de vordering toch zou worden teruggeroepen'', dat
''het Hofvan Justitie daarenboven onlangs
eraan herinnerd heeft dat het recht om gehoord te worden, deel uitmaakte van de
recht van verdediging (... )", dat "de maatschappelijke hulp derhalve verder diende
te worden verleend totdat de Raad van
State op zijn minst uitspraak had gedaan
over het beroep tot schorsing"; dat "de eerste kamer van het Arbeidshof te Luik daarenboven, na verwerping van de voorziening, in een eindarrest van 6 februari 1996
eveneens geoordeeld heeft ( ... ) dater redelijkerwijs kon worden betoogd dat er pas
van een werkelijk recht op beroep sprake
is, als de Staat de vreemdeling op generlei wijze belet om in zijn levensonderhoud
te voorzien, zodat hij, in afWachting van de
beslissing, op het grondgebied kan blijven van de Staat die hem opgenomen heeft.
Volgens het Hofvan Cassatie wordt de hulp
stopgezet, zelfs als er een beroep tot schorsing wordt ingesteld en zo nodig kan ze pas
opnieuw worden verleend, als de Raad van
State het bevel om het grondgebied te verlaten daadwerkelijk opschort. Zonder enig
uitzicht op werk en inkomen, is de vreemdeling derhalve niet in staat om zijn recht
van beroep daadwerkelijk uit te oefenen" en
dat "bijgevolg, nu het beroep tot schorsing thans nog altijd hangende is, de voordien verleende maatschappelijke hulp verder moest worden verleend" voor de
betrokken periode van 1 december 1994 tot
9 januari 1997,

terwijl artikel57, § 2, van de wet van 8
juli 1976, v66r de wijziging ervan bij de wet
van 15 juli 1996, in hoofdzaak bepaalt dat
de vreemdeling die zich in een van de in die
bepaling omschreven situaties bevindt en
een definitief bevel om het grondgebied te
verlaten heeft gekregen, geen recht meer
heeft op andere maatschappelijke hulp dan
op dringende medische hulp, wanneer hij,
na het verstrijken van de bij het bevel opgelegde termijn of, ten laatste, na het verstrijken van een termijn van een maand,
aan dat bevel geen gevolg heeft gegeven;
het bevel om het grondgebied te verlaten in
de zin van de bepaling definitief is, wanneer het niet meer vatbaar is voor beroep
met opschortende werking bij de bestuurlijke overheid ofbij de Raad van State; de
vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een bestuurlijke handeling, zoals een bevel om het grondgebied te verlaten, dat, luidens artikel 17 van de
gecoiirdineerde wetten op de Raad van
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State, voor de Raad van State kan worden gebracht, niet op zich, d.w.z. door het
feit alleen dat ze bij dat rechtscollege is
ingesteld en aldaar hangende is, de
tenuitvoerlegging van de bestreden bestuurlijke handeling opschort; uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de door
de eerste verweerder ingestelde vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de administratieve beslissing,
waarbij hem het verblijf in het land was geweigerd en hij het bevel had gekregen om
het grondgebied te verlaten, nog steeds
hangende was voor de Raad van State; het
arrest, nu het beslist dat, wanneer de Raad
van State kennisneemt van een vordering tot schorsing, het bevel om het grondgebied te verlaten niet definitief is zolang
de Raad van State geen uitspraak heeft gedaan over die vordering en dat de maatschappelijke hulp tot dat tijdstip moet worden voortgezet, het begrip definitiefbevel
om het grondgebied te verlaten, in de zin
van artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli
1976, miskent en bijgevolg zijn beslissing
waarbij de tweede verweerder wordt veroordeeld "om (aan de eerste verweerder)
maatschappelijke hulp tegen het gebruikelijk tarief te verlenen van 1 december
1994 tot 9 januari 1997", niet naar recht
verantwoordt;

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de eerste verweerder bij de
Raad van State een beroep tot schorsing heeft ingesteld tegen het hem op
1 december 1994 betekende bevel om
het grondgebied te verlaten; dat de
Raad van State, ten tijde van de uitspraak van het arrest, over die vordering nog geen uitspraak had gedaan;
Overwegende dat artikel 7 van de
wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de gevallen
bepaalt waarin de minister van Justitie of zijn afgevaardigde de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer
dan drie maanden in het Rijk of om er
zich te vestigen, bevel kan geven het
grondgebied v66r een bepaalde datum te verlaten;
Overwegende dat artikel57, § 2, van
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
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maatschappelijk welzijn, v66r de wijziging ervan bij de wet van 15 juli
1996, bepaalt dat het centrum, in afwijking van paragraaf 1, slechts de
strikt noodzakelijke dienstverlening
verleent om het verlaten van het
grondgebied mogelijk te maken :
1' aan de vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard en heeft gevraagd als dusdanig te worden erkend, doch die niet de toelating heeft
om in die hoedanigheid in het Rijk te
verblijven en aan wie een definitief bevel is betekend om het grondgebied te
verlaten; 2' aan elke andere vreemdeling die onwettig in het Koninkrijk verblijft en aan wie een definitief bevel is betekend om het grondgebied te verlaten;
Overwegende dat uit de artikelen
63, eerste en tweede lid, 63.5, 67, 69
en 70 van de wet van 15 december
1980 en 17 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State volgt dat het
bevel om het grondgebied te vedaten definitief is in de zin van artikel
57, § 2, van de wet van 8 juli 1976,
wanneer daartegen geen opschortend
beroep meer bij een bestuurlijke overheid of bij de Raad van State kan worden ingesteld;
Dat de bij de Raad van State ingestelde vordering tot schorsing van de
tenuitvoerlegging van het bevel om het
grondgebied te verlaten, op zich geen
opschortende werking heeft;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de tweede verweerder "(de tweede
verweerder) niet kan worden gevolgd,
wanneer hij betoogt dat de hulp moet
worden stopgezet vanaf de afgifte van
het definitief bevel om het grondgebied te verlaten, ongeacht de voor de
Raad van State hangende procedure
tot schorsing; (... dat) de maatschappelijke hulp derhalve verder diende te
worden verleend totdat de Raad van
State op zijn minst uitspraak had gedaan over het beroep tot schorsing; (...
dat) bijgevolg, nu het beroep tot schorsing thans nog altijd hangende is, de
voordien verleende maatschappelijke
hulp verder moest worden verleend
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voor de betrokken periode van 1 december 1994 tot 9 januari 1997";
Dat het arrest, op grond van die
overwegingen, "(de tweede verweerder) veroordeelt om (aan de eerste
verweerder) maatschappelijke hulp tegen het gebruikelijke tarief te verlenen van 1 december 1994 tot 9 januari
1997";
Dat het arrest, bijgevolg, artikel57,
§ 2, van de wet van 8 juli 1976
schendt;
Overwegende, evenwel, dat het middel voor het Hof de vraag opwerpt of
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door een wet zijn geschonden;
Dat het Arbitragehof in zijn arrest
nr. 108/98 van 21 oktober 1998 immers voor recht heeft gezegd dat artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli
1976, zoals het is ingevoegd bij de wet
van 30 december 1992, de artikelen 10
en 11 van de gecoordineerde Grondwet schendt, in zoverre het begrip de- ·
finitief bevel om het grondgebied te
verlaten in die zin wordt uitgelegd dat
een bevel definitief is, wanneer daartegen geen opschortend beroep meer
bij een bestuurlijke overheid of bij de
Raad van State kan worden ingesteld;
En overwegende dat, enerzijds,
krachtens artikel 26, § 1, 3', van de
Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op
het Arbitragehof, voornoemd hof, bij
wege van prejudiciele beslissing, uitspraak doet over de schending door
een wet van de artikelen 10 en 11 van
de gecoordineerde Grondwet en dat,
enerzijds, uit artikel26, § 2, van voornoemde bijzondere wet volgt dat het
Hof van Cassatie niet ontslagen is van
de verplichting het Arbitragehof te verzoeken over de thans gestelde vraag
uitspraak te doen, ook al heeft het
Arbitragehof, bij wege van een prejudiciele beslissing, reeds uitspraak gedaan over een vraag met hetzelfde onderwerp;
Om die redenen, schort de uitspraak
op totdat het Arbitragehof bij wege van
prejudiciele beslissing uitspraak zal
hebben gedaan over de volgende
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vraag: "Schendt artikel57, § 2, van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals het is ingevoegd bij de wet van 30 december
1992, de artikelen 10 en 11 van de gecoi:irdineerde Grondwet?"; houdt de
kosten aan.
29 maart 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal
Advocaat : mr.
Gerard.
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3e KAMER - 29 maart 1999

ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSGEPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS MEENTE MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
COPENBARE CENTRA VOOR)- SCHADEVERGOEDING -ARBEIDSONGESCHIKTHEID- RENTEEISBAARHEID - GERECHTELIJKE BETWISTING.

In geval van gerechtelijke betwisting kan de
rente die verschuldigd is krachtens art. 22
KB. 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, niet
worden geeist vanaf de eerste dag van de
maand die overeenstemt met die van de
consolidatie; de rente is immers niet opeisbaar zolang de rechter de vordering tot
betaling van die rente niet heeft toegewezen bij wege van een uitvoerbaar geworden beslissing (1). (Art. 20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 22 K.B. 13 juli 1970.)
(1) Cass., 28 nov. 1996, A.R. S.96.0036.F, nr.
463, en noot 3, p. 1109; 2 nov. 1998, A.R.
S.97.0164.N, nr. 468.

(O.C.M.W. LUIK T. BRASSEUR)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0040.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 mei 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Luik (2);
Over het middel : schending van de artikelen 28, 1118, 1397 van het Gerechtelijk Wetboek, 20bis van de wet van 3 juli
1967 betre:ffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 30 maart 1984,
20 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betre:ffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de
overheidssector, voor arbeidsongevallen en
voor ongevallen op de weg naar en van het
werk, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr.
419 van 16 juli 1986, 67 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 1 en 22
van het koninklijk besluit van 13 juli 1970
betre:ffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van
gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie en
diensten van het College van de Franse
Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en
voor ongevallen naar en van het werk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 januari 1988,
doordat het arrest eiser veroordeelt om
aan verweerder, ter vergoeding van het arbeidsongeval dat hem op 19 december 1984
is overkomen, de renten te betalen waarop
hij ingevolge de wet van 3 juli 1967 en artikel 22 van het koninklijk besluit van 13
juli 1970 aanspraak kan maken, en zulks
vanaf 1 december 1985, zijnde de eerste dag
van de maand die overeenstemt met die
van de consolidatie, namelijk 18 december 1985; dat het die renten berekent op
grond van een jaarlijkse refertevergoeding
van 292.192 frank tegen 100 pet., gekoppeld aan het indexcijfer 114.20, en van een
(2) De voorziening werd ingediend op 18 maart

1998.
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blijvende invaliditeit van vijftien pet.; dat
het vervolgens eiser tevens veroordeelt tot
betaling van de wettelijke intrest vanaf de
eerste dag van de derde maand die volgt op
de maand waarin de renten eisbaar zijn geworden, waarbij de eerste drie twaalfden
wettelijke intrest zullen opbrengen vanaf 1
maart 1986 en zo verder, van maand tot
maand, voor de volgende twaalfden,
terwijl de renten die aan verweerder zijn
toegekend ter vergoeding van de blijvende
arbeidsongeschiktheid van 15 pet. die hij
heeft opgelopen ten gevolge van zijn arbeidsongeval van 20 december 1984, pas
vanaf de eerste dag van de derde maand
die volgt op die waarin zij eisbaar worden, van rechtswege intrest opbrengen
(schending van artikel 20bis van de wet
van 3 juli 1967 en 1 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970); eiser bijgevolg, zolang de rechter niet bij wege van een uitvoerbaar geworden beslissing uitspraak had
gedaan over het geschil tussen de partijen betreffende het bestaan van het recht
van verweerder en het bedrag van de wegens het arbeidsongeval verschuldigde renten, de bij de wet bepaalde vergoedingen
niet diende te betalen, aangezien de renten nog niet eisbaar waren; de rechter pas
in het arrest van 16 maart 1997, bij wege
van een uitvoerbare beslissing, uitspraak
heeft gedaan over verweerders rechten en
over het bedrag van de renten, waardoor
die renten eisbaar zijn geworden; het arrest bijgevolg ten onrechte verweerder intrest heeft toegekend vanaf 1 maart 1986
en zo telkens verder; de renten immers op
die datum nog niet geeist konden worden
en er dus geen intrest verschuldigd was
(schending van de artikelen 28, 1118, 1397
van het Gerechtelijk Wetboek, 20bis van de
wet van 3 juli 1967, 67 van de wet van 10
april1971 en 1 van het koninklijk besluit
van 13 juli 1970); het feit dat de litigieuze
renten verschuldigd zijn vanaf de eerste
dag van de maand die overeenstemt met
die van de consolidatie, de datum waarop
het recht op rente ontstaat, preciseert,
maar dat recht niet eisbaar maakt; het arrest derhalve ten onrechte de wettelijke intrest heeft doen ingaan vanaf 1 maart 1986,
aangezien de consolidatie wel degelijk op 18
december 1985 was gebeurd maar de renten pas eisbaar waren geworden door het
arrest van 16 mei 1997 (schending van de
artikelen 28, 1118, 1397 van het Gerechtelijk Wetboek, 20bis van de wet van 3 juli
1967, 67 van de wet van 10 april1971, 20
van het koninklijk besluit van 24 januari
1969, 1 en 22 van het koninklijk besluit van
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13 juli 1970); het arrest aldus de in het
middel aangegeven bepalingen schendt :

Overwegende dat artikel 20bis 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 bepaalt dat
de renten en de kapitalen bepaald bij
deze wet van rechtswege intrest opbrengen vanaf de eerste dag van de
derde maand die volgt op de maand
waarin ze eisbaar worden;
Overwegende dat artikel 22 van het
toen vigerende koninklijk besluit van
13 juli 1970 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 centra voor maatschappelijk
welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening,
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen naar en van het werk, bepaalt
dat de renten verschuldigd zijn vanaf
de eerste dag van de maand die overeenstemt met die van de consolidatie of het overlijden; dat genoemd artikel de datum preciseert waarop het
recht op renten ontstaat maar dat
recht niet eisbaar maakt;
Overwegende dat het arrest uitspraak doet over het geschil betreffende het bestaan van verweerders
recht en betreffende het bedrag van de
renten die hem wegens het arbeidsongeval verschuldigd zijn;
Dat, zolang de rechter niet bij wege
van een uitvoerbaar geworden beslissing uitspraak heeft gedaan over dat
geschil, eiser de bij de wet bepaalde
vergoedingen niet diende te betalen;
Dat het arrest, nu het eiser veroordeelt om intrest te betalen vanaf de
eerste dag van de derde maand die
volgt op de datum van de consolidatie, artikel 20bis van de wet van 3 juli
1967 schendt;
Dat het middel gegrond is;

HOF VAN CASSATIE
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt om aan verweerder "de wettelijke intrest" te betalen "vanaf de
eerste dag van de derde maand die
volgt op de maand waarin de renten
eisbaar zijn geworden, waarbij de eerste drie twaalfden wettelijke intrest
zullen opbrengen van 1 maart 1986 en
zo verder, van maand tot maand, voor
de volgende twaalfden"; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 16 van de wet van 3 juli 1967,
veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
29 maart 1999 - 3 9 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtkeier.
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KAMER -

29 maart 1999

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VERZOEKSCHRIFT- HANDTEKENING -ADVOCAAT BIJ
HET HOF VAN CASSATIE - VERZUIM - GEVOLG.

2° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE- SOCIAAL
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) -PENSIOEN- WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN ROEKELOZE OF TERGENDE VORDERING.

3° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS)- PROCEDURE IN CASSATIEPENSIOEN- WERKNEMERS- RUSTPENSIOEN
- ROEKELOZE OF TERGENDE VORDERING.

1o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep

dat is ingesteld bij een aan de griffie van
het Hof gericht verzoekschrift dat niet on-

Nr. 188

dertekend is door een advocaat bij het Hof
van Cassatie (1). (Art. 1080 Ger.W.)
2° en 3° Wanneer het Hof beslist dat het
cassatieberoep van een werknemer die een
aanvraag voor een werknemerspensioen
indient, roekeloos is, veroordeelt het hem
in de kosten van het cassatiegeding (2).
(Artt. 580, 1o en 2°, 1017, tweede lid, en
111, tweede lid, Ger.W.)

(ABADI T. R.V.P.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0080.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Overwegende dat de voorziening,
krachtens artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt ingesteld
door een verzoekschrift, dat zowel op
het afschrift als op het origineel door
een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend;
Overwegende dat het verzoekschrift
waarbij de voorziening is ingesteld,
niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat die voorziening,
welke naar het vereiste van artikel
1079 van het Gerechtelijk Wetboek bovendien niet aan verweerder is betekend, roekeloos is en dat, met toepassing van de artikelen 1017, tweede lid,
en 1111, tweede lid, van dat wetboek,
de kosten ten laste van eiser moeten
worden gelegd;
(1) Raadpl. Cass., 30 mei 1991, A.R. 9007, nr.
503.
(2) Raadpl. Cass., 15 maart 1982, A.R. 6582, nr.
411; 11 april1988, A.R. 6117, nr. 487; 30 maart
1992, A.R. 7739, nr. 407.
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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(BRANTANO N.V. T. WALLET E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0105.F)

29 maart 1999 - 3 8 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggeuer : de h. Storck - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal.

Nr. 189
3e KAMER- 29 maart 1999

RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTELLINGARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLINGGEVOLG.

De beschikking of het arrest van buitenvervolgingstelling die het onderzoeksgerecht hierop grondt dat er niet voldoende bezwaren bestaan tegen de
verdachte, hebben enkel tot gevolg dat de
strafuordering voorlopig wordt stopgezet; ze hebben dus geen gezag van gewijsde t.a.v. de rechtsvordering die voor
de burgerlijke rechter wordt ingesteld
door een partij die rechten wil af/.eiden uit
het bestaan van de ten laste gelegde feiten (1). (Art. 128 Sv. (2); Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken.)
(1) Raadpl. Cass., 30 nov. 1922 (Bull. en Pas.,
1923, I, 89); 23 maart 1962 (ibid., 1962, I, 819);
1 maart 1972, p. 603, redenen, p. 604; 27 nov.
1985, A.R. 4484, nr. 211; P. AR.Nou, '1Iet gezag van
gewijsde van de vrijspraak ofbuitenvervolgingstelling voor de burgerlijke rechter", in Strafprocesrecht voor rechtspractici, Publicaties van het
Instituut voor Strafrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, K.U. Leuven, nr. 2, LeuvenAmersfoort, z.j. (1986), p. 168, nr. 8, en p. 173, nr.
21; R. DECLERCQ, "Onderzoeksgerechten", A. P.R.,
1993, p. 118 en 119, nrs. 312 tot 314; R.P.D.B,
Aanvulling, dl. 6, V chose jugee, nrs. 146 en 147,
door ridder Rutsaert.
0

,

(2) Art. 128 zowel v66r als na de wijziging ervan bij wet 12 maart 1998.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1998
gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 128, 182, 246, 248 en 360 van het
Wetboek van Strafvordering en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van
het gezag van gewijsde in strafzaken,
doordat het arbeidshof het hoger beroep van eiseres ongegrond verklaart, aile
beschikkingen van het beroepen vonnis bevestigt, eiseres in de kosten veroordeelt en
aldus de rechtsvordering van eiseres die
toestemming vroeg om de eerste verweerster te mogen ontslaan om dringende
reden, onder andere om de redenen die vermeld staan in de aangetekende brieven van
4 januari 1996 i.v.m. "mondelinge bedreigingen tegen de districtsverantwoordelijke",
afwijst op de volgende gronden: "er dient
opgemerkt dat de heer Jan Billet, naar aanleiding van de 'mondelinge bedreigingen'
die de '(eerste verweerster) tegen hem geuit
zou hebben, tegen haar klacht heeft ingediend. Die klacht heeft geleid tot het arrest van het Hofvan Beroep te Bergen van
18 maart 1997, volgens hetwelk 'uit de gegevens van de zaak volgt dat er geen ernstige aanwijzingen bestaan dat (de eerste
verweerster) zich aan dat feit schuldig zou
hebben gemaakt'. Het (arbeidshof), ingevolge het gezag van gewijsde waarmee een
dergelijke beslissing rechtens bekleed is,
dus moet vaststellen dat de ten laste gelegde feiten niet bewezen zijn (Rigaux, 'Autorite de la chose jugee et principe du contradictoire', R.C.J.B., 1988, 208) en dat zij
niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van de dringende redenen. Besluit : er bestaat geen grond om
het ontslag van de (eerste verweerster) wegens dringende redenen toe te staan. Geen
van de door (eiseres) aangevoerde feiten
kon als dringend worden beschouwd",
terwijl de beschikking of het arrest van
buitenvervolgingstelling die het onderzoeksgerecht hierop grondt dat er niet voldoende
bezwaren bestaan tegen de verdachte, enkel tot gevolg hebben dat de strafvordering voorlopig wordt stopgezet; ze dus geen
gezag van gewijsde hebben t.a.v. de rechtsvordering die voor de burgerlijke rechter
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wordt ingesteld; het bestreden arrest bijgevolg, nu het de rechtsvordering van eiseres verwerpt op grond dat het arrest van
buitenvervolgingstelling d. d. 18 maart 1997
van het Hof van Beroep te Bergen, volgens hetwelk "uit de gegevens van de zaak
volgt dater geen ernstige aanwijzingen bestaan dat (de eerste verweerster) zich aan
dat feit schuldig zou hebben gemaakt", gezag van gewijsde heeft, de in het middel
aangegeven wetsbepalingen schendt en het
aldaar aangegeven algemeen rechtsbeginsel miskent :

29 maart 1999 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Verbist.

Overwegende dat de beschikking of
het arrest van buitenvervolgingstelling
die het onderzoeksgerecht hierop
grondt dater niet voldoende bezwaren bestaan tegen de verdachte, enkel tot gevolg hebben dat de strafvordering voorlopig wordt stopgezet; ze
dus geen gezag van gewijsde hebben
t.a.v. de rechtsvordering die voor de
burgerlijke rechter wordt ingesteld
door een partij die rechten wil afl.eiden uit het bestaan van de ten laste
gelegde feiten;

2" KAMER- 30 maart 1999

Overwegende dat het bestreden arrest, nu het beslist dat de aan de eerste verweerster ten laste gelegde feiten, die hebben geleid tot het op 18
maart 1997 door het Hofvan Beroep
te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen arrest van
buitenvervolgingstelling, "niet in aanmerking kunnen worden genomen bij
de beoordeling van de dringende redenen" die tegen haar worden aangevoerd, op grand dat zij, ingevolge het
gezag van gewijsde van dat arrest, niet
bewezen moeten worden geacht, de in
het middel aangegeven wetsbepalingen schendt en het aldaar aangegeven algemeen rechtsbeginsel miskent;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.

Nr. 190

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BESCHIKKING TOT VERWIJZING -HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEVOEGDHEID.

2o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP - BESCHIKKING TOT
VERWIJZING- HOGER BEROEP- KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING- BEVOEGDHEID.

Pen 2° Uit de context van de artt. 135 en
416 Sv., zoals zij gewijzigd werden bij wet
12 maart 1998, in werking getreden op 2
oktober 1998, volgt dat onmiddellijk
cassatieberoep slechts openstaat tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist over het hager beroep van de verdachte tegen de
verwijzingsbeschikking van de raadkamer, voor zover deze verwijzigingsbeschikking genomen werd onder de werking van het nieuwe artikel135, § 2, Sv.
(1). (Artt. 135 en 416 Sv.)
(1) Het bestreden arrest werd op 14 januari
1999 gewezen, d.i. onder vigeur van de wet van
12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, in werking getreden op 2 oktober 1998. De beroepen
verwijzigingsbeschikking van de raadkamer dateert van v66r die wet.
Krachtens art. 416, tweede lid (nieuw), Sv.,
staat onmiddellijk cassatieberoep open tegen de
arresten gewezen met toepassing van het nieuwe
art. 135 Sv.
In zoverre de huidige voorziening gericht is tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij het hager beroep van de verdachte tegen de verwijzingsbeschikking van de
raadkamer niet ontvankelijk werd verklaard, stelt
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(LAALIOUI)

ARREST

(A.R. P.99.0254.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
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treden op 2 oktober 1998, thans onmiddellijk cassatieberoep openstaat tegen, onder meer, de arresten gewezen
met toepassing van artikel 135 van dit
wetboek;
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 bij artikel131,
§ 1, van dit wetboek 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 artikel131, § 1,
slechts ontvankelijk is indien het middel bij schriftelijke conclusie is ingesteld 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;

I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij het hager beroep van eiser tegen de verwijzingsbeschikking onontvankelijk wordt
verklaard:
Overwegende dat het bestreden arrest het door eiser op 30 mei 1996 ingestelde hager beroep tegen de beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van dezelfde datum, welke
hem naar de correctionele rechtbank
verwijst, niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat onder vigeur van
artikel135 (oud) Wetboek van Strafvordering, dat van kracht was op de
dag van de uitspraak, de verdachte
geen hager beroep kon instellen tegen een beschikking tot verwijzing van
de raadkamer, onverminderd zijn recht
om, met toepassing van artikel 539
Overwegende dat uit de context van
van hetzelfde wetboek, hager beroep in
te stellen wanneer hij een exceptie van deze bepalingen volgt dat thans slechts
onmiddellijk cassatieberoep openonbevoegdheid opwierp;
Dat, afgezien van het vermelde ar- staat tegen het arrest van de kamer
tikel 539, luidens artikel 416 Wet- van inbeschuldigingstelling dat behoek van Strafvordering, vooraleer het slist over het hager beroep van de verdoor de wet van 12 maart 1998 werd dachte tegen de verwijzingsbeaangevuld, geen cassatieberoep open- schikking van de raadkamer voor
stand tegen voorbereidende arresten zover deze verwijzingsbeschikking
en arresten van onderzoek of tegen in werd genomen onder de werking van
laatste aanleg gewezen vonnissen en het nieuwe artikel 135, § 2, Wetboek
arresten van dezelfde soort dan na het van Strafvordering, wat te dezen niet
het geval is;
eindarrest of het eindvonnis;
Overwegende dat krachtens artiDat de voorziening niet ontvankekel 416, tweede lid, Wetboek van lijk is;
Strafvordering, zoals gewijzigd bij de
wet van 12 maart 1998 in werking geII. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij uithet Hof vast dat de beroepen verwijzings- spraak gedaan wordt over de regelbeschikking niet gewezen werd onder de werking van het nieuwe artikel 135, § 2, en beslist matigheid van de kennisgeving van de
rechtsdag voor de raadkamer :
het Hof dat de voorziening niet ontvankelijk is.
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Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel135 (oud) Wethoek van Strafvordering :
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Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet
over de regelmatigheid van de kennisgeving van de rechtsdag voor de
raadkamer, waardoor zij een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid met
betrekking tot de verwijzingsbeschikking onderzoekt en, zodoende, de beslissing wijst met toepassing van artikel 235bis, Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling zich niet vermocht uit te spreken over een aangevoerde onregelmatigheid met betrekking tot een verwijzingsbeschikking
genomen onder vigeur van artikel 135
(oud) Wetboek van Strafvordering;
Dat door daarover toch uitspraak te
doen, het bestreden arrest deze wetsbepaling schendt;

Om die redenen, ongeacht het namens eiser neergelegde verzoekschrift
dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de regelmatigheid van de kennisgeving van
de rechtsdag voor de raadkamer; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de helft van
de kosten; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; zegt dat er geen
grand is tot verwijzing.
30 maart 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
eerste advocaat-generaal- Advocaat : mr.
J. Leclef, Antwerpen.

1o UITLEVERING- INBESLAGNEMING- IN
BESLAG GENOMEN VOORWERPEN - OVERDRACHT- WETTIGHEID VAN DE PROCEDURE
- ONDERZOEKSGERECHT- BEVOEGDHEID.

2° UITLEVERING- IIDISZOEKING- INBESLAGNEMING -AANWEZIGHEID VAN AUTORITEITEN VAN DE VERZOEKENDE STAAT- TOESTEMMING VAN DE AANGEZOCHTE STAATOVERDRACHT VAN IN BESLAG GENOMEN
VOORWERPEN- ONDERZOEKSGERECHT- BEVOEGDHEID.

3° UITLEVERING- IIDISZOEKING- INBESLAGNEMING - ROGATOIRE COMMISSIE VORMVEREISTEN- ONDERZOEKSGERECHTBEVOEGDHEID.

1 o Het onderzoeksgerecht dat uitspraak
moet doen over de overdracht aan de
aanzoekende regering van een ingevolge
een rogatoire commissie na een huiszoeking in beslag genomen voorwerp van een
misdrijf of van overtuigingsstukken, moet
enkel nagaan of de algemene uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld (1). (Artt. 1,
§ 2, en 11 Uitleveringswet.)
2° Het staat het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de overdracht van
stukken welke in beslag genomen werden tijdens een ingevolge een rogatoire
commissie in aanwezigheid van autoriteiten van de verzoekende staat verrichte
huiszoeking, de door de aangezochte staat
verleende toestemming aan de autoriteiten van de verzoekende staat om aanwezig te zijn bij de uitvoering van de rogatoire commissie te beoordelen. (Art. 4
Europees Verdrag Rechtshulp in Strafzaken.)
3° Een rogatoire commissie strekkende tot
een huiszoeking of tot de inbeslagneming van het voorwerp van het misdrijf
·of van overtuigingsstukken moet de plaats
en de datum van de feiten niet vermelden; het moet wel de feiten duidelijk omschrijven, zodat het onderzoeksgerecht
kan nagaan of voldaan is aan de voor
uitlevering gestelde vereisten inzake
(1) Verg. met betrekking tot de uitlevering zelf,
Cass., 31 mei 1995, A.R. P.95.0523.F, nr. 272.
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plaats en tijd, meer bepaald of de strafvordering niet verjaard is volgens de Belgische wet (2). (Artt. 1, § 2, en 11
Uitleveringswet.)
(VAN GINKEL)

ARREST

(A.R. P.99.0284.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de
gri:ffier van het Hofvoor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
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de algemene uitleveringsvoorwaarden
zijn vervuld;
Dat het het onderzoeksgerecht niet
toekomt te oordelen of de feiten bewezen zijn en of alle bestanddelen van
het misdrijf voorhanden zijn;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering dat de kamer van
inbeschuldigingstelling niet bevoegd is
om eisers argumentatie in feite en in
rechte te onderzoeken nu dit erop
neerkomt dat zij zou overgaan tot een
beoordeling van de Duitse fiscale wetgeving, alsook tot een beoordeling van
eisers woonplaats volgens de Duitse
fiscale wetgeving, eisers verweer verwerpen, hierdoor zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig
met redenen omkleden en naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het eerste middel :
Over het derde middel :
Overwegende dat krachtens artiWat het eerste onderdeel betreft :
kel 11 Uitleveringswet de rogatoire
commissies uitgaande van de bevoegde
Overwegende dat krachtens artivreemde autoriteiten en strekkende tot kel 4 Europees Verdrag Rechtshulp in
een huiszoeking of de inbeslagneming Strafzaken onder meer de autoriteivan het voorwerp van het misdrijf of ten van de verzoekende partij bij de
van overtuigingsstukken, slechts in uitvoering van de rogatoire commisBelgie mogen worden uitgevoerd we- sie aanwezig kunnen zijn indien de
gens een van de feiten vermeld in ar- aangezochte partij daarin toestemt;
tikel 1 van deze wet; dat krachtens arOverwegende dat het aan het
tikel 1, § 2, alleen grand voor
uitlevering kunnen opleveren feiten onderzoeksgerecht dat uitspraak moet
die zowelluidens de Belgische als de doen over de overdracht van de ingebuitenlandse wet strafbaar zijn met volge een rogatoire commissie in aaneen vrijheidsstraf waarvan de wezigheid van autoriteiten van de vermaximumduur grater is dan een jaar; zoekende staat verrichte huiszoeking,
niet staat de door de aangezochte staat
Overwegende dat het onderzoeks- verleende toestemming te beoordegerecht dat uitspraak moet doen over len;
de overdracht aan de aanzoekende reDat het onderdeel uitgaat van een
gering van een ingevolge een roga- onjuiste juridische onderstelling, mitstoire commissie na een huiszoeking in dien faalt naar recht;
beslag genomen voorwerp van een
misdrijf of van overtuigingsstukken, bij
Over het vierde middel :
de beoordeling van de wettigheid van
de procedure slechts moet nagaan of
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat een rogatoire commissie
strekkende tot een huiszoe(2) Verg. met betrekking tot het bevel tot aanhouding, Cass., 25 feb. 1992, A.R. 6251, nr. 335, king of tot de inbeslagneming van het
en Cass., 29 juni 1994, A.R. P.94.0766.F, nr. 339. voorwerp van het misdrijf of van
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overtuigingsstukken, niet de plaats en
de datum van de feiten moet vermelden; dat het wel de feiten duidelijk
moet omschrijven, zodat het onderzoeksgerecht kan nagaan of voldaan is
aan de voor uitlevering gestelde vereisten inzake plaats en tijd, meer bepaald of de strafvordering niet verjaard is volgens de Belgische wet;
Overwegende dat de appelrechters
op het elfde en het twaalfde blad van
het bestreden arrest, onder de titel
"omschrijving van het misdrijf', de
voor uitlevering gestelde vereisten inzake plaats en tijd, inzonderheid ook
betreffende de niet-verjaring van de
strafvordering, in concreto nagaan;
Overwegende, voor het overige, dat
krachtens artikelll Uitleveringswet
het onderzoeksgerecht dat uitspraak
moet doen over de overdracht van een
in beslag genomen voorwerp van een
misdrijf of van overtuigingsstukken,
moet beslissen onder meer of er al dan
niet aanleiding is om de papieren en
andere in beslag genomen voorwerpen, geheel of gedeeltelijk, aan de
aanzoekende regering over te maken,
terwijl ze de teruggave moet bevelen
van de papieren die geen rechtstreeks
verband houden met het aan de verdachte ten laste gelegde feit;

En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. R. Vanhoyland,
Hasselt.

Nr. 192

Nr. 192
2e KAMER- 30 maart 1999
VREEMDELINGEN -

BEVEL OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN- AANVULLENDE
BEVEILIGINGSMAATREGEL - VRIJHEIDSBEROVING- BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACIIT
- ONDERZOEKSGERECHTEN- OPDRACHT.

De onderzoeksgerechten die kennisnemen
van een beroep tegen een maatregel van
vrijheidsberoving die genomen is om een
vreemdeling van het grondgebied te verwijderen, onderzoeken alleen of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet zonder zich
uit te spreken over de gepastheid ervan
(1); hun onderzoek heeft slechts betrekking op de wettigheid van de bestreden
maatregelen zelf, zonder hierbij nieuwe
gegevens of stukken in aanmerking te nemen. (Artt. 7, 25, 27, 71 en 72 Vreemdelingenwet.)
CKAMARAl
ARREST

(A.R. P.99.0288.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel en het eerste onderdeel van het derde middel :
Overwegende dat de procedure betrekking heeft op de tegen eiser op 26
oktober 1998 door de gevolmachtigde
van de minister van Binnenlandse Zaken genomen maatregel tot weigering van toegang tot het grondgebied
(1) Cass., 23 nov. 1994, A.R. P.94.1294.F, nr.
509.
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met terugdrijving, maatregel die inmiddels bij beslissing van 23 december 1998 werd verlengd;
Overwegende dat eiser bij de appelrechters in conclusie heeft aangevoerd :
"Thans is dan ook duidelijk waarom
(eiser) zich bij de eerste poging tot gedwongen repatriering verzet heeft, te
meer daar uit de beslissing genomen
door het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen d.d.
06.11.1998 blijkt dat (eiser) zich voor
zijn asiel-aanvraag beroept op zijn
banden met de 'AFRC', organisatie die
blijkens schrijven d.d. 03.02.99 van het
Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen deel uitmaakt vim het 'RUF"';
Overwegende dat ingevolge artikel
72, tweede lid, Vreemdelingenwet de
onderzoeksgerechten moeten onderzoeken of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van
het grondgebied in overeenstemming
zijn met de wet zonder zich te mogen uitspreken over de gepastheid ervan;
Dat dit onderzoek van de onderzoeksgerechten slechts betrekking
heeft op de wettigheid van de bestreden maatregelen zelf, zonder dat zij
hierbij nieuwe gegevens of stukken
kunnen in aanmerking nemen, zoals te
dezen het schrijven van 3 februari
1999 van het Hoog Commissariaat
voor de vluchtelingen;
Overwegende dat de appelrechters
considereren : "dat (eiser) de schending van internationale verdragsbepalingen opwerpt, welke hij steunt op
zijn bewering dat zijn leven zou in gevaar zijn in zijn land van herkomst;
dat dit vooreerst slechts een bewering is die niet wordt gestaafd ( ... )";
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Dat de verdere motivering van het
arrest betreffende eisers bewering en
luidens dewelke "die (bewering)- gelet op de afwijzing van zijn asielaanvraag - niet gegrond voorkomt",
overtollig is;
Dat het middel en het onderdeel niet
kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. S. Malefason,
Brugge.

Nr. 193
2e KAMER- 30 maart 1999

1o REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN- ALGEMEEN- GEEN VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN PARTIJEN -ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE- VERZET
DOOR DE VERZOEKENDE PARTIJ- ONTVANKELIJKHEID.

2° VERZET- STRAFZAKEN -ARREST TOT
REGELING VAN RECHTSGEBIED - GEEN VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN PARTIJENVERZET DOOR DE VERZOEKENDE PARTIJONTVANKELIJKHEID.

Dat de appelrechters door deze motivering eisers verweer verwerpen om- 1o en 2° verzet tegen een arrest waarbij het
dat het louter berust op bewering,
Hof uitspraak heeft gedaan over een verhierdoor zijn conclusie beantwoorzoek tot regeling van rechtsgebied, staat
den, en de beslissing regelmatig met
niet open voor de partij die het verzoek
redenen omkleden en binnen de perheeft ingediend (1). (Artt. 528 en 533 Sv.)
ken van de hun wettelijk opgedra- ·
gen toetsing naar recht verantwoor(1) Cass., 27 nov. 1985, A.R. 4703, nr. 213.
den;
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(CALLEWAERT)
ARREST

(A.R. P.99.0307.N)

HET HOF; - Gelet op het op 2
maart 1999 ter griffie van het Hof gedane verzet tegen het arrest van het
Hof van 2 februari 1999 in de zaak
P.98.1541.N, over een door eiser ingediend "verzoek tot regeling van rechtsgebied";
Overwegende dat het recht om verzet te doen tegen een arrest van het
Hof waarbij uitspraak wordt gedaan
over een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, niet toekomt aan de partij die de vordering heeft ingesteld;
Dat het verzet van eiser niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzet; veroordeelt eiser in de kosten.
30 maart 1999 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. P. Legros en
P. Vergucht, Brussel.

Nr. 194
2e KAMER- 31 maart 1999
1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGCORRECTIONELE RECHTBANK - PROCESVERBAAL VAN DE TERECHTZITTINGEN HANDTEKENING VAN DE GRIFFIER- ONTBREKEN VAN HANDTEKENING - VONNIS RECHTSVORMEN- VASTSTELLINGEN- ONTBREKEN VAN VASTSTELLINGEN- GEVOLG.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGVONNIS- NIETIGHEID- ARREST- GEVOLG.

1o en 2° Wanneer het proces-verbaal van de
terechtzittingen, dat betrekking heeft op
het bestreden vonnis en niet door de grif-
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fier is ondertekend, niet de authentieke
vaststelling bevat dat de substantiele
rechtsvormen en de op straffe van nietigheid voorgeschreven regels in acht genamen zijn en zulks niet kan worden nagegaan aan de hand van de overige
stukken van de rechtspleging voor de eerste rechter, is nietig het arrest dat voornoemd nietig vonnis bevestigt door de
gronden ervan over te nemen (1). (Art. 10
wet 10 mei 1849; artt. 155 en 189 Sv.)
(BOUQUIAUX T. SCURTI E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.0913.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 mei 1998 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat het vonnis die
rechtsvordering vervallen door verjaring verklaart;
Dat de voorziening, bij gemis aan
belang, niet ontvankelijk is;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen de
verweerder Antonio Scurti ingestelde
strafvordering :
Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen en
door eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :
Over het middel : schending van de artikelen 170 en 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 153 en 155 van het
Wetboek van Strafvordering, 10 van de wet
(1) Zie Cass., 3 nov. 1975 (A.C., 1976, 295); 14
nov. 1984, A.R. 3724, nr. 165; 13 okt. 1987, A.R.
1343, nr. 91; 29 nov. 1989, A.R. 7665, nr. 201.
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van 1 mei 1849 op de politie- en de correctionele rechtbanken en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis het beroepen vonnis bevestigt, in zoverre de rechter zich hierbij onbevoegd heeft verklaard
o~ kennis te nemen van de vordering van
mser, dagvaardende partij, tegen de rechtstreeks gedaagde Scurti op grond dat
laatstgenoemde was vrijgesproken van de
telastlegging B (onopzettelijk toebrengen
van slagen en verwondingen aan eiser) de
overtredingen van de artikelen 10.1.1" en
10.1.3" van het Wegverkeersreglement
waarvoor eiser vrijwillig was verschenen
ten aanzien van eiser bewezen verklaart'
met bevestiging van het beroepen vonnis'
zegt dat die feiten in oorzakelijk verband
staan met het ongeval en eiser veroordeelt om bij wijze van schadeloossteiling
aan de burgerlijke partijen n.v. Nateza An~
tonio Scurti en A. G. van 1824 bedra'gen
verhoogd met compensatoire interest ge~
rechtelijke interest en kosten te bet~len·
dat het ~ie beslissing grondt 'op de eiger:_
redengevmg van het bestreden vonnis en op
de "passende redengeving" van de eerste
rechter die de correctionele rechtbank verklaart over te nemen,
terwijl de inachtneming van de substantiiile rechtsvormen en van de op straffe van
nietigheid v~JOrgeschreven regels, zoals de
openbaarhe~d van de terechtzittingen
(Grondwet, artikel149; Wetboek van Strafvo~dering, artikel153), de tegenwoordighmd van de rechters die het vonnis hebben gewezen, op alle zittingen over de zaak
(Gerechtelijk Wetboek, artikel 779 eerste lid), de tegenwoordigheid van e~n lid
van het openbaar ministerie (Gerechtelijk Wetboek, artikel 153) en die van een
gri:ffier (Gerechtelijk Wetboek, artikel170·
Gerechtelijk Wetboek, artikel 155) moe~
ten worden vastgesteld in een authentieke akte van rechtspleging, namelijk in
beginsel, in het proces-verbaal van de terechtzittingen waarop de zaak is behandeld, welk proces-verbaal moet worden ondertekend door de voorzitter en de gri:ffier
(wet van 10 mei 1849, artikellO· Wetboek
van Strafvordering, artikel155); het procesverbaal, bij ontstentenis van de handtekening van de griffier, niet op authentieke
wijze vaststelt dat de bovengenoemde
rechtsvormen in acht genomen zijn, zodat het daarop volge~de vonnis nietig is,
behalve als dat vonms aile vereiste vaststellingen bevat; uit het proces-verbaal van
de terechtzitting van de politierechtbank
van 2 maart 1995 te dezen blijkt dat eiser vrijwillig is verschenen om verweer te
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voeren op grond van de artikelen 10.1.1" en
10.1.3" van het Wegverkeersreglement de
partijen Scurti, n.v. A. G. van 1824 en de 'n.v.
Nateza zich tegen eiser burgerlijke partij
hebben gesteld, laatstgenoemde zich tegen de rechtstreeks gedaagde Scurti bur~~rlijke P.ar~ij heeft gesteld, de burgerliJke partlJen m hun middelen zijn gehoord
het openbaar ministerie de zaak heeft sa~
mengevat en conclusie heeft genomen, eiser en de rechtstreeks gedaagde hun verweermiddelen hebben voorgedragen
waarna de politierechtbank het debat ge~
sloten heeft verklaard en de zaak in beraad heeft genomen; dit proces-verbaal is
ondertekend door de rechter-voorzitter
maar niet door de griffier; het procesverba.al van die terechtzitting waarop de
zaak 1s behandeld dus niet het bewijs oph.;vert d~t de substantiele of op straffe van
metlghmd voorgeschreven rechtsvormen in
acht genomen zijn; het beroepen vonnis niet
aile vereiste vaststellingen bevat; het beroepen v~nnis dus nietig is; het bestreden vonms, daar het door overneming van
de ~onden van het beroepen vonnis, dat
vonrus voor het grootste deel bevestigt aan
dezelfde nietigheid lijdt; het bestreden' vonnis dus aile, bovenaan in het middel vermelde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat luidens artikel 10
van de wet van 1 mei 1849 de door de
artikelen 155 en 189 van het Wetboek
van Strafvordering voorgeschreven
aantekeningen zowel door de voorzitter als door de griffier moeten worden ondertekend; dat die rechtsvorm
bedoeld is om authenticiteit te verlenen aan het proces-verbaal en dus een
substantiele rechtsvorm is;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de op 2 maart 1995 gehouden terechtzitting van de Politierechtbank te
Charleroi waarop de zaak werd behandeld, eiser werd aangezocht om
vrijwillig te verschijnen op grond van
de artikelen 10.1.1 ° en 10.1.3° van het
Wegverkeersreglement en de zaak voor
uitspraak naar een latere datum werd
verdaagd, niet is ondertekend door de
griffier van het rechtscollege en niet
vaststelt dat laatstgenoemde in de onmogelijkheid verkeerde te tekenen;
Dat het proces-verbaal bijgevolg
geen authentieke akte is en niet het
bewijs oplevert dat de erin vermelde
rechtsvormen in acht zijn genomen;
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Dat het Hof aan de hand van de
overige stukken van de rechtspleging
niet kan nagaan, onder meer ofhet debat op 2 mei 1995 in openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden en of de
rechtbank regelmatig was samengesteld; dat derhalve het beroepen vonnis nietig is;
Overwegende dat het bestreden vonnis verklaart het beroepen vonnis te
bevestigen, op een verbetering na die
het aanbrengt in verband met de verjaring van de strafvordering, en zijn
beslissing onder meer grondt op de
redengeving van de eerste rechter die
het overneemt;
Dat het aldus de nietigheid van de
voor de eerste rechter gevoerde rechtspleging heeft overgenomen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de tegen en door eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
veroordeelt eiser in de helft van de
kosten; laat de overige helft ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende
in hoger beroep.
31 maart 1999- 2 6 kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Kirkpatrick.

Nr. 195
2e KAMER - 31 maart 1999
1o JEUGDBESCHERMING- JEUGDZORG
- MAATREGEL VAN TIJDELIJKE HUISVESTING
- OPVOEDING VAN HET KIND- BEGRIP.
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2° KIND- MAATREGEL VAN TIJDELIJKE HUISVESTING- INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND- TOEPASSING.

3o JEUGDBESCHERMING- JEUGDZORG
- MAATREGEL VAN TIJDELIJKE HUISVESTING
- E.V.R.M. - LV.B.P.R- BEGRIP.

1 o De maatregel van tijdelijke huisves-

ting buiten het familiaal leefmilieu kan
onder meer zijn ingegeven door de zorg
om het kind in staat te stellen opnieuw
normale persoonlijke relaties met ieder
van zijn ouders aan te knopen. (Art. 29
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind; art. 38, § 3, 2°, decreet
4 maart 1991 inzake jeugdbescherming.)
2° De artikelen van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, die
alleen verplichtingen opleggen aan de
verdragsluitende Staten, kunnen niet
rechtstreeks worden aangevoerd voor de
nationale rechter (1). (Artt. 4 en 25 Internationaal Verdrag inzake de rechten
van het kind.)
3° De hulpverlenende dwangmaatregel die

de jeugdrechter neemt overeenkomstig het
decreet inzake jeugdbescherming, is geen
vrijheidsberoving, aanhouding, hechtenis of veroordeling in de zin van het
E. V.R.M. of van het I. V.B.P.R.
(H ... C... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0276.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1999 gewezen door de jeugdkamer van het Hof
van Beroep te Bergen;
Over het enige middel : schending van artikel 38, § 3, 2", van het decreet van 4
maart 1991 van de Franse Gemeenschap
van Belgie inzake jeugdbescherming, van
de artikelen 25 en 37, b, van het Internationaal Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, Belgische wet
van 25 november 1991, van de artikelen
(1) Zie Cass., 11 maart 1994, A.R. C.93.0342 .N,
117, met noot.

nr.

(2) Zie Cass., 5
417.

okt.

1994, A.R. P.94.1178.F,

nr.
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5.1, inzonderheid d, en 7.1 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, Belgische wet
van 13 mei 1955, en van de artikelen 9.1,
15.1 en 24 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, Belgische
wet van 15 mei 1981,
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het vonnis van 19 november 1998 van de negende kamer, jeugdkamer, van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Bergen, waarvan het de redenen overneemt, beslist dat het kind, dat
van geen enkel misdrijfwordt verdacht, tijdelijk buiten zijn familiaalleefmilieu zal
worden gehuisvest, op grond "dat de enige
maatregel... die het kind geleidelijk aan in
staat zal stellen normale persoonlijke relaties met zijn vader aan te knopen, erin
bestaat hem in een aangepaste instelling te
plaatsen, die de opgelegde gezinsopvoeding
zal trachten te hervatten" (vonnis van 19
november 1998) en "dat... uit het debat, zoals het voor het hof (van beroep) op de terechtzitting van 21 december 1998 is gevoerd, niet blijkt dat C.H. werkelijk bereid
is mee te werken, daar zij zich spijtig genoeg blijft afvragen of het voor het kind wei
aangewezen is dat het de relatie met zijn
vader herstelt", zodat het enige doel dat het
bestreden arrest met het huisvesten van
het kind in een geschikte instelling op het
oog had, erin bestaat dat kind in staat te
stellen de relatie met zijn vader te herstel·
len,
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 38, § 3, 2°, van het decreet van de
Franse Gemeenschap van Belgie van 4
maart 1991, een kind uitsluitend buiten
zijn familiaal leefmilieu kan worden gehuisvest met het oog op zijn behandeling,
zijn opvoeding, het onderwijs dat hij moet
volgen, of zijn beroepsopleiding, maar in
geen geval met het oog op het herstel van
zijn relatie met een van beide ouders;
tweede onderdeel, uit artikel 25 van het
Verdrag van 20 november 1989 inzake de
rechten van het kind, Belgische wet van 25
november 1991, blijkt dat een kind alleen
uit zijn huis kan worden geplaatst ter verzorging, bescherming ofbehandeling ten behoeve van zijn lichamelijke of geestelijke
gezondheid, maar niet om de relatie tussen dat kind en een van zijn ouders te herstellen; de verdragsluitende partijen, krachtens artikel 37 van voornoemd verdrag,
erop moeten toezien dat geen enkel kind op
onwettige ofwillekeurige wijze van zijn vrijheid wordt beroofd; voornoemd artikel be-

467

paalt dat de aanhouding, de inhechtenisneming of de opsluiting van een kind
overeenkomstig de wet moet geschieden,
wat te dezen niet is geschied, aangezien het
kind R., volgens het bestreden arrest, van
zijn vrijheid is beroofd teneinde de relatie met zijn vader te herstellen, en een dergelijke doelstelling niet opgenomen is in de
artikelen 38, § 3, 2°, van voornoemd decreet van 4 maart 1991 en 25 van voornoemd Verdrag van 20 november 1989;

derde onderdeel, krachtens artikel 5.1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, eenieder - en dus
en a fortiori ook een kind - recht heeft op
vrijheid en veiligheid, en niemand van zijn
vrijheid mag worden beroofd, behalve "d) in
het geval van rechtmatige gevangenhouding van een minderjarige met het doel in
te grijpen in zijn opvoeding of in het geval van zijn rechtmatige gevangenhouding, teneinde hem voor het bevoegde gezag te leiden", wat te dezen niet het geval
is, aangezien het bestreden arrest het kind
uitsluitend van zijn vrijheid berooft met het
oog op een niet in de wet bepaald doel, nl.
het herstel van zijn relatie met zijn vader;
vierde onderdeel, volgens artikel9.1 van
het lnternationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, niemand - een kind net zo
min als iemand anders -van zijn vrijheid mag worden beroofd, behalve op wettige gronden, wat te dezen niet het geval is,
aangezien geen enkele Belgische wet bepaalt dat een kind van zijn vrijheid kan
worden beroofd met als enig doel het herstel van de relatie met zijn vader, zodat het
bestreden arrest de vrijheid en de veiligheid waarop het kind recht heeft, miskent in een geval waarin de wet zulks niet
voorziet;
vijfde onderdeel, volgens artikel 7.1 van
het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd te Rome op 4
november 1950, en volgens artikel15.1 van
het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, niemand kan worden veroordeeld we gens een handel en of nalaten,
dat geen strafbaar feit naar nationaal ofinternationaal recht uitmaakte ten tijde dat
het handelen of nalaten geschiedde :

Wat het eerste onderdeel betreft :

468

HOF VAN CASSATIE

Nr. 196

Overwegende dat het middel, in zo- zake de rechten van het kind, goedverre het kritiek oefent op de feite- gekeurd bij de wet van 25 november
lijke beoordeling, door de rechter, van 1991, blijkt dat die bepalingen aileen
het belang van het kind en van de verplichtingen opleggen aan de
maatregel die ter vrijwaring van dat . verdragsluitende Staten, zodat zij niet
belang moest worden genomen, niet rechtstreeks kunnen worden aangevoerd voor de nationale rechter;
ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat
Dat het onderdeel faalt naar recht;
krachtens artikel 38, § 3, 2", van het
Wat
het derde, vierde en vijfde ondecreet van 4 maart 1991 van de Raad
derdeel
betreft :
van de Franse Gemeenschap, de
jeugdrechter, in uitzonderlijke omOverwegende dat de hulpverlenende
standigheden, kan beslissen dat het dwangmaatregel die de jeugdrechter
kind tijdelijk buiten zijn familiaalleef- neemt overeenkomstig artikel38, § 3,
milieu zal worden gehuisvest met het 2", van het decreet van 4 maart 1991
oog op zijn opvoeding; dat een derge- van de raad van de Franstalige Gelijke maatregel onder meer kan wor- meenschap, geen vrijheidsberoving,
den genomen ten aanzien van het kind aanhouding, hechtenis of veroordewiens lichamelijke of psychische in- ling is in de zin van de in het middel
tegriteit thans ernstig wordt bedreigd aangehaalde verdragsbepalingen;
door het gedrag van zijn gezin of van
Dat die onderdelen falen naar recht;
zijn leefgenoten, wanneer de persoon
die het kind onder zijn bewaring heeft
de hulp van de adviseur bij de hulpOm die redenen, verwerpt de voorverlening aan de jeugd weigert of die ziening;
veroordeelt eiseres in de koshulp niet benut;
ten.
Overwegende dat de opvoeding van
het kind, met het oog waarop voor31 maart 1999- 2e kamer- Voorzitnoemd decreet bepaalt dat het kind tij- ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter delijk buiten het familiaalleefmilieu Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluikan worden gehuisvest, ertoe strekt de dende conclusie van de h. Henkes,
persoonlijkheid, de talenten alsook de advocaat-generaal- Advocaten : mrs. J.
geestelijke en lichamelijke vermo- Flamme, Gent; E. Van Werveke, Brussel.
gens van het kind zo volledig mogelijk te ontplooien;
Overwegende dat het herstel van de
normale persoonlijke relaties van een
kind met ieder van zijn ouders aan die Nr. 196
doelstelling beantwoordt, wanneer de
wederrechtelijke afzondering van dat
2e KAMER- 31 maart 1999
kind door de ouder, die het kind onder zijn bewaring heeft, diens ontplooiing ernstig in het gedrang brengt, 1o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- HOF VAN ASSISEN- GEterwijl de te herstellen persoonlijke reZWORENEN -DOOR DE VOORZITTER OVERlatie zijn gezondheid, veiligheid of zeHANDIGDE VRAGEN- ONTVANKELIJKHEID.
delijkheid niet in gevaar kan brengen, wat het arrest vaststelt;
zo RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
Dat, wat dat betreft, voornoemd onRECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIderdeel niet kan worden aangenomen;
KEL 6.1- ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE- HOF VAN
Wat het tweede onderdeel betreft :
ASSISEN - BEHANDELING TER ZITTING- DISOverwegende dat uit de bewoordinCRETIONAIRE MACHT VAN DE VOORZITTERgen zelf van de artikelen 4 en 25 van
AAN DE JURY OVERHANDIGD ONTWERP VAN
VRAGEN.
het Verdrag van 20 november 1989 in-
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3° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING

van het Wetboek van Strafvordering
verleende bevoegdheden, bij gebrek
aan verzet ofbezwaar van de beschuldigde of diens raadsman, v66r het slui1o Niet ontvankelijk is het middel, waarin ten van het debat een antwerp van
de schending wordt aangevoerd van de vragenlijst aan de juryleden overhanbepalingen van het Sv. betreffende de door digd heeft, geen schending van artide voorzitter van het hof van assisen aan kel 6 van het Verdrag tot Bescherde gezworenen overhandigde vragen, als ming van de Rechten van de Mens en
dat middel voor de eerste maal wordt de Fundamentele Vrijheden kan woraangevoerd voor het Hofvan Cassatie. den afgeleid;
(Artt. 337, 338 en 341 Sv.)
Dat het middel, wat dat betreft, niet
2° en 3° Uit de omstandigheid alleen dat de kan worden aangenomen;
voorzitter van het hof van assisen, in het
kader van de hem bij art. 268 Sv. verEn overwegende dat de substanleende bevoegdheden, bij gebrek aan ver- tiele of op straffe van nietigheid voorzet of bezwaar van de beschuldigde of geschreven rechtsvormen in acht zijn
diens raadsman, v66r het sluiten van het
debat een antwerp van vragenlijst aan de genomen en de beslissing overeeilkomjuryleden overhandigd heeft, kan geen stig de wet is gewezen;
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY -AAN DE JURY OVERHANDIGD ONTWERP VAN VRAGEN.

schending van art_ 6 E. V.R.M. worden afgeleid (1).
(DOYEN E.A. T. SIRJACQUES)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0286.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 6 november 1998 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Bergen en op 15 januari 1999 gewezen door het Hof van Assisen van de
provincie Henegouwen;
II. Op de voorziening van Steve
Thiry:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van
de wetsbepalingen inzake de aan de
jury gestelde vragen, niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden opgeworpen, en dus niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat
uit de omstandigheid aileen dat de
voorzitter van het hof van assisen, in
het kader van de hem bij artikel 268

Om die redenen, ongeacht de memarie van Christian Doyen, "verzoekschrift tot cassatie" genoemd, die op de
griffie van het Hof is ontvangen op 24
maart 1999, d.i. buiten de bij artikel
420bis, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering bepaalde termijn; verleent akte van de afstand van de voorziening van David Dieu; verwerpt de
voorzieningen van de andere eisers;
veroordeelt elke eiser in de kosten van
zijn voorziening.
31 maart 1999- 2e kamer L Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Ph.
Balleux, G. Dedobbeleer, Charleroi.
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2• KAMER - 6 april 1999

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- VOR(1) Zie Cass., 30 juli 1996, A.R. P.96.0824.F, nr.
278.

DERING VAN RET OPENBAAR MINISTERIEVORM.
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De vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek moet op geschrift zijn
gesteld, gedagtekend en ondertekend zijn
door een magistraat van het O.M.; de
identiteit van de ondertekenaar kan blijken zowel uit de rechtsvordering zelf ingevolge de vermelding van de naam van
de ondertekenaar of uit de lezing van
diens handtekening, als uit andere stukken van de rechtspleging omdat inzonderheid ze een niet betwiste gelijkaardige
handtekening of de vermelding van de ondertekenaar bevatten (1). (Art. 61 Sv.)
(GILMORE)
ARREST

(A.R. P.99.0432.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 138 Ger. W.,
artikel1 voorafgaande gaande titel van het
Wetboek van Strafvordering (Wet van 17
april1878), artikelen 5.l.c, 6.3.b, van het
Europees Verdrag ter Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
doordat het bestreden arrest, in antwoord op de stelling van eiser in cassatie, ontwikkeld in zijn voor het hof (van beroep) neergelegde conclusie op de bladzijden
2 en 3, dat het hof (van beroep) op geen enkele wettelijke wijze kennis vermag te nemen van de mogelijke (doch in hoofde van
de inverdenkinggestelde Gilmore ten zeerste betwiste betrokkenheid) aanwijzingen van schuld, en derhalve de betrokkene in vrijheid dient te stellen, nu de
adiering van de onderzoeksrechter onregelmatig is en is getroffen door de nietnaleving van substantiele vormvereisten die
de nietigheid van de daden van het gerechtelijk onderzoek met zich meebrengen, waar
het door de verdediging niet mogelijk is om
de hoedanigheid na te gaan van degene die
het onderzoek heeft gevorderd, als volgt
heeft gestatueerd: "overwegende dat de
vordering tot het instellen van het gerechtelijk onderzoek schriftelijk is, gedagte(1) Zie Cass., 9 april 1996, A.R. P.96.452.F, nr.
112.
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kend en ondertekend werd; dat uit de stukken van rechtspleging blijkt dat deze
vordering werd genomen door het ambt van
de procureur des Konings; dat aldus aan de
wettelijke voorwaarden duidelijk is voldaan (Cass. 9/5/90- A. C. 89-90, 1157)";

terwijl, het hof (van beroep) verkeerdelijk voorhoudt dat nu het achterhalen van
de identiteit van de ondertekenaar kan
worden afgeleid uit de overige stukken van
rechtspleging, de vordering tot het instellen van het gerechtelijk onderzoek geldig is.
Naast immers het feit dat de adiering van
de onderzoeksrechter moet gedateerd, en
ondertekend zijn, is het tevens een substantiele vormvereiste dat ofwel de handtekening leesbaar is, ofwel dat uitdrukkelijk de naam van de ondertekenaar wordt
vermeld. Zulks valt rechtstreeks afte leiden uit de vaste rechtspraak van het Hof
van Cassatie. (Cass. 17 juni 1986,
Arr.Cass., 1986-87, 1433, Pas., 1987, I,
1287; Cass. 9 mei 1990, Arr. Cass., 198990, 1157, Pas. 1990, I, 1034; Cass. 30 september 1992, R.D.P.C., 1993, 96 met noot;
Cass. 26 mei 1992, Arr. Cass., 1991-92, 912;
Pas. 1992, I, 849). Er dient met name te
kunnen nagegaan worden of de auteur van
de vordering de hoedanigheid had om te
handelen, en vanaf welk ogenblik de zaak
bij de rechter geadieerd is, en hij dus gemachtigd is om te handelen (Bosly, H.-D.;
Gorle, P.; Masset, A.; Rechtspraak Strafprocesrecht, Die Keure, p. 9). Dit maakt een
essentieel element uit van de rechten van
de verdediging. Waar met name, zoals in
casu, de handtekening van de ondertekenaar onleesbaar is, en daar evenmin een
vermelding van de naam van deze ondertekenaar is gebeurd, is het de beklaagde
niet mogelijk na te gaan of de onderzoeksrechter geldig werd geadieerd, en of aldus de door de onderzoeksrechter gestelde
onderzoeksdaden, inclusief de aanhouding, berusten op een wettige basis. Dat uit
de enkele onleesbare ondertekening de
naam en de hoedanigheid van de ondertekenaar niet kan worden afgeleid. (Cass. AR
6199, 2 januari 1992 (Gezer), Pas., I, 379,
Bull. 1992, 379; Cass. AR 2770, 21 februari
1989 (Van Landuyt), Bull. 1989, 630, Arr.
Cass. 1988-1989, 701; Pas. 1989, I, 630;
Cass. AR 8754, 19 december 1990 (Kekatos), Arr. Cass. 1990-91, 442; Pas. 1991, I,
390; Bull. 1991, 390; Cass. AR 3078, 18
april 1989 (Goossens), Arr. Cass., 19881989, 953; Pas. 1989, I, 855; Bull. 1989,
855; Cass. AR 2898, 5 september 1989 (De
Block/De Maere), Arr.Cass. 1989-90, 7; Pas.
1990, I, 7, Bull. 1990, 7). Dat Uw Hof deze
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controle van de hoedanigheid van de ondertekenaar steeds heeft vereist voor o.a.
de ondertekening van een cassatiememorie
door een advocaat. Dat de algemene principes in hoofding vermeld, vereisen dat dit
tevens noodzakelijk is voor de magistraten van het openbaar ministerie, nu er een
gelijkheid dient te zijn tussen openbaar ministerie en de rechten der verdediging. Het
hof (van beroep) houdt verkeerdelijk voor,
nu deze hoedanigheid van de procureur des
Konings zou kunnen afgeleid worden uit de
overige stukken van de rechtspleging, deze
nietigheid onbestaande zou zijn. Waar immers de adiering van de onderzoeksrechter wordt aangevat bij een vordering dewelke op zich nietig is, nu de hoedanigheid
van degene die vordert niet controleerbaar is, kan deze nietigheid niet gedekt
worden door de neerslag van eropvolgende
onderzoeksdaden, dewelke, gelet op de nietigheid van de oorspronkelijke vordering,
eveneens nietig zijn. Het is bovendien niet
omdat een bepaalde magistraat in een
proces-verbaal wordt vernoemd, dat daaruit zou kunnen of mogen worden afgeleid
dat het waarschijnlijk die bepaalde magistraat is die de vordering van de onderzoeksrechter heeft ondertekend.
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Dat - anders dan het middel stelt
-de identiteit van de ondertekenaar
kan blijken zowel uit de rechtsvordering zelf ingevolge de vermelding van
de naam van de ondertekenaar of uit
de lezing van diens handtekening, als
uit andere stukken van de rechtspleging omdat inzonderheid ze een niet
betwiste gelijkaardige handtekening of
de vermelding van de naam van de ondertekenaar bevatten;
Dat het middel dat uitgaat van een
onjuiste juridische onderstelling, faalt
naar recht;
B. Wat de beslissing betreffende de
handhaving van de voorlopige hechtenis betreft :
Overwegende dat het middel op deze
beslissing geen bijzondere kritiek uitoefent;

zodat, het bestreden arrest, door te oordelen dat de onderzoeksrechter alsnog op
wettige wijze werd geadieerd, de aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden :

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

A. Wat de beslissing bij toepassing
van artikel 235bis, § 2, Wetboek van
Strafvordering betreffende de aangevoerde onregelmatigheid van de procedure betreft :

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

Overwegende dat de appelrechters
considereren : "dat de vordering tot het
instellen van het gerechtelijk onderzoek schriftelijk is, gedagtekend en ondertekend werd; dat uit de stukken
van rechtspleging blijkt dat deze vordering werd genomen door het ambt
van de procureur des Konings; dataldus aan de wettelijke voorwaarden
duidelijk is voldaan";
Overwegende dat de rechtsvordering waarmee de procureur des Konings de onderzoeksrechter adieert
van een gerechtelijk onderzoek, op geschrift moet zijn gesteld, gedagtekend en door hem ondertekend;

6 april 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Dhaeyer, waamemend voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Eensluidende conclusie (2) van mevr. De Raeve.
advocaat-generaal - Advocaat : mr. F. Reynaert, Veurne.

(2) Het O.M. concludeerde ook tot de verwerping van het cassatieberoep waarvan de beoordeling kon gebeuren binnen het kader van de Wet
Voorlopige Hechtenis.
Het arrest onderzocht de bestreden beslissing enerzijds onder het oogpunt van de toepassing van art. 235bis, § 2, Sv. betreffende de aangevoerde onregelmatigheid van de procedure,
anderzijds onder het oogpunt van de handhaving van de voorlopige hechtenis.
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1e

KAMER -

8 april 1999

1° DWANGSOM- VERJARING- STUITINGBEVEL TOT BETALING- illTVOEREND BESLAG
- ONDERSCHEIDEN OORZAKEN- GEVOLG.

2° VERJARING- BURGERLIJKE

ZAKENSTUITING- DWANGSOM- BEVEL TOT BETALING- UITVOEREND BESLAG- ONDERSCHEIDEN OORZAKEN - GEVOLG.

1o en 2° Het arrest dat vaststelt dat een bevel tot betaling de verjaring van de
dwangsom stuit en dat een beschikking
van de beslagrechter uitspraak heeft gedaan over een exploot van een vorig uitvoerend beslag dat een onderscheiden oorzaak had, is niet naar recht verantwoord
wanneer het beslist dat de verjaring opgehouden is te lopen tot de datum van de
beschikking (1). (Art. 1385octies Ger.W.,
en art. 2244 B.W.)
(DI ZENZO E.A. T. WANECQUE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0033.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320, 1322, 2244 van het Burgerlijk Wetboek, 23 tot 28, 1385 octies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en
149 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, het verzet van de eisers zeer gedeeltelijk gegrond verklaart in
zoverre de in het beslagexploot van 12 s~p
tember 1995 gevorderde dwangsommen berekend moeten worden van 1 april 1994 tot
19 april1995 (en niet vanaf 10 maart 1994)
en het beslag voor het overige geldig verklaart, op aile gronden van het arrest en op
(1) Cass., 7 dec. 1995, A.R. C.95.0239.N, nr.
535; G. DE LEVAL en J. VAN COMPERNOLLE, "Les
problemes poses par !'execution de l'astreinte" in
Dix ans d'application de l'astreinte, Colloqui~m
Carrefour interdisciplinaire Entreprises - Admi:
nistrations - Universites, Ed. N. Servais, Brussel, 1991, p. 283, nr. 41, en Rep. not., dl. XIII, boek
IV/6, nr. 132.
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die van de eerste rechter, hier als valledig hernomen te beschouwen,
terwijl, ...
tweede onderdeel, de eisers in hun regelmatig neergelegde conclusie aanvoerden dat
het uitvoerend beslag op roerend goed dat
op 4 augustus 1994 op verzoek van de verweerders door gerechtsdeurwaarder Pierart
werd gelegd, betrekking had op het bedrag van de helft van de factuur voor de
wederopbouw van de muur, zijnde 15.183
frank, en dat zij in de dagvaarding van 5
augustus 1994 tegen dat beslag verzet deden, dat leidde tot de beschikking van de
beslagrechter van 30 maart 1995, en de eerste rechter verweten dat hij had beslist dat
"er niet hoefde te worden nagegaan of het
beslag op roerend goed van 4 augustus
1994 gold als een daad waardoor de verjaring_van de dwang~om werd gestuit"; uit
de artikelen 1385 octles, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek en 2244 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de verjaring van
de dwangsom niet kan worden gestuit door
een aan het beslag voorafgaand bevel of
door een exploot van uitvoerend beslag dat
geen ~etrekking heeft op de invordering
van die dwangsom maar op de tenuitvoerleg~~ng van and~re_veroordelingen; de
stwtmg van de vm.:Jarmg evenmin kan worden geschorst gedurende de procedure van
verzet tegen een beslag dat betrekking
heeft op de tenuitvoerlegging van die andere veroordelingen; uit de bijlagen bij de
voorziening blijkt dat te dezen het bevel tot
betaling dat voorafging aan het uitvoerend beslag op roerend goed van 10 februari 1994 en het beslagexploot van 4 augu~tus 1994 niet strekten tot betaling van
emge dwangsom, maar tot de tenuitvoerlegging van andere veroordelingen; de
beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen zulks vaststelt in de
door hem op het verzet tegen dat beslag gewezen beslissing van 30 maart 1995 valgens welke "blijkens het gedinginleidende
exploot, de eisers de vernietiging vorderen van het exploot van uitvoerend beslag op roerend goed van 4 augustus 1994·
er dient te worden vastgesteld dat genoemd
exploot enkel strekt tot de invordering van
een hoofdsom van 15.183 frank· de betwistingen van de eisers betreffende het verschuldigd zijn v~n een eventuele dwangsom derhalve m het raam van dit
gerechtelijk contract niet ontvankelijk zijn
wegens gebrek aan belang"; het arrest nu
het, na in de redenen van de eerste rechter te hebben vastgesteld dat de eisers "betwisten dat het exploot 4 augustus 1994 de
verjaring stuitte, daar het niet strekte tot
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invordering van de dwangsom; (... ) dat zij
voorts betwisten dat het verzet dat geleid
had tot de beschikking van 30 maart 1995,
de veijaring stuitte", het door de eisers aangevoerde middel verwerpt op grond "dater
( ... ) niet hoeft te worden nagegaan ofhet
beslag op roerend goed van 4 augustus
1994 geldt als een daad van stuiting, aangezien het bevel tot betaling van 21 september 1994 dat zonder enige twijfel is; (... )
de gevolgen van die stuiting hebben voortgeduurd tijdens de hele duur van de verzetprocedure, ook al had die procedure enkel betrekking op het beslag van 4
augustus 1994" op grond "dat de eisers immers (... ) moeilijk kunnen betwisten dat het
debat toentertijd betrekking had op het verschuldigd zijn van de dwangsom, en dat een
gerechtelijke beslissing daarover verwacht
werd", de termen en de draagwijdte miskent van het beslagexploot van 4 augustus 1994 dat geen betrekking had op de invordering van de dwangsom, en tevens de
bewoordingen en de draagwijdte miskent
van de beschikking van de beslagrechter
van 30 maart 1995 die uitdrukkelijk vaststelde dat genoemd exploot enkel betrekking had op de invordering naar aanleiding van een andere veroordeling en dat de
betwistingen over het verschuldigd zijn van
een eventuele dwangsom geen belang hadden in het raam van de procedure van verzet tegen dat beslag en derhalve, de bewijskracht van die akten miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek); het hoe
dan ook het gezag van gewijsde miskent
van die beschikking waarbij werd beslist
dat aangezien de dwangsom geen verband
hield met het gerechtelijk contract, zodat de
betwistingen daarover niet ontvankelijk
waren (schending van de artikelen 23 tot
28 van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest, nu het beslist dat de stuiting van de
veijaring ten gevolge van het bevel tot betaling van 21 september 1994 blijft voortduren tijdens de duur van de procedure van
verzet tegen het beslag van 4 augustus
1994, bovendien artikel 1385 octies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek
schendt, in zoverre het in samenhang moet
worden gezien met die bepaling luidens
welke de veijaring van een dwangsom niet
kan worden gestuit door een daad van tenuitvoerlegging die geen verband houdt met
die dwangsom;

derde onderdeel, eisers in de door hen
voor het hof van beroep regelmatig neergelegde conclusie subsidiair betoogden dat
de schuldeiser van de dwangsom, wan-
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neer hij zich ertoe beperkt een bevel tot betaling te betekenen met de enige bedoeling de verjaring te stuiten en verder niets
onderneemt om de beslagprocedure te bespoedigen, misbruik maakt van zijn recht
op een wijze die niet in verhouding staat tot
zijn schade; de termijn voor de verjaring
van de dwangsom liep van 1 april1994 tot
1 oktober 1994; het bevel tot betaling op 21
september 1994 inkwam en het, op dat bevel gebaseerde, uitvoerend beslag op roerend goed, plaatsvond op 12 september
1995, dus bijna een jaar nadien; er geen
dwangsommen verschuldigd zijn wanneer
de invordering ervan blijkbaar niet zozeer ingegeven is door de gewettigde zorg
om een hoofdverbintenis te doen nakomen dan wel bedoeld is om een geschil te
laten aanslepen en dwangsommen te verkrijgen in plaats van de uitvoering van de
hoofdverbintenis; de verweerders allesbehalve blijk hebben gegeven van zorgvuldigheid; de invordering van een dwangsom van 203.000 frank naar aanleiding van
het uitvoerend beslag op roerend goed van
12 september 1995, in wanverhouding staat
tot de schade die zij hadden kunnen lijden ten gevolge van het feit dat het dak
van het schuurtje van de eisers hoven hun
eigendom uitstak; het arrest met geen enkele reden antwoordt op dat omstandige
middel waarin misbruik van recht wordt
aangevoerd; het derhalve niet regelmatig
met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 1385octies van het Gerechtelijk
Wetboek, een dwangsom ve:rjaart door
verloop van zes maanden na de dag
waarop zij verbeurd is; dat de verjaring van de dwangsom wordt gestuit
door de handelingen van tenuitvoerlegging en meer bepaald door het bevel tot betaling dat betekend wordt
aan degene die men wil beletten de
verjaring te verkrijgen; dat die stuiting voortduurt tot de beeindiging van
het geding betreffende de daad van
stuiting;
Overwegende dat het arrest vaststelt 1) dat het bevel tot betaling van
21 september 1994 de verjaring stuit
2) dat in de beschikking van 30 maart
1995 geen uitspraak werd gedaan over
het bevel van 21 september 1994 maar
over het exploot van 4 augustus 1994;
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Dat het hofvan beroep, bijgevolg,
niet zonder de artikelen 1385octies van
het Gerechtelijk Wetboek en 2244 van
het Burgerlijk Wetboek, te schenden,
kon beslissen dat de verjaring was opgehouden te lopen tot 30 maart 1995;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zegt dat
"het hof van beroep erop wijst dat de
eisers door geen van de door hen aangevoerde onregelmatigheden in hun
belang konden zijn geschaad";
Overwegende dat het arrest noch
met die overweging noch met enige andere, antwoordt op de conclusie van de
eisers die, zonder "onregelmatigheden" aan te voeren, betoogden dat het
gedrag van de verweerders als misbruik van recht kon worden aangemerkt;
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GEBOUW- BOUWVERGUNNING- ONTSTENTENIS - GEVOLG.

3° VERZEKERING- LANDVERZEKERINGBRANDVERZEKERING- VOORWERP- RECHTSGELDIGHEID - GEBOUW - BOUWVERGUNNING- ONTSTENTENIS - GEVOLG.

1o, 2° en 3° Niet naar recht verantwoord is
het arrest dat, zonder te vermelden dat
het voorwerp van een verzekeringsovereenkomst tegen het risico brand erin
bestaat een onwettige toestand te scheppen of te handhaven, bij de beslissing om
de vordering tot schadevergoeding te verwerpen, overweegt dat de overeenkomst
nietig is omdat het voorwerp ervan ongeoorloofd is wegens het feit dat het verzekerde gebouw zonder bouwvergunning
is opgetrokken (1). (Artt. 1101, 1108, 1126
en 1128 B.W.)
(BECKERT. A. G. 1824 N.V.)
ARREST

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
8 april 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
. Draps en Van Ommeslaghe.

Nr. 199
1e

8 april 1999

KAMER -

1° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN VOORWERP- RECHTSGELDIGHEID- BRANDVERZEKERING- GEBOUW- BOUWVERGUNNING- ONTSTENTENIS - GEVOLG.

2° VERBINTENIS GELDIGHEID -

VOORWERP- RECHTSBRANDVERZEKERING -

(vertaling)

(A.R. C.98.0042.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 6, 1101, 1108, 1126, 1128, 1131,
1133, 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 149
van de gecoiirdineerde Grondwet en, voor
zover nodig, van artikel 41, § 1, van het
Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening
en stedenbouw, zoals het gold op de dag van
het arrest,
(1) Zie Fr. Cass., 15 juni 1982, Bull., 1982, III,
nr. 155, 112 en commentaar CH. LARROUMET, Recueil Dalloz Sirey, Informations rapides- Sommaires commentes, 1983, p. 480; zie J. GHES.
TIN, Traite de droit civil, 2e uitg., Parijs, 1988, p.
567 e.v.; P.A. FoRIERS, "llobjet et la cause du contrat", in Les obligations contractuelles, ed. Jeune
Barreau de Bruxelles, p. 99 e.v.; Les Novelles, V
Les assurances terrestres, nrs. 416 e.v., p. 100; P.
VAN OMMESLAGHE, "Observations sur la theorie de
la cause dans la jurisprudence et dans la doctrine moderne", noot onder Cass., 13 nov. 1969,
R.C.J.B., 1970, p. 328 e.v.; E. Dmrx en A. VAN
OEVELEN, "Kroniek van het verbintenissenrecht :
1985-1992", R. W., 1992-1993, 1209-1237 en 12491265; E. DrRIX, "Overeenkomsten en menselijke
waardigheid", R.W., 1989-1990, 686.
0
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doordat het arrest het hoger beroep van
verweerster ontvankelijk en gegrond verklaart, het beroepen vonnis tenietdoet en,
met wijziging ervan, de op 17 februari 1990
tussen (verweerster) en (eiseres) gesloten
brandpolis betreffende het aan de chaussee de !'Esperance, 11 in Quaregnon gelegen pand nietig verklaart en doordat het
arrest bijgevolg de oorspronkelijke hoofdvordering van de eisers ontvankelijk maar
niet gegrond verklaart, hun vordering afwijst en hen daarenboven ten voordele van
verweerster veroordeelt in de kosten op
grand dat "de partijen, ingevolge het beginsel van de wilsautonomie aan de overeenkomsten en verbintenissen gelijk welk
voorwerp kunnen geven op voorwaarde,
o.a., dat het geoorloofd is; dat de overeenkomst evenwel geen eigenlijk voorwerp
heeft, maar enkel een gevolg, namelijk het
ontstaan van een of meer verbintenissen;
dat het voorwerp van de verbintenis bestaat in de beloofde prestatie, die varieert naar gelang van de wil van de partijen die de inhoud ervan bepaalt; dat het
uiteindelijk altijd valt onder een van de drie
in de artikelen 1101 en 1126 van het Burgerlijk Wetboek vermelde basiscategorieen, namelijk, geven, do en of niet do en;
dat te dezen de tussen (de eiseres en verweerster) gesloten verzekeringsovereenkomst voor Iaatstgenoemde een verbintenis tot dekking inhoudt die, als
zodanig beschouwd, uiteraard een geoorloofd voorwerp is, inclusiefhet brandrisico
waarop de overeenkomst betrekking heeft;
dat evenwel, naast het voorwerp van de
verbintenis, zoals hierboven omschreven,
tevens acht moet worden geslagen op 'de
zaak die het voorwerp uitmaakt van de beloofde prestatie' ofnog 'op de aard zelfvan
de zaak die het voorwerp van de overeenkomst, of meer bepaald van de hoofdverbintenis ervan uitmaakt' zoals bijvoorbeeld wordt bepaald in de artikelen 1128 en
1598 van het Burgerlijk Wetboek (zie J.
Ghestin, La formation du contrat, in Traite
de droit civil, Parijs, 1993, p. 655 en 803);
dat aidus het voorwerp van de prestatie bestaat in het verzekerde pand dat 'in concreto', d.w.z., als zodanig, wordt beschouwd;
dat moet worden vastgesteld dat een bouwvergunning van de bevoegde overheid vereist was v66r de bouw van dat pand, zijnde
een chalet, bestaande uit twee aan elkaar
gekoppelde caravans, op een betonnen sokkel met een garage in de kelderverdieping; dat artikel41, § 1, van het Waalse
Wetboek van ruimtelijke ordening en
stedenbouw immers luidt als volgt: 'niemand mag zonder voorafgaande schrifte-
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Iijke en uitdrukkelijke vergunning van het
college van burgemeester en schepenen ...
bouwen, een grand gebruiken voor het
plaatsen van een of meer vaste inrichtingen ... ; onder het bouwen en plaatsen van
vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een construetie ofhet plaatsen van een inrichting, zelfs
uit niet duurzame materialen, die in de
grand is ingebouwd, aan de grand is bevestigd of op de grand steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om
ter plaatse te blijven staan, al kan zij ook
uit elkaar genomen ofverplaatst worden .. .';
dat bovendien het gemeentebestuur van
Quaregnon in een brief van 24 september
1992 aan (verweerster) heeft bevestigd dat
er voor het litigieuze pand geen bouwvergunning was uitgereikt (... ); dat ten slotte,
zoals de eisers trachten te doen geloven, de
omstandigheid dat op genoemd pand onroerende voorhe:ffing is geheven, niets afdoet aan het feit dat het onwettig gebouwd
is; dat het immers gaat om een belasting
waarvan de wettigheid niets te maken heeft
met de administratieve regels m.b.t. de gebouwen en met de beginselen die eraan ten
grondslag liggen; dat artikel41, § 1, van
het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening en stedenbouw een bepaling van openbare orde is, in zoverre het op dat vlak de
neerslag is van een overheidsbeleid 'dat
voor aile burgers van belang is' en op de
schending waarvan bovendien straffen
staan (P. Van Ommeslaghe, Examen de jurisprudence, Les obligations, in R.C.J.B.,
1986, no 37); dat de tussen (verweerster) en
(eiseres) gesloten verzekeringsovereenkomst
tegen brand derhalve moet worden nietig
verklaard omdat het voorwerp ervan ongeoorloofd is; dat de (eisers) er geen belang bij hebben te beweren dat de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst
gedekt was op grand dat zij te goeder trouw
waren bij het aangaan ervan, of nog dat
(verweerster) wei moest weten dat het voorwerp ervan ongeoorloofd was, daar zij, alvorens haar dekking te verlenen, de nodige onderzoekingen had kunnen verrichten
om de administratieve toestand van het
pand te kennen; dat immers aan particuliere belangen geen waarde kan worden gehecht die ze niet kunnen hebben, daar de
nietigheid wegens het ongeoorloofd karakter van het voorwerp van de eraan ten
grondslag liggende overeenkomst op de eerste plaats gevolgen heeft voor de openbare orde, die primeert, aangezien de overeenkomst uiteindelijk slechts door het recht
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wordt beschermd in zoverre ze maatschappelijk nuttige verrichtingen mogelijk
maakt",

terwijl alle overeenkomsten die wettig
zijn aangegaan degenen die ze hebben aangegaan tot wet strekken; het arrest in casu
vaststelt dat eiseres op 17 februari 1990
met verweerster een brandverzekeringsovereenkomst heeft gesloten voor het aan
de eisers toebehorende pand gelegen in
Quaregnon, chaussee de I'Esperance 11; het
arrest eveneens vaststelt dat genoemd pand
is afgebrand; dat het niettemin beslist dat
voornoemde verzekeringsovereenkomst nietig is omdat het voorwerp ervan ongeoorloofd is en het dus geen uitwerking kan
hebben; het "voorwerp" van de overeenkomst ongeoorloofd zou zijn, aangezien het
vernielde pand zonder vergunning is gebouwd en de desbetreffende wettelijke bepalingen van openbare orde zijn; de geldigheid van een overeenkomst luidens
artikel1108 van het Burgerlijk Wetboek afhangt van vier essentiele voorwaarden, namelijk (i) de toestemming van de partij die
zich verbindt (ii) haar bekwaamheid om
contracten aan te gaan, (iii) een bepaald
voorwerp als inhoud van de verbintenis en
(iiii) een geoorloofde oorzaak als verbintenis; de toestemming en de bekwaamheid
om contracten aan te gaan te dezen niet
werden betwist; uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt dat de
verzekeringsovereenkomst tussen de partijen een bepaald voorwerp als inhoud van
de verbintenis had; het voorwerp van de
overeenkomst alleen bestond in de verzekering van het litigieuze pand tegen brand;
het voorwerp van een overeenkomst of van
een verbintenis in se niet zonder meer geoorloofd of ongeoorloofd kan zijn; artikel
1108 van het Burgerlijk Wetboek overigens enkel vereist dat het voorwerp van de
overeenkomst bepaald is; de artikelen 1126
tot 1130 van het Burgerlijk Wetboek bepalen aan welke eigenschappen het voorwerp van de overeenkomst moet voldoen,
zonder daarom te verwijzen naar het al dan
niet geoorloofd karakter ervan; zulks op
zich nauwelijks belang heeft, daar het gaat
ofwel om een materiele kwestie, ofwel om
precieze voorschriften, ofwel om het algemeen beginsel dat enkel zaken die in de
handel zijn het voorwerp van overeenkomsten kunnen uitmaken; artikel 1108 van
het Burgerlijk Wetboek daarentegen vereist dat de oorzaak van de overeenkomst,
d.w.z. de doorslaggevende beweegredenen van de partijen en dus de doelstellingen van de overeenkomst, geoorloofd moet
zijn; dat vereiste in verband moet wor-
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den gebracht met artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk aan de
wetten die de openbare orde en de goede zeden aanbelangen, door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk kan worden gedaan;
artikel1133 van het BurgerliJk Wetboek aldus bepaalt dat de oorzaak ongeoorloofd is
wanneer zij door de wet verboden is, of
wanneer zij strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde; noch de wet,
noch de hoven en rechtbanken mogen meewerken en uitwerking verlenen aan overeenkomsten tussen particulieren die de
openbare orde of de goede zeden zouden
schenden; artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek meer in het bijzonder bepaalt
dat een verbintenis aangegaan zonder oorzaak ofuit een valse oorzaak ofuit een ongeoorloofde oorzaak, geen gevolg kan hebben; de sanctie dat een overeenkomst
waarvan de inhoud of het gevolg strijdig
zou zijn met de openbare orde een ongeoorloofd karakter heeft moet worden beoordeeld in het licht van het begrip openbare orde (of goede zeden), eensdeels, en in
het licht van het begrip oorzaak, anderdeels; de volstrekte nietigheid van een overeenkomst of van een verbintenis die voortvloeide uit de ongeoorloofde aard van het
"voorwerp" of van de oorzaak- waarbij
overigens tussen die begrippen geen onderscheid werd gemaakt zoals thans het geval is - reeds in het oude recht werd uitgelegd aan de hand van het begrip '1aide
cause"; R.J. Pothier, die de traditie van v66r
het Burgerlijk Wetboek verwoordde, aldus stelde: "tout engagement doit avoir une
cause honnete"; de artikelen 6, 1108, 1131
en 1133 van het Burgerlijk Wetboek de traditionele regel aileen maar overnemen volgens welke de openbare orde verbiedt dat
tussen particulieren overeenkomsten worden gesloten die strijdig zijn met het algemeen belang, omdat de oorzaak ofhet gevolg ervan ongeoorloofd is; de wetgever dus
alleen de overeenkomsten met een ongeoorloofde oorzaak of doel heeft willen verbieden, strafbaar stellen en ontkrachten; de
wet m.a.w. niet mag meewerken aan enig
opzet waarvan het doel of het gevolg erin
bestaat een ongeoorloofde toestand te
scheppen of de instandhouding ervan te
vergemakkelijken, te waarborgen of mogelijk te maken; de rechter uiteraard, in elk
geval, volgens het positief recht moet oordelen of de overeenkomst als oorzaak of tot
gevolg heeft dat een wet van openbare orde
of van dwingend recht wordt geschonden;
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de eisers in hun conclusie voor de appel- gunning gebouwd pand, op zich geen grond
rechters aanvoerden, eensdeels, dat te de- van volstrekte nietigheid oplevert (schenzen geenszins een overeenkomst is geslo- ding van alle, in de aanhefvan het midten om de begunstigde van de verzekering del aangegeven bepalingen met uitzondeeen voordeel te verschaffen dat gebaseerd ring van artikel149 van de gecoordineerde
is op een strafbaar feit of zwaar in strijd is Grondwet); het arrest althans, nu het geen
met goede zeden en dat het, om dezelfde re- acht slaat op de vorenaangehaalde verdenen waarom een verzekering tegen ver- weermiddelen van de eisers en niet vastbeurdverklaring van gesmokkelde goede- stelt dat de verzekeringsovereenkomst van
ren door douaniers volstrekt nietig zou zijn, 17 februari 1990 ertoe strekte een ongeperfect te begrijpen valt dat de verzeke- oorloofde toestand, namelijk de bouw en het
ring tegen de door de gemeente bevolen af- bestaan van een zonder vergunning gebraak van een zonder bouwvergunning ge- bouwd pand, mogelijk te maken of in stand
bouwd pand - maar niet de brandverze- te houden, het Hof niet in staat stelt de niekering - volstrekt nietig zou zijn; niemand tigverklaring van de litigieuze verzekeringswat dat betreft het geoorloofd karakter be- overeenkomst te toetsen en derhalve niet
twist van de verzekering tegen de schade regelmatig met redenen omkleed is (schending van artikel149 van de gecoordineerde
die de verzekerde zelf of anderen lijden bijvoorbeeld de vergoeding van de mate- Grondwet):
riele schade aan het voertuig van de verOverwegende dat het voorwerp van
zekerde zelf ten gevolge van een verkeersongeval dat is veroorzaakt door een door de de verbintenis bestaat in de door de
verzekerde bestuurder van het voertuig ge- schuldenaar beloofde prestatie; dat het
pleegd strafbaar feit - bijvoorbeeld over- voorwerp van een verzekeringsdreven snelheid; zij anderdeels betoog- overeenkomst bestaat in de dekking
den dat, aangezien het voorwerp van de van een welbepaald risico tegen een
verzekeringsovereenkomst erin bestond ver- · bepaalde prijs; dat genoemd voorwerp
goeding te krijgen voor het materiele ver- geoorloofd moet zijn;
lies ten gevolge van een eventuele brand,
Overwegende dat, blijkens het arde gemeenschappelijke beweegreden dus
niet erin bestond een met de openbare orde rest, de partijen een verzekeringsstrijdige toestand in stand te houden of aan overeenkomst hebben gesloten waarte moedigen; de appelrechters, ofschoon van het voorwerp met name bestaat in
daartoe aangezocht door de partijen, niet de dekking van een aan de eisers toehebben nagegaan of de verzekerings- behorend chalet tegen brand;
overeenkomst die zij wegens strijdigheid
Dat het arrest niet zegt dat een dermet de openbare orde nietig verklaarden,
als oorzaak of tot gevolg had dat de schen- gelijk voorwerp een onwettige toeding van een dwingende wetsbepaling of stand mogelijk maakt of instandhoudt;
van een bepaling die de openbare orde dat het arrest bij het de vordering tot
raakt of de goede zeden beschermt, werd vergoeding van de schade ten gevolge
mogelijk gemaakt, instandgehouden of aangemoedigd; het arrest bijgevolg, nu het de van de brand die het pand heeft ververzekeringsovereenkomst van 17 februari nield, verwerpt op grand dat de over1990 die het brandrisico van het litigieuze eenkomst nietig is omdat het voorpand van de eisers dekt, nietig verklaart, werp ervan ongeoorloofd is, daar dat
alleen op grond dat genoemd pand zon- pand zonder vergunning is gebouwd;
der vergunning is gebouwd, zonder daarDat het arrest, nu het op die overbij na te gaan of de oorzaak van die overeenkomst, d.w.z. de doorslaggevende weging gegrond is, de in het middel
beweegredenen van de partijen, al dan niet aangegeven bepalingen van het Burgeoorloofd was, en zonder, in concreto nate gerlijk Wetboek schendt;
gaan of die overeenkomst tot doel of tot geDat, in zoverre, het middel gegrond
volg heeft dat de schending van de wet is;
werd instandgehouden, mogelijk gemaakt
of aangemoedigd, en aldus strijdig is met de
openbare orde of de goede zeden, zijn beOm die redenen vernietigt het beslissing niet naar recht verantwoordt, terwijl toch het enkele feit dat het voorwerp streden arrest; beveelt dat van dit arvan een overeenkomst bestaat in de ver- rest melding zal worden gemaakt op
zekering tegen brand van een zonder ver- de kant van het vernietigde arrest;
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houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Luik.
8 april 1999 - 1e kamer- Voorzitter :
mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Geinger en T'Kint.
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In zijn enig cassatiemiddel betoogt eiser dat het verwerpen van zijn vordering
niet naar recht verantwoord was.
De appelrechter zou, volgens de stelling van eiser, aan de uitzonderingsregel
van de artt. 1 en 4 van voornoemde wet
m.b.t. het erfstelsel voor kleine nalatenschappen, een voorwaarde hebben toegevoegd die de wet niet voorziet, met name
dat het recht om, naast de woning, granden over te nemen enkel zou bestaan in het
kader van een landbouwuitbating, een
handels-, ambachts- ofnijverheidsbedrijf.
Het middel faalt naar recht.

Nr. 200
1e KAMER- 9 april1999

ERFENISSEN -

KLEINE NALATENSCHAPPEN- OVERNEMING- VOORWAARDEN M.B.T.
DE OVER TE NEMEN GOEDEREN.

Wanneer het noch om een landbouwexploitatie, noch om een handels-,
ambachts- of nijverheidsbedrijf gaat, is
het recht tot overneming beperkt tot de
waning die bij het overlijden betrokken
was door de overledene, zijn echtgenoot of
een van zijn afstammelingen, en tot de
stoffering ervan, met uitsluiting van de
gronden die met de over te nemen waning geen eenheid vormen (1). (Art. 4 wet
16 mei 1900 tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen.)
(GEERS)

De eerste advocaat-generaal heeft in substantie gezegd :
Bij de vereffening en verdeling van de
huwelijksgemeenschap van zijn ouders,
heeft eiser zich tegen de openbare verkoop van percelen grond verzet, en de overneming van het woonhuis gevraagd op basis van de wet van 16 mei 1900 tot
wijziging van het erfstelsel voor de kleine
nalatenschappen.
Dit werd hem geweigerd door de eerste
rechter en door de appelrechter.
(1) Cass., 27 feb. 1980, nr. 401; 2 nov. 1990,
A.R. 6906, nr. 121; DE ZEGHER, J., Kleine Nalatenschappen, in A. P.R., 1955, nr. 91 e.v.

Uit de tekst van art. 4 volgt dat het recht
van ovememing betrekking heeft : hetzij op
het huis met stoffering, hetzij op het huis
en ''het landbouwmateriaal en de dieren tot
de bebouwing dienende of de goederen, de
grondstoffen, de beroepsvoorwerpen en andere hulpmiddelen die aan het handels-,
ambachts- of nijverheidsbedrijf zijn verbonden". Bedoeld is een exploitatie die als
een gesloten geheel aangezien wordt, als
geheel te behouden.
Dit onderscheid blijkt duidelijk uit de
wettekst.
Dat ratio legis van dit bijzonder regime
van scheiding en deling, dat afwijkt van het
gemeen recht, en mitsdien beperkend is toe
te passen, is dubbel, enerzijds de versnippering van het famiaal goed te vermijden
- dit is de sociale opzet van de wet-, anderzijds de economische eenheden in stand
te houden - dit is de economische opzet
van de wet.
Die ratio legis geldt vooral bij de beoordeling van de vraag welke goederen kunnen ovegenomen worden, gezamenlijk of afzonderlijk.
Wanneer het, zoals te dezen, niet gaat om
een landbouwexploitatie, ook niet om een
handels-, ambachts- ofnijverheidsbedrijf,
dan is het recht tot ovememing beperkt tot
de woning met stoffering.
Een perceel grond wordt slechts bij die
overneming begrepen, als het tot de omgeving van de woning behoort en ermee een
entiteit uitmaakt. De appelrechter stelde te
dezen vast dat eiser niet bewijst dat de bedoelde gronden met de woning die vereiste entiteit uitmaken.

Besluit : verwerping.
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ARREST

(A.R. C.98.0057.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 1 (zoals vervangen bij artikel 1 van de wet van 23 april
1935, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van
20 december 1961, gewijzigd bij artikel1
van het Koninklijk Besluit van 21 augustus 1962 gewijzigd bij art. 49, § 1, 1°, van
de wet van 19 juli 1979) en van artikel 4,
eerste lid (zoals vervangen bij artikel 2 van
de wet van 20 december 1961, gewijzigd bij
artikel34, 3, van de wet van 14 mei 1981)
van de wet van 16 mei 1900 tot wijziging
van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen,
doordat het bestreden arrest het hoger
beroep van eiser in cassatie - hoger beroep dat ertoe strekte, enerzijds, de eis van
huidige verweerder de openbare verkoop te
bevelen van de twee onroerende goederen behorende tot de huwelijksgemeenschap Rene Geers-Mariette Verhaegen te
doen afwijzen en, anderzijds, huidige eiser te machtigen de bedoelde onroerende
goederen over te nemen conform de wet van
16 mei 1900 op de kleine nalatenschappen, als ongegrond afwijst, derhalve de beslissing van de eerste rechter de openbare verkoop in kwestie te bevelen
bevestigt en eiser evenmin toestaat de twee
onroerende goederen over te nemen, beslissingen die het grondt op volgende overwegingen:
"(Eiser) kan echter niet verder bijgetreden worden, wanneer hij naast het huis waarvan de ovemame in rechte mogelijk is,
doch dat hij niet wenst over te nemen, behoudens gezamenlijke ovemame van woonhuis en perceel grond- meent gerechtigd te zijn tot overname van een perceel
grond; dit, terwijl hij helemaal niet beweert (laat staan bewijst) dat deze eigendom (zysiek ofideeel) behoort bij het woonhuis, er noodzakelijk (economisch vereist)
moet worden bij begrepen;
immers, opdat het perceel grond deel zou
uitmaken van de ovemame, moet de grond
element zijn van een geheel, zonder dat de
verschillende delen noodzakelijk aan elkaar dienen te palen; de (eiser) beweert
echter niet dat er een ideele band bestaat
tussen de beide erven, die - blijkens de gegevens, ons ter kennis gebracht - op ver-
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schillende plaatsen zijn gelegen; het is evident dat de - overigens niet bewezen bewering als zouden de beide eigendommen gefinancierd zijn met eigen penningen van de overledene, geen binding tussen de beide erven impliceert, van aard de
gezamenlijke overname te verantwoorden;
redeneren zoals (eiser) doet zou impliceren dat het zou volstaan dat het kadastraal inkomen van onroerende goederen waarin begrepen een woonhuis (bezet door
een der personen genoemd in art. 4 van de
wet)-, voor het geheel ofvoor een deel behorende tot een nalatenschap, binnen de
wettelijk bepaalde grenzen blijft, opdat
ovemame mogelijk zou zijn;
dergelijke zienswijze kan niet bijgetreden worden, nu de overname de uitzondering is (elke erfgenaam is in principe gerechtigd op zijn aandeel in natura in de
roerende en onroerende goederen : art. 826
B.W.; bij onmogelijkheid tot gevoeglijke verdeling, dienen de goederen openbaar verkocht : art. 827 B.W.);
de stelling van (eiser) en zijn wil tot overname kadert niet in de ratio legis van de
wet op de kleine nalatenschappen (die een
bijzondere wet is, in afwijking van het ge-·
meen recht), waardoor de wetgever versnippering van gronderven beoogde tegen te gaan en economische eenheden
betrachtte in stand te houden;
(eiser) verwijst naar rechtspraak die
evenwel niet ter zake is en zijn stelling niet
dient;
immers, in de door (eiser) geciteerde vonnissen bleek het perceel grond de (bij behorende) tuin uit te maken van het woonhuis en - wat betreft Vred. Messancy,
05.07.1995, Rev. not. 1995, 596- onmisbaar complement te zijn van het woonhuis, gezien zich in het bijhorend perceel
grond de af\roerleidingen van het woonhuis bevonden";
terwijl artikel 1 (zoals vervangen bij artikel 1 van de wet van 23 april 1935, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 20 december 1961, gewijzigd bij artikel1 van het
Koninklijk Besluit van 21 augustus 1962,
gewijzigd bij artikel 49, § 1, 1o, van de wet
van 19 juli 1979) van de wet van 16 mei
1900 tot wijziging van het erfstelsel voor de
kleine nalatenschappen bepaalt :
"Wanneer, voor het geheel of voor een
deel, een nalatenschap onroerende goederen bevat waarvan het kadastraal inkomen in 't geheel 63.000 frank niet overtreft, wordt van de bepalingen van het
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Burgerlijk Wetboek afgeweken, zoals in de
navolgende artikelen is aangeduid.
Het inkomen van de onroerende goederen die nog niet gekadastreerd of niet als
afzonderlijk perceel gekadastreerd zijn,
wordt, zo daartoe redenen zijn, vastgesteld zoals ter zake van grondbelasting.
De berekening geschiedt op het kadastraal inkomen van de dag van het openvallen der nalatenschap";
artikel 4, eerste lid, (zoals vervangen bij
artikel2 van de wet van 20 december 1961,
gewijzigd bij artikel 34, 3, van de wet van
14 mei 1981) van dezelfde wet van 16 mei
1900 bepaalt :
"Onverminderd de rechten die artikel
1446 van het Burgerlijk Wetboek toekent
aan de langst levende echtgenoot, heeft ieder van de erfgenamen in de rechte lijn en,
in voorkomend geval, de noch uit de echt
noch van tafel en bed gescheiden langstlevende echtgenoot het recht tot overneming, naar schatting, hetzij van de woning, bij het overlijden, door de de cujus,
zijn echtgenoot of een van zijn afstammelingen betrokken, benevens de stoffering,
hetzij van het huis, de meubelen, alsmede
van de gronden die de bewoner van het
huis persoonlijk en voor eigen rekening in
gebruik had, het landbouwmateriaal en de
dieren tot de bebouwing dienende of de goederen, de grondstoffen, de beroepsvoorwerpen en andere hulpmiddelen die
aan het handels-, ambachts- ofnijverheidsbedrijf zijn verbonden";
noch genoemd artikel 1 noch het geciteerde eerste lid van artikel 4 van de wet
van 16 mei 1900 de overneming van verschillende (in casu 2) onroerende goederen, waarvan het kadastraal inkomen in
het geheel63.000 frank niet overtreft (in
casu is er die overschrijding niet) onderwerpt aan de voorwaarde, gesteld in het bestreden arrest, dat, naast het (woon-)huis
ook de overname, van een bijkomend perceel grond slechts kan zo deze grond fysiek of ideeel behoort bij het woonhuis, er
noodzakelijk (economisch vereist) moet worden bij begrepen; deze band tussen verschillende (in casu 2) erven niet in de wet
voorkomt en aldus een voorwaarde uitmaakt voor de toepassing van de artikelen 1 en 4, eerste lid, van de wet van 16
mei 1900 die deze artikelen niet bevatten; het bestreden arrest, door het stellen van die bijkomende voorwaarde die niet
in de wet is terug te vinden, een onderscheid, met name in het eerste lid van artikel 4 van de wet van 16 mei 1900 maakt
dat de wet zelf niet maakt, te weten dat het
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recht om naast de woning nog andere gronden over te nemen enkel zou bestaan bij
landbouwuitbatingen, handels- , ambachten nijverheidsbedrijven, derhalve aldus artikel 4, eerste lid (zoals vervangen en gewijzigd) van de wet van 16 mei 1900
schendt, en evenzeer artikel 1 (zoals vervangen en gewijzigd) van de wet van 16
mei 1900, nu immers dit artikel 1 een wijziging van het erfstelsel bevat voor het geval een kleine nalatenschap onroerende
goederen bevat die onder het wettelijk bepaald kadastraal inkomen blijven, ongeacht het feit of deze kleine nalatenschap
een of meer onroerende goederen bevat,

zodat het bestreden arrest, door de openbare verkoop van de ten processe bedoelde
onroerende· goederen te bevelen (bij bevestiging van het vonnis a quo) en hun overneming door eiser conform de wet van 16
mei 1900 niet toe te staan en deze beslissingen te steunen op een onderscheid dat
noch artikel 1 noch artikel 4, eerste lid, van
de wet van 16 mei 1900 maakt en op een
voorwaarde die geen van deze artikelen bevat, de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 16 mei 1900 tot wijziging van
het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen overname naar schatting
toelaat hetzij van de woning, bij het
overlijden, door de de cujus, zijn echtgenoot of een van zijn afstammelingen betrokken, hetzij van het huis, de
meubelen alsmede van de gronden die
de bewoner van het huis persoonlijk en
voor eigen rekening in gebruik had,
het landbouwmateriaal en de dieren
tot de bebouwing dienende of de goederen, de grondstoffen, de beroepsvoorwerpen en andere hulpmiddelen
die aan het handels-, ambachts- of
nijverheidsbedrijf zijn verbonden;
Dat uit deze wetsbepaling blijkt dat,
wanneer het noch om een landbouwexploitatie, noch om een handels-,
ambachts- of nijverheidsbedrijf gaat,
het recht tot overneming beperkt is tot
de woning die bij het overlijden betrokken was door de overledene, zijn
echtgenoot of een van zijn afstammelingen, en tot de stoffering ervan;
Dat die wetsbepaling in dit laatste
geval aldus niet toelaat gronden over
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te nemen die geen eenheid vormen
met de over te nemen woning;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 april1999 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
Gryse en Bi.itzler.
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1e KAMER- 9 april1999

CASSATIEBEROEP- TUCHTZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
-WET VAN 1 MAART 1976- DIENSTVERLENEND INTELLECTUEEL BEROEP- BESLISSING
VAN DE UITVOERENDE KAMER EN VAN DE KAMERS VAN BEROEP.

Krachtens art. 8, § 6, Kaderwet van 1 maart
1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen kunnen de eindbeslissingen van de kamers van beroep voor het
Hofvan Cassatie worden gebracht wegens schending van de wet of wegens
schending van substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormen.
Deze bepaling heeft betrekking op alle beslissingen van de uitvoerende kamers of
de verenigde uitvoerende kamers in laatste aanleg gewezen, en op de eindbeslissingen van de kamers van beroep, en niet
enkel op de beslissingen in disciplinaire
zaken.
(M ... T. BEROEPSINSTITUUT VAN BOEKHOUDERS)
ARREST

(A.R. D.98.0006.N)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 16 december 1997
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gewezen door de Nederlandstalige kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Boekhouders;
Over het door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening : de bestreden beslissing is een administratieve beslissing die niet vatbaar is voor cassatieberoep:
Overwegende dat, krachtens artikel 8, § 6, van de kaderwet van 1
maart 1976 tot reglementering van de
bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, de
eindbeslissingen van de kamers van
beroep voor het Hofvan Cassatie kunnen worden gebracht wegens schending van de wet of wegens schending
van substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen;
Overwegende dat deze bepaling betrekking heeft op alle beslissingen van
de uitvoerende kamers of de verenigde
uitvoerende kamers in laatste aanleg gewezen, en op de eindbeslissingen van de kamers van beroep, en niet
enkel op de beslissingen in disciplinaire zaken;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening moet worden verworpen;
Dat de beslissing aldus niet is gewezen door het voorgeschreven aantalleden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar de Nederlandstalige kamer van beroep van het
Beroepsinstituut van Boekhouders, anders samengesteld,
9 april 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Thrslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, eerste
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advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Geinger en Van Ommeslaghe.
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3e KAMER - 12 april 1999

ONDERWIJS- GESUBSIDIEEBD VRIJ ONDERWIJS- VOORRANGSREGELINGSDECREET- DE·
CREET 27 MAART 1991- ANCIENNITEIT.

Uit het onderling verband tussen art. 23,
§ 1, Decr.Vl. 27 maart 1991, dat een
voorrangsregeling instelt, gegrond op
dienstancienniteit, en § 2 van dit decreet, overeenkomstig welke de diensten
waaraan een einde is gesteld door een
ontslag, niet in aanmerking komen voor
de dienstancienniteit en de regeling bepaald in artikel21, § 1, f, van hetzelfde
decreet die in tijdelijke aanstellingen van
telke!'Ls een schooljaar voorziet, volgt dat
de &ensten bedoeld in art. 23, § 2, waaraffn een ei'(l:de ~s gemaakt door ontslag,
dwnsten zun dw gepresteerd werden tijdens het schooljaar waarvoor de aanstelling werd gedaan, en dat die diensten niet
in aanmerking komen voor de berekening van de dienstancienniteit bepaald in
art. 23~ § 1; diensten die niet tijdens dat
school}aar werden gepresteerd, niet vallen onder het bepaalde van art. 23, § 2,
Dec. Vl. 27 maart 1991 (1). (Artt. 21, § 1,
f, 23, §§ 1 en 2, en 76, § 3, Decr.Vl. 27
maart 1991.)
(BRANTS E.A. T. CLAES)
ARREST

(A.R. S.98.0044.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1997 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
(1) Cass., 14 dec. 1998, A.R. S.98.0028.N, nr.
519.
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schending van artikelen 21, § 1, enig lid
f, 23, § 1, eerste lid, 1o en § 2, 24, § 1, eer~
ste lid en 76, § 3 van het Decreet van de
Vlaamse gemeenschap van 27 maart 1991
betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderv:ijs en. de gesubsidieerde psychomedisch-socmle centra (B.St. 25 mei 1991
11481 e.v.), 32, enig lid, 3° en 37 van de Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing van 5 november 1997, nate hebben vastgesteld, enerzijds, dat verweerster
sedert 1 september 1985 prestaties leverde voor eiseressen, en met name voor
het schooljaar 1990-91 verbonden was door
a) ee~ overeenkomst van tijdelijke aanwervmg van 1 september 1990 tot 30 september 1990 met onvolledige opdracht van
10 uren per week, b) een overeenkomst van
tijdelijke aanwerving vanaf 1 oktober 1990
tot 30 juni 1991, met een onvolledige opdracht van 12 uren per week, en c) een
overeenkomst van onbepaalde duur vanaf
1 september 1990 voor een tussentijdse
loopbaan ter vervanging van een personeelslid wiens arbeidsovereenkomst gedeeltelijk geschorst was (loopbaanonderbreking), en, anderzijds, dat te dezen
toepassing diende te worden gemaakt van
het Decreet van 27 maart 1991 betreffende
de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en
de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale
centra, dat in werking trad op 1 juni 1991
en dat overeenkomstig artikel 23 van dit
decreet een voorrangsregeling van kracht
was voor de aanstelling van personeelsleden, door bevestiging van het vonnis van de
eerste rechter, verweerster gerechtigd ver~aart lastens eiseressen, wegens miskenmng van deze yoorrangsregeling, op een
schadevergoedmg van 436.281,- frank, te
vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 1 september 1991 en de gerechtelijke intresten, op volgende granden:" ... dat (eiseressen) niet betwisten dat
(ve!.weerster) die~sten presteerde als tijdehJk personeelshd, gedurende de periode
zoals weergegeven in het feitenrelaas en
dat (verweerster) op reglementaire wijze
haar kandidatuur stelde bij aangetekend
schrijven v66r 15 juli 1991 zoals voorzien in
artikel 23 § 4 van het Decreet .... dat (eiseressen) vooreerst stelden dat het nieuw
statuut ingevolge het Decreet van 27 maart
1.991 voor (verwe.~rster) niet van toepassmg was omdat ZIJ was opgezegd v66r het
van kracht worden ervan en verder dat
ingevolge dit ontslag (verweerster) geen
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aanspraak kon laten gelden op een nieuwe
aanstelling zoals bedoeld in artikel 23 § 1,
van dit Decreet .... dat (eiseressen) voor de
eerste rechter stelden dat (verweerster)
geen tijdelijke leerkracht meer was en een
contract had voor onbepaalde duur; dat echter (verweerster) aangeworven was als tijdelijke door een aanwervingsovereenkomst
dd. 1 oktober 1990 vanaf 1 oktober 1990 tot
30 juni 1991 (verkeerdelijk werd in de overeenkomst 30 juni 1990 vermeld) in een betrekking van het ambt voor lager onderwijzeres met onvolledige opdracht .... dat
overeenkomstig artikel 1 van de wet van 3
juli 1978(,) de Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing bleef zolang enige statutaire bepaling ontbrak (0. Vanachter, Actuele Problemen in het Arbeidsrecht II, 15);
dat tussen partijen een overeenkomst werd
afgesloten voor bepaalde tijd, zijnde tot 30
juni 1991; dat weliswaar op 28 januari 1991
(eiseressen) aan (verweerster) bevestigde(n) dat de afgesloten overeenkomst zou
eindigen op 30 juni 1991 en daarbij een
vooropzegging betekenden van 5 maanden ingaande op 1 februari 1991; dat zulke
overeenkomst echter automatisch eindigt
wanneer de termijn verstrijkt en een ontbindende tijdsbepaling inhoudt, zodat de
wettelijke bepalingen van het ontslagrecht niet van toepassing zijn .... dat sedert het van kracht worden van het Decreet dd. 27 maart 1991 de Arbeidsovereenkomstenwet niet l;mger van
toepassing is op het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs en dat niet betwist wordt dat (verweerster) tot 30 juni
1991 in dienst bleefvan (eiseressen); dat
het Decreet van 27 maart 1991 in artikel
76 § 3 het volgende voorziet : 'De personeelsleden voor wie bij de inwerkingtreding van dit Decreet weddentoelagen worden uitgekeerd, doch die voor een
toepassing van het bepaalde in § 1 (vastbenoemden) niet in aanmerking komen,
worden als tijdelijken in de zin van dit Decreet beschouwd, met dien verstande dat de
na 1 september 1985 gepresteerde gesubsidieerde diensten mede in aanmerking komen voor de berekening van de ancienniteit bedoeld in de artikelen 6, 7, 23, 31 § 1,
1o en 35 § 2.' ... dat (verweerster) stelt dat
zij derhalve volledig onder de toepassing
van deze bepaling valt en dus op basis van
de voorrangsregeling diende aangesteld te
worden bij een van de scholen van (eiseressen) .... dat (eiseressen) voorhouden dat,
verwijzend naar artikel 23 § 2 van het Decreet, het op 28 januari 1991 gegeven ontslag het verlies van de volledige dienstancienniteit tot gevolg heeft bij de inrichtende
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macht die het ontslag gegeven heeft en bijgevolg elk recht van voorrang teniet doet.
... dat in artikel 23 § 2 van het Decreet het
volgende wordt bepaald : 'Diensten waaraan een einde gemaakt is door een ontslag overeenkomstig artikelen 24 en 25 komen niet in aanmerking voor de berekening
van de 240 of 480 dagen dienstancienniteit bedoeld in § 1, 1 o en 2° bij de inrichtende macht die het ontslag gegeven heeft
tenzij deze het ontslagen personeelslid weer
aanwerft. Deze diensten kunnen voor de
toepassing van§ 1, 2° wel in aanmerking
komen bij een andere inrichtende macht'.
Dat de eerste rechter terecht opmerkte dat
bij de interpretatie van bovenvermelde bepaling vooreerst opvalt dat hierin geen
sprake is van verlies van de volledige
dienstancienniteit opgebouwd bij de inrichtende macht die het ontslag heeft gegeven en evenmin van het verlies van elk
prioriteitsrecht bij diezelfde inrichtende
macht, zoals die wel gelibelleerd werd voor
de tijdelijke aangestelde personeelsleden
van het gemeenschapsonderwijs (vgl. artikel 24 laatste lid en artikel 26 § 2 van het
Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het
gemeenschapsonderwijs dd. 27 maart 1991,
B.S. 25 mei 1991); dat tevens zowel uit de
voorbereidende werken (Vlaamse Raad, zitting 1990-91, stuk 471, nr. 1 pag. 44) als uit
het antwoord van Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken in zijn antwoord
op 30 mei 1994, op de vraag gesteld door
mr. J. Caudron, dient afgeleid dat het in artikel 23 § 2 van het Decreet bedoelde ontslag niet tot gevolg heeft dat alle voor het
ontslag bij de inrichtende macht gepresteerde diensten buiten beschouwing moeten worden gelaten bij de berekening van
de dienstancienniteit conform artikel 23
§ 1, 1o, doch enkel de diensten gepresteerd
in het kader van de tijdelijke aanstelling
die door opzegging werd beeindigd en dat
met de diensten gepresteerd in het kader
van een andere tijdelijke aanstelling, welke
niet werd beeindigd door een ontslag, bijgevolg nog wel rekening kan worden gehouden; dat noch de verwijzing naar de situatie ingeval van ontslag om dringende
reden noch het Cassatie-arrest dd. 4 oktober 1993 inzake Van Den Bogaerde, noch
het advies van de Kamer van Beroep, het
tegendeel kunnen aantonen .... dat hoe dan
ook (verweerster) aantoont dat, zelfs zonder het meerekenen van de diensten voor
het schooljaar 1990-91, zij alle voorwaarden met betrekking tot de voorrangsregeling vervulde, zodanig dat (eiseressen) met haar voorrang rekening diende(n)
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te houden op 2 september 1991, wat echter door (eiseressen) niet werd gedaan; dat
niet kan ontkend worden dat de prestaties van (verweerster) bij een en dezelfde
inrichtende macht werden uitgevoerd ....
dat in de gegeven omstandigheden dient
vastgesteld dat het Decreet van 27 maart
1991 geen sanctie bepaalt voor het geval
het recht op voorrang wordt miskend zoals in casu; dat (verweerster) wel aanspraak kan maken op een schadevergoeding op grond van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek wanneer een fout wordt
aangetoond, een schade en een oorzakelijk verband tussen beide" (arrest, pp. 5 tot
8),
terwijl niet betwist werd dat verweerster
sedert 1 september 1985 als onderwijzeres in dienst was bij eiseressen, en er ontslagen werd met opzegtermijn ingaand op
1 februari 1991, om te eindigen op 30 juni
1991; dat verweerster zich eind juni 1991
kandidaat stelde voor een betrekking voor
het volgende schooljaar, doch niet werd
aangesteld; Het arbeidshof uitdrukkelijk
vaststelde dat de tewerkstelling in het
schooljaar 1990-91 plaatsvond krachtens
drie overeenkomsten : - een overeenkomst
van 1 september 1990 voor een tijdelijke
aanwerving vanaf 1 september 1990 tot 30
september 1990 met onvolledige opdracht
van 10 uren per week; - een overeenkomst
van 1 oktober 1990 voor een tijdelijke aanwerving vanaf 1 oktober 1990 tot 30 juni
1990 (lees : 1991) met een onvolledige opdracht van 12 uren per week; - een overeenkomst van 1 september 1990 voor een
tussentijdse loopbaan vanaf 1 september
1990 ter vervanging van een zekere De
Footer Liliane wier arbeidsovereenkomst
gedeeltelijk geschorst werd in een betrekking van het ambt van lager onderwijzeres 12/24sten,

en terwijl, tweede onderdeel, voor zover
het arbeidshof zou aanvaard hebben dat de
aanstelling van verweerster ten einde was
gekomen door het ontslag met opzegtermijn, aflopend op 30 juni 1991, het hofniet
wettig kon oordelen dat verweerster overeenkomstig artikel23, § 1, eerste lid, 1o van
het genoemde decreet voorrangsgerechtigd
was voor een tijdelijke aanstelling vanaf 1
september 1991 omdat zij minstens 240 dagen dienstancienniteit bezat in het hoofdambt, gespreid over ten minste twee schooljaren; Bij artikel 23, § 1, enig lid,
inzonderheid 1o van het genoemde decreet
een voorrangsregeling wordt ingesteld, gegrond, onder meer, op dienstancienniteit;
overeenkomstig de tweede paragraafvan
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deze bepaling diensten waar aan een einde
gemaakt is door een ontslag overeenkomstig, onder meer, artikel 24 van het decreet, dat wil zeggen door opzegging, niet
in aanmerking komen voor de berekening
van de ancienniteit; Artikel 76, § 3 van het
decreet, zoals gezegd, bepaalt dat de personeelsleden voor wie v66r de inwerkingtreding van het decreet weddetoelagen werden uitgekeerd doch die voor een toepassing
van het bepaalde in § 1 niet in aanmerking komen, als tijdelijke in de zin van het
decreet worden beschouwd, met dien verstande dat de na 1 september 1985 gepresteerde gesubsidieerde diensten mede in
aanmerking komen voor de berekening van
de ancienniteit bedoeld onder meer in artikel 23; deze gelijkstelling meebrengt dat
de aangehaalde regel van artikel 23, § 2
ook geldt bij een ontslag dat na 1 september 1985 en v66r de inwerkingtreding van
het decreet werd gegeven, overeenkomstig de toen geldende regeling; Verweerster
derhalve, gelet op het regelmatig doorgevoerd ontslag, geen beroep kon doen op de
dienstprestaties in de betrekking waarvoor zij werd opgezegd; de prestaties die aldus niet in aanmerking konden worden genom en voor de bepaling van eventuele
prioriteitsrechten voor een nieuwe tijdelijke aanstelling bij eiseres, alle als onderwijzeres bij eiseres geleverde prestaties omvatten en niet slechts de diensten
gepresteerd tijdens het schooljaar waarin
het ontslag gegeven werd,
zodat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat verweerster, gelet op haar vermeende prioriteitsrechten, ten onrechte niet
werd aangesteld voor het schooljaar 19911992 (schending van alle in de aanhef van
het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 23, § 1, 1o, van het decreet van 27
maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale
centra, voorrang hebben voor de aanstelling in een wervingsambt, de personeelsleden, in het bezit van het vereiste, het voldoende geacht of ermee
gelijkwaardig geacht bekwaamheidsbewijs, die bij de inrichtende macht
waarbij de betrekking te begeven is, in
het te begeven ambt minstens 240 dagen dienstancienniteit hebben in het
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hoofdambt, gespreid over ten minste
twee schooljaren;
Overwegende dat, krachtens artikel 23, § 2, van het voornoemde decreet, diensten waaraan een einde is
gemaakt door een ontslag overeenkomstig de artikelen 24 of 25 van het
decreet, niet in aanmerking komen
voor de berekening van de dienstancienniteit bedoeld in § 1, 1o, van dit artikel;
Dat artikel 76, § 3, van het voornoemde decreet bepaalt dat de personeelsleden voor wie v66r de inwerkingtreding van het decreet, dit is 1
juni 1991, weddentoelagen werden uitgekeerd maar die voor een toepassing van het bepaalde in § 1 van dit
artikel niet in aanmerking komen, als
tijdelijken in de zin van het voornoemde decreet worden beschouwd,
met dien verstande dat de na 1 september 1985 gepresteerde gesubsidieerde diensten mede in aanmerking
komen voor de berekening van de ancienniteit bedoeld onder meer in artikel 23;
Dat die gelijkstelling meebrengt dat
de hierboven aangehaalde regel van
artikel 23, § 2, ook geldt bij een outslag dat na 1 september 1985 en v66r
de inwerkingtreding van het voornoemde decreet gegeven werd overeenkomstig de toen geldende regeling;
Dat artikel 21, § 1, f, van het voornoemde decreet bepaalt dat een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt
van rechtswege en zonder vooropzeg
eindigt voor het geheel of voor een deel
van de opdracht uiterlijk op het einde
van het schoolj aar of de leergang
waarvoor de aanstelling werd gedaan,
onverminderd de toepassing van de reglementering inzake reaffectatie en
wedertewerkstelling en dat deze bepaling eveneens van toepassing is ten
aanzien van de personeelsleden die
werden aangeworven overeenkomstig de voorheen bestaande rechtspositieregeling;
Overwegende dat uit het onderlinge
verband tussen artikel 23, §§ 1 en 2,
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en de regeling bepaald in artikel 21,
§ 1, f, die in tijdelijke aanstellingen

van telkens een schooljaar voorziet,
volgt dat de diensten, bedoeld in artikel 23, § 2, waaraan een einde is gemaakt door ontslag, de diensten zijn
die gepresteerd werden tijdens het
schoolj aar waarvoor de aanstelling
werd gedaan, en dat die diensten niet
in aanmer king komen voor de berekening van de dienstancienniteit, bepaald in artikel 23, § 1;
Dat diensten die niet tijdens dat
schooljaar werden gepresteerd, niet
vallen onder het bepaalde van artikel 23, § 2;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen; verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
12 april 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Aduocaat : mr.
Biitzler.
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1 o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - WETTELIJKE BESTANDDELEN - BESCHERMD GESCHRIFT ASSIGNATIE.

zo

POST-

POST- POSTASSIGNATIE - VALSHEID IN
GESCHRIFTE EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- BESCHERMD GESCHRIFT.

3o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - WETTELIJKE BESTANDDELEN - VERVALSING VAN DE WAARHEID HANDTEKENING.

4o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- VERPLICHTE
VERMELDINGEN- VOLSTREKTE MEERDERHEID VAN STEMMEN.
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1 o en 2° De postassignatie is een bij wet ge-

formaliseerde geschreven betaalopdracht
en is mitsdien een geschrift dat bestemd
of van aard is om ieder die er kennis van
neemt, te informeren over een akte of een
feit met eenjuridische draagwijdte; aldus is het een beschermd geschrift in de
zin van de artt. 196 en 197 Sw. (Art. 9
Postchequewet 2 mei 1956; artt. 196 en
197 Sw.)
3° Het plaatsen van zijn handtekening op

een geschrift om bedrieglijk te doen geloven dat een gelijknamige persoon heeft
getekend, levert het misdrijf van valsheid ingeschrifte op (1). (Artt. 196 en 197
Sw.)
4 o Geen wettelijke bepaling schrijft voor dat
een vonnis of arrest dient vast te stellen
dat de beslissing bij volstrekte meerderheid van stemmen is genomen, noch dat
art. 193bis Sv. erin dient te worden vermeld (2). (Art. 193bis Sv.)
(GLORIS T. DE POST)
ARREST

(A.R. P.97.0474.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1997 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de art. 196 en 197 SW.,
doordat het hof van beroep heeft gesteld
dat eiser uit het gebrek aan validering van
de postassignatie ten onrechte besluit dat
de twee voorwaarden (eenjuridische draagwijdte en het openbaar vertrouwen) niet
vervuld zijn, nu de validering kennelijk
niets anders inhoudt dan een controle op
het beschikbare fonds op de postchequerekening, en meer bepaald dat "de voiledig ingevulde en ondertekende assignatiecheque (. .. ) ongetwijfeld een juridische
draagwijdte (heeft) omdat die cheque voor
ieder die er kennis van neemt een
betalingsverbintenis van de rekeninghou(1) Zie RIGAUX-TROUSSE, Crimes et delits, III, nr.
184.
(2) Cass., 30 juni 1998, A.R. P.97.281.N, nr. 353.
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der impliceert", en "een privaatrechtelijk
geschrift (. .. ) strafrechtelijk beschermd (is)
omdat het van aard is in een zekere mate
bewijs te vormen en dat moet geen juridisch bewijs zijn", alsook dat de assignatiecheque als betalingsverbintenis van Britta
Gloris zich aan het openbaar vertrouwen
opdringt, nu "betalingsdocumenten van de
postcheque (. .. ) een dusdanige maatschappelijke waardering (genieten) dat ze in het
betalingsverkeer soms een waarde krijgen die ze niet verdienen", waarbij het hof
(van beroep) dan verwijst naar het
overschrijvingsformulier "dat eigenlijk geen
betaalmiddel is maar soms ook als dusdanig wordt gebruikt",

terwijl, eerste onderdeel, ten eerste, het
vereist is opdat een privaat geschrift een
door de wet beschermd geschrift zou kunnen uitmaken dat het stuk in zeker mate
tot bewijs kan strekken, wat impliceert dat
het betrokken geschrift elkeen aan wie het
wordt voorgelegd kan overtuigen en bewegen een standpunt in te nemen aangaande
een belang dat juridisch beschermd is, en
een assignatiecheque o.g.v. art. 141 van het
ministerieel besluit houdende de reglementering van de postdienst pas enige juridische waarde heeft als betaalmiddel als het,
na overmaking aan De Post, door deze
dienst is gevalideerd, zodat een niet gevalideerde postassignatie niets waard is, en
bijgevolg geen enkele juridische draagwijdte heeft en niet iedereen, die er kennis van neemt, zal overtuigen van de
betalingsverbintenis van de rekeninghouder,
terwijl, eerste onderdeel, ten tweede, het
niet voldoende is dat een geschrift voor een
aantal mensen een bewijs kan opleveren,
maar het daarentegen vereist is dat een geschrift voor iedereen een zekere mate van
bewijs kan opleveren, wat zeker niet het geval is bij een niet gevalideerde postassignatie, gebruikt als betaalmiddel, nu een
dergelijke assignatie o.g.v. art. 141 van het
ministerieel besluit houdende de reglementering van de postdienst pas enige juridische waarde heeft als betaalmiddel als het,
na overmaking aan De Post, door deze
dienst is gevalideerd;
terwijl, tweede onderdeel, het vereist is
opdat een privaat geschrift een door de wet
beschermd geschrift zou kunnen uitmaken dat het stuk zich opdringt aan het
openbaar vertrouwen, en een assignatiecheque o.g.v. art. 141 van het ministerieel besluit houdende de reglementering van
de postdienst pas enige juridische waarde
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heeft als betaalmiddel als het, na overmaking aan De Post, door deze dienst is gevalideerd, zodat het betrokken stuk zich onmogelijk aan het openbaar vertrouwen kon
opdringen nu het een waardeloos stuk papier was dat niet als betaalmiddel kon worden gebruikt, waardoor de overheid of particulier die er kennis van nam of aan wie
het werd voorgelegd niet kon overtuigd
worden van de waarachtigheid van de akte,
of minstens zeker niet gerechtigd was om
aan dit stuk enig geloof te hechten, waarbij dient gesteld dat het irrelevant is dat
betalingsdocumenten van de postcheque,
zoals de overschrijving, in het maatschappelijk verkeer soms een waarde krijgen die
ze niet verdienen, nu vooreerst niet door
het hof (van beroep) is vastgesteld dat dit
ook zo is voor een niet gevalideerde postassignatie, en ten tweede de vereiste van
het zich opdringen aan het openbaar vertrouwen niet alleen impliceert dat er een
vertrouwen moet gewekt zijn bij de man in
de straat, maar eveneens en zeker bij de
zorgzame en voorzichtige particulier, alsook bij de terzake bevoegde overheidsinstanties, die met de kwestieuze stukken werken en aan wie deze stukken
worden aangeboden om hun gevolg te laten sorteren, zoals De Post, wat in casu zeker niet het geval kon zijn, gezien de juridische "on"-waarde van het stuk, waarvan
zeker De Post op de hoogte moest zijn; zodat, door te aanvaarden dat het in casu om
een vervalst stuk ging, het hof van beroep art. 196 Sw. heeft geschonden, alsook art. 197 Sw. :
Overwegende dat naar luid van artikel 1 van de wet van 2 mei 1956 de
postcheck de titel is waarbij de houder van een postcheckrekening aan De
Post order geeft op het beschikbaar tegoed een gerede betaling op zicht te
verrichten;
Dat naar luid van artikel 9 van de
vermelde wet de postassignatie een
postcheck op naam is die door De Post
is geldig gemaakt om te worden uitbetaald;
Overwegende dat de postassignatie
een bij wet geformaliseerde geschreven betaalopdracht is, mitsdien een geschrift is dat bestemd of van aard is
om ieder die er kennis van neemt te
informeren over een akte of een feit
met een juridische draagwijdte;
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Overwegende dat de appelrechters
met de op de vijfde en de zesde bladzijde van het bestreden arrest onder de
hoofding ''Nopens de grond", punt 1, a
en b, vermelde consideransen, onder
meer, dat "de volledig ingevulde en ondertekende assignatiecheque ongetwijfeld een juridische draagwijdte
(heeft) omdat die cheque voor ieder die
er kennis van neemt een betalingsverbintenis van de rekeninghouder impliceert", de beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van de art. 196 en 197 SW.,
doordat het hof van beroep stelt dat "de
beklaagde ( ... ) zich door een intellectuele
valsheid het bewijs (heeft) verschaft van
een betalingsopdracht van Britta Gloris",
meer bepaald doordat eiser "ofwel (... ) zijn
handtekening op de check plaatste buiten de aanwezigheid van Freddy Waeghe
en dan( ... ) dat (deed) met het oog op een
misleiding van Freddy Waeghe, die moest
aannemen dat Britta Gloris had getekend",
"ofwel (... ) hij zijn handtekening (plaatste)
in aanwezigheid van Freddy Waeghe, die
hij in de overtuiging heeft gelaten dat
Frans Gloris handelde als volmachtdrager
van zijn vriendin Britta Gloris",
terwijl een intellectuele valsheid steeds
een vermommen van de waarheid vereist,
waardoor het bij een valse handtekening
vereist is dat men een geschrift ondertekent met een naam die de zijne niet is, of
minstens dat de handtekening van die aard
moet zijn dat de handtekening van iemand
anders is nagemaakt, om de bestemmeling van het stuk te doen besluiten dat iemand anders het stuk heeft ondertekend,
zodat de handtekening van eiser op de postassignatie zeker niet als een valse handtekening kan worden bestempeld, nu hij
zijn eigen handtekening heeft gehanteerd,
wat in het bestreden arrest niet wordt betwist, zonder te pogen deze van de titularis van de postrekening na te bootsen, die
overigens volledig anders was (stuk 16 van
het strafdossier), en eiser dus de waarheid niet heeft vermomd; waarbij nog dient
gesteld dat uit de hypothese van het hof
(van beroep) dat het eventueel de eigen
overtuiging van de heer Waeghe was dat eiser volmachtdrager van Britta Gloris zou
zijn geweest (wat uit niets van het ganse
dossier blijkt) niet blijkt dat eiser hem zou
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doen hebben geloven dat hij volmachtdrager was, wat ook niet wordt vastgesteld in het bestreden arrest, en dus uit het
arrest niet kan worden afgeleid dat eiser
moedwillig in een valse hoedanigheid van
volmachtdrager zijn eigen handtekening
heeft geplaatst, zodat ook daaruit geen intellectuele valsheid kan worden afgeleid; zodat, door te aanvaarden dat de handtekening een intellectuele vervalsing uitmaakte,
het hof van beroep art. 196 Sw. heeft geschonden, alsook art. 197 Sw. :

Dat het middel 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;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :

Overwegende dat het plaatsen van
zijn handtekening om bedrieglijk te
doen geloven dat een gelijknamige persoon heeft getekend het misdrijf van
valsheid in geschrifte oplevert
Overwegende dat de appelrechters
met de op de zesde bladzijde van het
bestreden arrest onder punt 1, c, vermelde consideransen het strijdige of
andere feitelijke verweer van eiser verwerpen, en de beslissing naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het vierde middel, gesteld als volgt :
schending van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek en, subsidiair, van 149 van
de Grondwet,
doordat het hof (van beroep) stelt dat
door de handelswijze van eiser "los van
enige fout die naderhand werd gemaakt
door de Post (. .. ) het misdrijf een schade
(deed) ontstaan van 150.000 frank", en dat
"(. .. ) die schade (eerst bestond) in hoofde
van Freddy Waeghe en later door de uitkering van de Post in hoofde van de burgerlijke partij", waarbij "de latere fout van
mevrouw Aelterman (. .. ) slechts de identiteit van de benadeelde (veranderde) en zonder invloed (is) op de verschuldigde schadevergoeding", waarbij zij eiser veroordeelt
om de ganse schade van de Post ter vergoeden,
terwijl, eerste onderdeel, de schade moet
bekeken worden zoals zij zich in concreto
voordoet, en het dus irrelevant is in wiens
hoofde de schade zich eerst zou kunnen
hebben voorgedaan, maar enkel moet nagegaan worden in wiens hoofde de schade
zich e:ffectiefheeft voorgedaan, en moet nagegaan worden welke de oorzaken waren
van het ontstaan van deze schade, en het
hof(van beroep), door te stellen dat de Post
wel degelijk een fout heeft begaan maar
deze niet in oorzakelijk verband staat met
de schade die De Post heeft geleden, aangezien deze enkel de identiteit van de
schadelijder heeft veranderd, zelf impliciet toegeeft dat de schade, zoals deze zich
in concreto heeft voorgedaan in hoofde van
de Post is veroorzaakt door haarzelf en niet
wettig heeft beslist dat de fout van de Post
niet in oorzakelijk verband staat met haar
eigen schade, nu in het arrest zelf niet is
vastgesteld dat de schade, zoals deze zich
in concreto heeft voorgedaan in hoofde van
de Post, zich ook zou hebben voorgedaan
zonder de door de Post begane fout;
terwijl, tweede onderdeel, in subsidiaire orde, voor zover het Hof van Cassatie zou van oordeel zijn dat het hof (van beroep) in het bestreden arrest niet heeft

Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van art. 193bis van het Wethoek van Strafvordering,
doordat nergens uit het bestreden arrest, noch uit het motiverend gedeelte, noch
uit het beschikkende gedeelte, is vastgesteld dat de door het hof (van beroep) genomen beslissing is genomen met een meerderheid van stemmen,
terwijl art. 193bis van het Wetboek van
Strafvordering bepaalt dat elke beslissing dient genomen te worden met een
meerderheid van stemmen, en het bijgevolg noodzakelijk is dat dit in het vonnis
ook dient vermeld, of minstens dit artikel
dient aangehaald in de beslissing, dit ter
controle of de voomoemde wetsbepaling wel
is toegepast en nageleefd; zodat, nu noch
deze vermelding, noch het artikel 193bis
van het Wetboek van Strafvordering in het
bestreden arrest is opgenomen, het aangehaald artikel is geschonden :

Overwegende dat geen wettelijke bepaling voorschrijft dat een vonnis of
arrest dient vast te stellen dat de beslissing bij volstrekte meerderheid van
stemmen is genomen, noch dat artikel 193bis Wetboek van Strafvordering erin dient te worden vermeld;
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vastgesteld of de Post al of niet een fout
heeft begaan, in het bestreden arrest niet
is geantwoord op de conclusies van eiser
neergelegd voor het hof van beroep, en
waarop het Hof van Cassatie dan ook mag
acht slaan (eerste conclusie, nr. 11 en
tweede conclusie, nr. 9), alwaar eiser exhaustief heeft aangevoerd dat de Post een
fout heeft begaan, en aansprakelijk dient
te worden gesteld op grond van art. 1g82
B.W., minstens op grond van art. 1g84, 2e
lid, B.W.; zodat het hof (van beroep) door te
oordelen dat de fout van de Post niet in oorzakelijk verband staat met de door haar opgelopen schade en de Post niet te veroordelen om een deel van haar eigen schade te
dragen art. 1g82 van het Burgerlijk Wethoek heeft geschonden, minstens art. 149
van de Grondwet, door niet te antwoorden op de conclusies van eiser :

Overwegende dat de appelrechters
met het geheel van de op de zevende
bladzijde van het bestreden arrest onder de hoofding ''Burgerlijk" vermelde
consideransen, onder meer dat de ''fout
van de (aangestelde van verweerster)
slechts de identiteit van de benadeelde
veranderde en zonder invloed op de
verschuldigde schadevergoeding (is)"
het strijdige of andere feitelijke verweer van eiser ten betoge dat "de
schade zich in casu nooit zou hebben
voorgedaan, zoals hij zich in concreto
heeft voorgedaan in hoofde van (verweerster), had (verweerster) geen fout
begaan", verwerpen, zodoende eisers
conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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KAMER-

13 april 1999

1o ONTUCHT EN PROSTITUTIE -

VERHUUR VAN KAMERS -ABNORMAAL PROFIJTBE GRIP.

2o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN- ONTUCHT EN PROSTITUTIE- VERHUUR VAN KAMERS- ABNORMAAL PROFIJT.

go STRAF- ANDERE STRAFFEN- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING- VERMOGENSVOORDELEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

4 o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEI'l'ENRECHTER- STRAFZAKEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VAN VERMOGENSVOORDELEN.

1° en 2° De strafrechter oordeelt in feite,
mitsdien op onaantastbare wijze, en voor
zover hi} aan het begrip abnormaal profijt, dat in de wet niet nader is omschreuen, zijn gebruikelijke betekenis toekent,
of de verhuring van kamers met het oog
op prostitutie geschiedt met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
geen wetsbepaling legt de rechter op acht
te slaan op de door de verhuurder gerealiseerde nettowinst. (Art. g8Qbis, § 1, go,
Sw.)
go en 4° De strafrechter oordeelt in feite,
mitsdien op onaantastbare wijze, dat een
uermogensvoordeel waarop de bijzondere uerbeurdverklaring wordt toegepast, rechtstreeks uit een misdrijfis verkregen (1). (Art. 42, go, Sw.)
(FRATEUR)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1g april 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Gryse; L.
Arnou, Brugge.

(A.R. P.98.0898.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1998 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als uolgt :
(1) Zie Cass., 14 dec. 1994, A.R. P.94.1033.F, nr.
555, en 18 feb. 1997, A.R. P.96.0295.N, nr. 93.
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schending van artikel380bis, § 1, 3°, Sw.,
doordat het bestreden arrest, na herkwalificatie van de tenlastelegging C als inbrenk op artikel380bis, § 1, 3°, Sw., nl. "kamers of enige andere ruimte verkocht,
verhuurd of terbeschikking gesteld te hebben met het oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren", eiser veroordeelt tot een gevangenisstrafvan eenjaar met uitstel, een geldboete
van 2.000 frank, gebracht op 400.000 frank
of een vervangende gevangenisstraf van 2
maanden en een ontzetting uit de rechten genoemd in artikel31, 1°, 3°, 4° en 5°,
Sw., en de verbeuring beveelt van de som
van 1.000.000 frank als vermogensvoordeel
verkregen uit het misdrijf, op grond van de
volgende motieven : "- dat beklaagde aan
de verbalisanten verklaarde dat hij in 1989
de kwestieuze prostitutiepanden aankocht
'omdat het rendabel is om aan prostituees
te verhuren en omdat het mij op langere
termijn interessante beleggingen toonden'; dat beklaagde dus uitsluitend met het
doel om te verhuren aan prostituees de
panden opkocht; dat trouwens de betrokken panden qua inrichting werden behouden, nl. ingedeeld in kamers met 'een vitrine'; dat per 'vitrine' werd verhuurd en
niet per huis-pand; dat het huurgeld per vitrine, per 'shift' (dag ofnacht) wordt berekend en dus ongeveer 14.000 frank per
week per vitrine bij volledige bezetting (dag
en nacht) opbrengt; dat aldus een huis bijvoorbeeld Lange Winkelhaakstraat per maand bij 'volledige bezetting' 14.000
frank x 2 vitrines x 4 weken = ongeveer
112.000 frank (afgezien van belastingen en
andere 'onkosten') opbrengt hoewel het
'handelshuis van 70 m2' werd aangekocht
voor 1.665.000 frank (akte geregistreerd op
12/11/1990);- dat beklaagde ten onrechte
in conclusie voorhoudt dat met de term 'abnormaal profijt' zoals bepaald in artikel
380bis, § 1, 3°, Sw. in feite niets anders
wordt bedoeld dan de netto-winst (=
verhuurgelden naargelang de 'bezettingsgraad', mits aftrek van onkosten, belastingen en dergelijke); dat enerzijds de wetgever (cf. Voorbereidende werken van de Wet
van 13 april 1995) in hoofdzaak een abnormale verhuurprijs voor ogen had en dat
anderzijds moet worden vastgesteld dat de
wetgever precies niet het enig begrip van
'netto-winst of belastbare winst en dergelijke' heeft aangehouden en kennelijk het
veel ruimer begrip, in te vullen door de
feitenrechter, 'profijt' heeft verkozen wat het
fiscale winstbegrip overstijgt en kennelijk duidt op financiele voordelen en baten in het algemeen die worden bekomen
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door abnormale huurprijzen aan te rekenen aan prostituees; dat in casu het hof
(van beroep) onder meer, enerzijds, vaststelt dat de door beklaagde gei:nde huurgelden (minimale ramingen), geenszins in
verhouding staan met het comfort van een
relatief kleine kamer met zeer bescheiden sanitaire voorzieningen en anderzijds
de huurprijzen door beklaagde kennelijk
overeenkomstig de gemiddelde inkomsten van de prostituees werden bepaald;
dat bovendien uit de verklaringen van de
prostituees blijkt dat niet aile vitrines aan
dezelfde prijs per shift/per week werden
verhuurd; dat te dezen wel kenschetsend is
dat nooit schriftelijke huurcontracten werden opgesteld, nooit de huurprijzen werden vermeld in aankondigingen, uit dezelfde aankondigingen blijkt dat andere
panden in de wijk (Offerandestraat-SintJ ansplein) worden verhuurd voor nauwelijks een fractie van de gei:nde vitrinehuurprijzen (cf. o.m. de door de verdediging
bijgebrachte stukken nr. 6) en dat nooit
m.b.t. de inkomsten uit de verhuur van de
vitrines een nauwkeurige en controleerbare boekhouding werd opgesteld zodat
trouwens ook de B.B.I. het moest stellen
met vrij algemene ramingen; dat derhalve
het door de wetgever bedoelde 'abnormaal
profijt' eerder moet aangezien worden in de
zin van het 'abnormaal' profiteren ofvoordeel trekken van en uit de omstandigheid
dat de huurder in een bijzonder zwakke positie staat tegenover de verhuurder (zwakke
positie van prostituee, de ligging van de
panden en de mogelijkheden om te huren
en dergelijke) teneinde veel hogere dan
'normale'- redelijke huurprijzen te vragen; dat dan ook de raming van de financiele en/of fiscale netto-winst van de beklaagde dus bijkomstig is om te bepalen of
er al dan niet van 'abnormaal profijt' sprake
is; overwegende dat uit de bovenvermelde
gegevens, o.m. de wijze van verhuring, de
hoedanigheid en afhankelijkheid van de
prostituees, de abnormale verhouding tussen de huurprijs en de waardeinrichtingoppervlakte van het verhuurde
goed, blijkt dat beklaagde (abnormaal) profiteerde van de prostituees door tegen abnormaal hoge huurprijzen bijzonder bescheiden kamers (vitrines) te verhuren; dat
beklaagde door deze huurgelden te innen
een abnormaal profijt realiseerde op de rug
van, zoals in casu, kwetsbare en vrijwel
weerloze allochtone (o.m. afhankelijke,
rephtenloze, voorwerp van internationale
mE\nsenhandelaars) en autochtone prostituees; dat beklaagde deze onwettige
verhuuractiviteiten op relatief grote schaal

Nr. 204

HOF VAN CASSATIE

toepaste en gekaderd had in zijn beroepsactiviteiten (NV Frateur-Immobilienzaak)
en o.m. hieromtrent regelmatig advertenties plaatste en personeel specifiek belastte ('in 't zwart') met het toezicht en het
innen der huurgelden en het schoonmaken van de verhuurde vertrekken",

terwijl overeenkomstig art. 380bis, § 1,
3°, Sw. met gevangenisstrafvan eenjaar tot
vijf jaar en met een geldboete van 500
frank tot 25.000 frank wordt gestraft hij die
kamers of enige andere ruimte verkoopt,
verhuurt ofter beschikking stelt met het
oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren; bij de beoordeling van het begrip "abnormaal profijt"
niet aileen de huuropbrengsten in aanmerking moeten worden genomen, doch eveneens de hiertegenover staande onkosten, belastingen en dergelijke; de appelrechters
ten onrechte beslissen dat de raming van
de financiele en/of fiscale nettowinst van eiser bijkomstig is om te bepalen of er al dan
niet van "abnormaal profijt" sprake is (arrest, p. 6); het arrest ten onrechte eisers
verweer verwerpt dat met de term "abnormaal profijt" zoals bepaald in artikel
380bis, § 1, 3°, Sw. de nettowinst bedoeld
wordt, d.i. de verhuurgelden naargelang de
"bezettingsgraad" mits aftrek van onkosten, belastingen en dergelijke (arrest, p. 5);
de woorden van een strafwet, in regel, gei'nterpreteerd moeten worden overeenkomstig de betekenis die zij in het gewone
spraakgebruik hebben; onder profijt in het
gewone spraakgebruik verstaan wordt de
opbrengst, baat, winst of het voordeel; via
deze begrippen, inzonderheid baat en winst
of voordeel wordt verwezen naar de opbrengst hoven de bestede kosten, het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven
ener zaak; het bestreden arrest derhalve,
door te overwegen dat bij de beoordeling
van het "abnormaal profijt" zoals bepaald
in art. 380bis, § 1, 3°, Sw. enkel rekening
gehouden moet worden met de financiele
voordelen en baten in het algemeen, en niet
met de onkosten, belastingen en dergelijke die hiertegen overstaan, het begrip
· "abnormaal profijt" uit deze wetsbepaling
schendt (schending van art. 380bis, § 1, 3°,
Sw.):

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat bij de beoordeling van
het in artikel380bis, § 1, 3°, Strafwetboek vermelde begrip "abnormaal profijt" niet aileen de opbrengsten van kamers die verhuurd zijn met het oog op
prostitutie in aanmerking moeten wor-
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den genomen, "doch eveneens de hiertegenover staande onkosten, belastingen en dergelijke" en dat aldus "de
nettowinst bedoeld wordt, dit is de
verhuurgelden naargelang de 'bezettingsgraad' mits aftrek van onkosten, belastingen en dergelijke";
Overwegende dat de rechter in feite,
mitsdien op onaantastbare wijze, oordeelt of de verhuring van kamers met
het oog op prostitutie geschiedt met de
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, voor zover hij aan "abnormaal profijt" dat in de wet niet nader is omschreven, zijn gebruikelijke
betekenis toekent;
Dat aldus de rechter het oordeel
over het buitensporig, overmatig of
overdreven karakter van het beoogde
profijt op alle feitelijke gegevens en
omstandigheden van de zaak vermag
te laten steunen, hierin begrepen de
huurprijs; dat geen wetsbepaling de
rechter oplegt acht te slaan op de door
de verhuurder gerealiseerde nettowinst;
Overwegende dat de appelrechters
op de vijfde, de zesde en de zevende
bladzijde van het bestreden arrest de
feitelijke gegevens vermelden waarop
zij hun va,ststellingen laten steunen
dat eiser "uitsluitend met het doel om
te verhuren aan prostituees de panden opkocht" die per kamer met "vitrine" worden verhuurd en dat de
huurprijs "per shift (dag ofnacht)" en
overeenkomstig de inkomsten van de
prostituees die de kamers huren,
wordt berekend;
Dat de rechters voorts onderzoeken of de huur wel of niet in verhouding staat met het comfort, de sanitaire voorzieningen, de hoedanigheid
en de waarde van de ter beschikking
gestelde uitrusting en de oppervlakte
van de verhuurde kamers, hierbij vaststellende dat door eiser "nooit met betrekking tot de inkomsten uit de verhuur van de vitrines een nauwkeurige
en controleerbare boekhouding werd
opgesteld zodat trouwens ook de B.B.I.
het moest stellen met vrij algemene
ramingen" en dat aldus "de raming
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van de financiele en/of fiscale nettowinst van (eiser) dus bijkomstig is om
te bepalen of er aldan niet van 'abnormaal profijt' sprake is";
Dat de rechters op grond van de
door hen vermelde motivering wettig
vermogen te oordelen, eensdeels, dat
eisers verweer ten betoge dat bij de beoordeling van het abnormaal karakter van het door hem gerealiseerde
profijt de netto-winst uit huur in aanmerking dient te worden genomen, te
dezen ''bijkomstig'' is, nu er slechts "algemene ramingen" mogelijk zijn bij gebreke van "nauwkeurige en controleerbare boekhouding'', anderdeels, dat
eiser een in de telastlegging bedoeld
"abnormaal profijt" heeft beoogd, zodoende de desbetreffende beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 195 en 211
van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest eiser schuldig verklaart aan de feiten sub C der tenlasteleggingen, zoals heromschreven, en de
verbeurdverklaring beveelt van de som van
1.000.000 frank als vermogensvoordeel verkregen uit het misdrijf,
terwijll~idens art. 195 Sv., toepasselijk voor het hof van beroep ingevolge art.
211 van ditzelfde wetboek, elk veroordelend arrest nauwkeurig, maar op een wijze
die beknopt mag zijn, de redenen dient te
vermelden waarom de rechter, als de wet
hem daartoe vrije beoordeling overlaat, een
bepaalde straf of maatregel uitspreekt; het
veroordelend arrest bovendien de strafmaat voor elke uitgesproken straf of maatregel dient te rechtvaardigen; het bestreden arrest aldus in casu niet aileen de
oplegging en de hoogte van de geldboete,
maar ook de oplegging van de bijzondere
verbeurdverklaring diende te verantwoorden; het bestreden arrest bijgevolg, nu het
op geen enkele wijze aangeeft welke de redenen zijn die de appelrechters ertoe gebracht hebben de bijzondere verbeurdverklaring voor een bedrag van 1.000.000
frank op te leggen, schending inhoudt van
artikel195 Sv., toepasselijk voor het hofvan
beroep ingevolge artikel 211 van dit wethoek:
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Overwegende dat de bijkomende
strafvan bijzondere verbeurdverklaring bepaald bij artikel 42 Strafwetboek slechts mag worden toegepast als
de rechter vaststelt dat de wettelijke
voorwaarden daartoe zijn vervuld;
Overwegende dat krachtens artikel 42, 3°, Strafwetboek, bijzondere
verbeurdverklaring wordt toegepast
op, onder meer, de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen; dat de rechter in
feite, mitsdien op onaantastbare wijze,
oordeelt dat een vermogensvoordeel
rechtstreeks uit een misdrijf is verkregen;
Overwegende dat de appelrechters
nate hebben geoordeeld dat ter bepaling van de strafmaat rekening wordt
gehouden "(. .. ) met de omvang van het
gerealiseerd profijt en de wijze waarop
dit werd gerealiseerd (. .. )", op de achtste bladzijde van het bestreden arrest vaststellen dat de door hen "bepaalde vermogensvoordelen rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen"
en zij deze op grond van de door hen
vermelde feitelijke gegevens ramen op
1.000.000 frank;
Dat de rechters met hun motivering de beslissing waarbij zij bijzondere verbeurdverklaring toepassen,
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 april 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter - Verslaggeuer : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. R.
Verstraeten, Brussel.
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KAMER-

14 april1999

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- DAAD VAN ONDERZOEK
-BEGRIP.

Het kantschrift, waarbij de procureur des
Konings de overhandiging vordert van
een inlichtingenblad betreffende een verdachte, strekt ertoe de zaak in staat van
wijzen te stellen en is in die zin een daad
van onderzoek die de verjaring van de
strafvordering stuit (1). (Art. 22 V:T.Sv.)
(SIMON)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1538.F)
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Overwegende dat, zoals het bestreden vonnis vermeldt, "de ve:rjaring van
de strafVordering tijdig is gestuit door
het kantschrift van 13 januari 1998
van de procureur des Konings"; dat de
strafVordering bijgevolg niet was verjaard op het ogenblik van de uitspraak
van het bestreden vonnis;
·'\;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 april 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluideride
conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
-Aduocaat: mr. J. Jaumain, Charleroi.

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 oktober 1998 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
Nr. 206

•1·\

Over het tweede middel:
Overwegende dat het bestreden vonnis eiser veroordeelt tot een geldboete
van 50 frank, wegens een op 30 januari 1997 begane zware overtre,ding
van het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat artikel 68 van de
bij koninklijk besluit van 16 maart
1968 gecoordineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer
bepaalt dat een dergelijke overtreding ve:rjaart door verloop van eenjaar
te rekenen van de dag waarop de overtreding is begaan;
Overwegende dat het kantschrift,
waarbij de daartoe bevoegde rechterlijke instantie de aflevering vordert
van een inlichtingenblad betreffende
een verdachte, ertoe strekt de zaak in
staat van wijzen te stellen en aldus
een daad van onderzoek is die de verjaring van de strafVordering stuit;

2e KAMER- 14 april1999

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE) -ARTIKEL 149- ONDERZOEKSGERECHTEN- TOEPASSING.

2o ONDERZOEKSGERECHTEN

-BESLISSINGEN- MOTIVERING -ART. 149 GW.
1994.

3o STRAFVORDERING- ONTVANKELIJKHEID- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEVOEGDHEID.

4° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERINGBEVOEGDHEID.

5° STRAFVORDERING- ONREGELMATIGHEID OF VERVAL VAN DE STRAFVORDERINGKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGBESLISSING - DRAAGWIJDTE.

6° ONDERZOEKSGERECHTEN- KA(1) Cass., 25 okt. 1971, p. 202; zie Cass., 5 april
1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111.

MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BESLISSING OVER DE ONREGELMATIGHEID OF
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HET VERVAL VAN DE STRAFVORDERING DRAAGWIJDTE.

7o RECHTERLIJK GEWIJSDE- KRACHT
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VEROORDEELDE BEKLAAGDE- IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE VEROORDELENDE BESLISSING- ZELFDE FElT- NIEUWE VERVOLGINGEN.

go CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
-ALGEMEEN- ONTVANKELIJKHEID- ONDERZOEK VAN FEITELIJKE GEGEVENS.

Pen 2° Art. 149 Gw. is niet van toepassing op beslissingen van onderzoeksgerechten (1).
3° en 4 o Zelfs indien de kamer van inbeschuldigingstelling kennisneemt van een
hager beroep dat aileen betrekking heeft
op de voorlopige hechtenis, doet zij ambtshalve uitspraak over elke grand van nietontvankelijkheid van de strafvordering.
5° en 6° Het arrest van de hamer van in-

beschuldigingstelling dat uitspraak doet
over een grand van niet-ontvankelijkheid
van de strafvordering, belet dat hetzelfde
middel opnieuw voor de feitenrechter
wordt aangevoerd, maar is tevens bindend voor het rechtscollege dat het arrest gewezen heeft. (Art. 235bis Sv.)
7° De beklaagde die is veroordeeld door een

in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, kan niet meer wegens hetzelfde feit worden vervolgd, oak al wordt
dat feit anders omschreven (2).

go Niet ontvankelijk is het middel dat het
Hof zou verplichten tot een onderzoek van
feiten, waarvoor het niet bevoegd is (3).
CPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. SCHMITT E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.031g.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1999 gewe(1) Cass., 18 feb. 1998, A.R. P.98.20l.F, nr. 100.
(2) Zie Cass., 29 maart 1965 (Bull. en Pas., I,
1965, 804).
(3) Cass., 27 mei 1997, A.R. P.97.0668.N,'nr.
241.
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zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van
beroep, bij arrest van 8 januari 1999,
het hoger beroep ongegrond verklaart
dat de procureur des Konings ingesteld heeft tegen een beschikking van
23 december 1998 van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, tot opheffing van het
aanhoudingsbevel dat tegen Uwe Peter
Schmitt was uitgevaardigd wegens
moord op Ursula Deschamps, welke
feiten zijn gepleegd te Bergen, op 29
augustus 1992;
Overwegende dat de opheffing van
het aanhoudingsbevel gegrond was op
de overweging "dat de ten laste gelegde en als moord omschreven feiten dezelfde zijn als die welke waren
omschreven als onopzettelijke doding
en waarover de Correctionele Rechtbank te Bergen definitief uitspraak
had gedaan bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 12 oktober
1994";
Overwegende dat de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Brussel vervolgens, met toepassing
van de artikelen 136bis en 235bis van
het Wetboek van Strafvordering, de
kamer van inbeschuldigingstelling gevorderd heeft om de regelmatigheid
van het tegen de verweerders ingestelde onderzoek na te gaan en voor
recht te zeggen dat de feiten waarover de Correctionele Rechtbank te
Bergen reeds uitspraak gedaan heeft,
niet dezelfde zijn als die waarvoor
nieuwe vervolgingen zijn ingesteld en
dat de thans ingestelde strafvordering bijgevolg ontvankelijk is;
Overwegende dat het bestreden arrest "de vordering van het openbaar
ministerie niet ontvankelijk verklaart";
Over het eerste en tweede middel, gesteld als volgt:
het eerste middel : schending van artikel 149 van de Grondwet doordat de beslissing niet ten genoege van recht met redenen is omkleed,
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terwijl de Correctionele Rechtbank te
Bergen, in haar vonnis van 12 oktober
1994, Schmitt veroordeeld heeft "uit hoofde
van het feit dat hij, door gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg, maar zonder het
oogmerk om de persoon van een ander aan
te randen, onopzettelijk de dood van Ursula Deschamps heeft veroorzaakt, naar
aanleiding van een verkeersongeval dat aan
hem persoonlijk te wijten is" en dat het
thans tegen Schmitt gevoerde onderzoek
elementen aan het licht brengt, op grond
waarvan hem eventueel een misdrijf ten
laste kan worden gelegd, dat geen verband houdt met het verkeersongeval, en
waardoor hij opzettelijk het leven van Ursula Deschamps heeft beeindigd; het hier
zou gaan om een ander feit dat is gepleegd
v66r, of- wat meer waarschijnlijk is - na
het verkeersongeval en waarover nog geen
uitspraak is gedaan; het bestreden arrest
bijgevolg, nu het de motivering overneemt
van het arrest van 8 januari 1999, het beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken miskent;
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Nr. 207
2e KAMER- 14 april 1999

1 o BETICHTING VAN VALSHEID STRAFZAKEN- ONDillDELIJKE VORDERINGONTVANKELIJKHEID.

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- ONDUIDELIJK
VERZOEKSCHRIFT- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het verzoekschrift dat zo onduidelijk is gesteld, dat
niet kan worden uitgemaakt wat het werkelijk voorwerp ervan is.
(LECLERCQ)

ARREST

Overwegende dat het middel berust op de bewering volgens welke het
onderzoek andere feiten aan het Iicht
heeft gebracht dan die waarover de
Correctionele Rechtbank te Bergen uitspraak heeft gedaan; dat het onderzoek van het middel het Hof zou verplichten tot een onderzoek van de
feiten van de zaak waarvoor het niet
bevoegd is;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantitlle 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; laat de kosten ten laste van de
Staat.
14 april1999- 28 kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Loop, advocaat-generaal - Advocaat : mr. C. Denis, Brussel.

(vertaling)

(A.R. P.99.0444.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, dat op 26 maart 1999 op de
griffie van het Hof is ingekomen;
Overwegende dat het verzoekschrift
zo onduidelijk gesteld is dat het Hof
niet kan uitmaken wat het werkelijk
voorwerp is; dat verzoeker . de
valsheidsprocedure, de rechtspleging
met betrekking tot de vervolging van
en het onderzoek tegen rechters uit
hoofde van door hen gepleegde misdaden of wanbedrijven en de rechtsplegingen met betrekking tot de wraking of onttrekking van een zaak op
grond van gewettigde verdenking met
elkaar schijnt te verwarren; dat elke
rechtspleging onderworpen is aan afzonderlijke bevoegdheids-, grond- en
procedureregels;
Overwegende dat het verzoek, bij
gebrek aan precisering, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiser in de kosten.

---- ---r_ -r:-
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14 april1999 - 2e kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 208
2e KAMER- 14 april1999

1o VOORLOPIGE HECHTENIS - vooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK VAN
DE GEHECHTE BEKLAAGDE- BEVOEGDHEID
-ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.- EERLIJK PROCESBEOORDELING.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- EERLIJK PROCES- BEOORDELINGVOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEKVAN DE GEHECHTE BEKLAAGDE- BEVOEGDHEID.
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van de artikelen 27 en 30 van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat eiser het hof van
beroep verwijt dat het niet heeft geantwoord op verschillende, in zijn verzoekschrift geformuleerde grieven,
waarin hij de schending aanvoert van
het recht om zijn zaak op een eerlijke
wijze en binnen een redelijke termijn
te Iaten behandelen door een onpartijdige rechterlijke instantie;
Overwegende, evenwel, dat de rechter, die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, niet bevoegd is om te
oordelen of dergelijke grieven, gesteld
dat zij gegrond zijn, een eerlijk proces voor het vonnisgerecht in de weg
zullen staan;

Dat, voor het overige, het bestreden arrest vaststelt, enerzijds, dat de
door eiser aan de onderzoeksrechter
gerichte verwijten geen verband hou1o en 2° De rechter die uitspraak doet in- den met de behandeling van het verzake voorlopige hechtenis, met name het zoekschrift waarvan het hof van berechtscollege dat uitspraak doet over een roep kennisgenomen heeft, aangezien
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, is niet bevoegd om te oordelen of zij op een andere zaak betrekking hebgrieven, waarin de schending wordt aan- ben, en anderzijds, dat de zaak zongevoerd van het recht op een eerlijke be- der onverantwoorde vertraging verhandeling van de zaak, binnen een re- der behandeld wordt voor het
delijke termijn, door een onpartijdige vonnisgerecht; dat de appelrechters alrechterlijke instantie, gesteld dat zij ge- dus hun beslissing regelmatig met regrond zijn, een eerlijk proces uoor het denen hebben omkleed;
vonnisgerecht in de weg staan (1).
(BEAUPAIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0483.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat het bestreden arrest zegt dat "er geen grond bestaat
om de voorlopige invrijheidsstelling te
bevel en", die eiser vorderde op grand
(1) Zie Cass., 4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, nr.
260.

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 april 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. 0. Martins,
Brussel.
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(WAALS GEWEST T. CALAY E.A.)

Nr. 209
1e

KAMER-

ARREST

15 april1999

(vertaling)

(A.R. C.97.0400.F)
1 o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE- VERGOEDING- ONTWERP VAN
GEWESTPLAN- GEVOLG.

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE- VERGOEDING- PLAN VAN AANLEG WAARDEVERMEERDERING
-VERMINDERING- GEVOLG.

OF

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE -PLAN VAN AANLEG- BOUW- OF
VERKAVELINGSVERBOD- GEVOLG OP DE RAMING VAN HET ONTEIGENDE GOED.

1o In de regel hebben de door de bevoegde

minister voorlopig vastgestelde ontwerpen van gewestplan dezelfde bindende
kracht en dezelfde verordenende kracht
als een naar behoren goedgekeurd gewestplan; de rechter die de vergoeding bij de
onteigening van een in dat antwerp bedoeld goed moet vaststellen, kan niet weigeren daarmee rekening te houden door
de billijkheid of de werkelijke aard van
het terrein aan te voeren (1). (Art. 2, § 2,
Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw; art. 8 Onteigeningswet.)
2° Ingeval een onteigening niet geschiedt
met het oog op de verwezenlijking van een
plan van aanleg, moet de rechter die de
aan de onteigende verschuldigde vergoeding dient vast te stellen, rekening houden met de waardevermeerdering of
-vermindering die voortvloeit uit een dergelijk plan (2). (Art. 31 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedenbouw.)
3° De vergoeding waarop de onteigende
aanspraak kan maken wanneer de onteigening met een ander doel plaatsvindt
dan de verwezenlijking van een plan van
aanleg, heeft niets uit te staan met de
schadevergoeding in geval van een bouwof verkavelingsverbod volgend uit een dergelijk plan. (Art. 37, eerste lid, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
(1) Zie Cass., 3 maart 1983, A.R. 6725, nr. 366.
(2) Cass., 6 okt. 1988, A.R. 5943, nr. 75; 7 juni
1990, A.R. 7000, nr. 584.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 2, § 2 (gewijzigd bij artikel1 van de
wet van 22 december 1970), 12, 25, 31, 37,
inzonderheid eerste en derde lid (gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 22 december 1970), 45, § 5, eerste en tweede lid
(gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 22
december 1970), 46, inzonderheid vijfde en
zevende lid (gewijzigd bij artikel 6 van de
wet van 22 december 1970), van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en de stedenbouw, 2,
§ 2, 10, inzonderheid eerste lid, 22, 28, 34,
42, § 5, inzonderheid tweede lid, 43, inzonderheid vijfde en zevende lid, van het besluit van de Waalse executieve van 14 mei
1984 houdende het Waalse wetboek van
ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, 1, 3, 5, 7, 8, inzonderheid eerste lid, 12, 14, 16 van de wet betre:ffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte, vervat in artikel 5 van de wet
van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen
12, 569, inzonderheid 10°, 595, 700 van het
Gerechtelijk Wetboek, 16 en 149 van de
Grondwet,
doordat het arrest, hoewel vaststond dat
de litigieuze onteigening de aanleg van een
omleidingsweg van de RN 28 ter hoogte
van het kruispunt '1a Fleche" in Bertrix tot
doel had en dat eiser betoogde dat zij dus
niet geschiedde met het oog op de verwezenlijking van het ontwerp van gewestplan dat op 15 oktober 1996 (lees: 1976)
voorlopig was vastgesteld en in het Belgisch Staatsblad van 23 november 1976
was bekendgemaakt en waarin het goed
van de verweerders als bosgebied was ingedeeld, niettemin het incidenteel beroep
verwerpt dat eiser had ingesteld tegen het
herzieningsvonnis van 20 oktober 1982 van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Neufchateau die de vordering van de Belgische Staat tot vaststelling van de
onteigeningsvergoeding op een bedrag van
2.414.749 frank en tot veroordeling van de
verweerders om een bedrag van 1.724.813
frank terug te betalen, had verworpen en
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voornoemd vonnis bevestigt, op grond dat,
aangezien ''het niet wordt betwist dat de
onteigende percelen een geringe venale
waarde hadden bij hun aankoop door (de
verweerders); dat de (verweerders) door de
aanvoer van aarde, de gronden hadden opgehoogd tot het niveau van de weg en aldus de waarde ervan aanzienlijk hebben
vermeerderd, zodat de percelen gebruikt
konden worden voor de oprichting van
kleine en middelgrote handelsvestigingen
of zelfs voor diverse activiteiten van industriele en ambachtelijke aard" en, aangezien eiser zich slechts beroept op een ontwerp van gewestplan waar de onteigende
percelen als bosgebied zijn ingedeeld, terwijl die indeling "als ze vervat is in een dergelijk ontwerp van de onteigenende overheid of van een van haar besturen, geen
weerslag kan hebben op de vaststelling van
de onteigeningsvergoeding, het niet billijk zou zijn dat de rechter de vergoeding
zou vaststellen zonder rekening te houden met de werkelijke aard van de grond op
het ogenblik van de onteigening ervan en
zich uitsluitend zou baseren op een eenzijdige ofniet werkelijkheidsgetrouwe raming door de administratie", temeer daar,
"met toepassing van de artikelen 31 en 37
van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedenbouw, rekening moet worden gehouden met de normale bestemming van het onteigende goed, de graad
van ontwikkeling die het had bereikt op de
datum van het declaratiefvonnis tot onteigening, en de toekomstige waarde ervan, (... ) waarbij de waarde van het goed op
de dag van de onteigening in aanmerking
moet worden genomen alsof er geen plan
van aanleg bestond",

terwijl, eerste onderdeel, het bedrag van
de door de onteigenende overheid verschuldigde vergoedingen, geraamd wordt op de
dag van het vonnis van eigendomsoverdracht, zijnde, in casu, 11 april 1979 (artikel 8, eerste lid, van de wet van 26 juli
1962); krachtens artikel 2, § 2, van de wet
van 29 maart 1962, alsook krachtens artikel2, § 2, van het Waalse wetboek, de
door de bevoegde minister voorlopig vastgestelde ontwerpen van gewestplan dezelfde bindende kracht en dezelfde verordenende kracht hebben als de goedgekeurde gewestplannen; zij volgens de
artikelen 45 en 46 van die wet en de artikelen 42 en 43 van het Waalse wetboek, die
bindende kracht slechts verliezen in het geval dat ze niet binnen drie jaar na de inwerkingtreding van het desbetreffende ministerieel besluit bij koninklijk besluit
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worden goedgekeurd; het op 15 oktober
1976 vastgestelde ontwerp van gewestplan dus, zoals eiser in zijn appelconclusie
van 28 december 1994 aanvoerde, nog bindende en verordenende kracht had op de
dag van het vonnis van eigendomsoverdracht, namelijk 11 april 1979; het arrest
bijgevolg, niet zonder de bindende kracht
van het ministerieel besluit van 15 oktober 1976 te miskennen, op de hierboven
weergegeven gronden kon beslissen dat de
indeling van de onteigende goederen en de
bestemming die zij aldus regelmatig badden gekregen, niet in aanmerking kon worden genomen voor de schatting van de
onteigeningsvergoeding (schending van de
artikelen 2, § 2, 45, § 5, eerste en tweede
lid, 46 van de wet van 29 maart 1962, 2, §
2, 42, § 5, tweede lid, 43, vijfde en zevende
lid, van het Waalse wetboek, 8, eerste lid,
van de wet van 26 juli 1962 en 16 van de
Grondwet);

tweede onderdeel de waarde van een onteigend goed, in strijd met wat het arrest beslist, berekend moet worden met inachtneming van de voorschriften van het
desbetreffende gewestplan of ontwerp van
gewestplan; het weliswaar in geval van onteigening ten algemenen nutte verboden is
om, bij de vaststelling van de verschuldigde vergoeding, rekening te houden met
gevolgen van de onteigening zelf, meer bepaald met de wijzigingen in de aard van de
percelen en het weliswaar, krachtens artikel 31 van de wet van 29 maart 1962,
waarvan de bepalingen zijn overgenomen
in artikel34 van het Waalse wetboek, eveneens verboden is om bij het bepalen van de
waarde van een perceel dat onteigend is
met het oog op de verwezenlijking van een
goedgekeurd gewest- of gemeentelijk plan
van aanleg, rekening te houden met de
waardevermeerdering of -vermindering die
voortvloeit uit een dergelijke plan; geen enkele wetsbepaling daarentegen verbiedt dat
de rechter bij de bepaling van de waarde
van het onteigende perceel, rekening houdt
met de waardevermeerdering of
-vermindering die voortvloeit uit een
gewestplan of uit een ontwerp van gewestplan, als de onteigening niet geschiedt met
het oog op de verwezenlijking van dat plan
of dat ontwerp van gewestplan; de rechter, in dat geval, krachtens artikel 16 van
de Grondwet, bij de vaststelling van de aan
de onteigende toe te kennen billijke schadeloosstelling, verplicht is rekening te houden met dergelijke waardevermeerderingen of -verminderingen; wanneer de
onteigening niet geschiedt met het oog op
de verwezenlijking van een gewestplan of

500

HOF VAN CASSATIE

een antwerp van gewestplan met dezelfde
bindende kracht, de rechter bij de bepaling van de waarde van het onteigende
goed, rekening moet houden met de voorschriften van dat plan, en hij niet op grand
van billijkheidsoverwegingen de voorschriften van het plan of ontwerp van gewestplan buiten toepassing kan laten; het arrest bijgevolg, nu het niet erop wijst dat de
onteigening van de goederen van de verweerders geschiedde met het oog op de verwezenlijking van het op 15 oktober 1976
vastgestelde antwerp van gewestplan, niet
wettig kan beslissen dat de in artikel 31
van de wet van 29 maart 1962 vervatte regel toegepast moest worden op de onteigening van de gronden van de verweerders,
zonder rekening te houden met het feit dat
ze luidens het antwerp van gewestplan als
bosgebied ingedeeld waren (schending van
de artikelen 2, § 2, 12, 25, 31 van de wet
van 29 maart 1962, 2, § 2, 10, eerste lid, 22,
28 van het Waalse wetboek, 8, eerste lid, ingebouwd in artikel 5 van de wet van 26 juli
1962 en 16 van de Grondwet); het arrest althans, nergens in de motivering antwoordt
op de appelconclusie van eiser ten betoge
dat "de onteigening geschiedt met het oog
op de aanleg van een omleidingsweg van de
RN 28; dat die weg niet op het antwerp van
gewestplan staat (... ); de onteigening dus
niet geschiedde met het oog op de verwezenlijking van een plan van aanleg en artikel 31 van (de wet van 29 maart 1962)
niet kan worden aangevoerd"; het dus niet
regelmatig met redenen omkleed is (scherrding van artikel149 van de Grondwet);

derde onderdeel, artikel37, eerste lid,
van de wet van 29 maart 1962 (artikel 34,
eerste lid, van het Waalse wetboek) weliswaar bepaalt dat de overheid die het
gewest- of gemeentelijk plan van aanleg
heeft vastgesteld schadevergoeding verschuldigd is, "wanneer het bouw- of
verkavelingsverbod volgende uit een plan
dat bindende kracht heeft verkregen, een
einde maakt aan het gebruik waarvoor een
goed dient of normaal bestemd is de dag
voorafgaand aan de inwerkingtreding van
dat plan"; die bepaling niet van toepassing is op de onteigening ten algemenen
nutte; de eigenaar van een goed waarop een
bouw- ofverkavelingsverbod rust op grand
van die bepaling aanspraak kan maken op
een andere vergoeding dan die welke verschuldigd is bij een onteigening ten algemenen nutte, volgens de bijzondere regels en volgens een bijzondere procedure
die zijn vastgelegd in de artikelen 37 en 38
van de wet van 29 maart 1962; indien, bij
een onteigening die geschiedt met het oog
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op de verwezenlijking van een plan, blijkt
dat de eigenaar van het onteigende goed,
reeds v66r de onteigening vergoeding heeft
gekregen voor de planschade, de rechter, op
het ogenblik van de onteigening kan oordelen ofhij met dat gegeven rekening moet
houden bij de vaststelling van de billijke
schadeloosstelling waarin artikel16 van de
Grondwet voorziet; wanneer daarentegen
de onteigening niet geschiedt met het oog
op de verwezenlijking van een gewestplan of een antwerp van gewestplan, de bijzondere schadevergoeding waarin artikel37
van de wet van 29 maart 1962 voorziet,
niet kan begrepen zijn in de vergoeding
waarop de onteigende aanspraak kan rnaken; noch bij de vrederechter, noch bij de
rechtbank van eerste aanleg en het hofvan
beroep, die in het kader van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte
uitspraak doen, ofurel over het verzoek van
de onteigenaar, ofurel over de vordering tot
herziening van de voorlopige vergoedingen, de vordering is aanhangig gemaakt die
ertoe strekt een bijzondere vergoeding te
krijgen voor de schade ten gevolge van een
plan dat een bouw- ofverkavelingsverbod
oplegt en die rechtscolleges niet bevoegd
zijn daarvan kennis te nemen; het antwerp van gewestplan bovendien, ook al bezit het bindende en verordenende kracht op
grand van het besluit waarbij het voorlopig is goedgekeurd, geen verbod kan inhouden dat aanleiding kan geven tot schadevergoeding; het arrest bijgevolg, nu het
beslist dat artikel 37 van de wet van 29
maart 1962 bepaalt dat de rechter in geval van een rechtspleging inzake onteigening ten algemenen nutte rekening moet
houden met de normale bestemming van
het onteigen de goed "alsof er geen plan bestand( ... )", d.w.z. met de toestand van het
goed zoals ze was v66r de vaststelling vaii
dat plan, en derhalve, bij de vaststelling
van de onteigeningsvergoeding, de schade
die de onteigende beweert geleden te hebben ten gevolge van de voorschriften van
het plan in aanmerking moet nemen, niet
naar recht verantwoord is (schending van
de artikelen 25, 37, inzonderheid eerste en
derde lid, van de wet van 29 maart 1962,
22, 34 van het Waalse wetboek, 1, 3, 5, 7,
8, 12, 14, 16 ingebouwd in artikel5 van de
wet van 26 juli 1962, 12, 569, inzonderheid 10°, 595 en 700 van het Gerechtelijk
Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
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blijkt dat de onteigening is geschied
met toepassing van de wet van 26 juli
1962 betre:ffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen
nutte;
Overwegende dat, wanneer die wet
van toepassing is, de rechter, bij de raming van de door de onteigende geleden schade, rekening moet houden
met de waarde die het goed heeft op
dag van het vonnis waarin de door de
onteigenaar overeenkomstig artikel 8
verschuldigde provisionele vergoedingen worden bepaald;
Overwegende dat voornoemd vonnis is gewezen op 11 april 1979;
Overwegende dat het arrest, zowel
op zijn eigen gronden als met verwijzing naar die van het beroepen vonnis, vaststelt dat de onteigende gronden in een ontwerp van gewestplan,
dat op 15 oktober 1976 voorlopig was
goedgekeurd door de bevoegde minister, als bosgebied waren ingedeeld;
Overwegende dat, ingevolge artikel 2, § 2, van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en stedenbouw,
een dergelijk ontwerp dezelfde bindende kracht en dezelfde verordenende
kracht heeft als een goedgekeurd
gewestplan en dat het die bindende
kracht pas verliest als het niet binnen drie jaar na de inwerkingtreding
van het ministerieel besluit waarin het
is vervat, bij koninklijk besluit is goedgekeurd;
Overwegende dat het hof van beroep de beslissing om bij de schatting van de onteigende percelen geen
rekening te houden met hun bestemming als bosgebied, hierop grondt "dat
het in casu maar om een ontwerp van
gewestplan gaat (... );die indeling (van
een) perceel als bosgebied, als ze vervat is in een dergelijk ontwerp van de
onteigenende overheid (... ), geen weerslag kan hebben op de vaststelling van
de onteigeningsvergoeding; dat het
niet billijk zou zijn dat de rechter de
vergoeding zou vaststellen zonder rekening te houden met de werkelijke
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aard van de grond op het ogenblik van
de onteigening ervan en zich (... ) zou
baseren op een eenzijdige of niet
werkelijkheidsgetrouwe raming; ( ... )
dat (de) waarde (van het onteigende
goed) hoofdzakelijk afhangt van de
werkelijke toestand (ervan)";
Dat noch uit die consideransen, noch
uit enige andere volgt dat het op 15
oktober 1976 vastgestelde ontwerp van
gewestplan, op 11 april1979, zijnde de
dag van de uitspraak van het vonnis
waarbij de door de onteigenaar overeenkomstig artikel 8 van de wet van
26 juli 1962 verschuldigde provisionele vergoedingen werden bepaald,
niet de bindende kracht heeft gehad
die artikel 2, § 2, van de wet van 29
maart 1962 eraan verleent;
Dat het hof van beroep derhalve zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge artikel 31 van de wet van 29 maart 1962,
wanneer een onteigening ten algemenen nutte geschiedt met het oog op
de verwezenlijking van een plan van
aanleg, bij de bepaling van de waarde
van het onteigende onroerend goed,
geen rekening mag worden gehouden met de waardevermeerdering of
-vermindering die voortvloeit uit de
voorschriften van dat plan;
Dat, wanneer de onteigening niet
geschiedt met het oog op de verwezenlijking van een plan van aanleg,
geen enkele wetsbepaling verbiedt dat
er bij de schatting van het goed rekening wordt gehouden met een dergelijke waardevermeerdering of
-vermindering; dat de rechter in dat
geval daarmee rekening moet houden bij de vaststelling van de billijke
schadeloosstelling die krachtens artikel 16 van de Grondwet aan de onteigende verschuldigd is;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het op grond van artikel 31
van de wet van 29 maart 1962 weigert, bij het bepalen van de waarde
van de onteigende percelen, rekening

502

HOF VAN CASSATIE

Nr. 210

te houden met de bestemming als bos- dende conclusie van de h. Piret, procureurgebied die aan voornoemde percelen generaal - Advocaat : mr. T'Kint.
was gegeven in het ontwerp van
gewestplan van 15 oktober 1976, zonder daarbij vast te stellen dat de onteigening geschiedde met het oog op de
verwezenlijking van dat plan, zijn beslissing niet regelmatig met redenen Nr. 210
omkleedt en ze niet naar recht verantwoordt;
1e KAMER - 15 april 1999
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 37, eerste lid, van de wet van 29 maart 1962 BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
bepaalt dat schadevergoeding verWAARDE - BEDRIEGLIJK VERBRUIK VAN
schuldigd is wanneer het bouw- of
ELEKTRICITEIT.
verkavelingsverbod volgend uit een
plan van aanleg dat bindende kracht De BTW is niet verschuldigd op het verbruik van elektriciteit die door de verdeheeft verkregen, een einde maakt aan
ler niet is geleverd aan de verbruiker
het gebruik waarvoor een goed dient
maar door laatstgenoemde langs bedriegof normaal bestemd is de dag vooraflijke weg is verkregen. (Artt. 2, 9, 10, § 1,
gaand aan de inwerkingtreding van
W.B.T.W.)
dat plan;
Dat uit de bewoordingen zelfvan die
(ELECTRABEL N.V. T. SCIACCA)
bepaling volgt dat zij als zodanig geen
verband heeft met de schatting van
het ten algemenen nutte onteigende
ARREST (vertaling)
goed;
(A.R. C.97.0463.F)
Overwegende dat het hof van beroep, nu het de schatting van de onteigende percelen grondt op voornoemd
HET HOF;- Gelet op het bestreartikel 3 7 zonder rekening te hou- den arrest, op 18 november 1996 geden met de omstandigheid dat ze in wezen door het Hof van Beroep te Berhet antwerp van gewestplan van 15 gen;
oktober 1976 als bosgebied ingedeeld
waren, zijn beslissing niet naar recht
Over het middel : schending van de arverantwoordt;
tikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk WetDat de drie onderdelen gegrond zijn; hoek, 2, 9 en 10, § 1, van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde,

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over het incidenteel beroep van
eiser; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
15 april 1999 - 1 • kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijklui-

doordat het arrest vaststelt dat de schade
die aan de tellers is vastgesteld "het gevolg was van welbepaalde handelingen die
bedoeld waren om de tellerschijven te blokkeren teneinde de registratie van het gasen elektriciteitsverbruik te verhinderen",
dater "zwaarwichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat (verweerder) met die tellers geknoeid heeft", en dat het hofvan beroep bij
de raming ex aequo et bono van de schade
die eiseres geleden heeft "ten gevolge van
het bedrog dat (verweerder) in staat heeft
gesteld de betaling van een gedeelte van de
werkelijk verbruikte energie te ontduiken", het redelijk acht de door (eiseres)
voorgestelde bedragen (229.215 frank en

--------- -----1_

Nr. 210

c:._

-··

HOF VAN CASSATIE

7. 732 frank) in aanmerking te nemen, aangezien die bedragen onder meer zijn gebaseerd op het reele verbruik dat was geregistreerd voor de periode van v66r het
bedrog"; dat het arrest vervolgens beslist
"dat op die bedragen geen belasting over de
toegevoegde waarde mag worden gevorderd, daar de schade van (eiseres) voortvloeit uit een misdrijf en niet uit de normale uitvoering van het tussen de partijen
bestaande contract van levering", en derhalve verweerder enkel veroordeelt tot betaling van het bedrag van 236.94 7 frank,
vermeerderd met de interest tegen de opeenvolgende wettelijke rentevoeten vanaf
24 september 1987,

terwijl artikel 2 van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde bepaalt dat "de leveringen van goederen (... )
die door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht, aan de belasting onderworpen zijn wanneer ze in Belgie plaatsvinden"; artikel 9 van voornoemd wetboek
bepaalt dat elektriciteit en gas voor de toepassing van dit wetboek als lichamelijke
goederen worden beschouwd; artikel 10, §
1, van dat wetboek bepaalt dat "als een levering van een goed wordt beschouwd de
overdracht of de overgang van de macht om
als een eigenaar over een goed te beschikken" en die omschrijving vervolledigt door
de toevoeging dat "er onder meer het feit
wordt bedoeld waarbij een goed ter beschikking van de verkrijger of de overnemer wordt gesteld ingevolge een contract tot overdracht of aanwijzing"; uit de
bewoordingen zelfvan artikel10, § 1, blijkt
dat het begrip levering van goederen slaat
op elke overdracht of overgang van een lichamelijk goed door een partij, waardoor de
wederpartij zich ten aanzien van dat goed
werkelijk als een eigenaar kan gedragen; de
aldus opgevatte levering niet noodzakelijk moet volgen uit een contract tot overdracht of aanwijzing van eigendom; eiseres, blijkens de vaststellingen van het
arrest, verschillende jaren onder bezwarende titel gas en elektriciteit heeft geleverd aan verweerder die ze zich heeft toegeeigend zonder de prijs ervoor te betalen;
de omstandigheid dat verweerder zich wederrechtelijk de door eiseres geleverde gas
en elektriciteit heeft toegeeigend niet tot gevolg heeft dat er geen levering van een goed
geschied is in de zin van artikellO, § 1; het
arrest bijgevolg de beslissing dat geen belasting over de toegevoegde waarde mag
worden gevorderd op de bedragen van
229.215 frank en 7. 732 frank niet naar
recht verantwoordt door de overweging dat
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de schade van eiseres voortvloeit uit "een
misdrijf en niet uit de normale uitvoering van het tussen de partijen bestaande
contract van levering" :

In zoverre het middel de schending
van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek aanvoert :
Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin de aangevoerde
schending van die wetsbepalingen bestaat;
Dat, in zoverre, het middel niet ontvankelijk is;
In zoverre het middel de schending
aanvoert van de artikelen 2, 9 en 10,
§ 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde :
Overwegende dat het arrest zich
niet ertoe beperkt te beslissen "dat de
schade van (eiseres) voortvloeit uit een
misdrijf en niet uit de normale uitvoering van het tussen de partijen bestaande contract van levering", maar
tevens vaststelt "dat de vordering van
(eiseres) strekt tot vergoeding van de
schade die zij beweert te hebben geleden ten gevolge van het bedrog dat
(verweerder) in staat gesteld heeft de
betaling van een gedeelte van de werkelijk verbruikte energie te ontduiken", en die schade vervolgens naar
billijkheid raamt met de opmerking
"dat (die) raming ( ... ) berust op een
noodzakelijkerwijs theoretische raming van de niet betaalde gas en elektriciteit";
Dat het arrest aldus ondubbelzinnig uitsluit dat het bedrag van de aan
eiseres toegekende vergoeding overeenstemt met de prijs van de door
haar aan verweerder geleverde energie en zijn beslissing "dat op (dat) bedrag geen belasting over de toegevoegde waarde mag worden gevorderd''
naar recht verantwoordt;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

HOF VAN CASSATIE

504

15 april 1999 - 1 e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureurgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 211

1e KAMER - 15 april1999

JACHT- SCHADE

DOOR GROF WILD- VERGOEDING- BILLIJKHEID.

De houder van eenjachtrecht is van rechtswege aansprakelijk voor schade veroorzaakt door grofwild uit bossen waar hij
zijn recht uitoefent; de rechter kan slechts
naar billijkheid uitspraak doen om die
houders aan te wijzen en om, indien nodig, de schadevergoeding onder hen te
verdelen (1). (Artt. 1 en 2 Jachtwet.)

(MARECHAL T. LEPAGE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0009.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis nr. 175/96, op 21 april1997
in laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton Virton;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 1 en 2 van de wet van 14 juli
1961 tot regeling van het herstel der door
grof wild aangerichte schade,
(1) Contra : R.PD.B., Aanv., II, vo Chasse, nr.
509; S. CATTIER, Precis du droit belge de la chasse,
Brussel, Bruylant, 1967, p. 181; V. DE RADSITZKY D'0STROWICK, "Degats du gros gibier : la
provenance du gros gibier et l'idemnisation du
dommage anormal", inCompetences desjuges de
paix et des juges de police, Die Keure, 1992, p.
333, nr. 480.
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doordat het bestreden vonnis de vordering van verweerder ontvankelijk en gegrond verklaart, zich aansluit bij de bevindingen van de gerechtelijke deskundige
en eiser bijgevolg veroordeelt tot betaling
aan verweerder van het be drag van 23.54 7
frank, vermeerderd met de gerechtelijke interest en de kosten, die tot op heden zijn
begroot op het bedrag van 13.890 frank; dat
dit vonnis het middel van eiser ten betoge dat er op de twee litigieuze percelen
een erfdienstbaarheid van jacht rust waardoor de landbouwer verplicht is de normale schade te gedogen als ze het gevolg is
van de natuurlijke aanwezigheid van wild,
verwerpt op grond "1. dat, wat de normale
schade betreft die de landbouwer moet dragen, een gedeelte van de rechtspraak het
bestaan van de erfdienstbaarheid of quasierfdienstbaarheid van bos aanneemt; dat
bepaalde recente beslissingen aannemen
dat de landbouwer die mais plant in de nabijheid van bossen en geen bijzondere voorzorgen treft, de helft van zijn schade moet
dragen; dat daarentegen 'een beslissing het
begrip normale schade verwerpt op grond'
dat er geen 'quasi-erfdienstbaarheid van
bos' bestaat die de verdeling van de schade
tussen landbouwers en jagers zou rechtvaardigen; dat, krachtens de wet van 14 juli
1961, de houders van het jachtrecht instaan voor die schade 'zonder dat zij toeval of overmacht kunnen inroepen (artikel 1)'; dat de eerste rechter, daar hij beslist
dat de landbouwer, buiten elke aansprakelijkheid voor eigen fout, een gedeelte van
zijn schade moet dragen omdat de beschadigde gewassen dichtbij het woud liggen,
wel degelijk aan de jagers het recht heeft
toegekend zich op toeval te beroepen voor
een gedeelte van de schade aan de gewassen (. .. ). dat de 'quasi-erfdienstbaarheid van
bos' dus gelijkgesteld wordt met het toeval dat ten laste van de jager moet blijven ( ... )"; dat "dezelfde auteur die beslissing daarna van de volgende commentaar
voorziet: 'Die rechtspraak zou, indien ze
zonder meer zou worden gevolgd, neerkomen op een aanmoediging om het wild volledig uit te roeien. Hoewel de wet de landbouwer wil beschermen, is het niet haar
strekking de jacht te laten uitlopen op de
totale vernietiging van het grof wild. Daar
de rechter naar billijkheid uitspraak moet
doen, staat het hem vrij die 'quasierfdienstbaarheid van bos' aan te nemen en
een gedeelte van de schade ten laste te laten van de exploitant als bijdrage tot de instandhouding en de aanwezigheid van grof
wild in de natuur. Het is immers niet billijk dat aileen de jager zou moeten instaan
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voor het behoud van het grof wild ... Die
'quasi-erfdienstbaarheid van bos' ... draagt
bij tot een billijke verdeling van de last die
erin bestaat het grof wild van voedsel te
voorzien'; dat die uitlegging indruist tegen de geest van de artikelen 1 en 2 van de
wet van 14 juli 1961; dat artikel1 ten laste
van de jagers, houders van het jachtrecht,
een onbeperkte objectieve aansprakelijkheid invoert voor de door grof wild veroorzaakte schade; dat de wetgever, gelet op de
moeilijkheid om met zekerheid te weten
welke houder van het jachtrecht aansprakelijk moest worden gesteld (dejager ofjagers uit de naaste omgeving), de rechter de
bevoegdheid heeft toegekend om naar billijkheid uitspraak te doen 'rekening houdend met de plaatselijke toestand en met
aile elementen die zijn overtuiging kunnen be'invloeden' (artikel2); dat de rech,ter met andere woorden krachtens de wet
bevoegd is om naar billijkheid uitspraak te
doen over de vraag naar de herkomst van
het wild (rekening houdend met wat iedereen- aile jagers incluis- weet, namelijk dat everzwijnen rondtrekkende dieren zijn die in een nacht lange afstanden
kunnen afleggen, is het onmogelijk met zekerheid te zeggen vanwaar zij afkomstig
zijn, vandaar de noodzaak voor de rechter om over dat punt naar biilijkheid uitspraak te kunnen doen); dat de rechter
daarentegen niet bevoegd is naar billijkheid uitspraak te doen over de eigenlijke
aansprakelijkheid en dat de wetgever in
werkelijkheid aileen in aanmerking neemt
wat misschien aileen maar een juridische
fictie is, maar het is de wet : de houder van
het jachtrecht is aansprakelijk, zonder
meer; dat artikel 1 van voornoemde wet
niet luidt als volgt: de houder van hetjachtrecht staat in voor de schade welke aan de
velden is toegebracht ... voor een gedeelte
da'.t door de rechter naar billijkheid wordt
vastgesteld ... ; dat de rechter bijvoorbeeld
kan zeggen dat de jager die houder is van
een jachtrecht maar op een te ver gelegen stuk, niet aansprakelijk kan worden
geacht voor de schade; dat die beoordeling, volgens de wil van de wetgever, geschiedt naar billijkheid en op grand van de
objectieve gegevens die tijdens de plaatsopneming zijn verkregen",
terwijl de artikelen 1 en 2 van de wet van
14 juli 1961 weliswaar een onweerlegbaar
vermoeden van schuld invoeren aan de
zijde van de jager, maar niet uitsluiten dat,
althans in beginsel, de feitenrechter bevoegd is voor de raming van de schade; het
aan de landbouwer staat het bestaan en de
omvang van zijn schade te bewijzen; de
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feitenrechter daarbij moet nagaan of de
schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd, nauwkeurig bepaald is, werkelijk is
en vaststaat en of daarom vergoeding verschuldigd is; de rechter, die beslist dat het
niet aan hem staat uitspraak te doen over
de vraag of de landbouwer normale schade
heeft geleden, op grand dat hij niet bevoegd is naar billijkheid uitspraak te doen
over de aansprakelijkheid, aldus de begrippen schuld en schade met elkaar verwart; de rechter bijgevolg, daar hij in het
bestreden vonnis niet nagaat, ofschoon hij
daartoe door eiser bij conclusie was aangezocht, of de door verweerder geleden
schade geheel of ten dele normaal of niet
normaal is, op de enkele gronden dat de
wet van 14 juli 1961 ten laste van dejagers, houders van het jachtrecht, een onbeperkte objectieve aansprakelijkheid invoert voor de door grof wild veroorzaakte
schade en dat de rechter aileen de bevoegdheid heeft gekregen om naar billijkheid uitspraak te doen over de vraag vanwaar het
wild afkomstig is, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt en aldus de in het middel aangegeven bepalingen schendt :

Overwegende dat het bestreden vonnis, bij de uitspraak "over de normaie
schade die de landbouwer moet dragen", ''het bestaan van een boserfdienstbaarheid (. .. )" verwerpt, zich
aansluit bij de bevindingen van de gerechtelijke deskundige en eiser veroordeelt tot aigehele vergoeding van de
door verweerder geleden schade, op
grond dat de rechtspraak en de
rechtsleer, die het bestaan van die erfdienstbaarheid aannemen, aan de artikelen 1 en 2 van de wet van 14 juli
1961 een uitlegging geven die indruist
tegen de geest ervan; "dat artikel 1 ten
laste van de jagers, houders van het
jachtrecht, een onbeperkte objectieve
aansprakelijkheid invoert voor de door
grofwild veroorzaakte schade; (. .. ) dat
de rechter krachtens de wet bevoegd is
om naar billijkheid uitspraak te doen
over de vraag naar de herkomst van
het wild(. .. ); dat de rechter daarentegen niet bevoegd is naar billijkheid
uitspraak te doen over de eigenlijke
aansprakelijkheid en dat de wetgever in werkelijkheid aileen in aanmerking neemt wat misschien aileen maar
een juridische fictie is, maar het is de
wet : de houders van het jachtrecht
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zijn aansprakelijk, zonder meer; dat
artikel 1 van voornoemde wet niet
luidt als volgt: de houders van het
jachtrecht staan is voor de schade aan
de velden ... voor een gedeelte dat door
de rechter naar billijkheid wordt vastgesteld ... ";
Overwegende dat de wet van 14 juli
1961 tot regeling van het herstel der
door grof wild aangerichte schade de
houder van het jachtrecht van rechtswege aansprakelijk acht voor schade
die wordt toegebracht door herten,
reeen, damherten, wildschapen en
everzwijnen welke te voorschijn komen uit de bossen waarop hij het
jachtrecht heeft; dat hij noch toeval
noch overmacht kan inroepen;
Overwegende dat de wet niet afwijkt van de regels van gemeen recht
betreffende de vaststelling en de raming van de schade, met name van
het beginsel dat schade geheel moet
worden vergoed;
Dat, krachtens artikel 2, de rechter slechts naar billijkheid uitspraak
mag doen, als hij de voor de schade
aansprakelijke houders van het jachtrecht aanwijst en, zo nodig, de schadevergoeding onder hen verdeelt;
Overwegende dat de vrederechter in
het vonnis waarin hij de vordering tot
algehele vergoeding van de schade op
de hierboven weergegeven gronden
toewijst, de begrippen schuld en
schade niet met elkaar verwart en zijn
beoordelingsvrijheid niet onderworpen heeft aan een beperking die de
wet van 14 juli 1961 niet bevat;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 212

Piret, procureur-generaal caat : mr. Delahaye.

Advo-

Nr. 212
1e KAMER -15 april1999

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELSWETTELIJK STELSEL- VEREFFENING - VERGOEDING- SCHATTING.

Wanneer de gemeenschap, v66r de inwerkingtreding van wet 14 juli 1976, een lening heeft aangegaan om de aankoop van
een pand door een van de echtgenoten te
financieren, moet de vergoeding die die
echtgenoot bij de vereffening van de gemeenschap verschuldigd is, geen rekening houden met de waardevermeerdering van het goed dat met het
vergoedingsplichtige vermogen is verkregen, instandgehouden ofverbeterd (1).
(Oud art. 1437 B.W.)

(1) Pro : C. SIMON, "L'article 1435 du Code civil dans le droit transitoire", Cinq annees
d'application de la reforme des regimes matrimoniaux, Bruxelles, Bruylant, Louvain-la-Neuve,
Gabay, 1982, 173; Ph. DE PAGE, "Chronique de jurisprudence 1984-1987 sur les regimes matrimoniaux", Rev.trim.dr.familial, 1988, nr. 54, p. 78;
"Chronique de jurisprudence. Les regimes matrimoniaux (1984-1992)", J.T., 1994, nr. 3, p. 51;
"Problemes de liquidation et de partage entre exepoux", Rev. gen. dr. civ., 1995, nr. 17, p. 361; C.
DEWULF, "De vereffening en de verdeling van het
huwelijksvermogen en de nalatenschap : enige actuele problemen", T.PR., 1985, p. 430; G. BAETEMAN, "De begroting van de vergoedingen in het
overgangsrecht", Tijds. Not., 1998, 98; G. BAETE.
MAN, J. GERLO, E. GULDIX, W. DE MULDER en P.
LUYPAERTS, "Overzicht van rechtspraak Huwelijksvermogensrecht (1982-1988)", T.P.R.,
1990, nr. 22, p. 321; J. GERLO, Huwelijksvermogensrecht, Die Keure, 1996, nr. 621, p. 305.
Contra : P. GRAULICH, "Le regime transitoire",
Sept ler;ons sur le reforme des regimes matrimoniaux, Luik, 1976, noot 19, p. 182; Antwoord van
de minister van Justitie op een parlementaire
vraag, R. G.N.E., nr. 22538; R.PD.B., aanv. VI, V
"Regimes matrimoniaux (Droit inteme)", par L.
Raulent, nr. 249; J.L. RENCHON, "Les difficultes du
droit transitoire relatives a la revalorisation du
montant des recompenses", Dix annees
d'application de la reforme des regimes matrimoniaux, Brussel, Bruylant, Louvain-la-Neuve,
Academia 1987, 23; M. Fr. Carlier, noot onder
0
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(WAROQUET T. RENSON)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0036.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 2, 1435 (nieuw) van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de op 28 september 1977 in werking getreden wet van
14 juli 1976 (artikel 2) betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van
echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, van de oude artikelen 1433, 1436
en 1437 van het Burgerlijk Wetboek, zoals ze bestonden v66r de wijziging ervan bij
de wet van 14 juli 1976, van artikel1, inzonderheid 1o en 2°, van artikel 3 van de
wet van 14 juli 1976 betreffende de overgangsbepalingen en van artikel149 van de
Grondwet,
doordat het arrest impliciet maar zeker vaststelt dat de partijen gehuwd waren onder het oude stelsel van de wettelijke gemeenschap, dat "de door (verweerster) ingestelde oorspronkelijke
rechtsvordering ertoe strekt een deskundige aan te wijzen met de opdracht het bedr.ag te ramen van de vergoeding die het
vermogen van haar ex-man (eiser) verschuldigd is na de ontbinding van de gemeenschap ten gevolge van de echtscheiding die de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Dinant op 16 september 1992 heeft toegestaan", dat eiser "staande houdt dat de
vergoeding moet worden vastgesteld volgens de regels die van toepassing waren
v66r 28 september 1977, d.w.z. met inachtneming van de verarming van het gemeenschappelijke vermogen op het ogenblik dat
op 4 maart 1958 de lening is aangegaan om
een opleg van 116.909 frank te betalen voor
de aankoop van een goed dat op het ogenblik van de koop op 150.000 frank was geschat en een eigen goed van de man was,
terwijl (verweerster) van oordeel is dat ingevolge het (nieuwe) artikel1435 van het
Burgerlijk Wetboek, de vergoeding moet geschat worden op het bedrag van de meerwaarde van het verkregen, in stand gehouden of verbeterd goed van het
Burg. Luik, 3 mei 1993, Rev. trim. dr. fam., 1993,
nr. 3, p. 508; E. VIEUJEAN, Personnes et regimes
matrimoniaux, Chronique de droit a l'usage de notariat, dl. 25, p. 375 e.v.
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vergoedingsplichtige vermogen, daar de gemeenschap tijdens het gemeenschappelijk leven een lening had aangegaan om het
door (eiser) verkregen goed te verbouwen,
en eiser "van oordeel is dat de nieuwe wetsbepaling van artikel1435 van het Burgerlijk Wetboek in casu niet kan worden toegepast, aangezien het huwelijk gesloten is
v66r de inwerkingtreding van de nieuwe
wet en het bedrag van de sommenvergoeding definitief is vastgesteld op het
bedrag ten belope waarvan het
vergoedingsgerechtigde vermogen verarmd is bij de overdracht van waarden ten
voordele van het vergoedingsplichtige vermogen"; dat het arrest beslist dat het
nieuwe artikel 1435 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing is op het geschil
en, met bevestiging van het beroepen vonnis, voor recht zegt dat, met toepassing van
die bepaling, de door het vermogen van eiser aan de gemeenschap verschuldigde vergoeding gelijk is aan de waardevermeerdering van eisers goed ten gevolge van de
verarming van het gemeenschappelijk vermogen teneinde dat goed te verkrijgen en
te verbeteren, en, alvorens uitspraak te
doen over de schatting van de vergoeding,
een deskundige aanwijst, zulks op grond
van al de redenen van het arrest, hier als
integraal ingelast te beschouwen,

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel2 van het Burgerlijk Wetboek de wet aileen voor het toekomende beschikt en geen
terugwerkende kracht heeft; artikel1, 1o en
2°, van artikel 3 van de wet van 14 juli
1976 betre:ffende de overgangsbepalingen
bepaalt dat de echtgenoten die v66r de inwerkingtreding van de wet zijn gehuwd
zonder huwelijksvoorwaarden te hebben gemaakt en die binnen de voorgeschreven termijn van een jaar niet verklaard hebben
dat zij hun wettelijk huwelijksvermogensstelsel ongewijzigd wensten te handhaven, bij het verstrijken van die termijn van
een jaar onderworpen zijn aan de bepalingen van de artikelen 1398 tot 1450 van het
Burgerlijk Wetboek betre:ffende het wettelijk stelsel; die bepaling voor de hierboven omschreven personen de regel invoert
dat de nieuwe bepalingen onmiddellijk van
toepassing zijn na het verstrijken van voornoemde termijn van een jaar te rekenen
van de inwerkingtreding van de wet; de onmiddellijke toepassing van het nieuwe artikel1435 van het Burgerlijk Wetboek tot
gevolg heeft dat het de toekomstige gevolgen regelt van de onder de vroegere wet
ontstane toestanden, maar niet tot gevolg heeft dat het geldt voor de onder de
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toepassing van de oude wet ontstane toestanden die definitief voltrokken zijn v66r
de inwerkingtreding van de nieuwe wet;
krachtens de oude artikelen 1433, 1436 en
1437 van het Burgerlijk Wetboek, de vergoeding die een op de gemeenschappelijke gelden voorafgenomen som in franken tot voorwerp heeft, een numeriek
bepaalde sommen-schuldvordering is die
niet geschat dient te worden, en geen
waarde-schuldvordering die aan de schatting door de rechter onderworpen is; ingeval de echtgenoot met zijn goederen een
vergoeding moet betalen aan de gemeenschap, als bedoeld in het oud artikel1437
van het Burgerlijk Wetboek, de verarming
van de gemeenschap het criterium is op
grand waarvan de vergoeding wordt geraamd waarop de gemeenschap recht heeft;
daaruit volgt dat, wanneer v66r de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 1435
van het Burgerlijk Wetboek, zijnde 28 september 1977, gelden uit het vermogen van
de gemeenschap zijn overgegaan naar het
vermogen van een van de echtgenoten, de
schuldvordering van de gemeenschap ontstaat op het ogenblik vim die overgang en
onherroepelijk vastgesteld wordt op het bedrag van de verarming van de gemeenschap op dat tijdstip; de wederzijdse rechten en verplichtingen bijgevolg niet kunnen
worden gewijzigd door een nieuwe wet die
geen terugwerkende kracht heeft; het arrest derhalve, niet zonder terugwerkende
kracht te verlenen aan het nieuwe artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek kon
beslissen dat het van toepassing is op de
vergoeding die aan de gemeenschap is verschuldigd wegens de lening die op 4 maart
1958 aangegaan om een opleg van 116.909
frank te betalen voor de aankoop van een
aan eiser eigen goed; het derhalve de in het
middel aangegeven wetsbepalingen, met
uitzondering van artikel149 van de Grandwet, schendt;
tweede onderdeel, het nieuwe artikel1435
van het Burgerlijk Wetboek, ingevolge artikel 1, 1 o en 2°, van artikel 3 van de wet
van 14 juli 1976, toepasselijk is op de vergoedingen die aan de gemeenschap verschuldigd zijn wegens sommen of gelden die
na de inwerkingtreding van de wet, namelijk op 28 september 1977, in het vermogen van een van de echtgenoten zijn gevallen, teneinde een goed te verkrijgen, in
stand te houden of te verbeteren; de vergoeding in dat geval gelijk zal zijn aan de
waarde of de waardevermeerdering van dat
goed bij de ontbinding van het stelsel, indien het zich op dat tijdstip in het vergoedingsplichtige vermogen bevindt; het ar-
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rest vaststelt dat verweerster staande
houdt dat de gemeenschap in de loop van
het gemeenschappelijk leven een of meer leningen heeft aangegaan om het door eiser verkregen goed te verbouwen; nu het
arrest geen melding maakt van de datum
waarop die leningen aangegaan zijn, en dus
evenmin van de datum van het feit dat
aanleiding gaf tot vergoeding, het Hof de
beslissing niet kan toetsen volgens welke
het nieuwe artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op het geschil; het derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is (schending van artikel
149 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser aan het gemeenschappelijk vermogen een vergoeding verschuldigd is; dat hij aanvoert dat het
bedrag ervan gelijk is aan de verarming van het vermogen ten gevolge
van de lening die de partijen op 4
maart 1958 hebben aangegaan om de
opleg te betalen waarmee eiser het litigieuze eigendom heeft kunnen kopen; dat verweerster staande houdt
dat het bedrag van die vergoeding geschat moet worden op de waarde of de
waardevermeerdering van dat goed
dat tijdens het samenleven met gemeenschappelijke gelden kon worden verkregen en verbeterd;
Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, beslist dat "met toepassing van (het
nieuwe) artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek, de door het vermogen
van (eiser) aan de gemeenschap verschuldigde vergoeding gelijk is aan de
waardevermeerdering van (eisers) goed
ten gevolge van de verarming van het
gemeenschappelijk vermogen teneinde
dat goed te verkrijgen en te verbeteren";
Overwegende dat het vaststaat dat
artikel 1435 van het Burgerlijk Wethoek, zoals het vervangen is bij de wet
van 14 juli 1976 betre:ffende de wederzijdse rechten en verplichtingen
van echtgenoten eri de huwelijksvermogensstelsels, sinds 28 september 1977 van toepassing is op de partijen;
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Overwegende dat, in de regel, een
nieuwe wet niet aileen van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op
de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder toepassing van de nieuwe
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten;
Overwegende dat de wet van 14 juli
1976 geen terugwerkende kracht heeft,
maar dat zij, zoals het arrest beslist
zonder dienaangaande te worden
bekritiseerd, onderworpen is aan het
in artikel 2 van het Burgerlijk Wethoek neergelegde beginsel dat de
nieuwe wet onmiddellijk van toepassing is;
Overwegende dat, met toepassing
van artikel 1437 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals het bestond v66r de wet
van 14 juli 1976, de vergoeding die een
som in franken voorafgenomen op de
gemeenschappelijke gelden tot voorwerp heeft, een numeriek bepaalde
sommen-schuldvordering is die niet geschat dient te worden, en geen
waarde-schuldvordering, die aan de
schatting door de rechter onderworpen is; dat zij niet hoger mag zijn dan
het uitgegeven bedrag;
Dat het nieuwe artikel 1435 van het
Burgerlijk Wetboek geen toepassing
kan vinden op een vergoeding, die wegens de datum van het feit dat aan de
oorsprong ligt, het karakter van een
sommen-schuldvordering v66r 28 september 1977 had verkregen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest zegt
dat, "wanneer het feit dat aan de oorsprong ligt van de vergoeding, zich
voordoet ( ... bij de overdracht van de
waarden naar het gemeenschappelijk vermogen op de datum van de
aanschaf en de inrichting van het eigen goed), dat feit een niet onmiddel-
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lijk eisbaar en niet te vereffenen recht
doet ontstaan, waarvan de rechtstoestand niet voltooid is en nog in de loop
van voltooing"; dat het daaruit afleidt "dat er een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de beoordeling van het feit dat aan de oorsprong
ligt van de vergoeding, dat moet gebeuren volgens de wet die van toepassing is op het ogenblik waarop het zich
voordoet, en de vaststelling van het bedrag van die vergoeding, die gebeurt
volgens de wet die van toepassing is op
het tijdstip waarop de vereffeningsrekeningen worden opgemaakt" en
derhalve uitsluit dat de datum van de
lening van 4 maart 1958 in aanmerking komt voor de vaststelling van het
bedrag van de vergoeding die ingevolge die lening verschuldigd is; dat
het arrest aldus de aangegeven wetsbepalingen schendt;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, nu het arrest
geen melding maakt van de data van
andere feiten dan de lening van 4
maart 1958 die aanleiding hebben
kunnen geven tot vergoeding, het Hof
onmogelijk de beslissing kan toetsen
en zijn beslissing niet regelmatig met
redenen omkleedt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
15 april 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureurgeneraal- Advocaat : mr. Draps.
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Nr. 213
1e

Nr. 213

middel vermelde wetsbepalingen en het aldaar vermelde algemeen rechtsbeginsel) :
KAMER-

15 april 1999

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE- BURGERLIJKE
ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)- VERZOEK TOT HEROPENING
VAN DE DEBATTEN- VERWERPING- GEEN
REDENEN.

Niet regelmatig met redenen omkleed is het
arrest dat, zonder opgave van de redenen van zijn beslissing, een verzoek tot
heropening van de debatten verwerpt die
een partij na de sluiting ervan heeft gedaan (1). (Art. 149 Gw. [1994].)
(HERBILLON T. DEPREZ)
ARREST

Over het door verweerster aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk het middel
niet duidelijk genoeg is, daar het niet
aangeeft op welke redenen van het
verzoek tot heropening van de debatten niet is geantwoord:
Overwegende dat het middel het bestreden vonnis niet verwijt dat het niet
heeft geantwoord op eisers verzoek tot
heropening van de debatten, maar dat
het de beslissing waarbij dat verzoek
niet gegrond verklaard wordt, niet met
redenen omkleedt;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

(vertaling)

Over het middel :
(A.R. C.98.0427.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 december 1997 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grandwet, 771, 772, 773, 774 van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging,
doordat het bestreden vonnis, na het verzoek tot heropening van de debatten, dat eiser op 12 november 1997 ter griffie van de
rechtbank had neergelegd, voor gezien te
hebben getekend, zich in het dictum ertoe beperkt dat verzoek ontvankelijk doch
niet gegrond te verklaren, zonder in de motivering de redenen van die beslissing op te
geven; het bestreden vonnis bijgevolg niet
regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel149 van de gecoordineerde
Grondwet) en evenmin naar recht is
verantwoord (schending van alle in het
(1) Cass., 9 dec. 1982, A.R. 6746, nr. 220; Zie
Cass., 21 rnei 1993, A.R. 7915, nr. 251, en concl.
adv.-gen. J.F. Leclercq, v66r Cass., 23 rnaart 1993,
A.R. 9512, nr. 154, in Bull. en Pas., I, 1993, en
noot 5.

Overwegende dat het bestreden
vonnis de beslissing waarbij het verzoekschrift, dat eiser op 12 november 1997 ter griffie van de rechtbank
in hoger beroep had neergelegd en dat
strekte tot heropening van de debatten, ontvankelijk maar niet gegrond
verklaard wordt, niet met redenen
omkleedt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
het 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 Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
15 april 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h .. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureurgeneraal- Advocaten : mrs. Simont en Delahaye.
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KAMER -

15 april1999

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZAKEN- VORDERING TOT ONTTREKKING- VERZOEKSCHRIFT NIET NEERGELEGD TER GRIFFIE- ONTVANKELIJKHEID.

Kennelijk niet ontvankelijk is de vordering tot onttrekking aan de rechter, wanneer het daartoe strekkende verzoekschrift
niet is neergelegd ter griffie van het Hof
van Cassatie (1). (Art. 653 Ger.W.)
(DELSART)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0145.F)

HET HOF; - Gelet op het met redenen omklede en door meester Louis
Ducarme, advocaat bij de balie van
Charleroi ondertekende verzoekschrift,
dat op 13 april 1999 ter griffie van het
Hof is ingekomen en waarin verzoeker vraagt dat de zaak aan de vrederechter van het kanton Gembloux zou
worden onttrokken op grond van gewettigde verdenking;
Overwegende dat het verzoekschrift,
dat niet is neergelegd ter griffie van
het Hof overeenkomstig artikel 653
van het Gerechtelijk Wetboek, niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt eiser in de kosten.
15 april 1999 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal- Advocaat : mr. L. Ducarme, Charleroi.
(1) Cass., 20 juli 1998, A.R. P.98.0984.N, nr.
359.

1e

KAMER -

16 april 1999

STEDENBOUW- RUIMTELIJKE

ORDENING.
PLANSCHADEPLAN VAN AANLEG VERGOEDING- RECHT OP VERGOEDINGONTSTAAN VAN HET RECHT- ONVERDEELDHEID - VEREFFENING EN VERDELING.

De minderwaarde ontstaan door de uitwerking van een plan van aanleg geeft recht
op schadevergoeding; dat recht ontstaat
ofwel bij overdracht van het goed, ofwel
bij de weigering van een bouw- of
verkavelingsvergunning of nag bij het afleveren van een negatief stedebouwkundig attest. Wanneer erfgenamen in onverdeeldheid bepaalde goederen hebben
die het voorwerp zijn van een plan van
aanleg, ontstaat de minderwaarde op het
ogenblik dat het plan van aanleg uitwerking heeft, maar het recht op schadevergoeding ontstaat slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de
minderwaarde tot uiting brengt. Wanneer een mede-eigenaar van een onroerend goed door de vereffening en verdeling van de nalatenschap dit goed in zijn
kavel krijgt, maakt dit geen overdracht
van het goed uit. (Artt. 37 en 38 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw;
art. 883 B.W.) (1)
(VLAAMS GEWEST T. MARTENS)
ARREST

(A.R. C.97.0134.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 oktober 1996 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel gesteld als volgt :
schending van de artikelen 37, inzonderheid lid 3, en 38, inzonderheid lid 2, van
(1) M. DENIJS, Onteigening en planschade, Titel VI, Planschadevergoeding, Kluwer, 1995, p.
336 e.v.; P. HENRY, I.:application de /'article 37 de
la loi sur l'urbanisme et l'amenagement du territoire, Jur. Liege 1982, 21; F. WASTrELS, De

nieuwe rechtsregeling voor de vergoeding van
schade wegens bouwverbod (planschade), T.B.P.,
1979.
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de Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedenbouw (37 zoals gewijzigd bij
wetten van 22 december 1970 en 22 december 1977, 38 zoals gewijzigd bij wet van
22 december 1977),
doordat het bestreden arrest de vordering vaiJ- verweerder tot planschadevergoeding ontvankelijk en, met bevestiging van het eerste vonnis, gegrond
verklaart ten belope van 2.095.760 frank en
deze beslissing onder meer op volgende
overwegingen laat steunen :
"( ... ) dat de betwisting tussen partijen
eerst en vooral betrekking heeft op de beweerde verjaring; dat volgens (eiser) de vordering is verjaard aangezien zij werd ingesteld langer dan een jaar nadat het
vorderingsrecht is ontstaan; dat luidens art.
37, derde lid het vorderingsrecht ontstaat
bij overdracht van het goed (of bij de weigering van een bouwvergunning, hetzij van
het niet afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest); dat dit verweer van (eiser) niet kan worden aangenomen;
( ... ) dat het betrokken perceel van (verweerder) in onverdeeldheid met de overige erfgenamen van zijn moeder (+ 28 oktober 1963) toebehoorde; dat aan deze
onverdeeldheid een einde is gekomen door
de akte van scheiding en deling verleden
voor notaris Velghe op 18 maart 1981; dat
blijkens deze akte het betrqkken perceel
aan (verweerder) werd toebedeeld;
(... ) dat de akte van 18 maart 1981 - anders dan door (eiser) wordt betoogd- niet
kan beschouwd worden als een 'overdracht',
ook niet in de zin van art. 37 en 38 Stedenbouwwet;
(. .. ) dat uit het systeem van de wet (art.
883 en 1872 B.W.) en met name het zgn.
'declaratief karakter van de verdeling
voortvloeit dat (verweerder) moet worden
geacht alleen en onmiddellijk eigenaar te
zijn geweest van het betrokken perceel; dat
van enige 'overdracht' geen sprake is;
(... ) dat het negatief stedenbouwkundig
attest werd afgeleverd op 23 november
1987; dat het gewestplan in werking trad
op 30 november 1980 (K.B. 1 september
1980, B.S., 15 november 1980); dat derhalve de vordering is ingesteld door (verweerder) bij dagvaarding van 9 maart 1988
tijdig is gelet op het bepaalde in art. 38
tweede lid Stedenbouwwet";
terwijl de vordering tot planschadevergoeding krachtens artikel 38, tweede lid,
van de Stedenbouwwet (zoals gewijzigd bij
wet van 22 december 1977) vervalt eenjaar
na de dag waarop het recht op schadever-
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goeding ontstaat overeenkomstig artikel37,
derde lid; dit artikel37, derde lid, van de
Stedenbouwwet (zoals ook gewijzigd bij wet
van 22 december 1977) bepaalt dat het
recht op schadevergoeding ontstaat ofwel
bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een
negatief stedenbouwkundig attest; het bij
de wijzigende wet van 22 december 1977 de
bedoeling was het recht op vergoeding
slechts te doen ontstaan op een ogenblik
waarop de minderwaarde tengevolge van
een bindend plan van aanleg zich daadwerkelijk "realiseert"; onder het begrip
"overdracht" van artikel37, derde lid, aldus dient begrepen elke handeling waarbij er daadwerkelijk een vorm van overgang van het goed (of aandeel in het goed)
plaatsvindt en waarbij de minderwaarde
van het goed tengevolge van het plan van
aanleg tot uiting komt; de verdeling van
een onverdeeldheid in het algemeen, en van
een nalatenschap in het bijzonder, weliswaar fictief door de wet, in het bijzonder
door artikel 883 Burgerlijk Wetboek, geacht wordt declaratief te zijn, doch in de
realiteit wel degelijk de overgang van een
goed of een aandeel in het goed bewerkstelligt in ruil voor een ander goed of aandeel in dit goed of tegen de betaling van een
prijs, en de akte van verdeling in dat geval de eventuele minwaarde van het goed
tot uiting brengt; het bestreden arrest echter, op grond van de- fictieve- declaratieve aard van de verdeling, oordeelt dat de
akte van deling van 18 maart 1981 waarbij het litigieuze perceel afhangende van de
nalatenschap van verweerders moeder volledig aan verweerder werd toegewezen, niet
als een overdracht in de zin van artikel 37,
derde lid, Stedenbouwwet beschouwt, en de
verjaringstermijn van artikel 38, tweede lid,
Stedenbouwwet aldus niet berekent vanaf
de datum van verdeling maar vanaf het
ogenblik van afgifte aan verweerder van
een negatief stedenbouwkundig attest op 23
november 1987,

zodat het bestreden arrest, door aldus te
beslissen schending inhoudt van de artikelen 37, inzonderheid derde lid, en 38, inzonderheid, tweede lid, van de wet van 29
maart 1962 op de ruimtelijke ordening en
de stedenbouw (37, zoals gewijzigd bij wetten van 22 december 1970 en van 22 december 1977, 38 zoals gewijzigd bij wet van
22 december 1977) :

Overwegende dat, krachtens artikel 37, derde lid, van de wet houdende
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organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw, zoals zij toen toepasselijk was, het recht op schadevergoeding ontstaat ofwel bij overdracht
van het goed ofwel bij de weigering
van een bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren
van een negatief stedenbouwkundig
attest;
Dat wanneer erfgenamen in onverdeeldheid bepaalde goederen hebben
die het voorwerp zijn van een plan van
aanleg, de minderwaarde ontstaat op
het ogenblik dat het plan van aanleg
uitwerking heeft, maar het recht op
schadevergoeding slechts ontstaat
vanafhet ogenblik dat een daad wordt
gesteld die de minderwaarde tot uiting brengt;
Dat wanneer een mede-eigenaar van
een onroerend goed door de vereffening en verdeling van de nalatenschap
dit goed in zijn kavel krijgt, er geen
overdracht van het goed is in de zin
van voormeld artikel;
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derhalve zijn beslissing dat de verjaringstermijn moet worden berekend
vanaf het ogenblik van afgifte van een
stedenbouwkundig attest naar recht
verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 april 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Ge·
lijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Van Ommeslaghe.

Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. het perceel in onverdeeldheid toe-

behoorde aan verweerder en de overige erfgenamen van zijn op 28 oktober 1963 overleden moeder;
2. aan deze onverdeeldheid op 18
maart 1981 een einde is gekomen door
de akte van vereffening en verdeling
waardoor het perceel aan verweerder werd toebedeeld;
3. op 23 november 1987 aan verweerder een negatief stedenbouwkundig attest werd afgeleverd;
4. verweerder op 9 maart 1988 een
vordering tot planschade heeft ingesteld;
Overwegende dat het arrest, zonder schending van de in het middel
aangewezen wetsbepalingen, oordeelt
dat de akte van vereffening-verdeling
niet kan beschouwd worden als een
overdracht in de zin van de artikelen 37 en 38 van de Stedenbouwwet en
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INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- NIETIG
VERKLAARDE AANSLAG- GEEN VERJARINGVOORHEFFINGEN OF VOORAFBETALINGENBEHOUD DOOR HET BESTUUR

Wanneer het hofvan beroep aanneemt dat
de aanslag om een andere reden dan
prescriptie nietig is en aldus het bestaan
en het bedrag van de eventuele belastingschuld niet kan vaststellen, maar aanneemt dat de betaalde bedrijfsvoorheffing
zal kunnen verrekend worden bij het ves-'
tigen van een vervangende aanslag, kan
dit hof geen terugbetaling bevelen van de
ingehouden bedrijfsvoorheffing (1). (Art.
260 W.I.B., thans art. 355 W.I.B. 1992.)
(1) Zie Cass., 19 feb. 1998, A.R. F.95.0056.N, nr.
101.

:f!OF VAN CASSATIE

514

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

(A.R. F.96.0006.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 oktober 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 203, 211, § 2,
260 en 262 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (hierna afgekort WIB) zoals die van toepassing waren voor het
aanslagjaar 1986,
doordat het arrest, na erop gewezen te
hebben dat (eiser) erkent dat deter griffie neergelegde stukken voldoende bewijzen dat verweerder en zijn ex-echtgenote
reeds sedert december 1984 feitelijk gescheiden leefden, zodat de aanslag voor het
aanslagjaar 1986 ten onrechte steunt op het
gezamenlijk belasten van beide inkomsten en gevestigd werd in strijd met art. 75
en dient vernietigd te worden, maar dat (eiser) echter in besluiten neergelegd op
6. 7.1993 vordert om de voorziening van verweerder ongegrond te verklaren met betrekking tot de terugbetaling van de
bedrijfsvoorhe:ffing, vermeerderd met de
moratoriumintresten, de aanslag terecht
vernietigt maar tevens, op grond van de
overweging dat de bedrijfsvoorhe:ffing door
de inkohiering van de belasting waarmee
ze verrekend werd zelf de kwalificatie "belasting" bekwam, beslist dat de ten onrechte betaalde belasting- in casu betaald door voorhe:ffingen - dan ook. ten
gevolge van de vernietiging der aanslag
dient terugbetaald en dat deze gelden niet
kunnen ingehouden worden in afwachting van de vestiging door (eiser) van een
vervangende aanslag, zodat (eiser) wordt
veroordeeld tot terugbetaling van de
bedrijfsvoorheffing ten belope van 488.078
frank,
ter:wijl de artikelen 260 en 262 WIB de
administratie verplichten om, nadat een
aanslag in de personenbelasting om een andere reden dan prescriptie nietig is verklaard, ten name van dezelfde belastingplichtige of van een met dezelfde
belastingplichtige gelijkgestelde persoon een
nieuwe aanslag te vestigen op grond van
dezelfde belastingelementen of een gedeelte ervan en art. 203 WIB aan de administratie gebiedt om bij de berekening
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van de in uitvoering van de artikelen 260
en 262 WIB gevestigde nieuwe aanslag de
krachtens de artikelen 180 tot 185 WIB geheven bedrijfsvoorheffing opnieuw in mindering te brengen en terwijl ook art. 211 §
2 WIB, dat beschikt dat bij de belastingplichtigen die aan de personenbelasting zijn
onderworpen het eventuele overschot van
de in de artikelen 180 tot 184 WIB bedoelde
bedrijfsvoorheffing desvoorkomend verrekend wordt met de aanvullende belastingen op de personenbelastingen en dat het
saldo wordt teruggegeven indien het ten
minste 100 frank bedraagt, zich eveneens
opnieuw aan de administratie opdringt, dat
uit hetgeen voorafgaat volgt dat het hof van
beroep het bestaan en het bedrag van de
belastingschuld slechts vermag vast te stel- .
len, en de uit die vaststelling eventueel volgende teruggave van de voorheffingen en/of
voorafbetalingen slechts vermag te bevelen, voor zover de rechters aannemen dat
de litgieuze aanslag als titel, overeenkomstig de wettelijke vormen, regelmatig tot
stand is gekomen,
zodat het hof, na te hebben beslist dat de
aanslag nietig is wegens miskenning van
art. 75 WIB niet zonder schending van de
verplichtingen die door de artikelen 203,
211 § 2, 260 en 262 WIB aan de administratie zijn opgelegd, kon beslissen dat de
bedrijfsvoorheffing ten gevolge van de vernietiging van de aanslag dient terugbetaald en dat deze gelden niet kunnen worden ingehouden .in afwachting van de
vestiging van een veryangende aanslag :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, opgeworpen
door verweerder : het middel vermeldt
niet al de te dezen toepasselijke geschonden wettelijke bepalingen :
Overwegende dat te dezen aan het
voorschrift van artikel 388 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 is voldaan, daar de door eiser als geschonden aangevoerde wettelijke bepalingen tot vernietiging van
de aangevochten beslissing kunnen leiden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden
verworpen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat artikel 260 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) het bestuur de verplichting oplegt een niet met toepassing
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van een regel van prescriptie nietig
verklaarde aanslag te vervangen door
een nieuwe aanslag ten name van dezelfde belastingplichtige en op grond
van dezelfde belastingelementen of een
gedeelte ervan, hetzij binnen drie
maanden te rekenen van de datum
waarop de beslissing van de directeur niet meer vatbaar is voor een
voorziening bij het hof van beroep, hetzij binnen zes maanden te rekenen
van de datum waarop de rechterlijke
beslissing niet meer vatbaar is voor
een voorziening in cassatie;
Overwegende voorts dat uit artikel 170 van de Grondwet, volgens welk
geen belasting kan worden ingevoerd
dan door een wet en uit het aan artikel 211, § 2, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) onderliggende beginsel, volgt dat de Belgische Staat die bedrijfsvoorheffing
heeft ontvangen die niet kan worden
verrekend met enige belasting, tot teruggave ervan moet worden veroordeeld;
Dat uit dit alles volgt dat wanneer
het hofvan beroep aanneemt dat delitigieuze aanslag om een andere reden dan prescriptie nietig is en aldus het bestaan en het bedrag van de
eventuele belastingsschuld niet kan
vaststellen maar aanneemt dat de betaalde bedrijfsvoorheffing zal kunnen verrekend worden bij het vestigen van een vervangende aanslag, dit
hof geen terugbetaling kan bevelen
van de ingehouden bedrijfsvoorheffing;
Overwegende dat het hof van beroep vaststelt dat de betwiste aanslag nietig is wegens schending van artikel 75 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964); dat het
aanneemt dat een vervangende aanslag op de vernietiging van de aanslag zal volgen; dat het de teruggave
aan verweerder beveelt van aile op
grond van de vernietigde aanslag ten
onrechte gei:nde bedragen en bedrijfsvoorheffing ten belope van 488.078
frank, vermeerderd met de moratoriuminterest vanaf 4 juni 1987;
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Dat het aldus de aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel 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 Brussel.
16 april 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal - Advocaat : mr. V.
Dauginet, Antwerpen.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTENBEZOLDIGINGEN - VOORDELEN VAN ALLE
AARD - BEGRIP.

Naar recht verantwoord is de beslissing van
de appelrechters die, na onaantastbaar te
hebben aangenomen dat de studietoelagen betaald door een derde aan de kinderen van· werknemers, die tewerkgesteld zijn bij een welbepaalde werkgever,
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks ten
goede kwamen van voormelde werknemers, oordelen dat de toegekende voordelen voor deze werknemers geen belastbare voordelen van alle aard zijn (1). (Art.
26, eerste lid en 2°, W.I.B., thans art. 31,
eerste lid en 2°, W.I.B. 1992.)
(1) Verg. Cass., 3 nov. 1995, A.R. F.95.008.F, nr.
473.
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(BELGISCHE STAAT · MIN. V. FINANCIEN
T. MOENS E.A.)
ARREST

(A.R. F.96.0016.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek (hierna B.W.), zoals het bestood na de vervanging door artikel 32 van
de Wet van 31 maart 1987, en van artikel26 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (hierna W.I.B.), zoals het van
toepassing was voor de aanslagjaren 1989
en 1990,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder bij de
Petrofina-groep werkt, dat de V.Z.W. Caisse
Autonome du Groupe Petrofina een studievergoeding heeft betaald voor de twee kinderen van verweerders van 38.000 frank
per kind voor 1988 en van 39.000 frank per
kind voor 1989, dat deze studievergoedingen in hoofde van de vader, verweerder, werden beschouwd als een belastbaar sociaal voordeel en begrepen werden
in zijn belastbare bezoldiging, dat de vergoedingen per cheque van de V.Z.W. op
naam van de kinderen werden gezonden,
en na te hebben overwogen dat het duidelijk is dat de cheques bestemd waren voor
de kinderen, dat de kinderen hierop niet
konden worden belast, noch in het kader
van de bedrijfsinkomsten, noch in het kader van de diverse inkomsten, dat het echter gaat over de ouders (verweerders), dat
de kinderen ten laste mochten worden aangegeven nu zij elk minder dan 60.000 frank
hadden ontvangen, en dat de kinderen in
casu geen belastbare inkomsten hadden
verkregen maar een niet-belastbare studietoelage zodat de toepassing van art. 82,
§ 2, W.I.B., dat stelt : "De kinderen van wie
alle belastbare inkomsten worden samengevoegd met die van hun ouders, worden
ten laste van dezen beschouwd, ongeacht de
omvang van hun inkomsten", wegvalt, beslist dat uit het feit dat de cheques uitsluitend aan de kinderen werden gegeven mag
worden afgeleid dat het een uitdrukkelijke voorwaarde impliceert dat de ouders
het genot niet zullen hebben, dat de ouders
weliswaar op grond van art. 203 B.W. een
passende opleiding aan hun kinderen verschuldigd zijn maar de toelage die recht-
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streeks door de V.Z.W. aan de kinderen betaald werd, niet inhoudt dat de ouders in
casu die uitgaven normaal moesten dragen en dienvolgens de voorziening gegrond
verklaart en de aanslagen tenietdoet,

terwijl de kosten verbonden aan de op
grond van artikel203 B.W. op de ouders
rustende verplichting om hun kinderen een
passende opleiding te geven ontegensprekelijk door de ouders moeten worden gedragen en iedere tussenkomst in die studiekosten vanwege een derde voor die ouders
een voordeel oplevert en nu de toekenning van studiebeurzen door de V.Z.W.
Caisse Autonome du Groupe Petrofina in
casu ontegensprekelijk verband houdt met
de beroepswerkzaamheid van de heer
Moens bij een vennootschap uit de Petrofinagroep, vermits die studiebeurzen uitsluitend zijn voorbehouden aan de kindereo van de werknemers en gewezen
werknemers van vennootschappen die aangesloten zijn bij die V.Z.W., alle voorwaarden verenigd zijn om die studiebeurzen als
een voordeel van alle aard en derhalve als
een bezoldiging in hoofde van de heer
Moens in de inkomstenbelastingen aan te
slaan vermits artikel26 W.I.B. onder de belastbare bezoldigingen rangschikt al wat
voor de werknemers, ongeacht de schuldenaar, de benaming en de wijze van vaststelling of toekenning, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk ofbijkomstig, de
opbrengst vertegenwoordigt van arbeid in
dienstverband, met inbegrip van de voordelen van alle aard die de werknemer behaalt uit hoofde of ter gelegenheid van het
uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid,
zodat het arrest eensdeels, door te beslissen dat het gedeelte van de door middel van studietoelagen door de V.Z.W. vergoede kosten van passende opleiding van de
kinderen Moens normaal niet door de
ouders moesten worden gedragen, artikel
203 B.W. miskent en anderdeels, door de
studietoelagen niet als bezoldiging in de zin
van artikel 26 W.I.B. in hoofde van de heer
Moens aan te merken en de vernietiging
van de aanslag te bevelen, artikel26 W.I.B.
schendt:

Overwegende dat, krachtens artikel 26 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) voordelen van alle aard die zijn welke de
werknemer behaalt uit hoofde of ter
gelegenheid van het uitoefenen van
zijn beroepswerkzaamheid ongeacht de
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Dat het middel niet kan worden
schuldenaar, de benaming en de wijze
waarop ze worden vastgesteld en toe- aangenomen;
gekend;
Dat de wetgever alle voordelen heeft
Om die redenen, verwerpt de voorwillen belasten die onder welke vorm
ook werden verkregen en waarvan de ziening; veroordeelt eiser in de kosoorsprong al dan niet rechtstreeks in ten.
de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van de betrokkene te vin16 april 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
den is;
Verslaggever : de h. Forrier- GelijkDat een bedrag betaald door een -luidende
conclusie van de h. Piret,
derde ter outlasting van de verplich- procureur-generaal
- Advocaat : mr. V.
tingen van de werknemer, ten goede Dauginet.
komt aan die werknemer en een voordeel van aile aard kan zijn wanneer de
betaling gedaan wordt uit hoofde after
gelegenheid van het uitoefenen van de
beroepswerkzaamheid;
Overwegende dat het arrest oor- Nr. 218
deelt dat de ouders weliswaar op
grand van artikel 203 van het Bur3e KAMER - 19 april 1999
gerlijk Wetboek een passende opleiding aan hun kinderen verschuldigd
zijn maar dat de toelage die recht- 1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
streeks door de V.Z.W. Caisse autoARRESTEN OP CONCLUSIE nome du groupe Petrofina aan de kinBELASTINGZAKEN- GEMEENTEBELASTINderen betaald werd, niet inhoudt dat
GEN- BEZWAARSCHRIFT- BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST- RECHTSCOLLEGE- BEde ouders in casu die uitgaven norSLISSING - MOTIVERINGSVERPLICHTING.
maal moesten dragen;
Dat de appelrechters zodoende op
feitelijke gronden oordelen dat niet be- 2o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
wezen is dat de ouders hadden moePLAATSELIJKE BELASTINGEN ten bijdragen in de kosten die door de
RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN
V.Z.W. gedekt werden zonder even- BEZWAARSCHRIFT- BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - RECHTSCOLLEGE - BEwei uit te sluiten dat een passende opSLISSING- MOTIVERINGSVERPLICHTING.
leiding ook een financiering inhield
van het gevolgde hager onderwijs;
Dat zij voorts vaststellen dat de be- 3° VERWIJZING NA CASSATIE dragen rechtstreeks aan de kinderen
BELASTINGZAKEN - GEMEENTEBELASTINGEN- BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
van de werknemers uitbetaald wer- RECHTSCOLLEGE- GEVOLG.
den en dat de ouders niet het genot
hadden van deze bedragen;
Dat het arrest aldus onaantastbaar 4o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
oordeelt dat de betalingen van de
PLAATSELIJKE BELASTINGEN V.Z.W. noch rechtstreeks noch onrechtRECHTSPLEGING- CASSATIEBEROEP- VERstreeks ten goede kwamen van de verWIJZING NA CASSATIE- GEMEENTEBELASTINGEN- BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEweerders;
WEST- RECHTSCOLLEGE - GEVOLG.
Dat de appelrechters mitsdien, zonder schending van de in het middel 1o en 2° Wanneer het rechtscollege van het
aangewezen wettelijke bepalingen, verBrussels Hoofdstedelijk Gewest uitspraak
mochten te oordelen dat de toegekende
doet over een bezwaarschrift van een bevoordelen geen voordelen waren van
lastingplichtige tegen een aanslag inzake directe gemeentebelastingen, moet
alle aard;
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het zijn beslissing met redenen omkleden (1). (Art. 149 gecoord. Gw. [1994] (2).)
3° en 4° Wanneer, inzake gemeentebelastingen, een beslissing van een rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vernietigd met verwijzing,
wordt de zaak naar een anders samengesteld rechtscollege verwezen. (Art.
83quinquies, § 2, bijzondere wet 12 jan.
1989 met betrekking tot de Brusselse in(1) Raadpl. Cass., 1 feb. 1985, A.R. F.1095.N,
nr. 325; 23 jan. 1987, A.R. F.1310.N, nr. 302.
(2) Raadpl. de artt. 6 en 7 wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake
van provinciale en plaatselijke heffingen; artt. 9,
10, 11, 13, 14, 5o en 6°, en 15 wet 24 dec. 1996 betreffende de invordering en de geschillen ter zake
van provinciale en plaatselijke belastingen;
Arbitragehof, 18 rnaart 1998, nr. 30/98, B.S., 1
aprill998, p. 9889 (met dat arrest vernietigt het
Arbitragehof de artt. 9, 10, 11, 13, 14, 5°, en 14,
6°, van voornoernde wet 24 dec. 1996, waarbij art.
14, 6°, wordt vernietigd binnen de bij dat arrest aangegeven grenzen.)
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stellingen (3); art. 97, derde en negende
lid, wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen (4); art. 11,
eerste lid, wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke beslissing in fiscale geschillen (5).)
(JONES LANG WOOTTON N.V.
T. GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE)

(A.R. F.98.0080.F)

19 april 1999 - 3e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.
(3) Zie noot 2.
(4) Wet 15 rnaart 1999, B.S., 27 rnaart 1999,
p. 9982 e.v.
(5) Wet 23 rnaart 1999, B.S., 27 rnaart 1999,
p. 9894 e.v.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 3 van JAARGANG 1999

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad - Fout - Onopzettelijke slagen en
verwondingen - Sport - Automobielwedstrijd - Bestuurder - Gebrek aan voor421
zichtigheid ofvoorzorg- Begrip.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad- Fout- Verschillende fouten- Oorzakelijk verband.
429

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Begrip. beoordeling door de rechter- Verschillende fouten.
429

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak- Allerlei - Brand - Bestrijdingsmaatregelen - Gemeente - Gemeentelijke
brandweer- Tussenkomst- Kosten- Verplichting - Aard.px0118
444

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Staat. Overheid - Overheid
- Gemeente - Beveiligingsplicht - Openbare weg - Veiligheid - Kennis van de
plaatselijke toestand door de getroffene. 367

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Zaken zaak- Begrip.

Bewaarder van de
442

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht- Zaken- Gemeentelijke overheid- Veiligheidsverplichting- WegenBewaarder van de zaak - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter- Grenzen.
442

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade-Begrip. Vormen -Begrip- Werknemer, slachtoffer van de fout van een derde
- Wettelijke, reglementaire of conventionele
verplichtingen van de werkgever - Betaling
zonder tegenprestatie- Bestaan van de schade
- Vaststelling.
346

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade- Begrip. Vormen- Begrip- Werknemer, slachtoffer van de fout van een derde
- Tijdelijk verlies van werkprestaties- Schade
- Begrip.
346

Schade- Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
Peildatum- Raming- Werknemer, slachtoffer van de fout van een derde - Tijdelijk
verlies van werkprestaties.
346

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade grootte Plaatsing
schade -

Materiele schade. Elementen en
Hulp van een ander persoon in een tehuis - Onderscheiden
Begrippen.
355

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade. Elementen en
grootte - Hulp van een ander persoon Ongeschiktheid voor huishoudelijk werk 358
Totale vergoeding- Voorwaarde.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade. Elementen en
grootte- Blijvende arbeidsongeschiktheid zonder derving van bezoldiging- Vermindering
van de waarde op de arbeidsmarkt.
389

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade -Interest- Compensatoire interest
- Omvang- Vertrekpunt.
349

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade- Interest- Compensatoire interest
- Aanvang.
389

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bijzondere aansprakelijkheid- Burenhinder
- Verplichting tot vergoeding - Voorwaarden.
362

Arbeid
Vrouwen- Moederschapsbescherming- Bevallingsverlof- Postnataal verlof- Verlenging
- Arbeidsduur - Begrip - Arbeidsovereenkomst - Schorsing - Arbeidsongeschiktheid
- Periode van arbeidsongeschiktheid.
374

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Gemeente- Maatschappelijk welzijn (openbare
centra voor)- Schadevergoeding- Arbeidsongeschiktheid - Rente
Eisbaarheid Gerechtelijke betwisting.
454

Arbeidsovereenkomst
Schorsing van de overeenkomst loon- Voorwaarden.

Recht op
337

2 Arbeidsovereenkomst

Cassatie

Einde - Allerlei - Arbeiders - Bedienden
- Niet-concurrentiebeding - Geldigheid Effectieve toepassing- Werkgever- Afstand
- Vorm- Termijn- Bescherming van de
werknemer - Gevolg - Compensatoire vergoeding- Werkgever- Niet-betaling. 378

Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Beslissing van weigering tot vertegenwoordigingV ernietiging - Beslissing waarbij het verzet
ongedaan wordt verklaard - Gevolgen. 386

Cassatie

Arbitragehof
Cassatiemiddel- Prejudicieel geschil- Arbitragehof- Vroeger arrest - Vraag met hetzelfde onderwerp- Hofvan Cassatie- Verplichting.
447

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Verplichte medewerking van een architect Strafvordering- Veroordeling- Motivering
- Aanwijzing van wettelijke bepalingen. 424

B
Belasting over de toegevoegde waarde
Bedrieglijk verbruik van elektriciteit.

502

Betichting van valsheid
Strafzaken- Onduidelijke vordering- Ontvankelijkheid.
496

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid -Allerlei
- Pensioen ~ Werknemers- Rustpensioen
- Onverschuldigde betaling - Administratieve beslissing - Motivering - Bevoegdheid
- Arbeidsrechtbank.
406

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Politierechtbank - Doden, slagen en verwondingen
ten gevolge van een verkeersongeval- Verkeersongeval - Begrip.
421

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Geschil inzake bevoegdheid Begrip - Onderzoeksrechter - Aanhangigmaking - Stellen van een bijkomende daad
van onderzoek- Verzoek- Ontvankelijkheid.
431

Bewijs
Burgerlijke zaken - Geschriften- Bewijskracht - Miskenning - Begrip.
382

Bewijs
Strafzaken - Vermoedens - W egverkeer Misdrijf- Nummerplaat- Persoonlijk karakter van de straffen- Begrip.
391

c
Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Burgerlijke zaken- Verschrijving in de bestreden beslissing- Bevoegdheid van het Hof om
die font te verbeteren.
411

Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Cassatieberoep van de beklaagde - Beslissing op de
strafvordering - Vernietiging - Beslissing
op de burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding - Afstand van het cassatieberoep zonder berusting.
421

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken- Vormen- Vorm van het
cassatieberoep en vermeldingen- Beslissing
gewezen in het kader van de wet van 26 juni
1990 - Bescherming van de persoon van de
geesteszieke- Verzoekschrift- Artikell 080
Ger.W.- Toepasselijkheid.
447

Cassatieberoep
Burgerlijke zake~- Vormen- Vorm van het
cassatieberoep en vermeldingen- Verzoekschrift - Handtekening - Advocaat bij het
Hofvan Cassatie--;- Verzuim- Gevolg. 456

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Strafvordering - Beklaagde en verdachte
-Recht op toegang tot een rechterlijke instantie - V eroordelend arrest -Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheid Vereiste effectieve hechtenis - Evenredigheid.
351

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Onderzoeksrechter- Verzoek om aanvullend onderzoek - Kamer van inbeschuldigingstelling Arrest- Niet ontvankelijk verzoek- Voorziening - Ontvankelijkheid.
354

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) -Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling Onderzoeksrechter - Beschikking - Stellen
van een bijkomende daad van onderzoek Verzoek - Ontvankelijkheid - Onderzoek
beeindigd.
431

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaarvoor cassatieberoep - Beschikking tot verwijzing- Hoger
beroep - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Bevoegdheid.
458
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Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing)- Beslissing om de burgerlijke belangen
aan te houden.
354

Cassatieberoep
Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering- Afstand die door dwaling is aangetast - Gevolg.
426

Cassatieberoep
Tuchtzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Wet van 1 maart 1976 Dienstverlenend intellectueel beroep- Beslissing van de uitvoerende kamer en van de
kamers van beroep.
481

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Allerlei - Stuk bij de
voorziening gevoegd- Miskenning van bewijskracht - Controle door het Hof.
367

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid
- Onderzoek van feitelijke gegevens.
493

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - Vreemdelingen Maatregel van vrijheidsberoving - Raadkamer - Invrijheidstelling - Inzage van het
dossier.
433

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Belang- Ten overvloede gegeven reden - Kritiek - Gevolg.
436

Cassatiemiddelen
Strafzaken verdediging -

Nieuw middel - Recht van
Ontvankelijkheid.
393

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Nieuw middel- Hofvan assisen
- Gezworenen - Door de voorzitter overhandigde vragen - Ontvankelijkheid.
468

D
Dwangsom
Ve:rjaring - Stuiting- Bevel tot betaling Uitvoerend beslag - Onderscheiden oorzaken- Gevolg.
472

E
Erfenissen
Kleine nalatenschappen - Overneming Voorwaarden m.b.t. de over te nemen goederen.
478

Europese Unie
Verdragsbepalingen - Algemeen - Pensioen
- Werknemers - Rustpensioen - Gelijke
behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingsgebied - Uitsluiting - Pensioenleeftijd - Verschil - Mannelijke en vrouwe-

lijke werknemers- E.G.- Artikel 7 richtlijn
Raad 7917/EG - Draagwijdte
Rustpensioen- Berekeningswijze.
331

Europese Unie
Verdragsbepalingen- Algemeen- Pensioen
- Werknemers - Rustpensioen - Gelijke
behandeling - Mannen en vrouwen - Toepassingsgebied - Uitsluiting - Pensioenleeftijd- Verschil- Mannelijke en vrouwelijke werknemers- E.G.- Artikel 7 richtlijn
Raad 7917/EG - Draagwijdte
Rustpensioen - Berekeningswijze.
340

G
Geesteszieke
Beslissing gewezen in het kader van de wet
van 26 juni 1990 - Bescherming van de
persoon van de geesteszieke - Cassatieberoep- Vorm- Verzoekschrift- Artikel
1080 Ger.W.- Toepasselijkheid.
447

Gemeente
Openbare weg - Beveiligingsplicht heid - Gemeente.

Over367

Gemeente
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Herstelplicht - Zaken- Gemeentelijke overheid
- Veiligheidsverplichting- Wegen- Bewaarder van de zaak - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Grenzen.
442

Gemeente
Brandbestrijdingsmaatregelen Verplichting- Aard.

Kosten 444

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Bezwaarschrift- Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Rechtscollege - Beslissing - Motiveringsverplichting.
517

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging - Cassatieberoep - Verwijzing na cassatie - Gemeentebelastingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Rechtscollege - Gevolg.
517

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken- Procedure in cassatieSociaal procesrecht (bijzondere regels)- Pensioen- W erknemers- Rustpensioen -Roekeloze of tergende vordering.
456

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Procedure in cassatie Pensioen- Werknemers- RustpensioenRoekeloze of tergende vordering.
456

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel
149 - Onderzoeksgerechten - Toepassing.
493
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H
Hinderlijke inrichtingen
Onwettige exploitatie- Strafbaarheid- Voorwaarden.
385

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury - Aan de jury overhandigd ontwerp van vragen.
468

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bezoldigingen- Voordelen van alle aardBegrip.
515

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Allerlei - Vergoeding wegens vermindering
van de waarde op de arbeidsmarkt ten gevolge
van blijvende arbeidsongeschiktheid.
389

Inkomstenbelastingen

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Principaal beroep. Vorm.
Termijn. Onsplitsbaar geschil - Akte van
boger beroep - Verplichte vermeldingen Uiteenzetting van de grieven - Begrip. 404

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en socia~e
zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdberd
van de rechter- Devolutieve kracht- Begrip.
394

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (bandelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdberd
van de rechter- Devolutieve kracht van bet
boger beroep - Grenzen.
440

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (bandelsaeken en socia~e
zaken inbegrepen) - Gevolgen. bevoegdberd
van de recbter - Beperkt boger beroep Betekening van bet vonnis- N akomend boger
beroep- Gevolgen.
440

Huur van goederen
Huisbuur- Verplichtingen van partijenBrand van bet gebuurde goed - Verbuurder
en buurder medegebruiker van het gehuurde
goed - Gevolg.
365

Huwelijksvermogensstelsels
Wettelijk stelsel- Vereffening- Vergoeding
- Schatting.
506

Huwelijksvermogensstelsels
Gerecbtelijke scheidingvan goederen- Bedrijfsvoorbeffing - Overscbot - Teruggave. 402

Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het belastbaar netto-inkomen - Winsten Vrijstelling- Werkgever- Bijkomend personeel - Ontslag - Lasten - Provisie Bijkomend personeel- Be paling- Onderneming - Begrip.
369

Inkomstenbelastingen
Vennootscbapsbelasting - Vaststelling van
het belastbaar netto-inkomen - Winsten Vrijstelling- Werkgever- Bijkomend personeel - Ontslag - Lasten - Provisie Bijkomend person eel- Bepaling- Onderneming- Voortzetting van beroepswerkzaamheid.
369

Inkomstenbelastingen
Belasting op rechtspersonen- Belastingplichtige
- Werkzaamheid - Beroepswerkzaamheid
- Voortzetting van beroepswerkzaamheidGevolg- Personenbelasting- Vennootscbapsbelasting - Winsten - Vrijstelling.
369

lnkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet - Bedrijfsvoorheffing - Overschot - Teruggave Belastingscbuldigen die gescheiden van goederen zijn - Gevolg.
402

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor bet bofvan beroep- Nietig
verklaarde aanslag- Geen verjaring- Voorheffingen ofvoorafbetalingen- Behoud door
het bestuur.
513

Interesten
Compensatoire interesten -

Begrip.

InteresteD
Compensatoire interesten - Aanvang.

I
lnkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Winsten- Vrijstelling- Werkgever- Bijkomend personeel - Ontslag - Lasten Provisie - Bijkomend personeel - Bepaling
- Onderneming- Begrip.
369

349
389

lnternationale verdragen
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6.1
- Rechtstreekse werking- Conflict met regel
van intern recht- Voorrang.
351

lnternationale verdragen
Verdrag Recbten van de Mens - Artikel 6.1
- Rechtstreekse werking- Conflict met regel
van intern recht- Voorrang.
386

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten Winsten- Vrijstelling- Werkgever- Bijkomend personeel - Ontslag - Lasten Provisie - Bijkomend personeel - Bepaling
- Onderneming- Voortzetting van beroepswerkzaamheid.
369

J
Jacht
Schade door grof wild lijkheid.

Vergoeding- Bil504
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5 J eugdbescherming
Jeugdzorg - Maatregel van tijdelijke huisvesting- Opvoeding van het kind- Begrip.
466

J eugdbescherming
Jeugdzorg - Maatregel van tijdelijke huisvesting - E.V.R.M. - I.VB.P.R. - Begrip.
466

Strafzaken- Ontucht en prostitutie- Verhuur van kamers - Abnormaal profijt. 489

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken - Bijzondere verbeurdverklaring
van vermogensvoordelen.
489

Onderwijs

K

Gesubsidieerd vrij onderwijs - Voorrangsregelingsdecreet- Decreet 27 maart 1991 Ancienniteit.
482

Kind
Maatregel van tijdelijke huisvesting - Internationaal Verdrag inzake de rechten van het
kind - Toepassing.
466

M

Onderzoek in strafzaken
Van valsheid betichte stukken - Artikelen
448 en 450 Wetboek van Straf\rordering Niet-inachtneming- Straf.
393

Onderzoek in strafzaken

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Opdrachten - Algemene opdracht - Maatschappelijk welzijn- Vreemdelingen- Bevel
om het grondgebied te verlaten - Definitief
bevel om het grondgebied te verlaten- Begrip.
447

Onderzoeksrechter - Aanhangigmaking Verslag in de raadkamer- Gevolg.
431

Onderzoek in strafzaken
Onderzoeksrechter - Stellen van een bijkomende daad van onderzoek
Verzoek Voorwaarden.
431

Onderzoek in strafzaken

Machten
Rechterlijke Macht - Arbeidsrechtbank Administratieve beslissing - Werkloosheid
- Geschil - Toetsing.
382

Beschikking tot verwijzing- Hoger beroepKamer van inbeschuldigingstelling- Bevoegdheid.
458

Onderzoek in strafzaken

Mindervaliden
Inkom ens- en integratievergoedingen- Hulp
aan bejaarden - Ministeriele beslissing Beroep - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid
409
- Beperking.

Misbruik van vertrouwen
Misbruik van goederen van een rechtspersoon
- Omschrijving van het misdrijf.
392

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging- Morele dwang- Noodtoestandverwerping- Elementen die de stelling aannemelijk kunnen maken - Gevolg.
424

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging- Noodtoestand- Begrip.
429

Misdrijf
Poging -

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

Staking van de poging -

Begrip.
415

0
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst Herstelplicht- Zaken- Gemeentelijke overheid- Veiligheidsverplichting- Wegen-Bewaarder van de zaak - Beoordeling Grenzen.
442

Vordering van het openbaar ministerie Vorm.
469

Onderzoeksgerechten
Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Bericht aan raadsman - Gevolg.
433

Onderzoeksgerechten
Beslissingen 1994.

Motivering -

Art. 149 Gw.
493

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling- Ontvankelijkbeid van de straf\rordering - Bevoegdheid.
493

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling- Beslissing over de onregelmatigheid of het verval
van de straf\rordering - Draagwijdte.
493

Onderzoeksrechter
Aanhangigmaking- Verslag in de raadkamer- Gevolg.
431

Onderzoeksrechter
Bevoegdheid- Geschil inzake de aanhangigmaking bij de onderzoeksrechter.
432

Onteigening ten algemenen nutte
Spoedprocedure - Deskundigenonderzoek Aanstelling van een nieuwe deskundige Voorwaarden.
399

6 Onteigening ten algemenen nutte
Vergoeding Gevolg.

Ontwerp van gewestplan
498

Onteigening ten algemenen nutte
Vergoeding - Plan van aanleg - W aardevermeerdering of -vermindering - Gevolg. 498

Onteigening ten algemenen nutte
Plan van aanleg - Bouw- of verkavelingsverbod- Gevolg op de raming van het onteigende goed.
498

Outucht en prostitutie
Verhuur van kamers - Abnormaal profijt Begrip.
489

Pensioen
Werknemers - Rustpensioen - Onverschuldigde betaling - Administratieve beslissing
- Motivering - Bevoegdheid - Arbeidsgerechten.
406

Post
Postassignatie - Valsheid in geschrifte en
gebruik van valse stukken - Beschermd geschrift.
485

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Cassatiemiddel - Arbitragehof- Vroeger arrest- Vraag met hetzelfde
onderwerp - Hof van Cassatie - Verplichting.
447

Overeenkomst
Bestanddelen - Voorwerp - Rechtsgeldigheid- Brandverzekering- Gebouw- Bouwvergunning- Ontstentenis- Gevolg. 474

Overeenkomst
Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Miskenning van de bewijskracht van de akten.
359

R
Rechtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Verplichting van de rechter uitspraak te doen
over aile punten van de vordering- Voorbehoud.
426

Rechten van de Mens

p
Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen- Toepassingsgebied- Verschil- Mannelijke en vrouwelijke
werknemers- Pensioenleeftijd- Berekeningswijze - Richtlijn Raad 7917/EG - Draagwijdte.
327

Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Rustpensioen- Begrip.
327

Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Gelijke behandeling - Mannen en vrouwen - Berekening
- Verschil- Oorzaak.
327

Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen- Toepassingsgebied - Uitsluiting - Pensioenleeftijd Verschil- Mannelijke en vrouwelijke werknemers - E.G. - Artikel 7 richtlijn Raad
7917/EG- Draagwijdte- RustpensioenBerekeningswijze.
331

Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen- Toepassingsgebied - Uitsluiting - Pensioenleeftijd Verschil- Mannelijke en vrouwelijke werknemers - E.G. - Artikel 7 richtlijn Raad
7917/EEG - Draagwijdte - Rustpensioen Berekeningswijze.
340

Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 Artikel 5.3 - Voorlopige hechtenis- Redelijke termijn - Begrip - Beoordeling door de
rechter.
436

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 Artikel 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Begrip - Andere strafbare
feiten.
436

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Recht op toegang tot een rechterlijke instantie - Strafzaken - Cassatieberoep- Ontvankelijkheid- Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Vereiste effectieve hechtenis- Evenredigheid.
351

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Rechtstreekse werking- Conflict met regel van intem recht- Voorrang.
351

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Eerlijk proces- StrafzakenStrafVordering- Hoger beroep- VerstekVerzet- Beklaagde - Weigering tot vertegenwoordiging- Schending van het Verdrag.
386

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Rechtstreekse werking- Conflict met regel van intern recht- Voorrang.
386
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7 Redenen van de vonnissen en arresten

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie - Hof van assisen Behandeling ter zitting- Discretionaire macht
van de voorzitter - Aan de jury overhandigd
antwerp van vragen.
468

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Eerlijk proces- BeoordelingVoorlopige hechtenis - Voorlopige invrijheidstelling- Verzoek van de gehechte beklaagde
- Bevoegdheid.
497

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Artikel 6.3.c - Recht op bijstand van een raadsman naar keuze - Strafzaken - Strafvordering - Hoger beroep Verstek- Verzet- Beklaagde- Weigering
tot vertegenwoordiging - Schending van het
Verdrag.
386

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde- Strafzaken- Beschikking van buitenvervolgingstelling - Arrest
van buitenvervolgingstelling- Gevolg. 457

Rechterlijk gewijsde
Kracht van gewijsde- Strafzaken- Veroordeelde beklaagde - In kracht van gewijsde
gegane veroordelende beslissing - Zelfde feit
- Nieuwe vervolgingen.
493

Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - V erzoek tot heropening van de debatten- Verwerping- Geen redenen.
510

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Belastingzaken - Gemeentebelastingen- Bezwaarschrift- Brussels Hoofdstedelijk Gewest- Rechtscollege- Beslissing
- Motiveringsverplichting.
517

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Algemeen - Overlijden van de
beklaagde- Gevolg.
431

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Algemeen - Geen voorafgaande mededeling aan partijen- Arrest van
het Hof van Cassatie - Verzet door de verzoekende partij - Ontvankelijkheid.
463

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht- Verzachtende omstandigheden- Vordering van het openbaar ministerie
tot correctionalisering- Manifeste verschrijving - Beslissing van onbevoegdheid van
de strafrechter ten grande - Nietigverklaring- Verwijzing naar hetzelfde hofvan
beroep.
416

s

Rechtsbeginselen (Algemene)
Debat op tegenspraak -

Begrip.

433

Recht van verdediging
Strafzaken- Weigering tot uitstel- Motivering.
353

Recht van verdediging
Strafzaken - Cassatiemiddel - Nieuw middel - Ontvankelijkheid.
393

Recht van verdediging
Strafzaken- Onderzoeksgerecht- Handhaving van de voorlopige hechtenis - Mededeling van het dossier - Nieuwe stukken. 417

Recht van verdediging
Strafzaken - Vreemdelingen - Maatregel
van vrijheidsberoving - Kamer van inbeschuldigingstelling- Inzage van het dossier
- Bericht aan raadsman - Gevolg.
433

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Motivering in rechte - StrafVordering Veroordeling - Aanwijzing van wettelijke
bepalingen.
424

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Opschorting van de uitspraak- WeigeringMotivering.
424

Slagen en verwondingen. Doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Fout - Sport Automobielwedstrijd - Bestuurder - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg Begrip.
421

Sport
Automobielwedstrijd - Bestuurder - Onopzettelijke slagen en verwondingen - Fout Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg Begrip.
421

Stedenbouw
Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg Planschadevergoeding- Recht op vergoeding
- Ontstaan van het recht- Onverdeeldheid
- Vereffening en verdeling.
511

Straf
Andere straffen- Bijzondere verbeurdverklaring - Vermogensvoordelen - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter. 489

Straf
Allerlei - Opschorting van de uitspraak Weigering- Motivering.
424

Strafvordering
Ontvankelijkheid- Kamer van inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid.
493

8 Verjaring

Strafvordering
Onregelmatigheid of verval van de stra:!Vordering - Kamer van inbeschuldigingstelling
- Beslissing - Draagwijdte.
493

Burgerlijke zaken - Stuiting - Dwangsom
- Bevel tot betaling - Uitvoerend beslag Onderscheiden oorzaken- Gevolg.
472

Verjaring

T

Strafzaken - Stra:!Vordering Daad van onderzoek - Begrip.

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) -In hager
beroep - Strafzaken - Vreemdelingen Maatregel van vrijheidsberoving - Rechtsmiddel - Kamer van inbeschuldigingstelling - Stukken gesteld in een andere taal
dan die van de rechtspleging- Gevolg. 433

Taalgebruik
Bestuurszaken - Vreemdelingen - Maatregel van vrijheidsberoving- Stukken die geen
verband houden met de bestuurlijke beslissingen.
433

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewone opschorting- Weigering- Motivering.
424

Verwijzing na cassatie
Belastingzaken - Gemeentebelastingen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest- Rechtscollege- Gevolg.
517

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Vordering tot onttrekking - V erzoekschrift niet neergelegd ter
griffie- Ontvankelijkheid.
511

u
Uitlevering
Inbeslagneming - In beslag genomen voorwerpen- Overdracht- Wettigheid van de
procedure - Onderzoeksgerecht - Bevoegd460
heid.

Uitlevering

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Onduidelijk verzoekschrift
Ontvankelijkheid.
496

Verzekering

Huiszoeking- Inbeslagneming- Aanwezigheid van autoriteiten van de verzoekende
staat - Toestemming van de aangezochte
staat - Overdracht van in beslag genomen
voorwerpen- Onderzoeksgerecht- Bevoegd460
heid.

Uitlevering
Huiszoeking - Inbeslagneming - Rogatoire
commissie - Vormvereisten - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid.
460

Landverzekering- Brandverzekering- Voorwerp- Rechtsgeldigheid- Gebouw- Bouwvergunning- Ontstentenis- Gevolg. 474

Verzet
Strafzaken - Arrest tot regeling van rechtsgebied - Geen voorafgaande mededeling aan
partijen- Verzet door de verzoekende partij
- Ontvankelijkheid.
463

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Stra:!Vordering - Getuigen,
deskundigen, tolken - Eed - Nietigheid Latere beslissing op tegenspraak, behalve degene
die een maatregel van inwendige aard inhoudt
- Gedekte nietigheid.
393

v
Valsheid en gebruik van valse stukken
Van valsheid betichte stukken - Artikelen
448 en 450 Wetboek van Stra:!Vordering Niet-inachtneming - Straf.
393

Valsheid en gebruik van valse stukken
Wettelijke bestanddelen- Beschermd geschrift
485
- Postassignatie.

Valsheid en gebruik van valse stukken
Wettelijke bestanddelen- Vervalsing van de
waarheid - Handtekening.
485

Verbintenis

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Stra:!Vordering - Verplichte
vermeldingen- Volstrekte meerderheid van
stemmen.
485

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering V erplichting van de rechter om uitspraak te
doen over aile punten van de vordering Voorbehoud gevraagd.
426

Vonnissen en arresten

Voorwerp - Rechtsgeldigheid - Brandverzekering- Gebouw- Bouwvergunning- Ontstentenis- Gevolg.
474

Vereniging zonder winstoogmerk
Bestuurders -

Stuiting 493

Machtsoverdracht.

396

Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Correctionele rechtbank- Proces-verbaal van
de terechtzittingen - Handtekening van de
griffier - Ontbreken van handtekening Vonnis- Rechtsvormen- VaststellingenOntbreken van vaststellingen - Gevolg. 464

I

I

i_:__ -

9Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Vonnis- Nietigheid- Arrest- Gevolg. 464

Voorlopige hechtenis
Aanhouding- Bevel tot aanhouding- Voorafgaande mededeling aan ondervraagde verdachte - Inhoud.
417

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Mededeling van het dossier Nieuwe stukken.
417

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Redelijke termijn - Begrip 436
Beoordeling door de rechter.

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Redelijke termijn - BegripAndere strafbare feiten.
436

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek van
de gehechte beklaagde - Bevoegdheid Artikel6.1 E.V.R.M.- Eerlijk proces- Beoordeling.
497

Vreemdelingen
Maatregel van vrijheidsberoving - Raadkamer - Invrijheidstelling - Inzage van het
dossier - Cassatiemiddel - Belang - Ontvankelijkheid.
433

Vreemdelingen
Maatregel van vrijheidsberoving - Kamer
van inbeschuldigingstelling - Inzage van het
dossier - Bericht aan raadsman - Gevolg.
433

Vreemdelingen
Maatregel van vrijheidsberoving - Rechtsmiddel - Kamer van inbeschuldigingstelling- Stukken gesteld in een andere taal
dan die van de rechtspleging- Gevolgen. 433

Vreemdelingen
Bevel om het grondgebied te verlaten- Maatregel van vrijheidsberoving- WettigheidMotivering.
433

Vreemdelingen
Maatschappelijk welzijn- Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het
grondgebied te verlaten - Begrip.
44 7

Vreemdelingen
Bevel om het grondgebied te verlaten- Aanvullende beveiligingsmaatregel - Vrijheidsberoving - Beroep bij de Rechterlijke Macht
- Onderzoeksgerechten - Opdracht.
462

w
Wegen
Openbare weg- Veiligheid van de weggebruiker - Beveiligingsplicht - Overheid Gemeente.
367

Wegen
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Herstelplicht - Zaken - Gemeentelijke overheid- Veiligheidsverplichting- WegenBewaarder van de zaak - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter - Grenzen.
442

Wegverkeer
A!ler!ei- Misdrijf- Bewijs- Nummerplaat
- Persoonlijk karakter van de straffen Begrip.
391

Werkloosheid
Recht op uitkering - Samenwoning met een
zelfstandige - Aangifteverplichting.
411

Werkloosheid
Recht op uitkering - Samenwoning met een
zelfstandige - Aangifte - Geen aangifte Sanctie - Terugvordering - Beperking Bewijslast.
411

Werkloosheid
Allerlei - Administratieve sanctie - Geschil
- Bevoegdheid - Arbeidsrechtbank - Toetsing - Omvang.
382

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Gevolgen van internationale normen - Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6.1Rechtstreekse werking - Conflict met regel
van intern recht- Voorrang.
351

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Gevolgen van internationale normen- Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6.1Rechtstreekse werking - Conflict met regel
van intern recht- Voorrang.
386
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