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Nr. 219
3e KAMER- 19 april1999

1o INKOMSTENBELASTINGEN- ALGEMEEN -ANNUALITEIT VAN DE BELASTINGPERSONENBELASTING- DIVERSE INKOMSTEN
- OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF
EATEN BUITEN DE UITOEFENING VAN EEN BEROEPSWERKZAAMHEID- SCHULDVORDERING
- BELASTBAAR TIJDPERK.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- DIVERSE INKOMSTEN
OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF
EATEN BUITEN DE UITOEFENING VAN EEN BEROEPSWERKZAAMHEID- SCHULDVORDERING
- BELASTBAAR TIJDPERK.

3o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE -ALGEMEEN- BELASTBARE GRONDSLAG- PERSONENBELASTINGDIVERSE INKOMSTEN- OCCASIONELE OF TOEVALLIGE WINSTEN OF EATEN BUITEN DE UITOEFENING VAN EEN BEROEPSWERKZAAMHEID
- SCHULDVORDERING- BELASTBAAR TIJDPERK.

1°, 2° en 3° Diverse inkomsten, zoals occasionele of toevallige winsten of baten buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, zijn belastbaar op het ogenblik
dat hun bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen en niet vanaf het ogenblik waarop
de schuldvordering die eraan ten grandslag ligt, zeker en vaststaand is, maar nog
niet gei'nd is (1). (Artt. 67, 1 o, 68 en 265
W.I.B. [1964]; art. 167, § 1, 4°, a, K.B. 4
maart 1965; artt. 90, 1°, 97 en 360 W.I.B.
[1992]; art. 204, 4°, a, K.B. 27 aug. 1993.)
(BOLLEN E.A. T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FIN.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0103.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1998 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1349, 1353
van het Burgerlijk Wetboek, 67, 1°, als gewijzigd bij de wetten van 15 juli 1966 en 3
(1) Cass., 1 feb. 1999, A.R. F.98.0033.F, nr. 55.

519

november 1976, 68, 1o, als gewijzigd bij de
wet van 19 juli 1979, 265, eerste lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), en 167, § 1, 4°, a, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen (1964),

doordat het hof van beroep heeft vastgesteld "dat (eiser) op 11 december 1989
met de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap Recysambre is overeengekomen dat hij en zijn dochter aile aandelen
van die vennootschap zouden aankopen onder de volgende hoofdvoorwaarden : a) aile
aandelen worden voor een forfaitair bedrag van 1.050 frank overgedragen; b) de
verkopers verbinden zich ertoe de geldvoorschotten die zij ten belope van
32.100.000 frank aan de onderneming hebben toegestaan, gratis aan de eisers over te
dragen; c) de kopers verbinden zich ertoe
dat de onderneming op de overeengekomen vervaldagen de schuld van 12.000.000
frank aan de Generale Bankmaatschappij
waarvoor (eiser) borg staat, terug te betalen" en dat "de eigen middelen van de onderneming bij de ondertekening van de
overeellkomst negatief waren (min
31.870.281 frank)", en op de conclusie van
de eisers ten betoge "dat men tevergeefs
zoekt waarin het vermogen (van eiser) zou
zijn verrijkt of vermeerderd met een
waarde van 32.100.000 frank tijdens het
jaar 1989; dat de schuldvordering immers
bij de overdracht geen enkele economische waarde had, noch op 11 december
1989 noch op 31 december 1989; dat de onderneming immers een verlies ten belope
van 42.370.281 frank op een kapitaal van
10.500.000 aangaf; (... ); dat het bestuur in
werkelijkheid geen werkelijke baten wil belasten die in het jaar 1989 zijn behaald,
maar een zeer aleatoir vooruitzicht op baten (... ); dat het bestuur geen schuldvordering mag belasten waarvan het erkent
dat zij in 1989 niet bestaat, op grond dat
kan worden verondersteld dat die schuldvordering in de toekomst, wegens omstandigheden die helemaal niet zijn aangetoond, in waarde zal stijgen; dat artikel67,
1 o, van het Wetboek van de lllkomstenbelastingen (1964) niet mag worden toegepast als (eiser) zich niet werkelijk heeft verrijkt", en vervolgens beslist dat eiser wordt
belast voor inkomsten van het belastbaar
tijdperk 1989, aanslagjaar 1990, op diverse inkomsten als bedoeld in artikel 67,
1o, van het Wetboek van de Illkomstenbelastingen (1964) ten belope van 32.100.000
frank, dat overeenstemt met de nominale
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waarde van de door eiser verkregen schuldvorderingen, om de eigen redenen dat is
aangetoond dat de verrichting van 11
december 1989 buiten het kader van de
normale verrichtingen van beheer van een
privaat vermogen valt; dat ''het probleem
van de belasting op baten kieser is, eiser
beschouwt die baten als een loutere eventualiteit (wat, tussen haakjes, de bewering staaft dat het hier wel degelijk een
speculatie betreft die onverenigbaar is met
het begrip normale verrichtingen van beheer van een privaat vermogen); dat (eiser) aanvoert dat de NV. Recysambre nog
steeds bestaat en dat de schuldvordering
niet is terugbetaald en het helemaal niet
zeker is dat hij ooit de betaling van de
schuldvordering uit zijn privaat vermogen zal verkrijgen; dat artikel 165 (lees :
167) van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (evenwel) bepaalt dat inkomsten van het in de artikelen 163 tot 166
aangeduide belastbaar tijdperk ondermeer vastgestelde of vermoede winsten of
baten zijn van het tijdperk bedoeld in artikel67, 1", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964); dat de wetgever door het gebruik van het woord
'vastgestelde', niet aileen diverse inkomsten beoogt die werkelijk zijn ontvangen
maar ook de te ontvangen diverse inkomsten waarvan het juiste bedrag door een
akte of een overeenkomst genoegzaam naar
recht is bewezen; dat zulks hier wel degelijk het geval is aangezien de overdracht
aan (eiser) van een schuldvordering met
een nominale waarde van 32.100.000 frank,
die zeker een vastgestelde winst vertegenwoordigt, niet wordt betwist; dat die vaststelling een noodzakelijke en voldoende
voorwaarde vormt voor de belasting van de
litigieuze inkomsten zonder dat, zoals (eiser) ten onrechte betoogt, een werkelijke betaling vereist is; dat de litigieuze schuldvordering wel degelijk vaststaat en
geenszins afhangt van een vonnis, een deskundigenonderzoek of de verwezenlijking
van een voorwaarde; dat het feit dat de betaling ervan tijdelijk bezwaard is helemaal geen afbreuk doet aan haar vaststaand en zeker karakter; dat het feit dat
de overdragers van de litigieuze schuldvordering verminderingen van haar waarde
hebben geacteerd (en niet een bedrijfslast of -verlies, waarbij die verminderingen overigens uit hun aard vatbaar zijn
voor terugneming) ten deze niet ter zake
dienend is; dat de omstandigheid dat (eiser) niet zeker is dat hij ooit zijn schuldvordering zal kunnen invorderen even-
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min ter zake dienend is aangezien zij
verwijst naar toekomstige aanslagjaren en
betrekking heeft op modaliteiten van de betaling die niet noodzakelijk definitief zijn en
hoe dan ook het werkelijk karakter van de
schuldvordering die de grondslag van de
aanslag vormt niet opnieuw in vraag stellen", en op de "niet tegenstrijdige redenen" van de beroepen beslissing, volgens.
welke ''het argument (van eiser) (dat de
overeenkomst dwingende voorwaarden bevatte, inzonderheid de borgstelling voor de
terugbetaling van een lening van 12 miljoen frank die Recysambre voordien had
aangegaan en waarvan hij de lasten niet
fiskaal zal kunnen aftrekken) het belastbaar karakter van het aangeslagen bedrag niet be'invloedt; de schuldvordering die
bestaat in vrijwillige geldvoorschotten van
ex-aandeelhouders, immers een voorwerp
van speculatie kan zijn, gelet op de fiskale voordelen die zij kan opleveren, terwijl de banklening volgens vooraf bepaalde
en aan de partijen welbekende regels moet
gebeuren; (die) griefwordt bijgevolg afgewezen; hoewel niet kan worden betwist dat
de schuldvordering van 32.100.000 frank
voor de overdragers op 31 oktober 1989 verloren was, aangezien zij op de dag van de
overdracht van de rechtsvorderingen afstand deden van hun schuldvordering en
van het beheer van de onderneming maar
als tegenprestatie waren de vroegere aandeelhouders bevrijd van hun hoofdelijke
verbintenissen ten aanzien van de Generale Bankmaatschappij (. .. ), die schuldvordering voor (eiser), waaraan ze wordt overgedragen, toch al haar waarde behoudt;
(eiser) zou immers de mogelijkheid hebben voorzien : - hetzij de schuldvordering in het kapitaal op te nemen voor de
overdracht van de aandelen, - hetzij ze te
zijnen voordele op te geven; er dient op gewezen dat hij nooit de voor de onderneming beste oplossing heeft overwogen, te
weten het opgeven van de schuldvordering ten voordele van Recysambre, waardoor de verliezen tot beloop van dat bedrag zouden worden verminderd; die
handelwijze zou het bedrag van de tot beloop invorderbare bedrijfsverliezen hebben verminderd en aan (eiser) de mogelijkheid hebben ontnomen om 32.100.000
frank vrij te stellen van belasting als aflossing van de litigieuze schuldvordering;
ook als moet worden opgemerkt, zoals (eiser) heeft aangestipt, dat die afnemingen in
de tijd zullen moeten worden gespreid, rekening houdend met de financiele mogelijkheden van de onderneming Recysambre en dat zij dus aleatoir zijn, toch niet
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kan worden voorbijgegaan aan het feit dat
de resultaten voor de twee aanslagjaren na
de betwiste operatie zeer beloftevol zijn
(aangegeven winsten : 6.990.000 frank voor
het belastingjaar 1991 en 2. 773.400 frank
voor het belastingjaar 1992) en komafmaken met (eisers) argument ten betoge dat
zijn schuldvordering van 32.100.000 frank
mogelijk oninbaar kan zijn",

terwijl, eerste onderdeel, de volgende passage onbegrijpelijk is : "het argument (van
eiser) (dat de overeenkomst dwingende
voorwaarden bevatte, inzonderheid om zich
borg te stellen voor de terugbetaling van
een lening van 12 miljoen frank die Recysambre voordien had aangegaan en waarvan hij de lasten niet fiskaal zal kunnen aftrekken) het belastbaar karakter van het
aangeslagen bedrag niet be!nvloedt; de
schuldvordering die bestaat in vrijwillige
geldvoorschotten van ex-aandeelhouders,
immers een voorwerp van speculatie kan
zijn, gelet op de fiskale voordelen die zij kan
opleveren terwijl de banklening volgens
vooraf bepaalde en aan de partijen welbekende regels moet gebeuren; (die) grief
wordt bijgevolg afgewezen"; die onduidelijkheid van motieven gelijkstaat met het
ontbreken van motieven en het arrest dus
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel149 van de Grandwet); het hofvan beroep althans, door aldus te antwoorden op eisers verweermiddel afgeleid uit het feit dat hij zich borg had
gesteld voor een lening van 12 miljoen
frank als tegenprestatie voor het verkrijgen van de litigieuze schuldvorderingen, uit
de feiten die het vaststelt gevolgen heeft afgeleid waarvan de grondslag helemaal niet
verantwoord kan worden, en bijgevolg het
wettelijk begrip feitelijk vermoeden miskent (schending van de artikelen 1349 en
1353 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is te
stellen, enerzijds, dat de betaling van de litigieuze schuldvordering "tijdelijk bezwaard" is, dat eiser "niet zeker is dat hij
zijn schuldvordering ooit zal kunnen innen" en dat de betalingen van de schuldvordering door de onderneming "aleatoir
zijn", en, anderzijds, dat "de resultaten voor
de twee latere belastingjaren ... het argument van (eiser) over het oninbaar karakter van zijn schuldvordering tenietdoen";
het arrest, als het hof van beroep die laatste reden van de beroepen beslissing heeft
willen overnemen, lijdt aan een tegenstrijdigheid in zijn motieven die gelijkstaat met
het ontbreken van motieven (schending van
artikel 149 van de Grondwet) :
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derde onderdeel, diverse belastbare inkomsten, ingevolge artikel 67, 1 o, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) "de winsten ofbaten zijn, hoe ook genaamd, die voortvloeien uit enigerlei prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen . aan derden" buiten de
uitoefening .van een beroepswerkzaamheid, met uitzondering van de normale verrichtingen van beheer van een privaat vermogen bestaande uit onroerende goederen,
waarden in portefeuille en roerende voorwerpen; onder die belastbare inkomsten
"wordt verstaan hun nettobedrag, dat wil
zeggen hun brutobedrag verminderd met· de
uitgaven of lasten, die de belastingplichtige verantwoordt gedurende het belastbaar tijdperk te hebben gedaan of gedragen om die inkomsten te verkrijgen of te
behouden" (artikel 68 van hetzelfde wethoek); ingevolge artikel 265, eerste lid, van
hetzelfde wetboek "de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten welke de belastingplichtige behaald of verkregen heeft
gedurende het belastbaar tijdperk"; een inkomen maar behaald of verkregen wordt in
de mate van de werkelijke en actuele verrijking van de belastingplichtige; inzonderheid de winsten of baten die uit een
schuldvordering voortvloeien aan de inkomstenbelasting zijn onderworpen, niet
ten belope van de nominale waarde van de
schuldvordering maar ten belope van haar
werkelijke waarde tijdens het jaar waarin
de schuldvordering voor de belastingplichtige is ontstaan of door hem is verworven; artikel167, § 1, 4°, a, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964), door
diverse inkomsten bedoeld in artikel67, r,
van het wetboek bestaande uit "vastgestelde" winsten of baten van dat tijdperk
als inkomsten van dat tijdperk te beschouwen, geen afbreuk doet aan die beginselen; die bepaling niet strekt tot vaststelling van het bedrag van de belastbare
inkomsten; die bepaling, door de "vastgestelde" winsten of baten te beogen, de belastbare inkomsten bedoelt waarvan het bestaan en het juiste bedrag genoegzaam
naar recht zijn aangetoond, in tegenstelling tot de "vermoede" inkomsten waarvan het bedrag slechts bij benadering kan
worden verondersteld; daaruit volgt dat het
arrest, op grand van de vaststellingen dat
eiser in 1989 een schuldvordering met een
nominale waarde van 32.100.000 frank had
verkregen, dat hij als tegenprestatie daarvoor met name zich borg had gesteld voor
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een lening van 12 miljoen frank, dat de betaling van de litigieuze schuldvordering "tijdelijk bezwaard" is, dat eiser "niet zeker is
dat hij zijn schuldvordering ooit zal kunnen innen" en dat de betalingen van de
schuldvordering door de onderJ;leming die
ze verschuldigd is "aleatoir zijn", niet wettig heeft kunnen beslissen dat eiser voor
het belastbaar tijdperk 1989 belastbaar was
op diverse inkomsten waarvan het bedrag
gelijk is aan de nominale waarde van de
schuldvordering (schending van de artikelen 67, 1o, 68, 1 o, 265, eerste lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) en 167, § 1, 4°, a, van het koninklijk besluit tot uitvoering van dat wethoek) :

Wat betreft het derde onderdeel :
Over de eerste door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : dit onderdeel zou het Hofertoe verplichten feitelijke gegevens na
te gaan terwijl het daartoe niet bevoegd is:
Overwegende dat de grond van nietontvankelijkheid op de bewering berust dat de eisers betogen dat de werkelijke waarde van de litigieuze
schuldvordering nul zou zijn en dat
het Hof die waarde zou moeten nagaan;
Overwegende dat uit dit onderdeel
niet blijkt dat daarin wordt betoogd
dat de werkelijke waarde van de litigieuze schuldvordering nul is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de tweede door verweerder opgeworpen grond van niet ontvankelijkheid : dit onderdeel is nieuw in zoverre het de schending van artikel 68
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aanvoert (1964);
Overwegende dat de grond van nietontvankelijkheid op de bewering berust dat de eisers betogen dat de belastingen op het nettobedrag van de
.schuldvordering moeten worden geheven en dat rekening diende te worden gehouden met eisers borgstelling als tegenprestatie voor het
verwerven van de schuldvordering en
de aandelen;

Nr. 219

Overwegende dat uit dit onderdeel
niet blijkt dat het die beweringen bevat;
Dat dit onderdeel op de bewering berust dat inkomsten slechts behaald of
verkregen zijn in de mate van de werkelijke en actuele verrijking van de belastingplichtige;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat het eerste lid van
artikel 265 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt
dat de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de
inkomsten welke de belastingplichtige behaald ofverkregen heeft gedurende het belastbaar tijdperk, en het
tweede lid dat de Koning het belastbaar tijdperk en de inkomsten die ermede in verband staan bepaalt;
Dat ingevolge artikel167, § 1, 4°, a,
van het koninklijk besluit tot uitvoec
ring van dat wetboek, inkomsten van
het in artikel 164, a, aangeduide belastbaar tijdperk onder meer diverse
inkomsten zijn bestaande uit vastgestelde of vermoede wins ten of baten
van dat tijdperk, bedoeld in artikel67,
1o, van hetzelfde wetboek;
Overwegende dat naar luid van genoemd artikel 67, 1 o, onder diverse inkomsten wordt verstaan de winsten of
baten, hoe ook genaamd, die onder
meer voortvloeien uit prestaties of uit
diensten bewezen aan derden, zelfs occasioneel of toevallig, buiten de uitoefening van een in artikel 20 bedoelde
beroepswerkzaamheid;
Dat volgens artikel68 onder die inkomsten wordt verstaan hun nettobedrag, dat wil zeggen hun brutobedrag
verminderd met de uitgaven of lasten, die de belastingplichtige verantwoordt gedurende het belastbaar tijdperk te hebben gedaan of gedragen om
die inkomsten te verkrijgen of te behouden;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat aileen de voormelde diverse inkomsten belastbaar zijn die de
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belastingplichtige behaald of verkregen heeft of geacht wordt behaald of
verkregen te hebben gedurende het belastbaar tijdperk;
Overwegende dat uit geen enkele
wettelijke bepaling volgt dat dergelijke inkomsten belastbaar zouden zijn
zodra de schuldvordering die eraan ten
grondslag ligt, zeker en vaststaand is;
Overwegende dat het arrest, door te
oordelen dat de nominale schuldvordering van 32.100.000 frank die eiser heeft verkregen, als diverse inkomsten wordt aangemerkt, in de zin
van voomoemd artikel 67, 1o, op grand
dat zij zeker en vaststaand is, de in
het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vemietigt 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.
19 april 1999 - 3e kamer - Voorzitter : Mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie (2) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Kirkpatrick, T'Kint.

VERZEKERINGSWEZEN- VASTHEID VAN BETREKKING - ONTSLAG - ECONOMISCHE
OF TECHNISCHE REDENEN- PROCEDURES
- NIET-NALEVING- FORFAITAIRE VERGOEDING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - BEGRIP EN
AARD VAN EEN REDEN - BURGERLIJKE
ZAKEN- TEGENSTRIJDIGE REDENEN - BEGRIP.

1o De forfaitaire vergoeding van vastheid

van betrekking, die de verzekeringsinstelling als boete moet betalen aan de om
economische of technische redenen ontslagen werknemer, is niet verschuldigd
wegens het ontbreken van economische of
technische redenen, maar wel omdat de
werknemer is ontslagen zonder dat de
verzekeringsinstelling de voorgeschreven procedures heeft nageleefd. (Artt. 5 en
15 C.A.O. 9 nov. 1987 Verzekeringswezen,
algemeen verbindend verklaard bij K.B.
30 maart 1988.)
2° Een tegenstrijdigheid in de motivering
waarvan het onderzoek noopt tot toetsing van de toepassing van wettelijke bepalingen, komt niet neer op een gebrek
aan motivering en is dus geen schending van art. 149 gecoord. Gw. [1994] (1).
(Art. 149 gecoiird. Gw. [1994].)
(ELVIA- VENN. NAAR ZWITSERS RECHT T. PRICE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.97.0140.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Nr. 220

3e KAMER- 19 april1999
1o COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - PARITAIR COMITE VOOR HET
(2) Om redenen van rechtszekerheid heeft het
O.M. te dezen zich aangesloten bij de rechtsleer
van het arrest van het Hofvan 1 feb. 1999, A.R.
F.98.0033.F, nr. 55; vgl. evenwel noot 1 sub voornoernd arrest.

Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 2,
3, 4, 5, 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 betreffende de vastheid van betrekking, gesloten in het paritair comite voor het
verzekeringswezen, en algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit
van 30 maart 1988 (B.S. 9 april 1988, p.
(1) Cass., 19 jan. 1995, A.R. C.94.0198.F, nr. 28;
7 nov. 1997, A.R. C.96.0408.F, nr. 461.
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4909), 1 van voornoemd koninklijk besluit van 30 maart 1988 en, voor zover nodig, 5, 6 en 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomst en de paritaire comites,

doordat het arbeidshof eiseres veroordeelt om een bedrag van 984.491,- frank,
vermeerderd met de interest en de kosten, te betalen als bijzondere vergoeding
voor de vastheid van betrekking, op devolgende gronden: "1.- Uit de tekst van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst blijkt, zoals het (arbeids)hofhiervoor
reeds heeft beslist, (. .. ) dat de economische of technische redenen die tot staving
van een ontslag worden aangevoerd, betrekking moeten hebben op een geheel van
welbepaalde functies. Van dit beginsel kan
aileen worden afgeweken, als een persoon
een dienst volledig zelf beheert; dat is te dezen niet het geval, aangezien de vennootschap erkent dat de door (verweerster) geleide dienst nog bestond uit drie andere
medewerkers, wier betrekking werd behouden, en dat de functies van
(verweerster) nadien werden uitgeoefend
door een ander personeelslid, zij het dan
binnen een grotere afdeling; 2.- Er moet
worden uitgegaan van de veronderstelling dat de auteurs van de collectieve overeenkomst van 9 november 1987 een werkelijke draagwijdte hebben willen verlenen
aan de erin vervatte bepalingen. Met betrekking tot de toepassing van artikel 5
staat het derhalve aan de werkgever te bewijzen dat hij, alvorens de werknemer te
ontslaan, de hem bij dat artikel opgelegde
vijfverplichtingen is nagekomen. Die verplichtingen zijn weliswaar inspanningsverbintenissen. Het dossier van (eiseres)
geeft daarover geen uitsluitsel. Zo bewijst
(eiseres) bijvoorbeeld niet dat zij punt 2 van
artikel 5 is nagekomen : zij bewijst niet dat
(verweerster) niet naar een andere dienst
kon worden overgeplaatst; zij bewijst niet
dat ze haar heeft voorgesteld haar te herscholen of dat zulks onmogelijk was. (Eiseres) bewijst evenmin dat het herklasseringsprobleem onoplosbaar was (punt
5 van artikel 5); 3. - (Eiseres) betoogt dat
het ontslag van (verweerster) verantwoord
is om economische redenen; zij maakt
gewag van de geleden verliezen. Het
(arbeids)hofis van oordeel dat (eiseres) niet
iets kan aanvoeren en vervolgens het tegendeel kan beweren. Dat is echter wat zij
doet. Zo schrijft de directeur van (eiseres) in het tijdschrift 'Risk' van eind 1995
(nummer 464/95) : 'Elvia is misschien wei
de enige maatschappij die absolute voor-
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rang blijft geven aan de reisverzekering.
Sinds drie jaar hebben we in de toeristische sector een spectaculaire groei bereikt ... dankzij, onder meer, de groep
Neckermann, thans een van onze grate
klanten, die 55 % van het Belgische toerisme voor zijn rekening neemt ... '; anderzijds schrijft de heer Goevers, directeur, op
17 mei 1995 in een nota aan het personeel, die geenszins een vertrouwelijk document is, dat ' ... uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat de heer Patrick
Mahieu voortaan ook verantwoordelijk zal
zijn voor de afdeling die heel binnenkort
een steeds belangrijkere rol zal spelen, gelet op de (sic) positieve ontwikkelingen die
onze vennootschap de laatste tijd heeft gekend .. .'; uit die stukken kunnen twee zaken worden afgeleid : ten eerste, de afdeling bijstand boekt vooruitgang; ten tweede,
de functies (van verweerster) worden nog
steeds uitgeoefend, zij het onder een andere titel; 4.- (Verweerster) voegt bij haar
dossier zes getuigenissen van gewezen
collega's, die niet noodzakelijkerwijs in conflict gekomen zijn met de ondememing, en
volgens wie de reden van het ontslag van
(verweerster) te wijten is a an de slechte
verstandhouding tussen haar en de directeur, de heer Goevers. Er bestaat geen enkele grand om dat gegeven uit het debat te
weren en het (arbeids)hof ziet niet in hoe
(verweerster) druk had kunnen uitoefenen op die personen, die in geen enkel
opzicht van haar afhankelijk zijn : bij
wijze van algemeen besluit stelt het
(arbeids)hofvast:- dat (eiseres) niet bewijst dat het ontslag van (verweerster) verantwoord is om economische redenen; dat de vennootschap, in ieder geval, de verplichtingen niet is nagekomen die haar bij
artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 zijn opgelegd;- dat het ontslag van (verweerster)
te wijten is aan de slechte verstandhouding tussen (haar) en de directeur van de
vennootschap; het betreft hier een individueel ontslag; de vergoeding, bedoeld in artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst, is verschuldigd. Het gaat om een
forfaitaire vergoeding 'die gelijk staat met
zes maand bezoldiging'; aangezien de
krachtens de overeenkomst verkregen voordelen als bezoldiging moeten worden beschouwd, moet bij de berekening van die
vergoeding hiermee rekening worden gehouden. De volledige vergoeding bedraagt
984.491 frank",

terwijl de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 betreffende de
vastheid van betrekking, die gesloten is in
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het paritair comite voor het verzekeringswezen en algemeen verbindend is verklaard
bij het koninklijk besluit van 30 maart
1988, verbintenissen bevat inzake ontslag (na eenjaar ancienniteit in de onderneming), zonder afbreuk te doen aan het
principe dat elke beslissing inzake ontslag uitsluitend tot de bevoegdheid van het
ondernemingshoofd behoort (artikel 2); de
collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt
welke verplichtingen de werkgever moet
nakomen, enerzijds, in geval van ontslag
dat niet is gebonden aan economische of
technische omstandigheden en, anderzijds, in geval van ontslag ten gevolge van
economische of technische omstandigheden (artikel3); artikel 15 van voornoemde
collectieve overeenkomst bepaalt dat, in geval van ontslag zonder dat de in de artikelen 4 en 5 bepaalde procedures zijn nageleefd (... ), de werkgever verplicht is de
werknemer een forfaitaire vergoeding uit te
betalen;

derde onderdeel, in zoverre de beslissing van het arbeidshof, waarin het ontbreken van een economische reden voor het
ontslag wordt vastgesteld, als niet strikt
noodzakelijk zou worden beschouwd, daar
het tevens vaststelt dat eiseres hoe dan ook
de haar bij artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst opgelegde verplichtingen niet was nagekomen, er moet worden
vastgesteld dat voornoemd artikel 5 bepaalt dat de onderneming die een vermindering van tewerkstelling overweegt wegens economische of technische redenen,
voorafgaandelijk aan die vermindering, alle
nuttige maatregelen moet treffen om zo
goed mogelijk de tewerkstelling van het
personeel dat in dienst is te vrijwaren, en
dat de daarin ruimer omschreven verplichtingen te dien einde moeten worden nagekomen; de werkgever, in het geval dat hij
een werknemer ontslaat zonder de procedures, die met name in artikel 5 zijn bepaald, te hebben nageleefd, een forfaitaire
vergoeding moet betalen overeenkomstig
artikel 15 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst; het arbeidshof oordeelt dat "met betrekking tot de toepassing van artikel 5, het derhalve aan de
werkgever staat te bewijzen dat hij, alvorens de werknemer te ontslaan, de hem bij
dat artikel opgelegde vijf verplichtingen is
nagekomen", en vaststelt dat " het dossier van de vennootschap (... ) daarover geen
uitsluitsel geeft", dat "de vennootschap (... )
niet bewijst dat zij punt 2 van artikel 5 is
nagekomen (... )", dat "zij niet bewijst ... "en
"dat door de vennootschap evenmin is be-
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wezen dat ... "; krachtens de artikelen 870
van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van
het Burgerlijk Wetboek de werknemer, die
de forfaitaire vergoeding vordert op grond
van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst, evenwel het bewijs moet leveren dat hij aan de voorwaarden voldoet
om die vergoeding te verkrijgen; het bijgevolg aan verweerster stond te bewijzen
dat bij haar ontslag het bepaalde in artikel 5 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst niet in acht genomen is; het
(arbeids)hof, nu het eiseres verplicht te bewijzen dat de aan het ontslag voorafgaande
procedure is nageleefd, de beginselen betreffende de bewijslast heeft miskend; het
arbeidshofbijgevolg eiseres niet op grond
van de aangegeven redenen, met name het
feit dat zij niet bewijst dat de voorgeschreven procedure is nageleefd, kon veroordelen tot het betalen van een vergoeding voor
de vastheid van betrekking (schending van
de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 5,
15 van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 9 november 1987 betreffende de vastheid van betrekking, die gesloten is in het
paritair comite voor het verzekeringswezen
en algemeen verbindend is verklaard bij het
koninklijk besluit van 30 maart 1988, van
artikel 1 van voornoemd koninklijk besluit van 30 maart 1988, en, voor zover nodig, van de artikelen 5, 6 en 31 van de wet
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst en de paritaire comites) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat het ontslag van (verweerster) te wijten is aan de slechte
verstandhouding tussen haar (... ) en de
directeur van de vennootschap" en dat
''het hier een individueel ontslag betreft" en, zonder hieromtrent bekritiseerd te worden, beslist dat het antslag onderworpen is aan het bepaalde
in artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987,
die algemeen verbindend is verklaard
bij het koninklijk besluit van 30 maart
1988;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de omstandigheden van economische aard, die tot staving van verweersters ontslag zijn aangevoerd, niet
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voldoen aan de voorwaarden van voornoemd artikel 5, dat eiseres niet bewijst dat het ontslag verantwoord is
door economische redenen en dat zij,
in ieder geval, niet bewijst dat zij de
haar door dat artikel opgelegde verplichtingen is nagekomen;
Overwegende dat artikel 5 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 9
november 1987 bepaalt dat de onderneming die een vermindering van tewerkstelling overweegt wegens economische of technische redenen,
voorafgaandelijk aan deze vermindering, alle nuttige maatregelen moet
treffen om de tewerkstelling van het
personeel dat in dienst is, zo goed mogelijk te vrijwaren; dat artikel 5 de
maatregelen voorschrijft die de onderneming te dien einde moet nemen;
Overwegende dat artikel 15 van
voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werkgever, in
geval van een ontslag dat strijdig is
met de in artikel5 bepaalde procedures, de werknemer een in het artikel
nader bepaalde forfaitaire vergoeding moet betalen;
Dat uit de bewoordingen van die bepalingen volgt dat de vergoeding niet
is verschuldigd wegens het ontbreken van economische of technische red enen, maar wel omdat de werknemer is ontslagen zonder dat de bij
artikel 5 voorgeschreven procedures
zijn nageleefd;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek en bij ontstentenis van
andersluidende wetsbepalingen, de
werknemer die zich beroept op het
voordeel van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987, moet bewijzen dat de
voorwaarden voor de toepassing van
dat artikel vervuld zijn;
Overwegende dat het arrest niet
vaststelt dat verweerster voornoemd
bewijs heeft geleverd, maar oordeelt
dat het aan eiseres staat te bewijzen
dat zij de haar bij artikel 5 opgelegde
verplichtingen is nagekomen; dat het
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arrest aldus de regels betreffende de
bewijslast miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het derde middel :
schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet :

doordat het arbeidshof eiseres veroordeelt tot betaling, enerzijds, van een saldo
van een compensatoire opzeggingsvergoeding, die is berekend op grond van
een bezoldiging van zes maanden en
978.042 frank bedraagt en, anderzijds, van
een vergoeding voor de vastheid van betrekking, die gelijkstaat met zes maanden bezoldiging en 948.491,- frank (lees :
984.491 frank) bedraagt,
terwijl het tegenstrijdig is om voor de bezoldiging van zes maanden, die zowel met
het oog op de. vaststelling van de compensatoire opzeggingsvergoeding als met het
oog op de vaststelling van de vergoeding
wegens de vastheid van betrekking de voordelen omvat die krachtens de arbeidsovereenkomst zijn verkregen, twee verschillende bedragen in aanmerking te nemen
(schending van artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet) :

Overwegende dat het onderzoek van
de in het middel aangevoerde tegenstrijdigheid noopt tot toetsing van de
toepassing die het arbeidshof heeft gemaakt van artikel 39, § 1, tweede lid,
van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten;
Dat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet gelijkstaat met een gebrek
aan motivering en dus geen verband
houdt met het vormvereiste van artikel149 van de Grondwet;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige onderdelen van het eerste middel en van het tweede middel, die niet
kunnen leiden tot ruim:ere cassatie;
vemietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres veroordeelt om aan
verweerster de ingE:wolge artikel 15
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 verschuldigde schadevergoeding en de haar

Nr. 221

HOF VAN CASSATIE

daarop toegekende interest op het nettobedrag te betalen, en in zoverre het
uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Luik.
19 april 1999 - 3e kamer - Voorzitter: mevr. Charlier, afdelingsvoorzitterVerslaggever: de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Biitzler.
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3e KAMER- 19 april 1999

1o VONNISSEN EN ARRESTEN -BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- OPENBAAR
MINISTERIE - VERPLICHTE MEDEDELINGADVIES- MAGISTRAAT- NAAM- ADVIESVERMELDING- VERZUIM - GEVOLG- NIETIGHEID.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

BURGERLIJKE ZAKEN- VERPLICHTE MEDEDELINGVONNISSEN EN ARRESTEN -ADVIES- MAGISTRAAT- NAAM- ADVIES - VERMELDINGVERZUIM- GEVOLG- NIETIGHEID.

1o en 2° Het arrest dat de naam van de magistraat van het openbaar ministerie die
zijn advies over de vordering zou hebben gegeven en dit advies niet vermeldt,
terwijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het O.M.
zijn advies heeft gegeven, is nietig wanneer de vordering op straffe van nietigheid aan het O.M. moest worden meegedeeld (1). (Artt. 764, eerste lid, 6°, 780,
eerste lid, 1° en 4°, en 1100 Ger.W.)
(1) Cass., 6 feb. 1984, twee arresten, A.R. 6715
en 6912, nr. 304; raadpl. Cass., 3 feb. 1997, A.R.
S.96.0068.F, nr. 59, en de verwijzingen sub noot
1, p. 152; 24 sept. 1998, A.R. C.97.0361.N, nr. 415.
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(O.C.M.W. LUIK T. DE MICHELE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0022.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Luik;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster een vordering tot
herroeping van het gewijsde heeft ingesteld tegen het op 18 januari 1993
door het Arbeidshof te Luik op tegenspraak gewezen arrest;
Overwegende dat artikel 764, 6°,
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat de vorderingen tot herroeping van
het gewijsde, op stra:ffe van nietigheid, aan het openbaar ministerie worden meegedeeld; dat artikel 780, 1o en
4 o, van voornoemd wetboek bepaalt
dat het vonnis, op stra:ffe van nietigheid, de vermelding bevat van de
naam van de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies heeft
gegeven, alsook de vermelding van dat
advies;
Overwegende dat, te dezen, het arrest die vermeldingen niet bevat; dat
uit geen enkel stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat het
openbaar ministerie zijn advies heeft
gegeven; dat het arrest aldus de hierboven aangehaalde 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;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Bergen.
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19 april 1999 - 3e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h.
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Draps.

Nr. 222
(DEN EXTER T. R.V.A.)
ARREST

(A.R. P.97.0037.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 1996 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Nr. 222

2e KAMER - 20 april1999
1° WERKLOOSHEID -

ALLERLEI - MISDRIJF- ARTIKEL 261, 6•, WERKLOOSHEIDSBESLUIT 1963 - BESTANDDELEN - MOREEL
BESTANDDEEL.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTVERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEIDEEN ZELFDE MISDRIJF - BEGRIP - NAUW
VERBAND TUSSEN TWEE STRAFBARE
FElTEN.

1o Art. 261, 6°, Werkloosheidsbesluit

1963 dat bepaalt dat strafbaar is de
werkgever die arbeid doet of laat verrichten door een werknemer die,
bij de controle, niet in het personeelsregister is ingeschreven en die wegens deze werkzaamheid geen recht
heeft op de werkloosheidsuitkeringen die hij ontvangt, vereist dat de
werkgever weet dat de aldus door hem tewerkgestelde werknemer onrechtmatig
werkloosheidsuitkeringen ontvangt.
(Art. 261, 6°, Werkloosheidsbesluit 1963,
thans 175, 2°, Werkloosheidsbesluit
1991.)
2° De omstandigheid dat een nauw
verband bestaat tussen de door de
werknemer gepleegde inbreuk op art.
261, 5°, Werkloosheidsbesluit 1963, en de
door de werkgever gepleegde inbreuk
op art. 261, 6°, van hetzelfde koninklijk besluit, brengt niet mee dat werkgever en werknemer een zelfde misdrijfplegen in de zin van art. 50 Sw. (1). (Art. 50
Sw.)
(1) Zie Cass., 2 okt. 1961 (Bull. en Pas., I, 1962,
128); 25 nov. 1988, A.R. 5707, nr. 181, en de concl.
van adv.-gen. Declercq; 3 jan. 1995, A.R.
P.93.1560.N, nr. 3.

Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 261, 5° en 6°,
van het koninklijk besluit van 12 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 december 1980
en 13 januari 1989, v66r zijn opheffing bij
het koninklijk besluit van 25 november
1991,
doordat het bestreden arrest van hervorming eiseres veroordeelt om te betalen aan verweerster de som van 741.350
frank op volgende gronden : Door de stukken van het strafonderzoek staat het vast
dat Andre Goossens over de periode van
20.3.1989 tot 8.1.1991 onrechtmatig
741.350 frank aan werkloosheidsuitkeringen ontving. Ten onrechte houdt eiseres
voor dat er geen oorzakelijk verband is tussen het in haren hoofde bewezen misdrijf
en de door Andre Goossens onrechtmatig
genoten werkloosheidsuitkeringen. Artikel261, 6°, van het K.B. van 24 december 1980, zoals gewijzigd, bestraft niet de
inschrijving van een werknemer in het personeelsregister, maar wel het tewerkstellen van een werknemer die werkloosheidsuitkering geniet en die door het feit van
deze tewerkstelling, op die uitkeringen geen
recht heeft. Het misdrijfveronderstelt kennis in hoofde van de werkgever van het feit
dat de werknemer die hij tewerkstelt, werkloosheidsuitkering geniet. De tewerkstelling zonder inschrijving in het personeelsregister van een werknemer die werkloosheidsuitkeringen geniet, geldt als een
vermoeden van deze onwettige toestand.
Nu dit misdrijf in hoofde van eiseres definitief bewezen is staat meteen ook deze
kennis in haren hoofde vast. Had zij Andre
Goossens, van wie zij wist dat hij werkloosheidsuitkering genoot, niet tewerkgesteld, dan zou verweerster aan Andre Goossens niet in dezelfde omstandigheden
werkloosheidsvergoedingen hebben uitgekeerd waarop deze geen recht had. Haar
schade zou zich niet hebben voorgedaan zoals deze zich concreet voordeed. Er is wel
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oorzakelijk verband tussen het lastens eiseres bewezen misdrijf en de door verweerster geleden schade,

Dat zij aldus hun beslissing naar
recht verantwoorden;

terwijl, het feit dat eiseres al dan niet zou
geweten hebben dat wijlen Andre Goossens onregelmatig werkloosheidsuitkeringen ontving, niet in oorzakelijk verband
staat met de door Andre Goossens begane
misdrijven; dat immers de vrijwillig door
Andre Goossens gestelde handelingen elke
causaliteit met de kennis ervan door eiseres verbreken; dat dientengevolge het feit
dat het aan eiseres ten laste gelegde misdrijf, arbeid te hebben laten verrichten door
Andre Goossens die niet in het personeelsregister was ingeschreven en die bijgevolg geen recht had op werkloosheidsuitkeringen welke hij ontving, geen oorzakelijk
verband vertoont met de aan Andre Goossens ten laste gelegde misdrijven; zodat de
veroordeling van eiseres niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 261, 5°, 6°, K.B. van 12 december
1963); zodat het bestreden arrest de in het
middel aangewezen bepalingen geschonden heeft:

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat het middel, in zoverre het opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 261, 6°,
van het Werkloosheidsbesluit 1963 bepaalt dat strafbaar is de werkgever die
arbeid doet of laat verrichten door een
werknemer die, bij de controle, niet in
het personeelsregister is ingeschreven en die wegens deze werkzaamheid geen recht heeft op de werkloosheidsuitkeringen die hij ontvangt;
Dat deze bepaling vereist dat de
werkgever weet dat de aldus door hem
tewerkgestelde werknemer onrechtmatig werkloosheidsuitkeringen ontvangt;
Dat dit misdrijf schade veroorzaakt
aan de instelling die de werkloosheidsuitkeringen ten laste heeft;
Overwegende dat de appelrechters
considereren dat eiseres wist dat haar
werknemer die zij niet in het personeelsregister had ingeschreven, werkloosheidsuitkeringen genoot waarop hij
wegens de tewerkstelling geen recht
had;

Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134, 1135,
1285, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 50,
van het Strafwetboek, 261, 5° en 6°, van
het koninklijk besluit van 24 december
1963 betreffende de arbeidsvoorziening en
werkloosheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 december 1980 en 13
januari 1989, v66r zijn opheffing bij het koninklijk besluit van 25 november 1991, 171
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering,
doordat het bestreden arrest van hervorming eiseres veroordeelt om te betalen aan verweerster de som van 741.350
frank, op volgende gronden : Onder verwijzing naar artikel 1285 B.W. houdt eiseres verkeerdelijk voor dat de kwijtschelding, op 6.1.1994, door het bestuurscomite
aan Andre Goossens verleend bij toepassing van art. 171 van het K.B. van
25.11.1991, ook geldt voor de andere hoofdelijke medeschuldenaars, in casu voor eiseres, nu verweerster haar rechten tegenover eiseres niet uitdrukkelijk heeft
voorbehouden. Art. 1285 B.W. bepaalt:
"Kwijtschelding of ontslag bij overeenkomst ten voordele van een van de hoofdelijke medeschuldenaars, bevrijdt al de
overigen, tenzij de schuldeiser zich uitdrukkelijk zijn rechten tegenover hen heeft
voorbehouden. In dit laatste geval kan hij
de schuld niet invorderen dan na aftrek van
het aandeel van degene aan wie hij kwijtschelding heeft verleend." Art. 1285 B.W. is
een bijzondere toepassing, met betrekking tot de wijze waarop verbintenissen teniet gaan, van de hoofdelijkheid zoals deze
bij de art. 1200 t/m 1216 B.W., is geregeld, nl. van de hoofdelijkheid die uitdrukkelijk bedongen is of die van rechtswege bestaat krachtens een bepaling van de wet
(art. 1202 B.W.) Art. 1285 B.W. heeft dan
ook enkel betrekking op hoofdelijke verbintenissen uit overeenkomst of krachtens de wet, en niet op verbintenissen die
uit misdrijven of oneigenlijke misdrijven
ontstaan. In hoofde van delictuele of quasidelictuele aansprakelijkheid zijn de schuldenaars niet hoofdelijk doch slechts "in solidum" verbonden. Wanneer verweerster
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v66r de ontheffing die zij aan Andre Goossens verleende de totaliteit van de ten onrechte ontvangen werkloosheidsvergoedingen naar keuze kon terugvorderen
van Andre Goossens of van eiseres, dan is
dit niet op grond van een verbintenis waartoe deze uit overeenkomst of krachtens de
wet solidair gehouden waren, maar enkel
wegens hun gehoudenheid "in solidum" tot
schadevergoeding, als personen die samenlopende fouten begingen in oorzakelijk verband tot de schade. De kwijtschelding aan
Andre Goossens van de schuld waartoe hij
niet solidair maar slechts "in solidum" met
eiseres was gehouden, bevrijdt eiseres niet,
terwijl, eerste onderdeel, het ten laste van
Andre Goossens door het vonnis van 1
maart 1995 van de Correctionele Rechtbank van Gent weerhouden misdrijf sub D,
nl. inbreuk te hebben gepleegd op artikel
261, 5°, van het KB. van 20 december 1963
door op onrechtmatige wijze als werknemer zijn controlekaart te hebben laten afstempelen wanneer hij een activiteit uitoefende waarvoor hij loon of materieel
voordeel ontving van eiseres, zo nauw verbonden is met het lastens eiseres weerhouden misdrijf van inbreuk gepleegd te
hebben op artikel261, 6°, van het KB. van
20 december 1963 door als werkgever het
laten verrichten van arbeid door Andre
Goossens, die bij controle niet in het personeelsregister was ingeschreven en bijgevolg geen recht had op de werkloosheidsuitkeringen die hij ontving, zodat de
gebeurlijke solidaire veroordeling tot schadevergoeding op hem toepasselijk is; dat
immers het bestreden arrest vaststelt dat
artikel261, 6°, van het K.B. van 24 december 1960 de tewerkstelling van een
werknemer die werkloosheidsuitkeringen
geniet en die door deze tewerkstelling op
die uitkeringen geen recht heeft en eiseres kennis had van deze onwettige toestand; dat dientengevolge Andre Goossens en eiseres heiden deelgenomen hebben
aan het verwezenlijken der beide misdrijven die samenhangend en verknocht zijn en
die voor de veroordeling tot schadevergoeding beide onder de toepassing vallen der
solidaire veroordeling (schending van de
art. 50, van het Strafwetboek, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 261, 5°, 6°, van het
KB. van 20 december 1963),
tweede onderdeel, eiseres als medeschuldenaar eveneens van de schuld bevrijd werd door de kwijtschelding ervan die
verweerster aan Andre Goossens gegeven
heeft; dat immers vooreerst deze kwijting ook aan eiseres als gewone medeschuldenaar kan ten goede komen wan-

Nr. 222

neer zulks uit de wil van de schuldeiser
blijkt; dat eiseres in haar tweede appelconclusie (blz. 4) zulks uitdrukkelijk
staande hield en het bestreden arrest de
draagwijdte noch gevolgen van de wil van
verweerster heeft onderzocht, zodat de bestreden beslissing niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van de art. 1134,
1135, 1285 van het Burgerlijk Wetboek, 171
van het KB. van 25 november 1991); dat
daarbij eiseres, ingevolge de samenhangende misdrijven met wijlen Andre Goossens begaan, krachtens de wet solidair met
deze gehouden was voor de kwestieuze
schuld tegenover de schuldeiser, zodat de
door verweerster aan Andre Goossens zonder enig voorbehoud gegeven kwijting eveneens bevrijding voor eiseres inhield; dat het
feit dat de schuld betrekking heeft op een
eigenlijk of oneigenlijk misdrijf daaraan
geen afbreuk doet (schending van de art.
1285, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 50,
van het Strafwetboek, 171 van het KB. van
25 november 1991), zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de eerste rechter, tegen wiens beslissingen op de
strafvordering geen hoger beroep werd
ingesteld, de werknemer van eiseres
heeft veroordeeld wegens, onder meer,
inbreuk op artikel 261, 5°,
Werkloosheidsbesluit 1963, dat bestraft : de werknemer die bedrieglijk
en op onrechtmatige wijze zijn
controlekaart laat afstempelen, de in
artikel 195, derde lid, bedoelde werknemer die geacht wordt bedrieglijk en
op onrechtmatige wijze zijn controlekaart te hebben laten afstempelen, of
de werknemer die wetens en willens
gebruik maakt van onjuiste stukken
ten einde werkloosheidsuitkeringen te
verkrijgen waarop hij geen recht heeft;
Overwegende dat de eerste rechter heeft geoordeeld dat de werknemer geacht werd op onrechtmatige
wijze zijn controlekaart te hebben laten afstempelen door de bepaling van
artikel153, § 4, Werkloosheidsbesluit
1963 niet te zijn nagekomen, namelijk door nagelaten te hebben als werkloze vooraf het overeengekomen vakje
van zijn controlekaart te schrappen
wanneer hij in de loop van de dag een

·.·.·.]
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activiteit uitoefent in de zin van artikel 126, namelijk arbeid voor een
derde al dan niet in loondienst waarvoor hij enig loon of materieel voordeel ontving dat tot zijn levensonderhoud en dat van zijn gezin kon
bijdragen;
Dat de eerste rechter ten aanzien
van eiseres bewezen heeft verklaard
dat zij een inbreuk heeft begaan op artikel261, 6°, van hetzelfde besluit, dat
bestraft : de werkgever die arbeid doet
of laat verrichten door een werknemer die, bij de controle, niet in het personeelsregister is ingeschreven en die
wegens deze werkzaamheid geen recht
heeft op de werkloosheidsuitkeringen die hij ontvangt;
Overwegende dat het voor de werknemer strafbare feit erin bestaat op
bedrieglijke wijze werkloosheidsuitkeringen te ontvangen wanneer hij
wegens zijn tewerkstelling loon ontvangt, welk misdrijf hij ook zonder medeweten van zijn werkgever kan plegen;
Dat het voor de werkgever strafbare feit erin bestaat zich te onttrekken aan de hem door de socialezekerheidswetten opgelegde verplichtingen ten aanzien van een
werknemer waarvan hij weet dat deze
wegens de tewerkstelling onrechtmatig werkloosheidsuitkeringen ontvangt;
Dat de omstandigheid dat een nauw
verband bestaat tussen beide strafbare feiten doordat de werkgever weet
dat de door hem tewerkgestelde werknemer op onrechtmatige wijze werkloosheidsuitkeringen ontvangt, niet
medebrengt dat werkgever en werknemer "een zelfde misdrijf' plegen in
de zin van artikel 50 Strafwetboek;
Dat eiseres en haar werknemer, nu
het om verschillende misdrijven gaat,
niet hoofdelijk gehouden zijn tot schadevergoeding;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel in
zoverre het uitgaat van het hoofdelijk gehouden zijn van eiseres en haar
werknemer, gelet op het antwoord op
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het eerste onderdeel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de appelrechters
releveren dat verweerster de ten onrechte betaalde werkloosheidsuitkeringen "naar keuze" kon terugvorderen van de werknemer "of van
(eiseres)" en oordelen dat de kwijtschelding aan de werknemer die niet
solidair met eiseres gehouden was, eiseres niet bevrijdt;
Dat zij zodoende vaststellen dat uit
de kwijtschelding aan de werknemer
niet de wil van verweerster blijkt om
de kwijtschelding ook aan eiseres ten
goede te laten komen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 april 1999 - ze kamer - Voorzitter: de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Houtekier en
Simont.
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ze KAMER- 20 april1999
CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES
EN STUKKEN- MEMORIE- ONDERTEKENING
- LEESBARE HANDTEKENING- HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR IS NIET VER·
MELD EN BLIJKT NIET UIT HET DOSSIER- GEVOLG.

Het Hof slaat geen acht op een tot staving
van het cassatieberoep ingediende memarie die is ondertekend "loco mtr. ... " met
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een leesbare handtekening zonder vermelding van hoedanigheid, welke hoedanigheid evenmin blijkt uit enig stuk
van het dossier (1). (Artt. 422 en 425 Sv.)
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glement, kan zij deze vergoeding voor de
strafrechter vorderen (1). (Art. 13 wet 25
aug. 1891.)
(N.M.B.S. T. VAN VELTHOVEN)

(GEERINCK E.A.)
ARREST

(A.R. P.97.0987.N)

20 april 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal.

Nr. 224
2e

(A.R. P.97.1490.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 maart 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Overwegende dat de appelrechters
in de bestreden beslissing alleen uitspraak doen over de door eiseres tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering;

Over het middel, gesteld als volgt :
KAMER -

20 april 1999

1 o OPENBAAR VERVOER -

SPOORWEGEN- NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN - REIZIGER ZONDER
GELDIG VERVOERBEWIJS - ALGEMEEN REGLEMENT TOEPASSELIJK OP DE REIZIGERS EN
DE PERSONEN AANWEZIG IN DE INSTELLINGEN VAN DE SPOORWEG (A.R.R.) - FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING- STRAFRECHTER- BEVOEGDHEID.

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN - REIZIGER ZONDER
GELDIG VERVOERBEWIJS -AANREKENEN VAN
EEN FORFAITAIRE VERGOEDING - STR.AFRECHTER- BEVOEGDHEID.

schending van de algemene rechtsbeginselen van de autonomie van procespartijen
(beschikkingsbeginsel) en van het recht van
verdediging, van de artikelen 149 van de
gecoordineerde Grondwet, 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 1134, 1226, 1229, eerste lid,
1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek, 608,
774, tweede lid; 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, 13 van de wet van 25 augustus 1891 zoals vervangen bij artikel165,
2° van de wet van 21 maart 1991, en van
de "tarieven" van het Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de instellingen van de
spoorweg zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 december 1994,

komstig het "Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de personen
aanwezig in de instellingen van de spoorweg", gemachtigd is om, op grand van een
als misdrijf gekwalificeerde wanprestatie, aan reizigers ofpersortf!n aanwezig in
haar instellingen de forfaitaire vergoeding aan te rekenen die bepaald is in het
regelmatig bekendgemaakte Algemeen Re-

doordat het bestreden vonnis de burgerlijke vordering van eiseres slechts gedeeltelijk gegrond verklaart en de door eiseres gevorderde schadevergoeding ten belope
van 5100 frank, overeenstemmende aan de
bedragen voorzien in het Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de instellingen van de
spoorweg, reduceert tot een ex aequo et
bono vastgesteld bedrag van 1000 frank, tot
betaling waarvan het (verweerder) veroordeelt; het vonnis deze beslissing op volgende overwegingen laat steunen : "Overwegende dat (eiseres) een vordering stelt

(1) Zie Cass., 5 sept. 1989, A.R. 2898, nr. 4; 11
okt. 1994, A.R. P.94.1189.N, nr. 426; 23 feb. 1999,
A.R. P.99.0207.N, nr. 109.

(1) Zie Cass., 2 juni 1993, A.R. P.93.0219.F, nr.
265; 5 nov. 1996, A.R. P.95.1122.N, nr. 416, en
R. W, 1998-99, 539, met noot S. Horvat.

1o en 2° Wanneer de N.M.B.S., overeen-

~
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t.b.v. 5.100 frank zijnde 5.000 frank toe~
slag en 100 frank voor de prijs van de nietbetaalde rit. Overwegende dat krachtens
art. 4 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering de strafrechter bevoegd is om kennis te nemen van de
burgerlijke vordering strekkende tot ver~
goeding van de uit het weerhouden mis~
drijf ontstane schade. Dat kan aangenomen worden dat (eiseres) ingevolge het in
hoofde van (verweerder) weerhouden misdrijf schade leed. Dat het door (eiseres) als
toeslag gevorderde bedrag evenwel niet beantwoordt aan de door haar werkelijk ge~
leden schade, dat dit bedrag eerder een administratieve boete betreft. Overwegende
dat kan aanvaard worden dat de reiziger bij
het plaatsnemen in een trein een vervoersovereenkomst aangaat met (eiseres). Dat vermits de niet-naleving van dit
contract tegelijkertijd een strafrechte~
lijke inbreuk en een contractuele fout uitmaakt de strafrechter bevoegd is om ken~
nis te nemen van de vordering van (eiseres)
met betrekking tot de schade welke zij leed
tengevolge van de niet-naleving van het
contract. Dat de strafrechter evenwel enkel bevoegd is om uitspraak te doen over de
burgerlijke vordering ex delictu en niet over
de vordering ex contractu. Dat bij het begroten van de schade de strafrechter derhalve geen rekening dient te houden met de
forfaitaire schadevergoeding zoals deze in
de overeenkomst bepaald werd. Overwegende dat de door (eiseres) geleden schade
er in bestaat dat (verweerder) zich geen
vervoersbewijs ter waarde van 100 frank
aanschafte. Dat kan aangenomen worden
dat het gepleegde misdrijf ook een gering
aantal doch niet precies te begroten administratieve kosten met zich bracht. Dat in
die omstandigheden de eerste rechter de
schade terecht ex aequo et bono begrootte
op 1.000 frank" (vonnis p. 3),

terwijl, tweede onderdeel, het "Algemeen
Reglement toepasselijk op de reizigers en
de personen aanwezig in de instellingen
van de spoorweg" (A.R.R.), in het bijzonder de erin opgenomen "tarieven die van
toepassing zijn op het personenvervoer in
binnenlandse dienst" in de zin van artikel 13 van de wet van 25 augustus 1891
(zoals vervangen bij artikel165, 2°, van de
wet van 21 maart 1991), waartoe de forfaitaire bedragen behoren, en waarop de
vordering van eiseres was gesteund, een
wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek en bijgevolg algemeen
tegenstelbaar is; dit Reglement immers een
algemeen en normatief karakter heeft en
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uitgaat van een organisme dat krachtens de
wet normerende bevoegdheid heeft verkregen en onder controle van de overheid
staat; dit Reglement immers krachtens artikel156 van de wet van 21 maart 1991 betre:ffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven betrekking
heeft op een opdracht van openbare dienst,
het krachtens artikel 9 van dezelfde wet
wordt uitgevaardigd door de NMBS conform de voorschriften van het beheerscontract door de NMBS afgesloten met de
Staat onder wiens toezicht, via de Regeringscommissaris, de NMBS krachtens artikel 23 van dezelfde wet staat, en het tenslotte, wat betreft de erin opgenomen
"tarieven", conform artikel 13 van de wet
van 25 augustus 1891 in het Belgisch
Staatsblad van 13 december 1994 werd bekendgemaakt; de "tarieven" van het Algemeen Reglement, waaronder het forfaitair
bedrag als schadevergoeding, waarop de
vordering van eiseres was gesteund, zich
dus zo als elke wet aan partijen en de rechter opdringen; het bestreden vonnis, dat
minstens impliciet doch zeker aanneemt
dat het gevorderde forfaitair bedrag overeenstemt met het bedrag voorzien in bedoeld Algemeen Reglement of de daarbij
voorziene "tarieven", bijgevolg bedoeld forfaitair bedrag diende toe te passen; het bestreden vonnis derhalve, door de uit het
misdrijfvoortvloeiende schade ex aequo et
bono te bepalen en het in het Reglement
voorziene tariefvan 5.000 frank te reduceren tot 1.000 frank ex aequo et bono, alle
in dit eerste onderdeel ingeroepen wettelijke normen schendt;

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat verweerder bij een
in kracht van gewijsde getreden vonnis van de Politierechtbank te Antwerpen van 18 oktober 1996 werd veroordeeld wegens het in een trein
reizen en/of plaatsnemen zonder geldig vervoerbewijs;
Dat eiseres een schadevergoeding
vorderde van 5.100 frank, zijnde de
prijs van de rit, te weten 100 frank, en
een forfaitaire vergoeding van 5.000
frank;
Dat deze forfaitaire vergoeding het
bedrag is dat een reiziger die wordt
aangetroffen zonder vervoerbewijs
moet betalen krachtens de tarieven opgenomen in het "Algemeen Reglement
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toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de instellingen van
de spoorweg'', zoals bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van 13 december 1994, wanneer hij de prijs van
het vervoer niet betaalt binnen vijf dagen;
Overwegende dat de appelrechters
de door eiseres geleden schade ex aequo et bono vaststellen op 1.000 frank,
waarin begrepen de prijs van het nietbetaalde vervoerbewijs en "een gering aantal niet precies te begroten administratieve kosten";
·nat zij de forfaitaire vergoeding afwijzen op grond van de redenering dat
"krachtens artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering de strafrechter bevoegd is om kennis te nemen van de
burgerlijke vordering strekkende tot
vergoeding van de uit het weerhouden misdrijf ontstane schade; dat kan
aangenomen worden dat (eiseres) ingevolge het in hoofde van (verweerder) weerhouden misdrijf schade leed;
dat het door (eiseres) als toeslag gevorderde bedrag evenwel niet beantwoordt aan de door haar werkelijk geleden schade, dat dit bedrag eerder
een administratieve boete betreft; (. .. )
dat kan aanvaard worden dat een reiziger bij het plaatsnemen in een trein
een vervoersovereenkomst aangaat
met (eiseres); dat vermits de nietnaleving van dit contract tegelijkertijd een strafrechterlijke inbreuk en
een contractuele fout uitmaakt, de
strafrechter bevoegd is om kennis te
nemen van de vordering van (eiseres) met betrekking tot de schade
welke zij leed tengevolge van de nietnaleving van het contract; dat de strafrechter evenwel enkel bevoegd is om
uitspraak te doen over de burgerlijke
vordering ex delictu en niet over de
vordering ex contractu; dat bij het begroten van de schade de strafrechter
derhalve geen rekening dient te houden met de forfaitaire schadevergoeding zoals deze in de overeenkomst bepaald werd";
Overwegende dat wanneer de
N.M.B.S., overeenkomstig het "Alge-
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meen reglement toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de
instellingen van de spoorweg", gemachtigd is om, op grond van een als
misdrijf gekwalificeerde wanprestatie, aan reizigers of personen aanwezig in haar instellingen de forfaitaire
vergoeding aan te rekenen die bepaald
is in het vermelde, regelmatig bekendgemaakte algemeen reglement, zij
deze vergoeding voor de strafrechter
kan vorderen;
Overwegende dat de strafrechter die
de gevorderde forfaitaire schadevergoeding afWijst omdat hij niet bevoegd
is om uitspraak te doen over de vordering ex contractu, de in het onderdee! aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, ongeacht de overige onderdelen van het middel, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zetelend in graad van beroep.
20 april 1999 ~ 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. L. De Gryse.

Nr. 225
2e KAMER - 20 april1999

WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- ARTIKEL 63- BLOEDPROEF- WEIGERING VAN
DE ADEMANALYSE- GEVOLG.

Het voorschrift van de Wegverkeerswet dat
de bloedanalyse slechts als bewijsmiddel toelaat in zoverre geen ademanalyse
kon worden uitgevoerd, impliceert geen
vrijstelling van het laten nemen van een
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bloedmonster wanneer de betrokkene de
ademanalyse weigert; deze weigering levert evenmin een vermoeden van verzet op
tegen het laten nemen van een bloed·
monster. (Art. 63, § 1, aanhef en 2°, Wegverkeerswet)
(THEEUWS)
ARREST

(A.R. P.97.1679.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 199'rdoor
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
"Aangezien verzoeker op 4 december
1997 cassatieberoep instelde tegen een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer BE, rechtsprekende in hager beroep van correctionele vonnissen, van 19
november 1997. Aangezien verzoeker meent
dat het voornoemde arrest de artikelen 63,
§ 1, 2° en 34, § 2, 3° en 34, § 1 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer geschonden heeft.
Aangezien het Hof van Beroep te Antwerpen in haar voornoemd arrest vertoner veroordeelde tot een enkele strafwegens, enerzijds, strafbare alcoholintoxicatie, inbreuk
op artikel 34, § 1, en, anderzijds, geweigerd te hebben zich te onderwerpen aan
een ademanalyse, bedoeld in artikel 59, §
2, en bestraft overeenkomstig artikel 34, §
2, 3°. Aangezien het Hofvan Beroep teAntwerpen, teneinde de strafbare alcoholintoxicatie te kunnen vaststellen, zich
diende te steunen op de uitslag van de
bloedproef dewelke vertoner onderging.
Aangezien echter slechts tot het nemen van
een bloedmonster kan en mag worden overgegaan krachtens artikel 63, § 1, 2°, indien een ademanalyse niet kan worden uitgevoerd. Aangezien het weigeren een
ademanalyse te ondergaan niet kan gelijkgesteld worden met de in artikel63, § 1, 2°,
gestelde voorwaarde voor het verplicht laten nemen van een bloedmonster, met
name dat een ademanalyse niet kan worden uitgevoerd. Aangezien het niet kunnen uitvoeren van een ademanalyse niet
hetzelfde is als het weigeren een ademanalyse te ondergaan : het weigeren een
ademanalyse te ondergaan veronderstelt
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immers dat de ademanalyse kan worden
uitgevoerd. Aangezien het Hof van Beroep te Antwerpen dan ook niet wettig kon
beslissen dat vertoner zich heeft schuldig
gemaakt zowel aan het weigeren een
ademanalyse te ondergaan als aan strafbare alcoholintoxicatie. Aangezien immers, indien wordt bewezen verklaard dat
vertoner weigerde zich aan de ademanalyse te onderwerpen, er moet vastgesteld
worden dat hem geen bloedproef mocht
worden opgelegd, en het alzo verkregen bewijs van strafbare alcoholintoxicatie nietig dient verklaard te worden. Aangezien
het beroep dan ook gegrond is" :

Overwegende dat wanneer de
ademanalyse niet uitgevoerd kan worden en de ademtest een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram, respectievelijk 0,35 milligram
per liter uitgeademde alveolaire lucht
aangeeft, enerzijds, het artikel 60, § 2,
2o, en § 3, 2°, Wegverkeerswet een verbod tot sturen voor de duur van drie
uren, respectievelijk van zes uren te
rekenen vanaf de vaststelling oplegt,
anderzijds, het artikel63, § 1, 1°, van
vermelde wet tot het laten nemen van
een bloedmonster verplicht;
Dat wanneer noch de ademtest noch
de ademanalyse "wegens een andere
reden dan de weigering" kunnen worden uitgevoerd, het artikel 60, § 4,
eveneens een stuurverbod van zes
uren oplegt en het artikel 63, § 1, 2°,
eveneens verplicht tot het laten nemen van een bloedmonster, op voorwaarde dat de betrokkene zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in
artikel 34, § 2, dit is een alcoholopname van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of ten minste 0,8 gram per
liter bloed, of in de toestand bedoeld in
artikel 35, dit is dronkenschap;
Dat evenwel in het geval van weigering van de ademtest of van de
ademanalyse, artikel 60, § 3, 3o, Wegverkeersreglement zonder meer een
stuurverbod voor dezelfde duur van
zes uren bepaalt;
Overwegende dat uit deze wetsbepalingen volgt, enerzijds, dat de
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weigering is te beschouwen als een der
redenen waarom noch de ademtest
noch de ademanalyse kunnen uitgevoerd worden, waarbij deze weigering voor de oplegging van een tijdelijk stuurverbod met de andere
redenen wordt gelijkgesteld, evenwei zonder vereiste van een minimale
alcoholconcentratie-aanwijzing, anderzijds, dat het artikel 63, § 1, Wegverkeerswet, in de gevallen waarin het
opleggen van de bloedafname is toegestaan, wegens de vermelde weigering geen afwijking op het verplicht
neinen van een bloedmonster toelaat;
Overwegende dat de strafbare
alcoholopname zowel door de ontleding van het bloedmonster als door de
ademanalyse wordt bewezen;
Dat het in de artikelen 59, § 3,
derde lid, en 63, § 1, Wegverkeerswet, vervatte wettelijk voorschrift om
voortaan de bloedanalyse slechts als
subsidiair bewijsmiddel toe te laten in
zoverre geen ademanalyse kon worden uitgevoerd, geen vrijstelling van
het laten nemen van een bloedmonster
impliceert zodra de betrokkene deze
ademanalyse weigert; dat deze weigering evenmin een vermoeden van
verzet tegen het laten nemen van dit
bloedmonster oplevert;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 april 1999 - 2 9 kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J. Michielsen,
Turnhout.

Nr. 226

Nr. 226
2e KAMER - 20 april 1999

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

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN- STRAFZAKEN- CORRECTIONELE
RECHTBANK TE BRUSSEL - ZAAK WAARVAN
DE RECHTSPLEGING IN HET FRANS DIENT TE
GEBEUREN- KAMER DIE KENNIS NEEMT VAN
DE ZAKEN IN HET NEDERLANDS.

so

REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT- ALGEMEEN
- GEEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID- GEVOLG.

1o en 2° Geen beslissing inzake bevoegdheid is de uitspraak van de kamer van de
Correctionele Rechtbank te Brussel, die
kennis neemt van de zaken in het Nederlands, dat zij onbevoegd is om kennis te
nemen van de strafvordering wanneer
volgens de Taalwet Gerechtszaken de
rechtspleging in die zaak in het Frans
dient te gebeuren (1). (Art. 5S9 Sv.)

so

Wanneer de raadkamer een zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Brussel heeft

(1) Zie Cass., 1 maart 1988, A.R 599, nr. 397).
Er is slechts sprake van een geschil inzake bevoegdheid wanneer wordt voorgehouden dat een
zaak ratione loci, materiae of personae behoort tot
de bevoegdheid, niet van een andere kamer van
dezelfde rechtbank, maar van een ander strafgerecht. Te Brussel bestaat er maar een correctionele rechtbank, die de beide landstalen als
voertaal heeft (L. Lindemans, "Taalgebruik in
gerechtszaken", in A.P.R., Story-Scientia, 1973,
129), en overeenkomstig art. 88, § 1, 3e lid, Ger.W.
bepaalt het reglement van de rechtbanken met
zetel te Brussel de kamers die kennis nemen van
de zaken in het Frans en diegene die kennis nemen van de zaken in het Nederlands. Die eenheid van rechtbank, en bijgevolg het niet bestaan van twee rechtbanken met een
onderscheiden bevoegdheid in de zin van art. 539
Sv., blijkt ook uit art. 7 van het bijzonder reglement van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, vastgesteld bij K.B. van 17 april 1986
(}3.8., 27 mei 1986), volgens hetwelk de voorzitter van de rechtbank, op advies van de procureur des Konings, o.m. het taalstelsel van de kamers tijdelijk kan wijzigen. Art. 43, § 5, vierde lid,
Taalwet Gerechtszaken laat trouwens de mogelijkheid open, o.m. in het geval dat de taal der
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Nr. 226

verwezen en deze rechtbank, ondanks de
gebruikte bewoordingen, geen uitspraak
doet inzake bevoegdheid maar alleen over
de toewijzing van die zaak aan een kamer van de rechtbank met een bepaald
taalstelstel, zegt het Hof dat er geen reden is tot regeling van rechtsgebied (2).
(Art. 525 e.v. Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL
INZAKE DEVOS E.A.)
ARREST

(A.R. P.98.0935.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied
dat op 9 juli 1998 door de procureur
des Konings te Brussel werd ingediend en waarvan een door de griffier van het Hofvoor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht
en ervan deel uitmaakt;
Overwegendedatderaadkamervan
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, bij beschikking van 17 oktober 1995, ... naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen wegens gecorrectionaliseerde misdaden en wanbedrijven;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Brussel zich bij vonnis
van 16 januari 1996 "onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van de
openbare vordering" en om uitspraak
te doen over de eis van de burgerlijke
partij Yves De 1'Auvre, op grand "dat
conform artikel 21 van de wet van 15
rechtspleging wordt gewijzigd met toepassing van
art. 21, dat de magistraat die met de berechting van de zaak is gelast en die het bewijs heeft
geleverd van de kennis van de twee tal en, de
rechtspleging voortzet.
De raadkamer heeft de zaak verwezen naar de
Correctionele Rechtbank te Brussel, waarvan de
bevoegdheid ratione loci, materiae of personae
door niemand is betwist. Nu het Hof de draagwijdte van het op 16 januari 1996 gewezen vonnis heeft vastgesteld, staat niets eraan in de weg
dat de procureur des Konings de zaak onder de
aandacht van de voorzitter van de rechtbank
brengt teneinde toebedeling aan een andere of anders samengestelde kamer.
(2) Zie Cass., 7 mei 1996, A.R. F.96.0356.N, nr.
158. Vergelijk ook met Cass., 17 nov. 1993, A.R.
P.93.0878.F, nr. 468.
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juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken voor de rechtspleging de
taal (wordt) gebruikt waarvan de
meerderheid der verdachten zich heeft
bediend voor haar verklaringen of
welke zij verkozen heeft" en "dat in
deze zaak de meerderheid van de verdachten (3 op 5) gekozen hebben voor
de Franse rechtspleging wat inhoudt
dat de rechtspleging ook in het Frans
client te gebeuren";
Overwegende dat de onderzoeksgerechten voor de regeling van de
rechtspleging de taal gebruiken waarin
het onderzoek van de zaak geschiedde,
dit is de taal waarin dit onderzoek
werd beeindigd;
Dat dit te dezen het Nederlands is
(artikel 13 Taalwet Gerechtszaken);
Dat de raadkamer bij de vermelde
beschikking van 17 oktober 1995 de
vijf in de vordering van het openbaar
ministerie vermelde verdachten wegens de hen in de vordering ten laste
gelegde feiten naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen;
Overwegende dat het openbaar ministerie bij de behandeling van de zaak
voor een Nederlandstalige kamer over
de nietigheid van de beschikking van
de raadkamer vorderde;
Dat de correctionele rechtbank geen
gewag maakt van enige nietigheid van
de verwijzingsbeschikking van de
raadkamer, maar alleen vaststelt dat
zij, daar "de meerderheid van de verdachten (drie op vijf) gekozen heeft
voor de Franse rechtspleging, wat inhoudt dat de rechtspleging ook in het
Frans dient te gebeuren" "onbevoegd"
is op grand van (artikel21 van) de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken;
Overwegende dat deze beslissing op
de Taalwet Gerechtszaken stoelt, mitsdien ongeacht de bewoordingen ervan geen beslissing is inzake bevoegdheid, welke bevoegdheid trouwens niet
betwist is, van de regelmatig geadieerde correctionele rechtbank;
Dat er geen aanleiding is tot regeling van rechtsgebied;

HOF
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(DELTA BELGIE N.V. E.A.)

Om die redenen, verwerpt het verzoek tot regeling van rechtsgebied.
20 april 1999 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Holsters, voorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal.

Nr.

227
2e·KAMER-

Nr. 227

VAN CASSATIE

20 april1999

CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOFAMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELENINTERNATIONALE RECHTSHULP IN STRAFZA·
KEN- ROGATOIRE COMMISSIE UITGEVOERD
IN BELGIE - INBESLAGNEMING - OVERDRACHT VAN IN BESLAG GENOMENVOORWERPEN- GOEDKEURING DOOR DE RAADKAMER
- RECHTSVORDERING VAN DE DERDE HODDER VAN RET VOORWERP- BESLISSING VAN
DE RAADKAMER- HOGER BEROEP VAN DE
DERDE HOUDER - ARREST VAN DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP- CONTROLE DOOR RET HOF- BEPERKING.

Wanneer in uitvoering van een rogatoire
commissie, uitgaande van een Nederlandse rechterlijke autoriteit, in Belgie een
voorwerp is in beslag genomen, en de
raadkamer van de plaats waar de huiszoeking en inbeslagneming hebben plaatsgevonden, de overdracht heeft goedgekeurd, en de derde, die houder was van
het voorwerp, cassatieberoep heeft ingesteld tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet
over zijn hager beroep tegen de beschik·
king van de raadkamer die de bezwaren verwerpt die hi} heeft doen gelden tegen de beschikking van dezelfde
raadkamer, houdende goedkeuring van de
overdracht, onderzoekt het Hof niet of er
een grand aanwezig is waarop het bestreden arrest ambtshalve zou behoren te
worden vernietigd (1). (Impliciet.) (Artt.
417 en 422 Sv.)

(1) Cass., 24 jan. 1984, A.R. 84 76, nr. 272; 10
feb. 1987, A.R. 654, nr. 272; 10 feb. 1987, A.R. 654,
nr. 345; 8 maart 1988, A.R. 1647 i nr. 422; 17 aug.
1998, A.R. P.98.0974.N, nr. 366 (afwezigheid van
de strafformule).

ARREST

CAR.

P.99.0376.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 februari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
20 april 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal.

Nr.

228
2e KAMER-

20 april1999

1 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- EERLIJK PROCES- SCHENDINGBE GRIP.
2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD SCHENDING- BEGRIP.
en 2° Naar recht verantwoord is de beslissing van de rechter die oordeelt dat,
wanneer ter terechtzitting van het hof van
assisen een beschuldigde aangehouden en
andere medebeschuldigden in voorlopige vrijheid verschijnen, het verschil in
voorlopige hechtenistoestand niet van
aard is om het vermoeden dat de aangehouden verdachte onschuldig is, aan te
tasten en hem evenmin de mogelijkheid
ontneemt van een eerlijk proces en een objectieve beoordeling door de jury (1). (Art.

1o

6.1 en 6.2 E.V:R.M.)

(1) Zie Cass., 9 jan. 1985, A.R. 4017, nr. 281.
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Nr. 229
(DE MEERLEER)
ARREST

(A.R. P.99.0521.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 april 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
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;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel stoelt
op de onjuiste onderstelling dat wanneer medeverdachten reeds in voorlopige vrijheid werden gesteld, voor de
enige verdachte die zich nog in voorlopige hechtenis bevindt, de redelijke
termijn verstreken is, mitsdien faalt
naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel uitgaat van de aanvoering dat de toestand van de medeverdachten die
reeds in voorlopige vrijheid werden gesteld en die van eiser identiek zijn;
Dat het middel, nu het onderzoek
ervan het Hof zou verplichten tot een
onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel aanvoert dat wanneer voor het hof van assis en een beschuldigde aangehouden
en twee andere medebeschuldigden in
voorlopige vrijheid ter terechtzitting
verschijnen "de schijn van gelijkheid
doorbroken (wordt)";
Dat er geen recht op schijn van gelijkheid bestaat;
Overwegende, voor het overige, dat
de appelrechters door te oordelen dat
het verschil in de voorlopige hechtenistoestand tussen eiser en de andere
verdachten niet van aard is om voor
het hof van assisen eisers vermoeden van onschuld aan te tasten en eiser de mogelijkheid van een eerlijk
proces en een objectieve beoordeling
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door de jury te ontnemen, geen van de
ingeroepen wets- en verdragsbepalingen schenden, maar hun beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He en 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.
20 april 1999 - 2e kamer - Voorzit·
ter: de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Aduocaten: mrs. J. De Meester en E. Van Beek, Antwerpen.

Nr. 229
2e KAMER - 21 april 1999
1 o STRAF- VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF- OVERTREDING- MAXIMUM.

2° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERVANGENDE
GEVANGENISSTRAF- ONWETTIGHEID- GEVOLG.

3o VERWIJZING NA CASSATIE -

STRAF-

ZAKEN- VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF
- ONWETTIGHEID - GEVOLG.

1o De vervangende gevangenisstraf die voor

een overtreding wordt uitgesproken mag
niet meer bedragen dan drie dagen (1).
(Art. 40 Sw.)
2° en 3° Wanneer een veroordelende beslis-

sing wordt vernietigd omdat de rechter
(1) Zie Cass., 28 april1975, 944; 18 april1977,
856, en 3 april 1987, A.R. 970, nr. 460.
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een vervangende gevangenisstraf heeft uitgesproken die het wettelijk maximum te
boven gaat, zijn vernietiging en verwijzing tot dit beschikkende gedeelte beperkt (2).
(STASSIN)
ARREST

(vertaling)

Nr. 230

vangende gevangenisstrafvast te stellen op 10 dagen, die grenzen te buiten is gegaan;
En overwegende voor het overige
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

(A.R. P.98.1388.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 oktober 1998 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
Over het ambtshalve middel: schending van artikel40, eerste lid, van het
Strafwetboek :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank heeft beslist dat de aan (eiser) ten laste gelegde feiten "voortkwamen uit een en hetzelfde opzet",
zodat ze slechts aanleiding konden geven tot een enkele straf en bijgevolg eiser heeft veroordeeld "tot een enkele
straf, namelijk een geldboete van vijfentwintig frank( ... ) of een gevangenisstraf van 10 dagen";
Overwegende dat luidens artikel 40
van het Strafwetboek 'bij gebreke van
betaling binnen twee maanden te rekenen van het arrest of van het vonnis, indien het op tegenspraak, of te
rekenen van de betekening, indien het
bij verstek is gewezen, de geldboete
kan worden vervangen door gevangenisstraf, waarvan de duur bij het vonnis of het arrest van veroordelingen
wordt bepaald en die (.... ) drie dagen
niet zal te hoven gaan voor hen die wegens overtreding zijn veroordeeld';
Overwegende dat de duur van de
vervangende gevangenisstraf op onaantastbare wijze wordt bepaald door
de feitenrechters binnen de perken van
de wet;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, door de duur van de ver(3) Cass., 18 april1977, vermeld in de vorige
not; zie Cass., 31 maart 1992, A.R. 5098, nr. 410,
en 2 juni 1993, A.R. P.93.0219.F, nr. 265.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het een
vervangende gevangenisstraf van
10 dagen oplegt; verwerpt de vooziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeelteijk venietigde vonnis; veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten en laat
het overige vierde ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
N amen, zitting houdende in hager beroep.
21 april 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.

Nr. 230
2e KAMER- 21 april1999

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. FElLDATUM- RAMING EX AEQUO ET BONO -ART.
1135 B.W. - TOEFASSING.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. FElLDATUM- RAMING EX AEQUO ET BONO- WETTIGHEID- VOORWAARDEN.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. FElLDATUM- RAMING- FORFAITAIRE RAMING-
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Nr. 230

REEDS GELEDEN SCHADE - TOEKOMSTIGE
SCHADE - ONDERSCHEID.

1o Art. 1135 B. W., dat betrekking heeft op

de overeenkomsten, is niet van toepassing op de raming naar billijkheid van
door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade. (Artt. 1135, 1382 en 1383
B.W.)
2° De rechter kan het bedrag tot vergoeding van door een onrechtmatige daad
veroorzaakte schade naar billijkheid ramen, mits hij de reden aangeeft waarom
de door de getroffene voorgestelde
berekeningswijze niet kan worden aangenomen en tevens vaststelt dat het niet
mogelijk is om de schade, zoals hij die
heeft omschreven, anders te bepalen (1).
(Art. 149 Gw.; artt. 1382 en 1383 B.W.)
3° De verplichting van de feitenrechter om,
op verzoek van de getroffene, een onderscheid te maken tussen de reeds geleden en de toekomstige schade geldt enkel wanneer de rechter de raming van de
schade grondt op een kapitalisatieberekening; dat onderscheid heeft geen reden van bestaan bij forfaitaire raming (2).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(PLENEVAUX T. GALLO)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1545.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 november 1998 in hager beroep en op verwijzing gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Bergen;
Gelet op het arrest van het Hofvan
30 oktober 1996;
Over het eerste middel :
Overwegende dat niet door tegenstrijdigheid zijn aangetast de granden van het vonnis waarin de appelrechters, enerzijds, vaststellen "dat uit
het medisch deskundigenverslag blijkt
dat 'de consolidatie is ingetreden op 15
(1) Cass., 13 jan. 1999,A.R. P.98.0732.F, nr. 17.
(2) Cass., 14 juni 1995, A.R. P.95.0158.F, nr.
296.
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oktober 1985 met een gedeeltelijke blijvende invaliditeit van 10 pet. die zelfs
een economische weerslag heeft gelet op de leeftijd van (eiseres) (geboren op 27/11/51), haar beroepskwalificaties, haar beroepswerkzaamheden als typiste (bladzijde 11
van voornoemd verslag)", en, anderzijds, beslissen dat het percentage
"niet hoog" is;
Overwegende dat het vonnis overigens op de conclusie waarin eiseres
vroeg dat voor de berekening van het
bedrag van haar schade de kapitalisatiemethode zou worden gevolgd,
antwoordt dat "zowel de materiele als
de morele schade van (eiseres) ( ... )
naar billijkheid moeten worden geraamd op basis van een forfaitaire
waarde per punt veeleer dan op grand
van de door die burgerlijke partij voorgestelde kapitalisatiemethode, daar zij
geen inkomsten heeft gederfd, haar
percentage gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid (10 pet.) niet hoog
was en zij, zoals (verweerder) terecht
opmerkt, geen voldoende nauwkeurige en vaste grondslagen voor de raming opgeeft ('fiscaal maximumbedrag
als helpster' dat niet overeenstemt met
haar werkelijke waarde op de arbeidsmarkt, eenzijdige en niet objectieve
forfaitaire raming van haar gemiddeld maandelijks inkomen ... )"; dat de
appelrechters aldus, nu zij de redenen aangeven waarom voor voornoemde schadeposten alleen een raming naar billijkheid in aanmerking
kwam, en zonder dat zij daarom toepassing hebben moeten maken van het
door eiseres aangevoerde artikel 1135
van het Burgerlijk Wetboek, dat van
toepassing is op overeenkomsten,
waarvan te dezen geen sprake is, daar
het hier gaat om de vergoeding van de
door een onrechmatige daad veroorzaakte schade, hun beslissing waarbij ze de kapitalisatiemethode afwijzen, regelmatig met redenen mnkleden
en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
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Overwegende dat de feitenrechter
alleen verplicht is om, als de schadelijder het vraagt, de reeds geleden
schade te onderscheiden van de toekomstige schade, wanneer hij voor de
raming van de schade de kapitalisatiemethode gebru:ikt; dat voomoemd
onderscheid geen zin heeft in geval
van forfaitaire raming;
Overwegende dat eiseres in de door
haar ter zitting van het appelgerecht
op 17 september 1998 neergelegde conclusie de door haar gevorderde schadevergoeding heeft verantwoord op
grond van een afzonderlijke raming
van: 1. haar ''beroepsschade, "als huishoudster" en haar "morele" schade,
voor de "periode van 15 oktober 1985
(consolidatiedatum) tot 30 juni 1997
(vermoedelijke datum van het vonnis)", 2. haar "toekomstige schade" die,
enerzijds, bestond in haar "materiele
beroepsschade tot 65 jaar" en, anderzijds, haar "schade als huishoudster"
gedurende haar waarschijnlijke overlevingsduur, 3. haar "morele schade";

Nr. 230

Dat de appelrechters aldus, door
hun feitelijke beoordeling van het bestaan en de omvang van de materiele
en morele schade van eiseres alsook
hun raming van de voor de volledige
vergoeding van die schadeposten bestemde bedragen tegenover die van eiseres te stellen, op voornoemde conclusie antwoorden en de in het
onderdeel aangegewezen wetsbepalingen niet schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel, in
zoverre het de schending van artikel
1135 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert, faalt naar recht op de grond die
betreffende die wetsbepaling vermeld
staat in het antwoord op het eerste
middel;
Overwegende voor het overige dat
het niet tegenstrijdig is, enerzijds, te
beslissen dat eiseres ten gevolge van
haar gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid een bijkomende inspanning moet leveren om haar beroep te kunnen uitoefenen en dat haar
waarde als huishoudster is verminderd, terwijl zij instaat voor het onderhoud van een "groot en oud huis
met aanhorigheden en tuin" en maar
"bepaalde" werkzaamheden in het
huishouden en de tuin meer kan verrichten en, anderzijds, haar ter vergoeding van haar materiele schade het
door verweerder voorgestelde ''bedrag
van 45.000 frank per punt" toe te kennen; dat de appelrechters op grond van
die overwegingen hun beslissing dienaangaande regelmatig met redenen
omkleden en naar recht verantwoorden;
-.
Dat het onderdeel, wat dat betreft,
niet kan worden aangenomen;

Overwegende dat de appelrechters
haar, enerzijds, een "ex aequo et bono
vastgesteld bedrag van 45.000 frank
per punt of (10 x 45.000 frank) =
450.000 frank" toekennen ter vergoeding van haar "materiele schade" en
zich daartoe baseren op "de aantasting van haar arbeidsgeschiktheid",
"los van elke inkomstenderving", gelet op ''haar gedeeltelijke blijvende invaliditeit (van 10 pet) (waardoor zij: 1)
een bijkomende inspanning moet leveren als tegengewicht voor de definitieve aantasting van haar oorspronkelijk vermogen om alle bewegingen
uit te voeren die vereist zijn voor de
uitoefening van haar beroep of voor iedere andere beroepswerkzaamheid die
zij normaal kan uitoefenen; 2) haar
waarde als huishoudster vermindert
(... )", anderzijds, haar "een forfaitair
bedrag van 150.000 frank per punt of
Om die redenen, verwerpt de voor(10 x 15.000 frank) = 150.000 frank" ziening; veroordeelt eiseres in de kostoekennen ter vergoeding van haar ten.
"morele schade", gelet op de in het
vonnis gepreciseerde gegevens van het
21 april 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter medisch deskundigenverslag;

..... ::-j
.
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Verslaggever : de h. Fisher - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. X.
lbarrondo, Nijvel.
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feite (1); het staat hem a.m. uri} geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen en zijn overtuiging te gronden op andere, hem voorgelegde gegeuens, die
volgens hem afdoende vermoedens schijnen op te leveren, zelfs als andere gegevens in de zaak op het tegendeel wijzen
(2). (Artt. 312 en 342 Sv.)
3° Niet ontvankelijk is het middel dat het
Hof ertoe verplicht feiten na te gaan
waarvoor het niet bevoegd is (3).

2e KAMER- 21 april1999

1o BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID -ALGEMEEN -AFDOENDE VERMOEDENS - GEGEVENS DIE OP
RET TEGENDEEL WIJZEN.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN- VERMOEDENS
- BEOORDELINGSVRIJHEID - GEGEVENS DIE
OP HET TEGENDEEL WIJZEN.

3° CASSATIEMIDDELEN- ALGEMEENONDERZOEK VAN FEITELIJKE GEGEVENS ONTVANKELIJKHEID.

4o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- ONDUIDELIJK MIDDEL- GRONDEN- GEEN
ANTWOORD OP DE CONCLUSIE- ONTVANKELIJKHEID.

5° BEWIJS -

STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- BEWIJSKRACHT- MISKENNING- BEGRIPGETUIGENVERKLARING- GELOOFWAARDIGHEID.

4 o Niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid is het middel dat de schending van
art. 149 Gw. aanvoert, zonder de vordering, het verweer of de exceptie te preciseren waarop het bestreden vonnis niet
zou hebbengeantwoord (4). (Art. 149 Gw.)
5° Het middel dat de bestreden beslissing
niet verwijt dat zij heeft beslist dat de verklaring van een getuige een bewering bevat die er niet in staat of dat zij geen bewering bevat die er wel in staat, maar wel
dat zij heeft beslist dat die getuigenverklaring alle geloofwaardigheid miste omdat ze op een leugen berustte, bevat niet
het verwijt dat de beslissing de bewijskracht van de akten miskent (5). (Artt.
1319, 1320 en 1322 B.W.)
6° en 7° Uit de omstandigheid alleen dat de
feitenrechter een getuigenverklaring verwerpt op grand dat ze op bedrieglijke verstandhouding berust, kan geen miskenning van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging worden afgeleid (6).
(Algemeen beginsel van het recht van
verdediging.)

6° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- GETUIGENVERKLARING- BEDRIEGLIJKE VERSTANDHOUDING- BEOORDELING
DOOR DE RECHTER

(1) Zie Cass., 5 sept. 1995, A.R. P.94.0294.N, nr.
365, en 4 maart 1997, A.R. P.96.0149.N, nr. 118.
(2) Zie Cass., 26 maart 19991, A.R. 4348, nr.
400.

7o BEWIJS -

STRAFZAKEN - GETUIGEN RECHT VAN VERDEDIGING- BEDRIEGLIJKE
VERSTANDHOUDING- BEOORDELING DOOR
DERECHTER

1o en 2° Wanneer de wet in strafzaken geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de feitenrechter de bewijswaarde
van de gegevens waarop hi} zijn overtuiging grondt en waarover de partijen uri}
tegenspraak hebben kunnen voeren, in

(3) Cass., 27 mei 1997, A.R. P.97.0668.N, nr.
241; 11 juni 1997, A.R. P.97.0746.F, nr. 270, en 14
april 1999, A.R. P.99.0318.F, nr. 206.
(4) Zie Cass., 30 mei 1996, A.R. C.94.0024.N,
nr. 199; 13 jan. 1999, A.R. P.98.1062.F, nr. 20, en
15 feb. 1999, A.R. F.98.0002.F, nr. 86.
(5) Zie Cass., 11 feb. 1998, A.R. P.97.1339.F, nr.
83, en 24 juni 1998, A.R. P.0020.F, nr. 334.
(6) Zie Cass., 3 feb. 1999, A.R. nr. 98.0985.F, nr.
64.
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(SKIROLE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1589.F))

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 november 1998 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:

Nr.

2s2

sing niet verwijt de bewijskracht van
de akten te hebben miskend;
Dat, in zoverre, het middel faalt
naar recht;
Overwegende ten slotte dat uit de
omstandigheid aileen dat de feitenrechter een getuigenverklaring verwerpt op grond dat ze op bedrieglijke
verstandhouding berust, geen schending kan worden afgeleid van het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging;
Dat, alleen wat dat betreft, 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 zov,erre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Overwegende dat in strafzaken,
wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de feitenrechter de bewijswaarde van de gegevens waarop hij zijn overtuiging
grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren, in
feite beoordeelt; dat het hem onder
meer vrij staat geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen en zijn
overtuiging te gronden op andere, hem
voorgelegde gegevens, die volgens hem
afdoende vermoedens schijnen op te leveren, zelfs als andere gegevens in de
Om die redenen, verwerpt de voorzaak op het tegendeel wij zen;
ziening; veroordeelt eiser in de kosOverwegende dat het middel, in zo- ten.
verre het opkomt tegen die feitelijke
beoordeling door de appelrechters of
21 april 1999- ze karner- Voorzitvoor het onderzoek ervan vereist dat ter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter feitelijke gegevens worden nagegaan, Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluiterwijl het Hof daartoe niet bevoegd is, dende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : rnr.
niet ontvankelijk is;
-·
Overwegende dat het middel, in zo- A. Bayard, Luik.
verre het de schending van artikel 149
van de Grondwet aanvoert, zonder te
preciseren op welke vordering, verweer of exceptie het bestreden vonnis niet heeft geantwoord, niet ont- Nr. 232
vankelijk is bij gebrek aan duidelijkheid;
ze KAMER - 21 april 1999
Overwegende bovendien dat het
middel de appelrechters niet verwijt te
hebben beslist dat de verklaring van
de getuige Yurman een verklaring be- HOGER BEROEP - STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEvat die er niet in staat of dat zij geen
GING IN HOGER BEROEP- EERSTE RECHTER
verklaring bevat die er wel in staat,
- MEERDERE TELASTLEGGINGEN- EEN ENmaar wel te hebben beslist dat die geKELE STRAF -APPELGERECHT- VRIJSPRAAK
tuigenverklaring alle geloofwaardigUIT HOOFDE VAN EEN TELASTLEGGINGheid miste wegens een leugen waarop
HANDHAVING VAN DE STRAF- EENSTEMMIGHEID.
ze berustte; dat die grief de beslis-

------
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Wanneer het gerecht, op het hager beroep tegen een vonnis dat een enkele straf heeft
uitgesproken voor verschillende telastleggingen, een ervan niet bewezen verklaart doch niettemin de door de eerste
rechter uitgesproken straf handhaaft,
hoeft de beslissing niet met eenparige
stemmen van de leden te worden gewezen (1). (Art. 21lbis Sv.)

545

feiten, zij de straf niet verzwaren, en
eenstemmigheid dus niet vereist is;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

(SAGAWE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.040l.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 februari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 april1999 - 2e kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislai:Ii, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Spreutels, advocaat-generaal -Advocaat : mr. Legein.

Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest considereert "dat een strenge gevangenisstraf immers het enige middel schijnt
te zijn om de beklaagde ertoe aan te
zetten een einde te maken aan zijn
strafbare handelingen, daar vroegere
mildere straffen niet tot zijn verbetering hebben geleid en hij integendeel
zich op een bepaald soort misdrijven
heeft toegelegd, gedreven door het verlangen zijn behoeften onmiddellijk te
bevredigen ten koste van derden en
zulks met miskenning van de regels en
van het gezag"; dat het arrest aldus
antwoordt op eisers conclusie;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel :
Overwegende dat, wanneer, zoals te
dezen, de eerste rechter een enkele
straf heeft opgelegd wegens vijf ten
laste gelegde feiten en de appelrechters die strafhandhaven, ofschoon
zij hem vrijspreken van een van die
(1) Cass., 4 nov. 1992, A.R. 122, nr. 715; zie
Cass., 11 mei 1993, A.R. 6316, nr. 229.

Nr. 233
1e

KAMER -

22 april 1999

1° GENEESKUNDE -

ALLERLEI- ZIEKENHUIS- ARTS- CONTRACTUELE VERHOUDING
- BEEINDIGING- ZIEKENHUISWET- HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN EEN DIENSTTOEPASSING.

2° ARTS -

ZIEKENHUIS- CONTRACTUELE
VERHOUDING- BEEINDIGING- ZIEKENHUISWET- HUISHOUDELIJKREGLEMENT VAN EEN
DIENST- TOEPASSING.

1 o en 2o Het arrest dat op de beeindiging
van de contractuele verhouding tussen de
ziekenhuisbeheerder en een geneesheer, benoemd in een van zijn diensten, de bepalingen toepast van de Ziekenhuiswet
die verband houden met de algemene reglementering van de rechtsverhouding
tussen het ziekenhuis en de ziekenhuisgeneesheren en niet het huishoudelijk reglement van de betrokken dienst, is naar
recht verantwoord. (Artt. 125 en 130
Ziekenhuiswet.)
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(JASSOGNE T. ASSOCIATION CATHOLIQUE
HOSPITALIERE DE CHARLEROI VZ.W.)
ARREST

(vertaling)

CA.R. C.98.0176.F )

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het eerste middel :
schending van de artikelen 130, 131 van
de op 7 augustus 1987 gecoordineerde wet
op de ziekenhuizen, 1317, 1319, 1320, 1322,
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de dienst inwendige geneeskunde van verweerster buiten toepassing laat en eisers oorspronkelijke vordering die ertoe strekte vergoeding
te krijgen voor de schade ten gevolge van
verweersters beslissing om eiser om een
dringende reden af te zetten, verwerpt op
grand dat "artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de dienst inwendige geneeskunde waarbij de uitsluiting zonder opzegging in geval van zware fout
onderworpen wordt aan het met eenparigheid van stemmen uitgebracht advies van
de overige leden van de dienst en aan de
met tweederde meerderheid van de aanwezige leden genomen beslissing van de
medische raad, uitdrukkelijk slaat op de
uitsluiting van een geneesheer-titularis uit
de dienst; dat voornoemd artikel opgenomen is in een huishoudelijk reglement, betreffende een van de diensten van het ziekenhuis dat maar drie afdelingen telde ten
tijde van de goedkeuring ervan door de provinciale raad van de orde van geneesheren op 11 oktober 1984 en bijgevolg een veel
beperkter voorwerp heeft dan dat waarover dit debat wordt gevoerd",
terwijl de op 7 augustus 1987 gecoordineerde wet op de ziekenhuizen de beheerder belast met de interne organisatie van
het ziekenhuis en hem de bevoegdheid toekent om de beheersbeslissingen te nemen;
de beheerder die beslissingen moet nemen met inachtneming van de specifieke
bepalingen en procedures waarin titel IV
voorziet; titel IV, artikel130, van de wet
luidt als volgt "in elk ziekenhuis wordt een
algemene regeling vastgesteld betreffende
de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de geneesheren; (. .. ) § 3. in de
algemene regeling moeten minstens de

Nr. 233

volgende aangelegenheden worden behandeld : C. .. ) 2° de soort gevallen waarin, de redenen waarom en de procedures volgens
welke een einde kan worden gemaakt aan
de rechtsverhoudingen tussen de beheerder en de ziekenhuisgeneesheren"; - artikel131luidt als volgt: "§ 1. Onder verwijzing naar de in artikel 130 bedoelde
algemene regeling, moeten de respectieve
rechten en verplichtingen van de individuele ziekenhuisgeneesheer en de beheerder, alsook meer bepaald de werkvoorwaarden van de ziekenhuisgeneesheer
schriftelijk vastgesteld worden, hetzij in een
overeenkomst, hetzij in de benoemingsakte; wijzigingen in die respectieve rechten en verplichtingen worden eveneens
schriftelijk vastgesteld. § 2. Die schriftelijke regeling slaat minstens op de concrete toepassing van de in artikel130, § 3,
vermelde punten op de individuele geneesheer alsmede op de navolgende punten : 1o
de functie, de prestaties, de dienst, ... ; 2°
(. .. ); 3° de eerbiediging van het reglement
van inwendige orde van het ziekenhuis en
van de diensten en, in voorkomend geval
van het stafreglement; 4° (. .. )"; uit de voornoemde bepalingen van de op 7 augustus
1987 gecoordineerde wet op de ziekenhuizen volgt dat de verhouding tussen een geneesheer en het ziekenhuis, niet alleen geregeld wordt door een overeenkomst of door
een individuele benoemingsakte, maar ook
door de verschillende, binnen het ziekenhuis geldende regelingen, inclusief het reglement van inwendige orde en van de
diensten, die minstens melding moeten rnaken van de soort gevallen, de redenen
waarom en de procedures volgens welke
een einde kan worden gemaakt aan de
rechtsverhoudingen tussen de beheerder en
de ziekenhuisgeneesheren; artik.el 8 van het
huishoudelijk reglement van de dienst inwendige geneeskunde van de clinique
Notre-Dame, waarvan de tekst integraal is
weergegeven in eisers appelconclusie bepaalt dat " ... un medecin titulaire pourra
etre exclu du service dans les conditions
suivantes : 2° sans preavis, en cas de faute
grave, apres avis conforme de l'unanimite
des autres membres du service en decision du conseil medical (majorite des 2/3
des membres presents)"; het arrest in casu
het bestaan vaststelt van dat huishoudelijk reglement dat toepasselijk is op de
dienst inwendige geneeskunde van verweerster, waarvan eiser deel uitmaakte en
erop wijst dat artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de dienst inwendige
geneeskunde "de uitsluiting zonder opzegging in geval van zware fout (onderwerpt)

---
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aan het met eenparigheid van stemmen
uitgebracht advies van de overige leden van
de dienst en aan de met tweederde meerderheid van de aanwezige leden genomen
beslissing van de medische raad"; indien,
zoals het arrest eveneens zegt, die bepaling de uitsluiting van een geneesheer uit
de dienst inwendige geneeskunde regelt, zij
a fortiori (. .. )van toepassing moet zijn wanneer die geneesheer niet aileen uit de
dienst maar ook uit het ziekenhuis moet
worden gesloten; het hof van beroep, daar
het zegt dat die bepaling "uitdrukkelijk
slaat op de uitsluiting van een geneesheertitularis uit de dienst" en "bijgevolg een
veel beperkter voorwerp heeft dan dat
waarover dit debat wordt gevoerd", en, daar
het op grond van die vermeldingen beslist dat artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de dienst inwendige geneeskunde niet toepasselijk is, die bepaling
uitlegt op een wijze die niet verenigbaar is
met de betekenis en de draagwijdte ervan en de bewijskracht van het huishoudelijk reglement van de dienst inwendige
geneeskunde miskent (schending van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek); die bepaling bovendien, krachtens de artikelen 130 en 131 van
de wet op de ziekenhuizen, deel uitmaakt
van de bepalingen die de contractuele verhouding tussen eiser en verweerster regelen; de uitsluiting uit het ziekenhuis de uitsluiting uit de dienst inwendige geneeskunde impliceert, zodat artikel 8 van het
huishoudelijk reglement van verweerster
toegepast moest worden; het hof van beroep, daar het dat artikel niet toepast, de
bepalingen schendt van de op 7 augustus
1987 gecoiirdineerde wet op de ziekenhuizen, krachtens welke de individuele verhouding tussen de ziekenhuisgeneesheer en
de beheerder niet alleen geregeld wordt
door de individuele overeenkomst maar ook
door de in het ziekenhuis geldende reglementen; (schending van de artikelen 130 en
131 van de op 7 augustus 1987 gecoordineerde wet op de ziekenhuizen) en de verbindende kracht van de overeenkomst tussen eiser en verweerster miskent door aan
die overeenkomst tussen de partijen niet de
gevolgen te verbinden die zij tussen hen
wettelijk heeft (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wethoek):

Overwegende dat artikel 8 van het
huishoudelijk reglement van de dienst
inwendige geneeskunde van het door
verweerster beheerde ziekenhuis bepaalt dat een geneesheer-titularis uit

--~~
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de dienst kan worden uitgesloten onder de voorwaarden die het nader omschrijft;
Overwegende dat, enerzijds, het arrest, daar het beslist dat voornoemd
artikel "uitdrukkelijk slaat op de uitsluiting van een geneesheer-titularis
uit de dienst" en "opgenomen is in een
huishoudelijk reglement, betreffende
een van de diensten van het ziekenhuis, dat (. .. ) drie afdelingen telde (. .. )"
die bepaling niet uitlegt op een wijze
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en derhalve de bewijskracht van de akte die deze bevat, niet
miskent;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest, daar het aan dat reglement, in de
uitlegging die het ervan geeft, de gevolgen verbindt die het tussen de partijen wettelijk heeft, de verbindende
kracht ervan niet miskent;
Overwegende overigens dat artikel 125 van de wet van 7 augustus
1987 op de ziekenhuizen bepaalt dat
de medische raad advies verstrekt over
de algemene regeling van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en
de ziekenhuisgeneesheren en dat afzetting om dringende redenen niet
zonder advies van de medische raad
mag worden gegeven, wanneer het feit
ter rechtvaardiging ervan, sedert ten
minste drie werkdagen bekend is aan
de beheerder die er zich op beroept;
Dat, ingevolge artikel 130 van voornoemde wet, in elk ziekenhuis een algemene regeling wordt vastgesteld betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de geneesheren;
dat die regeling onder meer bepaalt
om welke redenen en volgens welke
procedures een einde kan worden gemaakt aan de rechtsverhoudingen tussen de beheerder en de ziekenh uisgeneesheren; dat volgens artikel131,
onder verwijzing naar die in artikel
130 bedoelde algemene regeling, de
respectieve rechten en plichten van de
individuele ziekenhuisgeneesheer en
de beheerder, alsook meer bepaald de
werkvoorwaarden van de ziekenhuisgeneesheer schriftelijk vastgesteld
worden, hetzij in een overeenkomst,
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hetzij in de benoemingsakte; dat die
schriftelijke regeling minstens slaat op
de eerbiediging van het huishoudelijk reglement van het ziekenhuis en
van de diensten, en in voorkomend geval, van het stafreglement;
Overwegende dat die wetsbepalingen dus slaan op de algemene regeling betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de
ziekenhuisgeneesheren en niet op het
huishoudelijk reglement van een
dienst inwendige geneeskunde;
Dat het arrest, nu het niet artikel 8
van voornoemd reglement maar wei
artikel 125 van de voornoemde wet
toepast op de beeindiging van de contractuele verhoudingen tussen de beheerder en eiser, zijn beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten;
22 april 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Van
Ommeslage, T'IGnt.

Nr. 234
1e

KAMER -

22 april 1999

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLLJKE ZAKEN -ALGEMEEN- SAMENSTELLING VAN DE ZETEL- VASTSTELLING- VONNIS- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - 'IEGENSTRIJDIGHEID - GEVOLG.

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE BURGERLIJKE ZAKEN- SAMENSTELLING VAN
DE ZETEL - VASTSTELLING - VONNIS PROCES-VERBAAL VAN DE TERECIITZITTING'IEGENSTRIJDIGHEID - GEVOLG.
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1 o en 2° Een vonnis is nietig wanneer het
een samenstelling van de zetel vermeldt
die strijdig is met het proces-verbaal van
de terechtzitting, zonder dat die stukken of een beschikking van de voorzitter
aantonen dat een rechter is aangewezen
om een andere te vervangen die wettig
verhinderd is de uitspraak bij te wonen
(1). (Art. 775 Ger.W.)
(GODIN T. MESTER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0426.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1998 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 757, 758, 779,
780, inzonderheid 1o, 782 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek en miskenning van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging,
doordat het bestreden vonnis dat het
hoofdberoep van eiseres niet gegrond verklaart, het afwijst, het incidenteel beroep
ten dele gegrond verklaart en eiseres in de
kosten veroordeelt, na te hebben vermeld
dat de raadslieden van de partijen in hun
pleidooien zijn gehoord op de zittingen van
30 december 1997 en 3 februari 1998, op 30
juni 1998 is gewezen; dat het vermeldt dat
de heren Van Der Steen, ondervoorzitter,
Vandenheuvel en De Vigne, plaatsvervangende rechters, die het vonnis hebben ondertekend, tegenwoordig waren en zitting hadden,
terwijl, eerste · onderdeel, het procesverbaal van de openbare terechtzittingen
van de veertiende kamer van de rechtbank vermeldt dat in de zaak conclusie is
genomen en pleidooien zijn gehouden op de
zitting van 9 december 1997, alwaar tegenwoordig waren de heren Van Der Sj;een
en De Vigne alsook mevrouw Van Damme,
die twee laatstgenoemden zitting hielden
als plaatsvervangende rechters, dat de zaak
voor voortgezette behandeling met het oog
op de neerlegging van de dossiers is verdaagd naar de zitting van 3 februari 1998
(1) Zie Cass., 14 dec. 1993, A.R. 7169, nr. 524;
16 mei 1994, A.R. S.93.0115.F, nr. 241.
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die werd bijgewoond door dezelfde magis~
traten als de zitting van 9.december 1997
en dat het op tegenspraak gewezen eindvonnis op de zitting van 30 juni 1998 is uitgesproken door de rechtbank, die nogaltijd uit dezelfde magistraten bestond; het
proces-verbaal van de terechtzittingen en
het bestreden vonnis op twee punten met
elkaar in strijd zijn; immers, enerzijds, het
proces-verbaal vermeldt dat de partijen hun
pleidooien hebben gehouden en hun dossiers hebben neergelegd op 9 december
1997 en 3 februari 1998, terwijl het vonnis vermeldt dat de raadslieden werden gehoord op de terechtzittingen van 30 december 1997 en 3 februari 1998, anderzijds,
het proces-verbaal van de zitting van 30
juni 1998 waarop het vonnis is uitgesproken vermeldt dat, naast de heren Van Der
Steen en De Vigne, ook mevrouw Van
Damme tegenwoordig was, terwijl het vonnis vermeldt dat, naast de twee eerstgenoemden, de heer Vandenheuvel en niet
mevrouw Van Damme tegenwoordig was;
het Hof dus de regelmatigheid van de
rechtspleging niet kan nagaan : 1) noch wat
de datum van de zittingen betreft waarop
de pleidooien in de zaak werden gehouden, daar het proces-verbaal gewag maakt
van de data 9 december 1997 en 3 februari
1998, maar nergens melding maakt van
een zitting van 30 december 1997, ofschoon
die datum vermeld staat in het vonnis hoewei het geen melding maakt van een zitting van 9 december 1997 (schending van
de artikelen 149 van de Grondwet, 757,
758, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en
van het recht van verdediging); 2) noch wat
de idenditeit betreft van de rechters die de
zittingen van 9 december 1997, 30 december 1997, 3 februari 1998 en 30 juni 1998
hebben bijgewoond; uit het bestreden vonnis immers weliswaar blijkt dat de beer
Vandenheuvel dat vonnis heeft uitgesproken en ondertekend, maar uit geen enkel
stuk van het dossier blijkt dat hij de zittingen van 9 en 30 december 1997 en 3 februari 1998 waarop de pleidooien werden
gehouden, heeft bijgewoond; het procesverbaal van de terechtzitting overigens niet
vermeldt dat hij tegenwoordig was op de
zitting van 30 juni 1998 maar wel dat die
zitting werd bijgewoond door mevrouw Van
Damme; ofschoon uit het proces-verbaal
van de terechtzitting blijkt dat mevrouw
Van Damme de terechtzittingen van 9 december 1997, 3 februari 1998 en 30 juni
1998 heeft bijgewoond, uit dat procesverbaal niet blijkt dat zij een terechtzitting van 30 december 1997 heeft bijgewoond en, wat de terechtzitting van 30 juni
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1998 betreft, het bestreden vonnis zelfniet
vermeldt dat zij op die zitting tegenwoordig was, maar wel de heer Vandenheuvel
en niet mevrouw Van Damme; het Hof derhalve daaruit niet kan opmaken ofhet vonnis, overeenkomstig artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, wel is gewezen door het
voorgeschreven aantal rechters en of zij wel
alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond (schending van de artikelen 149 van
de Grondwet, 779,780, inzonderheid 1°, en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, blijkens de vermeldingen van het proces-verbaal van
de terechtzittingen, de pleidooien in de
zaak zijn gehouden op 9 december
1997 in tegenwoordigheid van de rechters VanDer Steen, ondervoorzitter,
Van Damme, plaatsvervangend rechter, en De Vigne, plaatsvervangend
rechter, en dat de zaak voor voortgezette behandeling met het oog op de
neerlegging van de dossiers is verdaagd naar de zitting van 3 februari
1998, waarop, in tegenwoordigheid van
dezelfde rechters, de dossiers werden neergelegd, het debat werd gesloten en de zaak in beraad genomen; dat
hetzelfde proces-verbaal, waarin wordt
vastgesteld dat de rechtbank haar vonnis heeft gewezen op de terechtzitting van 30 juni 1998, gewag maakt
van dezelfde samenstelling van de
rechtbank, terwijl het door de griffier eensluidend verklaard afschrift
van het vonnis vermeldt dat het is uitgesproken door de rechters VanDer
Steen, Vandenheuvel en De Vigne,
zonder dat blijkt dat de rechter Vandenheuvel, met toepassing van artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, door de voorzitter van
de rechtbank is aangewezen ter vervanging van de wettig verhinderde
rechter Van Damme;
Overwegende dat het Hof, ten gevolge van de tegenstrijdige vermeldingen van het bestreden vonnis en van
het proces-verbaal van de terechtzitting van 30 juni 1998, niet kan nagaan of het vonnis, naar het vereiste
van artikel 779, eerste lid, van voornoemd wetboek, is gewezen door de
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rechters die alle zittingen over de zaak
hebben bijgewoond;
Dat het onderdeel, in zoverre, 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 Nijvel, zitting houdend in hager beroep.
22 april 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Delahaye.
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1 o HOGER BEROEP -

TUCHTZAKEN ORDE VAN GENEESHEREN- BESLISSING VAN
DE PROVINCIALE RAAD -HOGER BEROEPVORM.

2° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDENORDE VAN GENEESHEREN- BESLISSING VAN
DE PROVINCIALE RAAD- HOGER BEROEPVORM.

3° ARTS- TUCHTZAKEN- BESLISSING VAN
DE PROVINCIALE RAAD- HOGER BEROEPVORM.

1 o, 2° en 3° Het naleven van de regel valgens welke het beroep tegen een beslissing van de provinciale raad van de Orde
van Geneesheren bij aangetekende brief
wordt gestuurd aan de voorzitter van de
provinciale orde die de beslissing heeft gewezen, is een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van het beroep; het beroep dat bij aangetekende brief aan de
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raad van beroep wordt gestuurd is bijgevolg niet ontvankelijk (1). (Art. 29 K.B.
6 feb. 1970.)
(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.98.0012.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 12 mei 1998 gewezen door de Franstalige raad van beroep van de Orde van Geneesheren;
Over het middel : schending van de artikelen 2, 17, 18, 21, 860, 861, 862, 867,
1051, 1056, inzonderheid 3), 1057 van het
Gerechtelijk Wetboek, 13, 21, 24, 25, inzonderheid § 1, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren, 29 en 30 van het
koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot
regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der geneesheren,
doordat de bestreden beslissing het hoger beroep van eiser tegen de op 27 november 1996 gewezen tuchtrechtelijke beslissing van de raad van de Orde van
geneesheren van de provincie Henegouwen niet ontvankelijk verklaart, op grond
dat de inachtneming van artikel29 van het
koninklijk besluit van 6 februari 1970 volgens hetwelk het beroep bij een ter post
aangetekende brief wordt gestuurd aan de
voorzitter van de provinciale raad die de beslissing heeft gewezen een voorwaarde is
voor de ontvankelijkheid van het hoger beroep, zodat de artikelen 860 en 867 van het
Gerechtelijk Wetboek, die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de
rechtsmiddelen, te dezen niet van toepassing zijn, "nu het verzoekschrift in hoger
beroep dat op 13 december 1996 bij aangetekende brief is gestuurd (aan) (. .. ) de
voorzitter van de raad van beroep van de
Orde van geneesheren, place de Jamblinne
de Meux, 32/34, 1030 Brussel Schaarbeek",
niet ontvankelijk is,
terwijl volgens de artikelen 17 en 18 van
het Gerechtelijk Wetboek de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van een
rechtsvordering zijn : de bekwaamheid om
in rechte op te treden, de hoedanigheid om
ze in te stellen en een reeds verkregen en
(1) Zie Cass., 3 dec. 1992, A.R. 9474, nr. 767
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dadelijk belang; de voorwaarden voor de
ontvankelijkheid van het hoger beroep dat
een nieuw geding inleidt, los van het geding dat door de beslissing van de rechter in eerste aanleg beeindigd wordt, de
voorwaarden zijn voor de ontvankelijkheid van de rechtsvordering die in tweede
en nieuwe aanleg wordt ingesteld; het hager beroep, overeenkomstig de artikelen 17
en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, ontvankelijk is, als de appellant hoedanigheid heeft om te handelen, dat wil zeggen als hij partij in eerste aanleg is
geweest, en doet blijken van een belang, namelijk een nadeel dat voortvloeit uit de bestreden beslissing; het hoger beroep tegen elke beslissing, op straffe van nietontvankelijkheid moet worden ingesteld
binnen de bij de wet voorgeschreven termijn; de ontvankelijkheid van het hoger beroep bovendien onderworpen is aan de voorwaarde dat bepaalde vormen van de akte
van hoger beroep zelf worden nageleefd,
wanneer zij substantieel'zijn of op straffe
van nietigheid zijn voorgeschreven; uit artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek
volgt dat, buiten de voor het aanwenden
van een rechtsmiddel bepaalde termijnen, die op straffe van verval zijn voorgeschreven, de overige rechtsvormen, wanneer ze niet regelmatig worden vervuld,
enkel tot nietigheid van de akte en dus tot
de eventuele niet-ontvankelijkheid van de
rechtsvordering kunnen leiden, als de wet
die onregelmatigheid uitdrukkelijk als een
grond tot nietigheid fanmerkt; een proceshandeling, meer bepilald een akte van hager beroep, buiten de in artikel 862, § 1,
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde gevallen, bovendien slechts nietig kan worden verklaard als de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de
partij die de exceptie opwerpt; artikel 867
van het Gerechtelijk Wetboek hoe dan ook
bepaalt dat "het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling of van een vorm niet tot nietigheid kan leiden, wanneer uit de
gedingstukken blijkt dat de handeling het
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt (.. .)"; het hoger beroep binnen de wettelijke termijn wordt ingesteld, onder meer
"bij ter post aangetekende brief die aan de
griffie wordt gezonden, wanneer de wet
deze wijze van voorziening uitdrukkelijk
voorschrijft (... )" (artikel 1056, 3) van het
Gerechtelijk Wetboek); wanneer de wet bepaalt dat het hoger beroep bij aangetekende brief kan worden ingesteld, het verzuim van die vorm, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling van de wet,
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niet leidt tot de nietigheid van het hoger beroep; artikel2 van het Gerechtelijk Wethoek bepaalt dat "de in dit wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle
rechtsplegingen, behoudens wanneer deze
geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de
bepalingen van dit wetboek"; de regels van
het Gerechtelijk wetboek inzake de ontvankelijkheid van het hoger beroep en de
nietigheid van de proceshandelingen van
toepassing zijn op de procedures voor de
provinciale raden van de Orde van geneesheren en voor de raad van beroep van die
orde, daar geen enkele bepaling van de koninklijke besluiten van 10 november 1967
en 6 februari 1970 afwijkt van de in het
Gerechtelijk Wetboek neergelegde beginselen inzake de ontvankelijkheid van het
hoger beroep en de nietigheid van de
proceshandelingen; artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 november 1967 bepaalt dat "elke raad van beroep, volgens de
regelen bepaald in de artikelen 24 en 25,
kennisneemt van het hoger beroep tegen de
beslissingen" van de provinciale raden,
welk rechtsmiddel onder meer wordt ingesteld door de betrokken geneesheer (artikel21); de Koning "bepaalt welke procedure wordt gevolgd voor de provinciale
raden en voor de raden van beroep"; voornoemd koninklijk besluit onder meer "de
bepalingen bevat betreffende (... ) de rechtsmiddelen tegen de terzake gewezen beslissingen (... )" (artikel 24, § 1); dat hoger beroep wordt ingesteld "met inachtneming
van de regelen bepaald door de Koning,
hetzij door de geneesheer, binnen vijftien
dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing (... )" (artikel25, § 1); artikel29 van
het koninklijk besluit van 29 mei 1970 weliswaar bepaalt dat "het hoger beroep bij
een ter post aangetekende brief wordt gestuurd aan de voorzitter van de provinciale raad, die de beslissing heeft gewezen"; die bepaling evenwel geen bijzondere
sanctie oplegt wanneer de vereiste vorm
werd verzuimd of onregelmatig is; het met
name niet bepaalt dat het hoger beroep, dat
binnen de bij artikel 25, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 1967 bepaalde wettelijke termijn wordt ingesteld,
nietig of niet ontvankelijk is, als de bij artikel 29 voorgeschreven vormen niet in acht
genomen worden, ofwel omdat het niet bij
ter post aangetekende brief is verzonden,
ofwel omdat het niet ter kennis gebracht is
van de voorzitter van de provinciale raad
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die de bestreden beslissing heeft gewezen; het koninklijk besluit van 29 mei 1970
bovendien, ook al zou het op stra:ffe van nietigheid van de akte van hoger beroep en,
derhalve, op straffe van de nietontvankelijkheid van het rechtsmiddel zelf,
bepalen dat de akte ter kennis moet worden gebracht van de voorzitter van de provinciale raad van de Orde van geneesheren die de bestreden tuchtrechtelijke
beslissing heeft gewezen, artikel 867 van
het Gerechtelijk Wetboek dan nog de onregelmatigheid, die erin bestaat dat het verzoekschrift in hoger beroep ter kennis is gebracht van de voorzitter van de Franstalige
raad van beroep van de Orde van geneesheren, zou dekken, daar dat orgaan bevoegd was om van dat rechtsmiddel kennis te nemen; het door het koninklijk
besluit van 6 februari 1970 beoogde doel is
bereikt door de binnen de wettelijke termijn, bij aangetekende brief van 13 december 1996 gedane kennisgeving van de
akte van hoger beroep aan de voorzitter
van de raad van beroep, nu het rechtsmiddel tegen een tuchtrechtelijke beslissing, die
in eerste aanleg gewezen was door een provinciale raad van de Orde van Geneesheren, bij de raad van beroep is ingesteld; artikel 30 van het koninklijk besluit van 29
mei 1970 trouwens bepaalt dat "de voorzitter van de provinciale raad (. .. ) de akte
van hoger beroep samen met het volledig
dossier (... ) onmiddellijk stuurt aan de bevoegde raad van beroep"; het bij de wet beoogde doel is bereikt dankzij het feit dat de
akte van hoger beroep van eiser, binnen
vijftien dagen na de bestreden beslissing,
bij aangetekende brief van 13 december
1996 ter kennis is gebracht van de voorzitter van de raad van beroep; de bestreden beslissing, nu ze niet vaststelt dat het
hoger beroep tegen de bestreden beslissing van 27 november 1996, dat
bij aangetekende brief van 13 december 1996 ter kennis werd gebracht van
de voorzitter van de raad van beroep
van verweerder, niet binnen de wettelijke termijnen is ingesteld en evenmin
dat het rechtscollege in hoger beroep niet
binnen die termijn werkelijk kennisgenomen had van dat rechtsmiddel, niet
naar recht verantwoord is :

Overwegende dat artikel 29 van het
koninklijk besluit van 6 februari 1970
tot regeling van de organisatie en de
werking der raden van de Orde van
Geneesheren bepaalt dat het beroep bij
een ter post aangetekende brief wordt

gestuurd aan de voorzitter van de provinciale raad, die de beslissing heeft
gewezen;
Dat het naleven van die bepaling
een voorwaarde is voor de ontvankelijkheid van het hoger beroep;
Overwegende dat de in het middel
aangewezen artikelen 860, 861, 862 en
867 van het Gerechtelijk Wetboek betrekking hebben op de nietigheid van
de proceshandelingen; dat zij niets bepalen omtrent de voorwaarden voor de
ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen;
Overwegende dat de bestreden beslissing, nu ze vaststelt dat eiser hoger beroep heeft ingesteld bij aangetekende brief, gericht aan " ... de
voorzitter van de raad van beroep van
de Orde van geneesheren", dat hoger beroep wettig niet ontvankelijk
verklaart;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 april 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Delahaye.
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1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - AMBTSHALVE AFWIJZING VAN VORDERING- GEEN
HEROPENING DER DEBATTEN- GEVOLG.

2o RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN -AMBTSHALVE AFWIJZING
VAN VORDERING DOOR DE RECHTER- GEEN
HEROPENING DER DEBATTEN- GEVOLG.
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3° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE

ZAKEN -ALGEMEEN -AMBTSHALVE AFWIJZING
VAN VORDERING- GEEN HEROPENING DER
DEBATTEN- GEVOLG.

4o VORDERING IN RECHTE- BURGERLIJKE ZAKEN -AMBTSHALVE AFWIJZING VAN
VORDERING DOOR DE RECHTER- GEEN HEROPENING DER DEBATTEN- GEVOLG.

1°, 2°, 3° en 4° De rechter die ambtshalve
in subsidiaire orde gestelde vorderingen, ongeacht de gebruikte bewoordingen, afwijst om reden van tegenstrijdigheid en onverzoenbaarheid met de in
hoofdorde gestelde eis, zonder het debat
te heropenen, schendt art. 774, tweede lid,
Ger. W. en miskent het recht van verdediging (1). (Art. 774, tweede lid, Ger.W.)
(NEEFS T. VANDENDRIES)
ARREST

(A.R. C.97.0046.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 77 4 en, voor zoveel als nodig, 1042, van het Gerechtelijk
Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, en van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing besloot tot het gebrek aan
bewijs van het door eiser in ondergeschikte
orde opgeworpen onverschuldigd karakter van diens betaling aan verweerder, alsook van de in uiterst ondergeschikte orde
aangehaalde verrijking zonder oorzaak van
verweerder op grond van de overweging :
" ... (eiser) in ondergeschikte orde voorhoudt dat het om een onverschuldigde betaling gaat; dat hij alsdan slechts de teruggave vraagt van het bedrag van 330.000
frank, te vermeerderen met de intresten.
... dat indien (eiser) terecht opwerpt dat
.voor het welslagen van deze vordering enkel de betaling en het onverschuldigd karakter ervan dient te worden aangetoond,
te dezen dient vastgesteld dat (eiser) het
(1) Zie Cass., 26 dec. 1986, A.R. 5176, nr. 258.
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bewijs niet levert van de onverschuldigdheid van de gedane betaling.
... dat (eiser) in hoofdorde het bestaan
van de overeenkomst aanduidt als oorzaak van de gedane betaling; dat de overhandiging van het bedrag van 330.000
frank dan ook niets anders was dan de uitvoering van de contractuele verplichting tot
inbreng van 330.000 frank in gemeenschap
met{verweerder)"; "dat in die optiek het
wel degelijk ging om een verschuldigde betaling.
... dat het gebrek aan bewijs van het bestaan van de ingeroepen overeenkomst, zoals hiervoor vastgesteld, niet impliceert dat
deze overeenkomst niet bestaat; dat (eiser) zich evenwel niet tegelijker tijd op het
bestaan van de overeenkomst kan beroepen als op het niet-bestaan ervan; dat enkel in dat laatste geval er sprake zou kunnen zijn van een onverschuldigde betaling.
.. . dat door in hoofdorde zich op de contractuele relatie tussen partijen te beroepen, (eiser) het onverschuldigd karakter
van de gedane betaling tegenspreekt; dat
bij gebrek aan bewijs van het onverschuldigd karakter van de gedane betaling dit
geen rechtsgrond kan opleveren om de terugbetaling te eisen.
... dat om zelfde reden de in meest ondergeschikte orde door (eiser) ingeroepen
rechtsgrond van de verrijking zonder oorzaak ongegrond is; dat (eiser) de contractuele verbintenis en de bedoeling om dit bedrag later met winst terug te verkrijgen
aanduidt als de oorzaak van de overhandiging van de gelden aan (verweerder); dat
het winstoogmerk de drijfveer is geweest
waarom (eiser) de gelden heeft bezorgd aan
(verweerder).
... dat de vordering van (eiser) dan ook
ongegrond is, zonder dat verder dient onderzocht of de door (verweerder) ingeroepen achterliggende beweegredenen voor de
overhandiging van de gelden met de waarheid stroken." (arrest derde blad, voorlaatste alinea e.v. tot einde vierde blad),

terwijl, eerste onderdeel, uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, de
beroepsconclusie van verweerder in het bijzonder, niet kan worden afgeleid dat verweerder zich zou hebben beroepen op de
aangehaalde overwegingen van het arrest, naar dewelke het louter bestaan van
een niet-bewezen overeenkomst tot gevolg zou hebben dat respectievelijk de onverschuldigde betaling en/ofverrijking zonder oorzaak te dezen zijn uitgesloten,

_.::_ _____ _
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Uit deze stukken integendeel blijkt dat
verweerder zich uitsluitend had beroepen op de feitelijke aanvoering van de beweerdelijke terugbetaling van geldsommen die hij aan eiser had voorgeschoten om
zowel de onverschuldigde betaling als de
verrijking zonder oorzaak te ontkrachten,
zodat de aangevochten beslissing, die de
door eiser in ondergeschikte en uiterst ondergeschikte orde ingeroepen rechtsgrond
van zijn vordering, afwijst op de hierboven aangehaalde juridische grond, op grond
van exceptie die de partijen voor hem niet
hadden ingeroepen, zonder de heropening
der debatten te bevelen, het artikel 774 van
het Gerechtelijk Wetboek alsmede het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging miskent,
terwijl, tweede onderdeel, de bewijskracht
van een akte, zoals een neergelegde conclusie, wordt geschonden door de beslissing die een uitlegging ervan geeft die niet
met de bewoordingen ervan verenigbaar is,
zodat het hof van beroep door op grond
van hoger aangehaalde overwegingen eerst
bij de vordering in hoofdorde van eiser vast
te stellen dat laatstgenoemde zich op het
bestaan van een overeenkomst tussen hem
en verweerder had beroepen, en hierna de
vordering in ondergeschikte en uiterst ondergeschikte orde van eiser ongegrond te
verklaren, omdat respectievelijk van een
onverschuldigde betaling of een verrijking zonder oorzaak geen sprake kan zijn
aangezien de betaling door eiser werd verricht in uitvoering van een bestaande, doch
onbewezen overeenkomst, van de conclusie van eiser een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, nu uit een aanvoering in hoofdorde
geen argument kan worden afgeleid ten
aanzien van stellingen in ondergeschikte
orde, waarin precies wordt uitgegaan van
de hypothese dat de aanvoering in hoofdorde niet zou worden aanvaard, waaruit de
schending der artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek volgt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat verweerder heeft aangevoerd dat het bestaan van een niet
bewezen overeenkomst die de rechtsgrond in hoofdorde uitmaakt van de
vordering van eiser, leidt tot de verwerping van de subsidiaire rechtsgronden van onverschuldigde beta-

ling of verrijking zonder oorzaak, om
reden dat men zich niet tegelijkertijd op het bestaan van genoemde
overeenkomst kan beroepen als op het
niet-bestaan ervan;
Dat het arrest dat ambtshalve bedoelde in subsidiaire orde gestelde vorderingen, ongeacht de gebruikte bewoordingen, afwijst om reden van
tegenstrijdigheid en onverzoenbaarheid met de in hoofdorde gestelde eis,
zonder het debat te heropenen, artikel 77 4, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt en het recht
van verdediging miskent;
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 Hof van Beroep
te Brussel.
23 april 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Biitzler en De Gryse.
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1o KOOPHANDEL. KOOPMAN- ONDERLINGE

VERZEKERINGSVERENIGING
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ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING
~ELSRAJUU{TER

2° HANDELSREGISTER -

ONDERLINGE
VERZEKERINGSVERENIGING - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING- INSCHRIJVING
IN HET HANDELSREGISTER

3° ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERING-
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CAXA BELGIUM N.V.
T. TRAVHYDRO-ECHAFAUDAGES N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. C.98.0024.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 1997 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;

ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING~ELSRAJUU{TER

4° VERZEKERING- LANDVERZEKERINGONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGINGARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING
HANDELSRAJUU{TER

5° VENNOOTSCHAPPEN- ALGEMEEN.
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS- OPTREDEN
INRECHTE.

6° VORDERING IN RECHTE -

RECHTSPERSOON- HANDELSVENNOOTSCHAPPEN.

1o, 2°, 3° en 4 o Een onderlinge verzekeringsvereniging die aan de vereisten voldoet
van art. 2 Verzekeringswet (1874) heeft
geen handelskarakter en moet niet ingeschreven zijn in het handelsregister nu
het doel van de vereniging met rechtspersoonlijkheid bepaalt of die vereniging al dan niet een handelskarakter
heeft (1); de omstandigheid dat een dergelijke vereniging een portefeuille
arbeidsongevallenverzekeringen overneemt van een premieverzekeraar en als
gevolg hiervan voor een deel van haar
werkelijke activiteit oak handelsdaden
stelt, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat
zij een inschrijving moet nemen in het
handelsregister (2). (Art. 2 Verzekeringswet 11 juni 1874.)
5° en 6° Art. 703 Ger. W. dat een regel van
burgerlijke rechtspleging inhoudt, is niet
enkel toepasselijk op handelsvennootschappen, maar geldt voor alle rechtspersonen (3). (Art. 703 Ger.W.)
(1) Zie Cass., 9 jan. 1996, A.R. P.94.1405, nr. 20.
(2) Zie Nouelles, Droit Social, Iv, Accidents du
travail, nrs. 1432 e.v. (i.h.b. § 7).
(3) Zie Cass., 19 mei 1972, A. C., 1972, 876.

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2 van de Verzekeringswet van 11 juni 1874, 2, inzonderheid zesde lid, van hoek I, titel I, van het
Wetboek van Koophandel, zoals gewijzigd
bij wet van 3 juni 1956, 41 en 42 van het
koninklijk besluit van 20 juli 1964 tot cotirdinering van de wetten betreffende het
handelsregister, en 703 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep de vordering tot hervatting van het geding door de
"Gemeenschappelijke Kas AXA" en eisers'
incidenteel beroep tegen het vonnis van 21
oktober 1992 en vordering tot hervatting
van het geding ontoelaatbaar verklaart, op
volgende gronden : " ... Met de appellante
moet (. ..) aangenomen worden dat deze hervatting van het geding niet toelaatbaar is,
bij gebreke aan (de vereiste) inschrijving in
het handelsregister van de eiseres in hervatting van het geding;
immers,
4.1 De 'mutualiteit' inzonderheid de vereniging van verzekering, zoals gecreeerd bij
art. 2 van de verzekeringswet van 11 juni
1874, is gebaseerd op de solidariteit tussen haar leden die allen hetzelfde doel beogen, met name een zekerheid verstrekken aan het individu doordat het risico
wordt gespreid over alle leden;
de mutualistische verzekering mist
daarom principieel elk winstoogmerk;
de leden betalen dan ook geen premie
(waarin de winstmarge is begrepen), doch
een (veranderlijke) bijdrage waarop de aard
en omvang der schadegevallen onmiddellijk repercussie hebben, evenals de uitgezette administratiekosten.
4.2 Wanneer de n.v. De Belgische Bijstand, die een handelsvennootschap is die
uiteraard (noodzakelijk) een winstoogmerk heeft haar bedrijvigheid (tak arbeidsongevallen) overdraagt aan een derde, dan
neemt deze derde de rechten en plichten
over van de rechtsvoorganger, zoals deze
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spruiten (hoofdzakelijk) uit de polis en de
wetgeving op de arbeidsongevallen.
Het is evident dat de verzekeringsnemers, klanten van de n.v. De Belgische Bijstand, niet te aanzien zijn als '1eden" die
toetreden tot een vereniging van verzekering (waarvan de voorwaarden bepaald zijn
door de algemene vergadering van de mutualiteit en gelden voor alle aangesloten leden), doch een overgedragen clientele uitmaken, lastens wie geen bijdragen doch de
met de n.v. De Belgische Bijstand bedongen premies worden gei'nd en tegenover wie
de rechten en verplichtingen, spruitend uit
deze polis gelden.
De gebruikelijke divergentie in de verschillende polissen uitgaande van een commerciele vennootschap, aangepast aan de
desiderata van de verzekeringsnemers, is
op zich strijdig met het principe van de vereniging van verzekering;
Immers, deze laatste beoogt precies het
in gemeenschap brengen van risico's die op
een en dezelfde manier worden gewaardeerd en op een gelijkaardige en gelijkwaardige manier door alle leden worden gedragen.
Door te handelen zoals in concreto gedaan, heeft de overneemster, de Gemeenschappelijke Kas AXA, zich niet langer gedragen als een mutualistische vereniging,
doch als een commerciele vennootschap die
de individuele contracten aangegaan door
haar rechtsvoorgangster heeft overgenomen en tot de hare gemaakt, derwijze objectieve daden van koophandel stelt (art. 2,
al. 6, WB. kh.: Als daad van koophandel
merkt de wet aan : (... ) Elke onderneming
( ... )van verzekeringen met premien), met
het winstoogmerk daaraan inherent.
Hoe zeer dit alles juist is moge ten overvloede blijken uit het feit dat de 'Gemeenschappelijke Kas AXA' zoals vereist voor
"vereniging van onderlinge verzekeringen" niet in rechte is getreden door haar
bestuurder(s), zoals wettelijk bepaald (of
anders, zo statutair aldus geregeld, door
haar beheerraad), doch in rechte is getreden zoals elke handelsvennootschap (art.
703, al. 2, Ger.W.);
Dit alles, onverminderd de omstandigheid dat de "Gemeenschappelijke Kas AXA:'
niet bewijst, zelfs niet beweert dat de verzekeringsnemers (die contracteerden met de
n.v. De Belgische Bijstand) als aangeslotenen deelnamen aan de (normale) werking van de vereniging van onderlinge verzekeringen.
4.3 Het voren staande impliceert dat zij
die daden van koophandel stelt - zoals
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elke koopman - dient ingeschreven in het
handelsregister;
Wanneer dit niet het geval is, kan haar
eis die strekt tot hervatting van het geding, niet worden toegelaten, overeenkomstig art. 42 en 41 van het K.B. van
20.07.1964.
4.4 Het geding werd daarop volgend, met
akte gedateerd van 06.12.1993 (in de loop
van het hoger beroep), hervat door de n.v.
AXA Belgium, als rechtsopvolger van de
"Gemeenschappelijke Kas AXA".
Waar de vordering tot gedinghervatting
door de "Gemeenschappelijke Kas AXA"
niet kon worden toegelaten door de eerste rechter, zoals hoven gesteld, waar de
"Gemeenschappelijke Kas AXA" niet
(rechtsgeldig) in zake is, kan uiteraard het
geding voor haar niet worden hervat.
De vordering tot hervatting van het geding door de n.v. AXA Belgium is derhalve
evenmin toelaatbaar.
4.5 Op dezelfde gronden kan evenmin het
incidenteel beroep van zelfde (wier vordering tot hervatting van het geding niet kan
worden toegelaten, derwijze dat ze geen
partij is in hoger beroep), ertoe strekkende
de algemeenheid der bedragen door haar/
haar rechtsvoorgangers betaald aan het
slachtoffer, te verhalen op de appellante,
met toekenning van een voorschot van 6
miljoen frank toelaatbaar worden verklaard",

terwijl ingevolge artikel 2 van de op het
ogenblik van het instellen van de vordering tot hervatting van het geding door de
rechtsvoorgangster van eiseres ("Gemeenschappelijke Kas AXA") toepasselijke Verzekeringswet van 11 juni 1874 een onderlinge verzekeringsvereniging een eigen
rechtspersoonlijkheid heeft; enkel het doel
van een vereniging met rechtspersoonlijkheid, en geenszins de feitelijke gedragingen of bedrijvigheid, bepaalt of ze een
handelskarakter heeft of niet; de onderlinge verzekering krachtens de toepasselijke wet op zich geen handelskarakter verkrijgt; de omstandigheid dat bedoelde
onderlinge verzekeringsvereniging de tak
arbeidsongevallen van een handelsvennootschap overneemt samen met het hieraan verbonden clienteel, lastens welke geen
bijdragen als leden, maar de bedongen premies worden gei:nd en tegenover wie de
rechten en verplichtingen gelden spruitend uit de diverse, onderling verschillende polissen - ongeacht het feit dat artikel 2, zesde lid, van het Wetboek van

- --

Nr. 237

-1 - ,-,_------

HOF VAN CASSATIE

Koophandel (hoek I, titell) deze bedrijvig- ·
heid als een daad van koophandel aanmerkt - geen afbreuk doet aan het feit dat
de vereniging zelf geen daden van koophandel tot doel heeft; zulks evenzeer geldt
voor de vaststelling dat de "Gemeenschappelijke Kas" in rechte is getreden "zoals
elke handelsvennootschap (art. 703, al. 2,
Ger.W)", aangezien het voorschrift van artikel 703, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op aile
rechtspersonen en niet enkel op handelsvennootschappen,
zodat het hof van beroep, op voormelde
gronden, inzonderheid dat de "Gemeenschappelijke Kas AXA zich niet langer
(heeft) gedragen als een mutualistische vereniging, doch als een commerciele vennootschap ... "en" ... in rechte is getreden zoals elke handelsvennootschap", zonder acht
te slaan op het doel van voormelde vereniging, zijn beslissing dat de exceptie van
niet-toelaatbaarheid, wegens nietinschrijving in het handelsregister van die
vereniging en de daaruit voortvloeiende excepties van niet-toelaatbaarheid tegen eiseres' vordering en incidenteel beroep, moeten worden aangenomen, niet naar recht
verantwoordt (schending van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Over de door de verweersters sub 1
en 2 opgeworpen grand van nietontvankelijkheid : het middel is niet
ontvankelijk in zoverre het aanvoert
dat de appelrechters artikel 703, lid 2,
van het Gerechtelijk Wetboek hebben geschonden daar de desbetreffende reden overtollig is :
Overwegende dat eiseres die zelfstandige reden moest bestrijden om te
verhinderen dat het middel als niet
ontvankelijk zou worden verworpen;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat, krachtens de wet
op het handelsregister, de handelsvennootschappen in het handelsregister moeten worden ingeschreven; dat
die verplichting in de regel niet geldt
voor verenigingen die geen handelskarakter hebben;
Overwegende dat, onder het stelsel geldend toen de "Gemeenschappelijke Kas Axa" het geding hernomen
heeft en incidenteel beroep heeft in-
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gesteld tegen het vonnis van 21 oktober 1992, het doel van een vereniging
met rechtspersoonlijkheid bepaalt of
die vereniging al dan niet een handelskarakter heeft;
Dat een onderlinge verzekeringsvereniging die aan de vereisten voldoet van artikel 2 van de te dezen toepasselijke wet van 11 juni 1874, geen
handelskarakter heeft en niet ingeschreven moet zijn in het handelsregister;
Dat de omstandigheid dat een dergelijke vereniging in de loop van haar
bestaan een portefeuille arbeidsongevallenverzekeringen overneemt van
een premieverzekeraar en als gevolg
hiervan voor een deel van haar werkelijke activiteit ook handelsdaden
stelt, niet tot noodzakelijk gevolg heeft
dat zij een inschrijving moet nemen in
het handelsregister;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de Gemeenschappelijke Kas, mutualistische vereniging,
een portefeuille heeft overgenomen
van een premieverzekeraar en aldus
een zekere periode een activiteit van
premieverzekeraar heeft gehad "en
zich niet langer heeft gedragen als een
mutualistische vereniging"; dat zij
hieruit afleiden dat de Gemeenschappelijke Kas noodzakelijkerwijze een inschrijving had moeten nemen in het
handelsregister omdat zij de hoedanigheid van handelsvennootschap had
verworven; dat zij op die gronden oordelen dat de hervatting van het geding en het incidenteel beroep van de
Gemeenschappelijke Kas niet ontvankelijk waren;
Dat zij zodoende hun beslissing niet
naar recht verantwoorden;
Overwegende dat de appelrechters
voor het overige hun beslissing nog
gronden op de reden dat de Gemeenschappelijke Kas "niet in rechte is getreden door haar bestuurders, zoals
wettelijk bepaald (. .. ) doch in rechte is
getreden zoals elke handelsvennootschap (artikel 703, alinea 2, Gerechtelijk Wetboek)";
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Overwegende dat laatstgenoemd artikel, dat een regel van burgerlijke
rechtspleging inhoudt, evenzeer geldt
voor alle rechtspersonen en niet enkel toepasselijk is op handelsvennootschappen;
Dat het arrest op die grond evenmin vermocht te beslissen dat de genoemde handelingen niet ontvankelijk waren;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit uitspraak
doet over de rechten van eiseres; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiseres in een vierde van de
kosten; houdt de overige kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
23 april 1999 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Butzler en Simont.
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INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE - BEZWAAR- KENNISGEVING
VAN AANSLAG DOOR DWANGBEVEL- VERMELDINGEN.

Wanneer kennis gegeven wordt van de aanslag bij middel van een dwangbevel, moet
niet vermeld worden vanaf welk ogenblik de termijn van bezwaar ingaat noch
aan wie een eventueel bezwaar moet war-

den gericht (1). (Art. 272 WI. B. 1964,
thans art. 371 W.I.B. 1992.)
(HEERAK GEMS B.V.B.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.98.0091.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de ten tijde van het
aanslagjaar 1991 toepasselijke artikelen
267 en 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (artikel 366 en 371
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992), artikel 1317-1322 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 97 van de Grandwet (artikel 149 van de nieuwe Grandwet),
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest vaststelt: "dat bij gebrek aan
bewijs van het regelmatig verzenden van
het aanslagbiljet de betekening van het
betalingsbevel op 9 augustus 1993, die geldt
als kennisgeving van de aanslag, de termijn van zes maanden, bepaald in artikel371 W.I.B. 92 doet lopen" en verder "dat
het bezwaarschrift dat op 26 augustus
1994, ruim een jaar na voormelde betekening van het betalingsbevel van 9 augustus 1993, bij de bevoegde directeur toekwam, laattijdig is",
terwijl, eerste onderdeel, het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag bedoeld in artikel 371 W.I.B. 1992 (272 W.I.B.
1964) de bezwaartermijn slechts kan doen
ingaan, wanneer deze aile vermeldingen bevat die nodig zijn om het bestaan van een
uitvoerbare titel te bewijzen en de belastingplichtige in staat te stellen bezwaar in
te dienen; op het betekende dwangbevel
ontbreken echter fundamentele gegevens,
zoals de datum waarop de termijn van bezwaar ingaat en de bevoegde instantie aan
wie het bezwaar moet worden gericht;
het hof van beroep kon dan ook zonder
schending van de hogervermelde bepalingen van artikel267 en 271 W.I.B. (artikel
(1) Zie Cass., 17 nov. 1988, A.R. F.906.F, nr.
163.
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366 en 371 W.I.B. 1992) en zonder schending van de bewijskracht van de akte van
9.8.1993 (artikel1317-1322 van het Burgerlijk Wetboek), niet, wettig beslissen dat
het op 26 augustus 1994 ontvangen bezwaarschrift laattijdig is;
tweede onderdeel, het aan de belastingplichtige betekende dwangbevel, de
bezwaartermijn slechts kon doen lopen, indien vastgesteld is dat dit betalingsbevel
alle noodzakelijke elementen bevat die de
belastingplichtige moeten toelaten bezwaar in te dienen; gezien dit niet werd
vastgesteld door het hofvan beroep, heeft
het hofvan beroep zijn beslissing niet op
regelmatige wijze gemotiveerd,
zodat het bestreden arrest artikel 97 van
de Grondwet (artikel 149 van de nieuwe
grondwet) schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel een
miskenning van de bewijskracht van
akten aanvoert maar niet vermeldt
welke uitlegging de appelrechters zouden gegeven hebben die onverenigbaar is met de bewoordingen van de
akte waarvan de bewijskracht zou
miskend zijn;
Overwegende dat, krachtens artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de bezwaarschriften gemotiveerd moeten
worden en op straffe van verval ingediend uiterlijk op 30 april van het jaar
na dat waarin de belasting is gevestigd, zonder dat de termijn evenwel
minder dan zes maanden mag bedragen vanaf de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de
aanslag ofvanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per kohier;
Dat noch die wetsbepaling noch
enige andere in het onderdeel vermelde bepaling oplegt dat, wanneer
kennisgegeven wordt van de aanslag
bij middel van een dwangbevel, dit
moet vermelden vanaf welk ogenblik
de termijn van bezwaar ingaat noch
aan wie een eventueel bezwaar moet
worden gericht;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het aanslagbiljet niet regelmatig verzonden werd maar dat daaropvolgend een betalingsbevel werd
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betekend dat gold als kennisgeving
van de aanslag; dat het zonder scherrding van de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen oordeelt dat de
termijn van bezwaar inging op de dag
van de betekening van het dwangbevel;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, bij ontstentenis
van daartoe strekkende conclusie, de
rechter niet uitdrukkelijk moet vermelden dat de kennisgeving alle vermeldingen bevat die nodig zijn om het
bestaan van een uitvoerbare titel te
bewijzen en de belastingplichtige in
staat te stellen bezwaar in te dienen;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 april 1999 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Dubois en Claeys Bouuaert.
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3e KAMER- 26 april 1999

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDEUITWINNINGSVERGOEDING- TOEKENNINGSVOORWAARDEN- GEVOLG.

Is naar recht verantwoord het arrest dat beslist dat geen uitwinningsvergoeding verschuldigd is, na te hebben vastgesteld dat
de door de handelsvertegenwoordiger
aangebrachte clienteel op het ogenblik van
de beeindigingen van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever niet meer aanwezig was, nu zij door de werkgever aan de
andere onderneming was afgestaan, en op
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die grond oordeelt zonder deswege te worden bekritiseerd, dat het verlies van clienteel en de daaruitvolgende schade niet het
gevolg zijn van de beeindigingen van de
arbeidsovereenkomst. (Art. 101 Arbeidsovereenkomstenwet.)

Nr. 239

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1998 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;

N.V: Carl Zeiss en dat er voor de N.V: Carl
Zeiss op het ogenblik van de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst geen mogelijkheid meer was voor toekomstige bestellingen, ten gevolge de overdracht van dit
klantenbestand. Het verlies van de clientele voor de heer Olyf en de er uit voortvloeiende schade is derhalve niet het
gevolg van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst door de N.V: Carl
Zeiss, doch is het gevolg van de overname
van het exclusieve verkooprecht en de eraan verbonden clientele door de onderneming Medinop. In die omstandigheden is de
N.V. Carl Zeiss niet gehouden tot betaling van een uitwinningsvergoeding."
(arrest p. 11),

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 4, eerste lid, 87,
88 en 101 van de Wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten (het
vierde lid van artikel101 toegevoegd zijnde
bij wet van 17 juli 1985),
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat eiser bewees vanaf 1980 als
handelsvertegenwoordiger te zijn tewerkgesteld geweest en clienteel te hebben aangebracht, eisers vordering tot het bekomen van een uitwinningsvergoeding niet
gegrond verklaart, op volgende gronden :
"De vraag dient verder te worden gesteld of
de N.V: Carl Zeiss een uitwinningsvergoeding verschuldigd is en bewijst dat
voor de heer Olyfuit de beeindiging van de
overeenkomst geen enkel nadeel volgt (art.
101, 1ste lid W.A.O.). Deze schade vloeit
voort uit de uitwinning met betrekking tot
de clientele ( ... ) of uit het verlies van de
aangebrachte clientele tengevolge de beeindiging van de arbeidsovereenkomst (... ). De
clientele moet aanwezig zijn op (het ogenblik van) de beeindiging van de arbeidsovereenkomst, wat betekent dat zij op dat
ogenblik voor de zaak een voordeel oplevert, te weten een mogelijkheid van toekomstige bestellingen (. .. ). Door de heer
Olyfwordt niet betwist dat vanaf 1 november 1993 het klantenbestand en het exclusieve verkooprecht van monturen en zonnebrillen van het merk Carl Zeiss in Belgie,
waarin hij actiefwas, verkregen werd door
de onderneming Medinop. Deze herstructurering heeft tot zijn (samen met verschillende anderen) afdanking geleid bij de N.V:
Carl Zeiss. Hieruit volgt dat het klantenbestand met betrekking tot monturen en
zonnebrillen van het merk Carl Zeiss, dat
de heer Olyf bewerkte, op (het ogenblik
van) de beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst niet meer aanwezig was bij de

terwijl voor de bij artikelen 4, eerste lid
en 88 van de Arbeidsovereenkomstenwet
van 3 juli 1978 bedoelde arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordiging,
waarop de bepalingen van titel IV krachtens artikel 87 van toepassing zijn, overeenkomstig artikel101 van dezelfde wet
geldt dat wanneer die overeenkomst wordt
beeindigd door de werkgever zonder dringende reden of door de handelsvertegenwoordiger om een dringende reden, een vergoeding wegens uitwinning verschuldigd is
aan de handelsvertegenwoordiger die een
clienteel heeft aangebracht tenzij de werkgever bewijst dat uit de beeindiging van de
overeenkomst geen enkel nadeel volgt voor
de handelsvertegenwoordiger; Aldus het
recht op een uitwinningsvergoeding ontstaat, onder de nader omschreven voorwaarden, wanneer de handelsvertegenwoordiger het aangebrachte clienteel niet
meer kan behouden wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil; De handelsvertegenwoordiger die te kennen geeft
zijn activiteit als handelsvertegenwoordiger niet meer te willen verderzetten, aldus, wat het door hem aangebrachte clienteel betreft, geen nadeellijdt ingevolge de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst;
Clienteel slechts aanwezig is wanneer zij
voor de zaak een voordeel oplevert, te weten een mogelijkheid van toekomstige bestellingen, doch het recht op een
uitwinningsvergoeding in hoofde van de
handelsvertegenwoordiger die clienteel aanbracht niet verloren gaat door het feit dat
dit clienteel om een reden onafhankelijk
van zijn wil, vanaf het ogenblik dat samenvalt met de beeindigen van zijn arbeidsovereenkomst, niet meer behoort tot
zijn gewezen werkgever; Het arbeidshofte
dezen vaststelde dat eiser als handelsvertegenwoordiger clienteel aanbracht, door
verweerster tegen 31 oktober 1993 werd

(OLYF T. CARL ZEISS N.V.)
ARREST

(A.R. S.98.0103.N)

Nr. 240
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ontslagen, en verder activiteiten als handelsvertegenwoordiger wenste te ontplooien;
Het arbeidshof tevens vaststelt dat vanaf
1 november 1993 het klantenbestand en het
exclusieve verkooprecht van monturen en
zonnebrillen van het merk Carl Zeiss,
waarin eiser actief was, verkregen werd
door een andere onderneming; het arbeidshof niet vaststelt dat deze overdracht van
clienteel te wijten was aan eiser, en het niet
verder kunnen bewerken van dit clienteel vanaf een ogenblik gelijklopend met het
einde van eiser arbeidsovereenkomst, derhalve te wijten was aan een omstandigheid onafhankelijk van de wil van eiser,
zodat het arbeidshof niet wettig eiser om
deze reden het recht op een uitwinningsvergoeding kon ontzeggen (schending van
alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Over het middel :
Overwegende dat de uitwinningsvergoeding, bepaald in artikel 101 van
de Arbeidsovereenkomstenwet, niet
verschuldigd is zo de werkgever het
bewijs levert dat uit de beeindiging
van de overeenkomst geen enkel nadeel volgt voor de handelsvertegenwoordiger;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de door eiser aangebrachte
clienteel op het ogenblik van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst bij
verweerster niet meer aanwezig was,
nu zij door verweerster aan een andere onderneming was afgestaan;
Dat het arrest op die grond oordeelt,
zonder deswege te worden bekritiseerd, dat het verlies van de clienteel en de daaruitvolgende schade niet
het gevolg zijn van de beeindiging van
de arbeidsovereenkomst;
Dat het arrest aldus de beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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clusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Biitzler en
Verbist.

Nr. 240

2e KAMER - 27 april 1999

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
-AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELENSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- CASSATIEBEROEP- BETEKENINGREGELMATIGHEID- ONTVANKELIJKHEID.

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- STRAFZAKENCASSATIEBEROEP- BETEKENING- REGELMATIGHEID - AMBTSHALVE ONDERZOEK
DOOR HET HOF VAN CASSATIE.

3° CASSATIEBEROEP.....,. STRAFZAKENVORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- BETEKENINGREGELMATIGHEID- ONTVANKELIJKHEIDAMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDELENBEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN CASSATIE.

4o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- IN HET BUITENLAND- STRAFZAKEN- OVEREENKOMST TER UITVOERING
VAN HET AKKOORD VAN SCHENGEN- TOEPASSELIJKHEID- ONHERROEPELIJKE BESLISSING OP STRAFGEBIED BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- GEDWONGEN TUSSENGEKOMEN PARTIJ- CASSATIEBEROEP- BETEKENING- WIJZE.

5o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- ONHERROEPELIJKE BESLISSING OP STRAFGEBIED- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE GEDWONGEN TUSSENGEKOMEN PARTIJ- BETEKENING- WIJZEOVEREENKOMST TER UITVOERING VAN HET
AKKOORD VAN SCHENGEN- TOEPASSELIJKHEID.

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

6° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- IN HET BUITENLAND- STRAF-

26 april 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Yerslaggeuer : de h. Boes - Gelijkluidende con-

ZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGGEDWONGEN TUSSENGEKOMEN PARTIJ- BETEKENING- BONDSREPUBLIEK DUITSLANDWIJZE- TIJDSTIP.
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7° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN-

fende de burgerlijke rechtsvordering,
goedgekeurd bij de wet van 2S maart
1954.)

VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- GEDWONGEN TUSSENGEKOMEN PARTIJ- BETEKENING- BONDSREPUBLIEK DUITSLAND - WIJZE - TIJDSTIPONTVANKELIJKHEID.

so

7o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
van de gedwongen tussengekomen partij, gericht tegen een in de Bondsrepubliek Duitsland wonende verweerder, als
geen stuk werd neergelegd waaruit blijkt
dat de voorzitter van het Landgericht of
Ambtsgericht in het rechtsgebied waarvan degene voor wie de akte van betekening is bestemd, zich bevindt, deze aan de
geadresseerde te overhandigen akte heeft
ontvangen (2). (Art. 41S Sv., art. 40, eerste lid, Ger.W.)

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
- ALLERLEI- CASSATIEBEROEP VAN DE TEGENPARTIJ- VERWERPING- GEVOLG.

1 o, 2° en 3° Het Hof van Cassatie moet
ambtshalve onderzoeken of de voorziening van een partij, die tot betekening ervan gehouden is, deze betekening heeft
verricht en of ze regelmatig is. (Art. 41S,
eerste lid, Sv.)

so

Het middel dat wordt aangevoerd voor
het geval dat het bestreden vonnis geheel of gedeeltelijk zou vernietigd worden op het cassatieberoep van de tegenpartij, heeft, wegens de verwerping van
dat cassatieberoep, geen bestaansreden
meer.

4 o en 5° Als de strafrechter .onherroepelijk in de strafzaak heeft beslist en het
cassatieberoep uitsluitend gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvordering, kan de betekening van de
voorziening van de gedwongen tussengekomen partij niet geschieden op de
wijze bepaald bij artikel 52.1 van de
Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen
van 14 juni 1985, d. i. door rechtstreekse
toezending van de gerechtelijke stukken
over de post. (Art. 49, aanhef en d, van
deze Overeenkomst.)

(ROYALE BELGE N.V. T. LAGA E.A. )
ARREST

(A.R. P.97.0214.N)

RET HOF; - Gelt op het bestreden vonnis, op 8 januari 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
I. Op de voorziening van Royale
Belge N.V.:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen eiseres:
1. van Cathy Laga en Waldemar
Woitun:
Overwegende dat mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, bij akte ter griffie neergelegd op 28
maart 1997, verklaart uit naam van
eiseres afstand zonder berusting te
doen van de voorziening;
2. van Birgit Woitun, Thomas
Schneider en Sandra Schneider :
Overwegende dat het Hof van
ambtswege moet onderzoeken of de

6° De in Belgie opgemaakte gerechtelijke en

buitengerechtelijke stukken, die enkel betrekking hebben op de rechtsvordering
van de gedwongen tussengekomen partij en die bestemd zijn voor personen die
op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland verblijven, worden, om ze
te laten betekenen, door de procureursgeneraal of door de procureurs des Konings rechtstreeks gezonden aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg'
(Landgericht of Ambtsgericht) in het
rechtsgebied waarvan degene, voor wie
het stuk is bestemd, zich bevindt; de betekening gebeurt pas op het ogenblik dat
de voorzitter het aan de geadresseerde te
overhandigen stuk ontvangt (1). (Art. 40,
eerste lid, Ger.W. en art. 1, 1°, Overeenkomst 25 april 1959 tussen de Belgische
regering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, tot het vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij
toepassing van het op 1 maart 1954 te 'sGravenhage gesloten Verdrag betref(1) Zie Cass., 8 juni 1988, A.R. 6542, nr. 613.

Nr. 240
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(2) Zie noot 1.
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Overwegende dat het Verdrag van
voorziening van een partij die krachtens artikel 418, eerste lid, Wetboek 15 november 1965 bovendien verklaart
van Strafvordering tot betekening van onverlet te laten de verdragen, waarhaar voorziening gehouden is, deze be- bij de verdragsluitende Staten partij
tekening heeft verricht en of ze regel- zijn of zullen worden en welke bepamatig is;
lingen bevatten over door he.t VerOverwegende dat, nu de strafrech- drag geregelde onderwerpen (artikel
ter onherroepelijk in de strafzaak heeft 25), met uitsluiting van het Intemabeslist en het cassatiebetoep uitslui- tionaal Verdrag betreffende de burtend is gericht tegen de beslissingen op gerlijke rechtsvordering, ondertekend
de burgerlijke rechtsvorderingen, de te 's-Gravenhage op 1 maart 1954, dat
betekening van de voorziening van de in zijn artikelen 1 tot 7 vervangen
gedwongen tussengekomen partij niet wordt door het Verdrag van 15 novemkon geschieden op de wijze bepaald bij ber 1965 (artikel 22), doch met inbeartikel52.1 van de Overeenkomst van grip van de in aansluiting aan het ge19 juni 1990 ter uitvoering van het Ak- noemde Verdrag van 1954 door de
koord van Schengen van 14 juni 1985; verdragsluitende Staten gesloten overeenkomsten, die geacht worden evenOverwegende dat uit de stukken eens van toepassing te zijn op het Verwaarop het Hof vermag acht te slaan, drag van 15 november 1965, tenzij de
blijkt dat eiseres de aan de in Duits- betrokken Staten dienaangaande anland wonende verweerders geadres- ders zijn overeengekomen (artikel 24);
seerde voorzieningen op 17 februari
Overwegende dat tussen de rege1997 heeft doen betekenen aan de procureur des Konings te Brugge; dat de ring van de Bondsrepubliek Duitsdoor haar aangezochte gerechtsdeur- land en de Belgische regering op 25
waarder tevens op 18 februari 1997 april1959 een overeenkomst werd onaan de verweerders bij ter post aan- dertekend tot het vergemakkelijken
getekende brieven een kopie van deze van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het Verdrag van 1 maart
betekening heeft toegestuurd;
1954;
Overwegende dat artikel10 van het
Overwegende dat, krachtens artiIntemationaal Verdrag van 15 november 1965, Betekening, buitenland, kel 1, 1o, van de Overeenkomst van 25
waarbij Belgie en de Bondsrepubliek april 1959, de betekening, bestemd
Duitsland partij zijn, weliswaar be- voor de personen die in Duitsland verpaalt dat de in dat artikel opgesomde blijven, door de procureurs-generaal of
bevoegdheden nopens bepaalde wij- door de procureur des Konings rechtzen van betekening door het Verdrag, streeks gezonden wordt aan de voortenzij de Staat van bestemming ver- zitter van de rechtbank van eerste
klaart zich daartegen te verzetten, on- aanleg (Landgericht of Amtsgericht) in
verlet worden gelaten, en aldus sub a het rechtsgebied waarvan degene, voor
ook de bevoegdheid gerechtelijke stuk- wie het stuk is bestemd, zich bevindt;
ken rechtstreeks over de post toe te
Overwegende dat artikel 40, eerzenden aan zich in het buitenland ste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt
bevindende personen; dat artikel 11 dat ten aanzien van hen die in Belnochtans bepaalt dat het Verdrag niet gie geen gekende woonplaats, verblijfbelet dat twee of meer verdrag- plaats, of gekozen woonplaats hebsluitende Staten over en weer toela- ben, de gerechtsdeurwaarder het
ten dat, ter betekening of kennisge- afschrift van de akte bij een ter post
ving van gerechtelijke stukken, andere aangetekende brief stuurt aan hun
wegen worden gevolgd dan die welke woonplaats ofverblijfplaats in het buiin de voorafgaande artikelen zijn ge- tenland en met de luchtpost indien de
regeld, met name zich verstaan over plaats van bestemming niet in een
rechtstreeks verkeer tussen hun we- aangrenzend land ligt, onverminderd
enige andere wijze van toezending
derzijdse autoriteiten;
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overeengekomen tussen Belgie en het
land waar zij hun woon- ofverblijfplaats hebben;
Dat de betekening, wanneer ze, zoals te dezen dient te geschieden valgens de wijze die wordt voorgeschreven door de Overeenkomst van 25
april1959, pas gebeurt op het ogenblik dat de voorzitter van hetLandgericht of Amtsgericht in het rechtsgebied waarvan degene, voor wie het
stuk is bestemd, zich bevindt, het aan
de geadresseerde te overhandigen stuk
ontvangt;
Overwegende dat geen stuk werd
neergelegd waaruit dergelijke ontvangst blijkt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
betreft:
Over het door verweerder aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening :
Overwegende dat er voor de feitenrechter geen geding aanhangig was
tussen eiseres en verweerder en het
bestreden vonnis ten voordele van de
ene en ten nadele van de andere geen
veroordeling uitspreekt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van Waldemar Woitun :
Gelet op het namens eiser ingediende verzoekschrift waarvan een
door de gri:ffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat het middel wordt
aangevoerd voor het geval dat het bestreden vonnis geheel of gedeeltelijk
zou worden vernietigd op het cassatieberoep ingesteld door Royale Belge
N.V.;
Dat het middel, wegens de hierna
uit te spreken verwerping van die
voorziening, geen bestaansreden meer
he eft;

Nr. 241

Om die redenen, ongeacht de namens het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds neergelegde memorie
van antwoord, in zoverre deze meer
opwerpt dan de niet-ontvankelijkheid
van de tegen hem door de Royale
Beige N.V. ingestelde voorziening, ongeacht de memorie van wederantwoord van de Royale Beige N.V.
welke ter gri:ffie van het Hof werd
neergelegd op 13 juni 1997, dit is buiten de termijn van twee maand bepaald bij artikel 420bis, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering, de zaak
ingeschreven zijnde op de algemene rol
op 12 februari 1997, verleent akte van
de door de Royale Belge N.V. gedane
afstand van haar voorziening tegen de
beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen haar van Cathy
Laga en Waldemar Woitun; verwerpt
de voorzieningen voor het overige; veroordeelt de eisers in de kosten van hun
respectieve voorziening.
27 april 1999 - ze kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggeuer : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Aduocaten : mrs. Houtekier en
Butzler.

Nr. 241

ze KAMER -

27 april 1999

1o BEWIJS -

STRAFZAKEN - GETUIGEN OPROEPING- VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE
- GRENZEN- TAAK VAN DE RECHTER

zo

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D- GETUIGEN - OPROEPING- VERZOEK VAN DE BEKLAAGDEGRENZEN- TAAK VAN DE RECHTER

3° BEWIJS- STRAFZAKEN- GETUIGENRECHT OP TEG~NSPRAAK.
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4o

RECHTENVANDEMENS-VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- GETUIGEN- RECHT OP TEGENSPRAAK.

5°

BEWIJS - STRAFZAKEN- GETUIGENANONIEME GETUIGE - OPROEPING- VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE -AFWIJZING- REDENEN.

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D- GETUIGEN- ANONIEME GETUIGE - OPROEPING- VERZOEK
VAN DE BEKLAAGDE - AFWIJZING - REDENEN.

7o

BEWIJS - STRAFZAKEN - GETUIGEN ANONIEME GETUIGE- BEWIJSWAARDE.

go

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.3 -ARTIKEL 6.3.D- GETUIGEN -ANONIEME GETUIGE- BEWIJSWAARDE.

go

BEWIJS - STRAFZAKEN- GETUIGENONDERVRAGING TIJDENS HET VOORONDERZOEK- ONDERZOEK TER TERECHTZITTINGAFWEZIGHEID VAN DE GETUIGE- GEVOLG.

10°

RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - GETUIGEN
- ONDERVRAGING TIJDENS HET VOORONDERZOEK- ONDERZOEK TER TERECHTZITTINGAFWEZIGHEID VAN DE GETUIGE- GEVOLG.

11 o RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D- GETUIGENONDERVRAGING TIJDENS HET VOORONDERZOEK- ONDERZOEK TER TERECHTZITTINGAFWEZIGHEID VAN DE GETUIGE- GEVOLG.

12°

RECHT VAN VERDEDIGING STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- GETUIGEN- ONDERVRAGING TIJDENS HET VOORONDERZOEK- ONDERZOEK TER TERECHTZITTING - AFWEZIGHEID VAN DE GETUIGE GEVOLG.

13°

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN STRAFVORDERING- RECHTSMACHT VAN DE
RECHTER- OPENBAAR MINISTERIE - VOEGING VAN DOSSIER

14°

OPENBAAR MINISTERIE- STRAFVORDERING- RECHTSMACHT VAN DE RECHTER- VOEGING VAN DOSSIER
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15°

RECHT VAN VERDEDIGINGSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VOEGING
VANDOSSIER-VERZOEKVANDEBEKLAAGDE
- RECHTSMACHT VAN DE RECHTER- OPENBAAR MINISTERIE.

1° en 2° Aan de beklaagde komt geen onbeperkt recht toe om het oproepen van getuigen voor het gerecht te bekomen; het
staat de rechter te antwoorden op een
door de beklaogde gedaan verzoek om een
getuige te horen en te oordelen of dit verhoor noodzakelijk is voor het achterhalen van de waarheid (1).
3° en 4° In principe moet, wanneer het ver-

hoor van een getuige noodzakelijk is voor
het achterhalen van de waarheid, die getuige ter terechtzitting worden ondervraagd teneinde het recht op tegenspraak
te verzekeren (2).
5° en 6° Van het ondervragen van een ge-

tuige ter terechtzitting, op een door de beklaagde gedaan verzoek, kan bij uitzondering worden afgeweken wanneer het
noodzakelijk is om de anonimiteit van een
vertrouwenspersoon van de politie die zelf
geen politiebeambte is, te bewaren teneinde hem en zijn familie te beschermen
- wat impliceert dat omtrent deze persoon geen informatie wordt verstrekt - of
om in de toekomst nog op hem een beroep te kunnen doen (3).
7° en go Het bewijs tegen een beklaagde
mag ingeengeval uitsluitend ofin doorslaggevende mate stoelen op een anonieme verklaring (4).
go, 10°, 11° en 12° Het gebruik van een getuigenis afgelegd tijdens het vooronderzoek schendt op zich het recht van de beklaagde op een eerlijk proces en op het
laten ondervragen van getuigen niet, voor
zover zijn recht van verdediging wordt
geeerbiedigd; dit is het geval wanneer de
(1) Zie Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.653.F, nr.
16.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie Cass., 15 juli 1997, A.R. P.97.0780.N, nr.
314, 12 mei 1998, A.R. P.96.263.N, nr. 240, en 12
jan. 1999, A.R. P.98.1204.N, nr. 13, zie ook
E.H.R.M., arrest Van Mechelen e. a. t. Nederland, van 23 april1997, Rec., 1997-III en de beschouwingen, onder dit arrest, van de CanT, J.,
La preuve par temoignage anonyme et les droits
de la defense, in Rev.trim.dr.h., 1998, 157-168.
(4) Zie noot nr. 3.
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beklaagde voldoende de gelegenheid heeft
gekregen om de getuigenis te betwisten en
de getuige te ondervragen, hetzij op het
ogenblik dat de getuigenis afgelegd wordt,
hetzij op een later tijdstip; de omstandigheid dat deze getuige, op het ogenblik van de behandeling van de zaak ten
gronde, niet meer aan te treffen is en dan
ook niet ter terechtzitting kan worden verhoord, levert op zich evenmin een schending op van het recht van verdediging en
het vereiste van een eerlijk proces. (Art.
6.1 en 6.3.d E.V.R.M.)
13°, 14° en 15° De rechter heeft geen rechts-

macht om het openbaar ministerie te bevelen een ander strafdossier bij de bij hem
aanhangige strafzaak te voegen.
(MORREELS)
ARREST

(A.R. P.97.0860.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 mei 1997 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de
griffier van het Hofvoor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 6.1
E.V.R.M. de eerbiediging van het recht
van verdediging en van het recht op
een eerlijk proces waarborgt; dat ar-/
tikel 6.3.d E.V.R.M. in het bijzonder
aan de beklaagde het recht erkent om
getuigen a charge te ondervragen of te
doen ondervragen en het oproepen en
de ondervraging van getuigen a
decharge te doen geschieden in dezelfde voorwaarden als het geval is
met de getuigen a charge;
Dat aan de beklaagde evenwel geen
onbeperkt recht toekomt om het oproepen van getuigen voor het gerecht
te bekomen; dat het de rechter staat te
antwoorden op een door de beklaagde
gedane verzoek om een getuige te ho-

Nr. 241

ren en te oordelen of dit verhoor noodzakelijk is voor het achterhalen van de
waarheid;
Dat in principe, wanneer de beklaagde het vraagt, een getuige wiens
getuigenis noodzakelijk voorkomt voor
het achterhalen van de waarheid, ter
terechtzitting moet worden ondervraagd teneinde het recht op tegenspraak te verzekeren; dat bij uitzondering hiervan kan worden afgeweken
wanneer het noodzakelijk is om de
anonimiteit van een vertrouwenspersoon van de politie die zelf geen
politiebeambte is, te bewaren teneinde hem en zijn familie te beschermen - wat impliceert dat omtrent
deze persoon geen informatie wordt
verstrekt - of om in de toekomst nog
op hem een beroep te kunnen doen;
dat evenwel in geen geval het bewijs
tegen een beklaagde uitsluitend of in
doorslaggevende mate mag stoelen op
een anonieme verklaring;
Overwegende dat de appelrechters
eerst oordelen dat er geen redenen zijn
om te besluiten tot een infiltratie vanwege de politie in het crimineel milieu; dat ze vervolgens considereren :
"dat anderzijds ook een vertrouwenspersoon recht heeft op bescherming tegenover het crimineel milieu en ook
verder dient beschermd te worden om
in de toekomst nog nuttig te kunnen
zijn; dat in casu, zoals hierboven vermeld, (eiser) in gebreke blijft aannemelijk te maken dat hij niet de initiatiefnemer ter zake was; dat de
informatie van de vertrouwenspersoon
bevestigd werd door materiele vast,stellingen, die nadien konden geschieden; dat (eisers) schuldigverklaring
derhalve niet slechts gebaseerd is op
de verklaring van de vertrouwenspersoon; dat de informatie, gegeven
door de vertrouwenspersoon, slechts
een steunbewijs is, dat bevestigd werd
door materiele vaststellingen en door
de geloofwaardige verklaringen van
F...";
Dat de appelrechters op deze granden, zonder eisers recht van verdediging en het vereiste van een eerlijk

Nr. 241
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proces te miskennen, wettig vermogen eisers verzoek tot confrontatie met
de vertrouwenspersoon en informatieverstrekking af te wijzen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 6.1
E.V.R.M. de eerbiediging van het recht
van verdediging en van het recht op
een eerlijk proces waarborgt; dat artikel 6.3.d E.V.R.M. aan de beklaagde
het recht erkent om getuigen a charge
te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van getuigen a decharge te doen
geschieden in dezelfde voorwaarden
als het geval is met de getuigen a
charge;
Dat in principe, wanneer de beklaagde het vraagt, een getuige wiens
getuigenis noodzakelijk voorkomt voor
het achterhalen van de waarheid, ter
terechtzitting moet worden ondervraagd teneinde het recht op tegenspraak te waarborgen; dat evenwel het
gebruik van een getuigenis afgelegd
tijdens het vooronderzoek op zich de
artikelen 6.1 en 6.3.d E.V.R.M. niet
schendt, voor zover het recht van verdediging van de beklaagde wordt
geeerbiedigd; dat dit het geval is wanneer de beklaagde voldoende de gelegenheid he eft gekregen om de getuigenis te betwisten en de getuige te
ondervragen, hetzij op het ogenblik dat
de getuigenis afgelegd wordt, hetzij op
een later tijdstip;
Dat de omstandigheid dat een getuige die een verklaring heeft afgelegd tijdens het vooronderzoek, op het
ogenblik van de behandeling van de
zaak ten gronde niet meer aan te treffen is en dan ook niet ter terechtzitting kan worden verhoord, op zich
geen miskenning oplevert van het
recht van verdediging en het vereiste
van een eerlijk proces;
Overwegende dat de appelrechters
op de zevende bladzijde van het arrest omstandig en op grond van feitelijke gegevens uitleggen waarom zij de
verklaring van F... geloofwaardig achten; dat ze vervolgens releveren dat
een confrontatie tussen deze getuige
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en eiser geen doorgang vond omwille
van de weigering van eiser; dat ze besluiten: "dat (eiser) dan ook slecht gekomen is om thans op te werpen dat
zijn recht van verdediging door de huidige afwezigheid van F... , die geen vast
verblijf heeft, zou geschonden zijn";
Dat de appelrechters op deze granden, zonder eisers recht van verdediging en het vereiste van een eerlijk
proces te miskennen, wettig vermogen de voor eiser bezwarende getuigenis van F... in aanmerking te nemen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter geen
rechtsmacht heeft om het openbaar
ministerie te bevelen een ander strafdossier bij de bij hem aanhangige
strafzaak te voegen; dat het de rechter aileen staat, mits eerbiediging van
het recht van verdediging, de bewijswaarde te beoordelen van stukken afkomstig uit een ander strafdossier;
Overwegende dat de appelrechters
considereren : "Dat F... op 20 februari
1995 in het kader van huidig gerechtelijk onderzoek opnieuw verhoord
werd, zijn oorspronkelijke verklaring
bevestigde en 'C ... ' op foto herkende als
zijnde (eiser) (stuk 82-81); dat (eiser), uitgenodigd voor een confrontatie met F... , weigerde hierop in te
gaan";
Dat de appelrechters op deze granden, zonder eisers recht van verdediging en het vereiste van een eerlijk
proces te miskennen, wettig vermogen de verklaringen van F... in aanmerking te nemen voor het vormen
van hun overtuiging;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel op
hetzelfde neerkomt als het eerste onderdeel van het eerste middel;
Dat het onderdeel om de redenen
vermeld in het desbetreffende antwoord niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
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Nr. 242

Overwegende dat het onderdeel, nu telijke gegevens vermelden waarop zij
het onderzoek ervan het Hof zou ver- hun beslissing laten steunen dat er
plichten tot een onderzoek van fei- geen redenen zijn om te besluiten tot
ten waarvoor het niet bevoegd is, na- een infiltratie vanwege de politie in
melijk wat de juiste betekenis en het crimineel milieu, de getuigenis van
draagwijdte is van eisers weigering ge- F... geloofwaardig is en er geen sprake
confronteerd te worden met F... , niet is van niet toegelaten politionele provocatie;
ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan worden
Dat door zo te oordelen, zij hun
aangenomen;
motiveringsplicht niet miskennen;
Over het derde middel :
Dat het middel niet kan worden
Wat het eerste onderdeel betreft: aangenomen;
En overwegende dat de substan~
Overwegende dat een eventueel onjuiste motivering geen schending van tiele of op straffe van nietigheid voor. geschreven rechtsvormen in acht zijn
artikel149 Grondwet oplevert;
genomen en de beslissing overeenkomWat het tweede onderdeel betreft : stig de wet is gewezen;
Overwegende dat eiser voor de
appelrechters in conclusie aanvoerde
dat belangrijke stukken in het dosOm die redenen, verwerpt de voorsier ontbreken, maar deze affirmatie ziening; veroordeelt eiser in de kos·
stoelde op een aantal vragen die bij ten.
hem rijzen bij het lezen van het straf27 april 1999 - 2e kamer - Voorzitdossier;
ter : de h. Holsters, voorzitter - VerslagDat de rechter niet hoeft te antwoor- gever:
de h. Huybrechts- Gelijkluidende
den op loutere onderstellingen;
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. W. Mertens,
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel aan- Antwerpen.
voert dat uit de motivering van het bestreden arrest niet kan worden opgemaakt wat wordt bedoeld met
"materiele vaststellingen";
Dat evenwel uit de context van de Nr. 242
motivering blijkt dat de appelrechters
met materiele vaststellingen bedoe2e KAMER- 27 april 1999
len, de vaststellingen gedaan door het
interventieteam van de politie ter ge1° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANlegenheid van eisers arrestatie;
TIES. BESLUITEN- UITLEGGING.
Dat het onderdeel, dat op een onjuiste lezing van het bestreden ar- 2° HANDELSPRAKTIJKEN- KB. VAN 3
rest berust, feitelijke grondslag mist;
MAART 1995 -VOL-AU-VENT- BEGRIP.
Wat het vierde onderdeel betreft :
1o Wanneer een term door de wetgever of de
Overwegende dat het onderdeel, in
verordenende overheid niet is gedefinizoverre het op hetzelfde neerkomt als
eerd, dient men hem de gebruikelijke behet eerste en het tweede onderdeel van
tekenis te geven, behoudens wanneer blijkt
dat de wetgever of de verordenende overhet eerste middel, om de redenen verheid van deze gebruikelijke betekenis heeft
meld in de desbetre:ffende antwoorwillen afwijken (1)_
den niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat
de appelrechters door hun motive(1) Zie Cass., 21 mei 1990, A.R. 8766, nr. 544;
ring vermeld op de zesde en de ze- 8 sept. 1992, A.R. 5375, nr. 596, en 27 feb. 1995,
A.R.
S.94.013l.N, nr. 114.
vende bladzijde van het arrest, de fei-

-
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Nr. 242

2° De term "vol-au-vent" heeft in het K.B.

van 3 maart 1995 geen ruimere betekenis dan de gebruikelijke. (Art. 12, § 2,
K.B. 13 juni 1984 tot bepaling van de
voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van restaurateur of
van traiteur-banketaannemer in de
kleine en middelgrote handels- en
ambachtsondernemingen, zoals vervangen door artikel 2, 1o, K.B. van 3 maart
1995.)
(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
INZAKE VANNEROM)
ARREST

(A.R. P.97.1284.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1997 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat eisers middelen
aileen verweerders vrijspraak voor de
telastlegging A betreffen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de art. 1 en 2 van het koninklijk besluit van 3 maart 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13
juni 1984 tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepsbekwaamheid van restaurateur of van
traiteur-banketaannemer in de kleine en
middelgrote handels- en ambachtsondernemingen,
doordat het bestreden arrest stelt dat de
gerechten, die door de BVBA Ret Kiekekot worden geserveerd, beperkt zijn tot gebraden kippen die ter plaatse worden gegeten met brood, of meegenomen worden;
dat artikel 2, lid 1, van het koninklijk besluit van 3 maart 1995 een reeks uitzonderingen opsomt die als lichte maaltijden
worden beschouwd, aileen met brood mogen opgediend worden en niet onder toepassing van de reglementering der bereidingen van restaurateurs of traiteurbanketaannemers vallen; dat het hier een
lijst van samengestelde bereidingen betreft, waaromtrent beklaagde terecht voorhoudt dat onder meer vol-au-vent er is in
vermeld, hetgeen een gerecht is op basis
van stukken kip bereid, zodat mag aangenomen worden dat het bereiden en serveren van de niet versneden kip eveneens als
lichte maaltijd mag worden beschouwd,
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terwijl art. 2, 1o, van het koninklijk besluit van 3 maart 1995 expliciet, nominatief en limitatief de lichte maaltijden met
hun culinaire benaming - die de wetgever ten deze als lichte maaltijden beschouwde- opsomt die, voor zover ze aileen met brood worden opgediend, niet
onder toepassing vallen van het vermelde
koninklijk besluit, te weten :
- soepen;
- croques en toosten van allerlei aard;
- kroketten, uitgezonderd aardappelkro- .
ketten;
- vol-au-vent;
- bloedworsten en witte worsten;
- sates;
- belegde broodjes, hamburgers, hotdogs, pitta's en croissants;
- deegwaren, pizza's, quiches of andere
hartige taarten;
- koude salades;
- koude vleesschotels;
- bereide gerechten;
- nagerechten, inzonderheid, pannekoeken, ijs, wafels, gebak, koeken, yoghurts en
milkshakes.
dat het woord "vol-au-vent" in de gebruikelijke betekenis in de omgangstaal niet gelijk te stellen is met "gebraden kip"; zodat door het opdienen van gebraden kip te
beschouwen als opgenomen in de
uitzonderingslijst onder de benaming volau-vent het bestreden arrest de gebruikelijke betekenis van het woord vol-au-vent
miskent en in weerwil van het limitatieve
karakter van de lijst er een gerecht (gebraden kip) aan toevoegt; dat de appelrechters aldus aan de feiten die voorwerp
uitmaken van de tenlastelegging A een interpretatie geven die een miskenning van
de wet inhoudt :

Overwegende dat men aan een
term, wanneer deze door de wetgever of de verordenende overheid niet
is gedefinieerd, de gebruikelijke betekenis dient te geven, behoudens wanneer blijkt dat de wetgever of de verordenende overheid van deze gebruikelijke betekenis heeft willen afwijken;
Dat een "vol-au-vent" in zijn gebruikelijke betekenis een "pastei van bladerdeeg, met fijn vlees of ragout gevuld" is, wat niet kan worden verstaan
als een gerecht bestaande uit niet versneden kip; dat uit de opsomming in
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Nr. 243

blijken uit de vermeldingen van het beartikel 2, 1 o, van het koninklijk bevel tot aanhouding zelf, dat niet van valssluit van 3 maart 1995 niet blijkt dat
heid is beticht. (Art. 16, § 6, eerste lid,
de Koning aan de term "vol-au-vent"
Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
een ruimere betekenis heeft willen geven dan de vermelde gebruikelijke betekenis;
(NERINCKX)
Dat het middel gegrond is;
(A.R. P.99.0549.N)
En overwegende dat, wat de uitspraak betreffende de tenlasteleggingen B en C betreft, de substantiele of
27 april 1999 - 2e kamer - Voorzit. op straffe van nietigheid voorgeschre- ter : de h. Holsters, voorzitter - Verslagven rechtsvormen in acht zijn geno- gever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
men en de beslissing overeenkom- conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. C. Luyck, Brusstig de wet is gewezen;
sel.

Om die redenen, ongeacht het
tweede door eiser aangevoerde middel, vernietigt het bestreden arrest in
zoverre het uitspraak doet over de tenlastelegging A; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de helft van de kosten van de
voorziening en laat de overige helft ten
laste van de Staat, verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
27 april 1999 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal.

Nr. 244
2e KAMER- 28 april1999

1° IMMUNITEIT -

LEDEN vAN DE
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTRADEN- PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID- OPHEFFING- BEVOEGDHEID.

2o ONDERZOEKSGERECHTEN -

VERWIJZING NAAR RET VONNISGERECRT- BEVOEGDREDEN VAN RET VONNISGERECRTGRENZEN.

3° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING- ONDERZOEKSGERECHTVERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT- BEVOEGDREDEN VAN RET VONNISGERECRTGRENZEN.

4o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENNr. 243
2e KAMER - 27 april 1999

VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT
AANHOUDING- ZEGEL VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- DOEL -AFWEZIGHEID- GEVOLG.

Het bekleden van een bevel tot aanhouding met het zegel van de onderzoeksrechter is geen substantieel vormvoorschrift; het beoogt de verificatie van de
hoedanigheid van de onderzoeksrechter
toe te Iaten; deze hoedanigheid kan ook

AFSTAND- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- AFSTAND DIE DOOR DWALING IS AANGETAST- GEVOLG.

5° CASSATIE -VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- CASSATIEBEROEP
VAN DE BEKLAAGDE- BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING- CASSATIE - BESLISSING
OP DE BURGERLIJKE RECRTSVORDERINGUITBREIDING VAN DE VERNIETIGING- VOORWAARDEN.

6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- GEHEIMHOUDING VAN HET ONDERZOEK SCHENDING VAN HET GEHEIM- GEVOLG.

~C~~------ ~~~-~

Nr. 244

_-1 _ c~~-----
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7o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- MISKENNING- BEGRIP.

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI~
KEL 6.1- ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJ~
DIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - OPENBAAR
MINISTERIE.
PREJUDICIEEL GE~
SCHIL- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
-GRENZEN.

go ARBITRAGEHOF -

1o V66r de grondwetsherziening van 5 mei

1993, die op 8 mei 1993 in werking is getreden, genoten de leden van de Vlaamse
en Franse gemeenschapsraden alsook van
de Vlaamse en Waalse gewestraden onschendbaarheid, in zoverre zij lid waren van een van beide nationale vergaderingen. Om een lid van een van die
raden strafrechtelijk te vervolgen of aan
te houden, was het voldoende zijn onschendbaarheid te doen opheffen door de
kamer waarvan hi} deel uitmaakte. (Artt.
59 en 120 Gw.)
2° en 3° De vonnisgerechten kunnen niet
oordelen over de beslissingen van de
onderzoeksgerechten. De beslissingen van
de kamer van inbeschuldigingstelling
kunnen alleen door het Hofvan Cassatie vernietigd worden (1).
4 o Er kan geen akte worden verleend van de
door dwaling aangetaste afstand.
5° Vernietiging,

op het niet beperkte
cassatieberoep van de beklaagde, van de
beslissing op de tegen hem ingestelde
strafuordering brengt de vernietiging mee
van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die
uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeit (2).

6° Het geheim van het vooronderzoek is

geen algemeen rechtsbeginsel. Een miskenning van dat geheim kan alleen invloed hebben op strafvervolgingen, als
deze gegrond zijn op die miskenning of
als de verzamelde bewijzen daarna op die
schending zijn gegrond.
7° en go Het recht op een onafhankelijke en

onpartijdige rechterlijke instantie heeft
geen betrekking op het openbaar minis(1) Zie Cass., 18 okt. 1989, A.R. 7556, nr. 98.
(2) Cass., 15 okt. 1997, A.R. P.97.0399.F, nr.
406.
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terie. Miskenning van het recht van verdediging, met name de partijdigheid van
een rechter, kan niet worden afgeleid uit
het feit dat die rechter geoordeeld heeft
dat een door een parketmagistraat ondertekende brief van meet af aan een namaking bleek te zijn, aangezien de aangeklaagde onwettigheid niet te wijten is
aan de rechter zelf maar aan een magistraat van het openbaar ministerie (3).
go Een vraag betreffende de mogelijke
schending van de art. 10 en 11 Gw. door
het stilzwijgen van het Wetboek van Strafvordering over het verhoor van de verdachten door de onderzoeksrechter, moet
niet aan het Arbitragehof worden gesteld, aangezien dat hof, bij wege van prejudiciele beslissing, alleen uitspraak doet
over vragen betreffende de schending door
een wet, decreet of ordonnantie van voornoemde grondwetsbepalingen (4).
(VANDER BIEST E.A. T. WAALS GEWEST)
ARREST

(vertaling)

(A.R. p_gg_0936.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 14 maart 1996 gewe(3) Zie Cass., 7 mei 1996, A.R. P.95.0362.N, nr.
157.
(4) Art. 142, derde lid, Gw. bepaalt dat elk
rechtscollege de zaak, bij wege van prejudiciele
beslissing, bij het Arbitragehof aanhangig kan
maken. Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bepaalt dat het Arbitragehof, bij wege van
prejudiciele beslissing, bij arrest uitspraak doet
over vragen betreffende de schending door een
wet, een decreet of een in art. 134 Gw. bedoelde
regel van de artt. 10, 11 en 24 Gw.
Wanneer aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag wordt gesteld, gaat het na of een bepaalde rechtsregel - een bepaalde wet, een bepaald decreet of een bepaalde ordonnantie - al
dan niet een hager rechtstegel, de Grondwet
schendt m.b.t. de daarin vervatte beginselen van
gelijkheid en niet-discriminatie of tot die waarin
de rechten en vrijheden inzake onderwijs zijn
neergelegd.
Ret Arbitragehof toetst de grondwettelijkheid
van een rechtsregel pas als die regel ook bestaat. Het "stilzwijgen van de wet" ofhet nietbestaan van de norm kunnen aan zijn toetsing
niet worden onderworpen. Als het Arbitragehof
zich zou uitspreken over het feit ofhet ontbreken van een wet, een decreet of een ordonnan~
tie in overeenstemming is met de Grondwet,
treedt het op als wetgever. Dit is een opdracht die
de bijzondere wetgever niet aan hetArbitragehof heeft toevertrouwd.
R.L.
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zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te
Luik en op 10 juni 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
I. Op de voorziening van Alain Van
der Biest:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het arrest van 14 maart 1996
van de kamer van inbeschuldigingstelling:
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 26bis (ingevoegd op 17 juli 1980),
45, eerste lid, 59 bis (gewijzigd op 17 juli
1980) en 107 quater, tweede lid (ingevoegd
op 24 december 1970) van de Grondwet,
v66r de coordinatie ervan op 17 februari
1994, 1, §§ 2 en 3, 17, 18, 19 en 29, §§ 2 en
3 (v66r de wijziging ervan bij de wet van 16
juli 1993), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
doordat eiser in zijn conclusie het volgende middel aanvoerde : eiser was lid van
de Kamer van volksvertegenwoordigers,
van de Franse Gemeenschapsraad en van
de Waalse Gewestraad; hij krachtens artikel 45 van de Grondwet niet kon worden vervolgd dan met verlof van de drie
vergaderingen waarvan hij deel uitmaakte;
het openbaar ministerie heeft evenwel in
een eerste fase de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van eiser aileen gevraagd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, die daarmee instemde
op 15 oktober 1992; het openbaar ministerie heeft uit het oog verloren -dat het de
opheffing ook diende te vragen aan de
Franse Gemeenschapsraad en aan de
Waalse Gewestraad; beide raden hebben eisers onschendbaarheid pas op 8 en 9 februari 1994 opgeheven; de daden van vervolging die ten aanzien van eiser zijn
verricht in diens hoedanigheid van lid van
beide voornoemde raden, zijn dus in strijd
met de wetten en de Grondwet, en miskennen zijn onschendbaarheid; die onregelmatigheid van de rechtspleging leidt bijgevolg tot de vernietiging van de
rechtspleging in dier voege dat zij noodzakelijkerwijs een einde maakt aan de strafvordering"; dat het bestreden arrest van 14
maart 1996 de beslissing van de eerste
rechter om eiser naar de correctionele
rechtbank te verwijzen bevestigt, met als
enige wijziging dat de tussen 8 mei 1993 en
9 februari 1994 ten aanzien van eiser verrichte daden van onderzoek met alles wat
er noodzakelijkerwijs uit gevolgd is, ver-
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nietigd worden, op grond "dat (. .. )de vroegere artikelen van de Grondwet aileen betrekking kunnen hebben op de instellingen die in die tijd bestonden; dat aldus het
vroegere artikel 45 dat de onschendbaarheid invoerde waarop (eiser) zich beroept,
op laatstgenoemde niet van toepassing is,
aangezien dat artikel betrekking heeft op
de leden 'van een van beide kamers', met
name de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers, en niet op de Waalse
Gewestraad of de Franse Gemeenschapsraad, waarvan (eiser) deel uitmaakte; dat
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, die de Grandwet niet heeft kunnen wijzigen (. .. ), overigens geen enkele bepaling bevat die (eisers) stelling staaft; dat de leden van de
Franse Gemeenschapsraad en van de
Waalse Gewestraad -in tegenstelling tot
hun collega's van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, die reeds onschendbaarheid genoten met ingang van 1 juni 1983 pas onschendbaarheid genoten ingevolge de
grondwetsherziening van 5 mei 1993, waarbij een artikel 59 quater, § 6, in de Grandwet werd ingevoegd, dat, bij ontstentenis
(. .. )van afwijkende overgangsbepalingen,
in werking trad op de dag van de bekendmaking ervan op 8 mei 1993; dat de onschendbaarheid die (eiser) met ingang van
8 mei 1993 als lid van de Gemeenschapsen Gewestraad genoot, pas is opgeheven op
8 en 9 februari 1994; (. .. ) dat bijgevolg de
tussen 8 mei 1993 en 9 februari 1994 verrichte daden van onderzoek afbreuk doen
aan die onschendbaarheden en, samen met
wat er noodzakelijkerwijs uit is gevolgd,
vernietigd moeten worden, onverminderd
het recht van het openbaar ministerie om
te vorderen dat die daden zouden worden
overgedaan onder de bij de wet bepaalde
voorwaarden; dat die nietigheid echter geen
weerslag heeft op voornoemde daden, die
niet van doorslaggevend belang zijn, zodat hieruit niet volgt dat de vervolgingen
in hun geheel niet ontvankelijk zijn",

terwijl de in de aanhef van het middel
aangewezen grondwettelijke en wettelijke bepalingen impliceren dat het lid van
de Kamer of de Senaat dat tevens lid was
van de Franse Gemeenschapsraad en van
de Waalse Gewestraad, nog v66r de grondwetsherziening van 5 mei 1993 in die drievoudige hoedanigheid de bij artikel 45 van
de Grondwet gewaarborgde onschendbaarheid genoot; die onschendbaarheid, welke
in de Grondwet was vastgelegd om de onafhankelijke en autonome werking van de
beraadslagende vergaderingen te waarborgen, zonder inmenging van een andere

----]-
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macht of van een andere vergadering, noodzakelijkerwijs impliceerde dat tegen een
dergelijke vertegenwoordiger geen vervolgingen konden worden ingesteld dan met
verlof van de drie vergaderingen waarvan hij deel uitmaakte; het bestreden arrest bijgevolg, nu het weigert om de ten
aanzien van eiser v66r 8 mei 1993 verrichte daden van onderzoek nietig te verklaren, ofschoon het vaststelt dat zijn onschendbaarheid door de Franse
Gemeenschapsraad en door de Waalse
Gewestraad pas was opgeheven op 8 en 9
februari 1994, de in de aanhefvan het middel aangegeven grondwettelijke en wettelijke bepalingen schendt; het arrest niet
vaststelt dat de na 9 februari 1994 verrichte daden van onderzoek voldoende
grond opleveren om eiser naar de correctionele rechtbank te verwijzen; de beslissing tot verwijzing bijgevolg niet naar recht
is verantwoord :

~:~:--=

------------
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1993 juist een ruimere autonomie voor
de gemeenschappen en gewesten op
het oog had toen hij aan die wijze van
samenstelling van de raden een einde
maakte en de wil te kennen gaf dat de
leden van voornoemde raden rechtstreeks zouden worden verkozen en
onschendbaarheid zouden genieten;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het veroordelend arrest van 10
juni 1998:
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 26 his (ingevoegd op 17 juli

Overwegende dat de Vlaamse 1980), 45, 59 his (zoals gewijzigd op 17 juli
Gemeenschapsraad, de Vlaamse Ge- 1980), 59 quater, inzonderheid § 6, eerste
westraad, de Waalse Gewestraad en de lid (ingevoegd op 5 mei 1993) en 107 quaFranse Gemeenschapsraad, v66r de ter, tweede lid (ingevoegd op 24 decemgrondwetsherziening van 5 mei 1993, ber 1970) van de Grondwet, v66r de coordie van kracht is geworden op 8 mei dinatie ervan op 17 februari 1994, 1, §§ 2
3, 17, 18, 19, 29, §§ 2 en 3 (v66r de wij1999, samengesteld waren uit leden en
ziging ervan bij de wet van 16 juli 1993)
van de Kamer van volksvertegenwoor- van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980
digers en uit rechtstreeks verkozen le- tot hervorming der instellingen, 19, inzonden van de Senaat, in tegenstelling tot derheid eerste lid, van het Gerechtelijk
de raden van het Brussels Hoofdste- Wetboek, 154,189,190,211,221,228,235,
delijk Gewest en van de Duitstalige 236, 237, 408 en 416 van het Wetboek van
Gemeenschap, die samengesteld wa- Strafvordering (v66r de wijziging ervan bij
ren uit rechtstreeks door het volk ver- de wet van 12 maart 1998),
kozen leden; dat de raadsleden van het
doordat het hof van beroep kennisBrusselse G~west, bij gebrek aan een genomen heeft van de conclusie waarin eitekst die daarin voorzag, op dat ogen- ser hoofdzakelijk betoogde "dat de tegen (eiblik geen onschendbaarheid genoten; ser) ingestelde strafvordering niet ontdat die onschendbaarheid daarente- vankelijk is, daar zij gegrond is op daden
van vervolging die nietig zijn omdat ze zijn
gen bij artikel 59ter, § 1, derde lid, wel verricht
tussen 15 oktober 1992 (datum van
was toegekend aan de leden van de de opheffing van (eisers) parlementaire onRaad van de Duitstalige Gemeen- schendbaarheid door de Kamer van volksschap;
vertegenwoordigers) en 8 en 9 februari
Overwegende dat, luidens artikel 45 1994 (data van de opheffing van (eisers)
parlementaire onschendbaarheid door de
van de Grondwet, de leden van de an- Franse
Gemeenschapsraad en door de
dere raden die onschendbaarheid ge- Waalse Gewestraad); ... dat het hof (van benoten, in zoverre zij deel uitmaakten roep) de nietigheid dient vast te stellen van
van een van beide nationale vergade- alle daden van vervolging en van onderzoek die v66r 9 februari 1994 ten aanzien
ringen;
eiser zijn verricht; dat die nietigverOverwegende dat het in dat stel- van
klaring met terugwerkende kracht van alle
sel dus voldoende was dat de on- v66r 9 februari 1994 ten aanzien van (eischendbaarheid opgeheven werd door ser) verrichte daden de nietde kamer waartoe het lid van een raad ontvankelijkheid van de tegen hem ingebehoorde; dat de Grondwetgever van stelde strafvordering ten gevolge heeft", en
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waarin eiser subsidiair betoogde "dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hofvan Beroep te Luik, in haar arrest van
14 maart 1996, de verwijzing van (eiser)
naar de correctionele rechtbank bevestigd heeft en de tussen 8 mei 1993 en 9 februari 1994 ten aanzien van (eiser) verrichte daden van onderzoek alsook alles
wat er noodzakelijkerwijs uit is gevolgd nietig heeft verklaard; dat de correctionele
rechtbank in het beroepen vonnis beslist
heeft dat 'geen enkele, ten aanzien van (eiser) verrichte daad van vervolging nietig is';
dat de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling om daden van vervolging nietig te verklaren evenwel niet kan
worden gewijzigd door het vonnisgerecht;
... dat de feitenrechter door de kamer van
inbeschuldigingstelling nietig verklaarde
daden niet als rechtsgeldig kan beschouwen en zijn beslissing evenmin op dergelijke daden kan gronden; ... dat volgens het
openbaar ministerie ... ,de onschendbaarheid niet diende te worden opgeheven door
de gemeenschaps- en gewestraden, zelfs
niet na de inwerkingtreding van de grondwetsherziening, zolang (eiser) lid van die
raden bleef krachtens zijn mandaat van federaal parlementslid (overgangsperiode
v66r de rechtstreekse verkiezing van de leden van de gemeenschaps- en gewestraden)
en dat voornoemde raden de beslissing van
15 oktober 1992 van de Kamer van volksvertegenwoordigers tot opheffing van de onschendbaarheid aileen maar hebben bevestigd; dat die mening niet kan worden
gevolgd; dat zij in strijd is met de wil van
de Grondwetgever, die uitdrukkelijk erkend heeft dat de leden van de raden onschendbaarheid genieten; ... dat de correctionele rechtbank erop gewezen heeft dat
voornoemde raden geen gebruik hebben gemaakt van hun recht om met ingang van
mei 1993 de schorsing van de vervolgingen te vorderen; ... dat dit argument niet
terzake dienend is; dat de betrokken vergadering de schorsing van de vervolgingen aileen vordert in de gevallen dat zij
rechtsgeldig maar zonder verlofvan de vergadering zijn ingesteld, hetzij v66r de zitting van de vergadering, hetzij v66r de verkiezing van het lid, hetzij in geval van
heterdaad (J. Velu, Droit public, p. 508509; zie Cass., 17 december 1991, Pas., I,
307); ... dat het a an het openbaar ministerie staat te bewijzen dat de tussen 8 mei
1993 en 9 februari 1994 verrichte daden
van onderzoek en alles wat er noodzakelijkerwijs uit is gevolgd, welke nietig zijn,
geen enkele weerslag hebben op het bewijs van de aan (eiser) ten laste gelegde fei-
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ten"; dat het bestreden arrest van 10 juni
1998 de beslissing bevestigt die vervat is in
de motivering van het vonnis van 27 juni
1997 en volgens welke "geen enkele, ten
aanzien van (eiser) verrichte daad van vervolging nietig is" (motivering van het vonnis, blz. 25, laatste lid), "de ver-Volgingen,
vanuit het oogpunt van de parlementaire
onschendbaarheid (van eiser), geldig verklaart" en hem veroordeelt tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan een
gedeelte met uitstel, tot een geldboete en
tot de ontzetting uit de in artikel31, 1o tot
6°, van het Strafwetboek opgesomde rechten, op de door het hof van beroep overgenomen gronden van de eerste rechter en op
de eigen gronden van het hofvan beroep,
volgens welke, in hoofdzaak : (I) het voor de
periode v66r de inwerkingtreding van de
grondwetsherziening van 5 mei 1993 voldoende was dat de parlementaire onschendbaarheid werd opgeheven door de Kamer
van volksvertegenwoordigers, aangezien de
gemeenschaps- of gewestraden samengesteld waren uit leden van het nationaal
Parlement; de Grondwet die op dat ogenblik van kracht was, niet had voorzien in
een "tweevoudige bescherming" van de leden van de Franse Gemeenschapsraad en
van de Waalse Gewestraad, aangezien (het
oude) artikel 45 (van de Grondwet) aileen betrekking had op de Kamer van
volksvertegenwoordigers en de Senaat; (II)
"wat de periode na de inwerkingtreding van
de grondwetsherziening van 5 mei 1993 betreft, ... erop moet gewezen worden dat de
vervolgingen rechtsgeldig waren ingesteld met het verlofvan de bevoegde vergadering, dat (eiser) nog steeds lid van de
gemeenschaps- en gewestraad was omdat hij lid was van de Kamer van volksvertegenwoordigers en dat het verzoek tot
bevestiging identiek was aan dit, waarover de Kamer van volksvertegenwoordigers uitspraak had gedaan" (eigen redenen van het arrest); "in strijd met wat het
openbaar ministerie zegt, ... de betrokken vergaderingen hun nieuwe prerogatieven, die hun waren toegekend bij de herziene Grondwet die van kracht was
geworden op 8 mei 1993, reeds uitoefenden zonder dat het nodig was de volgende
parlementsverkiezingen af te wachten; ...
de bescherming van haar lyden ertoe strekt
de vergadering zelf en de goede werking ervan te vrijwaren; ... die g<;>ede werking in
het gedrang zou komen als de Grondwet
niet onmiddellijk werd toegepast; ... de stelling van het openbaar ministerie overigens hierop lijkt neer te komen dat het, in
geval van nieuwe strafbare feiten, zelfs na
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8 mei 1993 voldoende was geweest om zich
nogmaals alleen tot de Kamer van volksvertegenwoordigers te wenden, wat nogal
paradoxaal zou zijn en strijdig zou zijn met
de in andere zaken gevolgde praktijk; ... de
gemeenschaps- en gewestraden te dezen op
8 en 9 februari 1994 ... evenwel ... de onschendbaarheid niet hebben opgeheven,
maar zich ertoe beperkt hebben de ophef:fing van de onschendbaarheid door de Kamer op 15 oktober 1992 te bevestigen; ... aldus duidelijk is beslist dat een nieuwe
opheffing niet noodzakelijk was, aangezien de procureur-generaal, sinds de vorige vraag tot opheffing, geen enkel nieuw
gegeven had aangebracht en dat het vorige verzoek was ingewilligd door de enige
instelling die in 1992 daartoe bevoegd was,
namelijk de Kamer van volksvertegenwoordigers; ... de rechterlijke macht overigens
geen enkel verzoek heeft gedaan dat ertoe strekte de aanhouding (van eiser) mogelijk te maken; ... de raden, toen zealthans toch blijkbaar voor de periode na 8
mei 1993 beslisten de opheffing te bevestigen, niet wilden dat de continui:teit verhroken werd in de situatie waarin beklaagde na oktoher 1992 verkeerde wat de
hen voorgelegde dossiers betreft; ... de raden ... hoe dan ook geen gebruik hebben gemaakt van hun recht om, vanafmei 1993,
de schorsing te vorderen van de op die datum ingestelde vervolgingen" (redenen van
het vonnis); (ill) ''het vonnisgerecht, dat ten
opzichte van de onderzoeksgerechten geen
appelgerecht is, als opdracht heeft om, zodra de zaak door een regelmatige beschikking of een regelmatig arrest van de
onderzoeksgerechten aanhangig is gemaakt, de geschillen betreffende de ontvankelijkheid van de strafvordering, de bevoegdheid, de omschrijving van de feiten en
de schuld van de heklaagde in alle vrijheid te onderzoeken en te beslechten na het
voor dat rechtscollege op tegenspraak gevoerde openhare dehat, waarhij het, met betrekking tot die verschillende punten, niet
gehonden is door de heslissing tot verwijzing" (eigen redenen van het arrest),
eerste onderdeel :
terwijl de grondwettelijke en wettelijke
bepalingen betreffende de werking van de
gemeenschaps- en gewestraden, v66r de
wijziging ervan bij de grondwetsherziening van 5 mei 1993, impliceren dat reeds
v66r die herziening het lid van de Kamer of
van de Senaat dat tevens lid was van de
Franse Gemeenschapsraad en van de
Waalse Gewestraad, in die drievoudige hoedanigheid de bij artikel45 van de Grondwet gewaarborgde onschendbaarheid ge-
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noot; die onschendbaarheid, waarin de
Grondwet heeft voorzien om de onafhankelijke en autonome werking van de beraadslagende vergaderingen te waarborgen, zonder inmenging van een andere
macht of een andere vergadering, noodzakelijkerwijs impliceerde dat tegen een dergelijke vertegenwoordiger alleen vervolgingen konden worden ingesteld met het
verlof van de drie vergaderingen, waarvan hij deel uitmaakte; het arrest bijgevolg de heslissing waarbij eisers hoofdstelling, volgens welke de tegen hem ingestelde
strafvordering in haar geheel niet ontvankelijk was wegens de nietigheid van alle,
v66r 9 februari 1994 te zijnen aanzien verrichte daden van vervolging en van onderzoek verworpen wordt, niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 26
his, 45, eerste lid, 59 his, 107 quater, tweede
lid, van de Grondwet, v66r de coordinatie
ervan op 17 februari 1994, 1, §§ 2 en 3, 17,
18, 19 en 29, §§ 2 en 3, van de hijzondere
wet van 8 augustus 1990);
en, tweede onderdeel (subsidiair) :
terwijl (1) de kamer van inbeschuldigingstelling, in haar verwijzend arrest van
14 maart 1996, "de tussen 8 mei 1993 en 9
februari 1994 verrichte daden van onderzoek en alles wat er noodzakelijkerwijs uit
gevolgd is" ten aanzien van eiser uitdrukkelijk nietig heeft verklaard; (2) het dictum, dat vervat is in de motivering van het
vonnis van 27 juni 1997 en dat bevestigd
wordt door het hestreden arrest, luidens
hetwelk "geen enkele ten aanzien van eiser verrichte daad van onderzoek nietig is",
impliceert dat het bestreden arrest de tussen 8 mei 1993 en 9 februari 1994 verrichte daden van vervolging en van onderzoek, d.w.z. de daden die door de kamer van
inheschuldigingstelling nietig zijn verklaard, rechtsgeldig verklaart; (3) krachtens de artikelen 221, 228, 235, 236 en 237
van het Wetboek van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling het hoge
toezicht heeft op het onderzoek; de kamer van inbeschuldigingstelling in die hoedanigheid de onwettige handelingen van de
onderzoeksrechter nietig kan verklaren en
daarbij aileen aan het toezicht door het Hof
van Cassatie onderworpen is; de vonnisgerechten niet bevoegd zijn om de beslissingen van de onderzoeksgerechten nietig te verklaren of te wijzigen; de onderzoeks en vonnisgerechten twee rechterlijke instanties zijn die onafhankelijk van
elkaar optreden; alleen het Hof van Cassatie een beschikking of een arrest waarbij de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling een verdachte naar de
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correctionele rechtbank verwijst nietig kan
verklaren; voornoemde beslissingen, voor
zover zij geen onwettigheid met betrekking tot de bevoegdheid inhouden, uitwerking blijven hebben zolang zij door het Hof
van Cassatie niet nietig zijn verklaard (artt.
408 en 416 van het Wetboek van StrafVordering); de beslissingen van de onderzoeksgerechten weliswaar geen gezag van gewijsde hebben, in zoverre zij uitspraak
zouden doen over de ontvankelijkheid van
de strafvordering, over de feiten zelf of over
de omschrijving ervan, over de schuld of de
bevoegdheid, en derhalve niet bindend kunnen zijn voor het vonnisgerecht, dat hieromtrent in valle onafhankelijkheid uitspraak doet; het vonnisgerecht daarentegen
zijn bevoegdheden te buiten gaat, wanneer het een door de kamer van inbeschuldigingstelling reeds nietig verklaarde daad
van de onderzoeksrechter geldig verklaart;
het bestreden arrest bijgevolg door machtsoverschrijding is aangetast, in zoverre het
alle, ten aanzien van eiser verrichte daden van vervolging en van onderzoek, met
inbegrip van de door het arrest van 14
maart 1996 van de kamer van inbeschuldigingstelling nietig verklaarde daden,
d.w.z. de tussen 8 mei 1993 en 9 februari
1994 verrichte dad en, alsook "alles wat er
noodzakelijkerwijs uit is gevolgd" met bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter geldig verklaart (schending van artikel 19, inzonderheid eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek en van alle, in de
aanhefvan het middel aangegeven bepalingen van het Wetboek van Strafvordering);
en, derde onderdeel (subsidiair) :
terwijl het op 5 mei 1993 in de Grandwet ingevoegde artikel 59 quater, § 6, eerste lid (thans artikel 120 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet)
bepaalt dat "ieder lid van een Gewestraad of een Gemeenschapsraad de onschendbaarheid bepaald in de artikelen 44
en 45 geniet"; de leden van de Gemeenschaps- en Gewestraden, aldus, vanaf de inwerkingtreding van die nieuwe bepaling,
dat is vanaf 8 mei 1993, in hun hoedanigheid van lid van voomoemde raden, en niet
langer alleen in hun hoedanigheid van nationaal parlementslid, de hun bij de artikelen 44 en 45 toegekende onschendbaarheid hebben genoten; het nieuwe artikel 59
quater, § 6, eerste lid, impliceerde dat de
vervolgingen die reeds tegen een parlementslid waren ingesteld na de, naar gelang van het geval, door de Kamer van
volksvertegenwoordigers of de Senaat bevolen opheffing van de onschendbaarheid,

Nr. 244

reeds van bij de inwerkingtreding van voornoemd artikel, d.i. vanaf 8 mei 1993, moesten worden geschorst totdat de ophe:ffing
van de onschendbaarheid was bevestigd
door elke gemeenschapsraad en gewestraad waarvan dat parlementslid tevens lid
was, en zulks zelfs als zich sinds de opheffing van de onschendbaarheid door de Kamer of Senaat geen enkel nieuw feit (met
uitzondering van de inwerkingtreding van
de nieuwe tekst van de Grondwet) had
voorgedaan; het niet aan de Gewestraad of
de Gemeenschapsraad stand om de schorsing te vorderen van de vervolgingen die na
de opheffing van de onschendbaarheid door
de Kamer of de Senaat waren ingesteld; het
aan het openbaar ministerie stond om, met
ingang van 8 mei 1993, de gemeenschapsraden en gewestraden waartoe de beklaagde behoorde, om de ophe:ffing van de
onschendbaarheid te vorderen; de regels betreffende de onschendbaarheid van de leden van de wetgevende vergaderingen van
openbare orde zijn, zodat de omstandigheid dat de Gewestraad of de
Gemeenschapsraad ten onrechte beslist
heeft "dat een nieuwe opheffing niet noodzakelijk was", geen voldoende grand kan
opleveren om de tussen 8 mei 1993 en 9 februari 1994 verrichte daden geldig te verklaren; het bestreden arrest bijgevolg artikel 59 quater, § 6, eerste lid, van de
Grondwet (thans artikel120 van de op 17
februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet)
schendt, nu het de daden van vervolging en
van onderzoek die tussen 8 mei 1993 - datum van de inwerkingtreding van voornoemd artikel 59quater, § 6, eerste lid - en
9 februari 1994 - datum van de opheffing van eisers onschendbaarheid door de
Waalse Gewestraad - ten aanzien van eiser zijn verricht, geldig verklaart;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste middel blijkt dat het eerste onderdeel van het tweede middel
faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Luik, in het arrest van 14
maart 1996, "de uitsluitend ten aanzien van Van der Biest Alain tussen 8
mei 1993 en 9 februari 1994 verrichte
daden van onderzoek, alsook alles wat
er noodzakelijkerwijs uit is gevolgd"
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nietig heeft verklaard; dat het openbaar ministerie tegen die beslissing
geen cassatieberoep heeft ingesteld;
Overwegende dat de vonnisgerechten niet kunnen oordelen over de beslissingen van de onderzoeksgerechten
en dat de beslissingen van de kamer
van inbeschuldigingstelling aileen door
het Hofvan Cassatie vernietigd kunnen worden;
Overwegende dat het hofvan beroep, door te beslissen dat "geen enkele, ten aanzien van de beklaagde
(thans eiser) verrichte daad van vervolging nietig is", geoordeeld heeft over
het arrest van 14 maart 1996 en dus
zijn bevoegdheid te buiten is gegaan;
Dat het onderdeel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door het
Waalse Gewest tegen hem ingestelde
burgerrechtelijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening, zonder erin te berusten;
Overwegende dat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, vaststelt dat het Waalse
Gewest zijn vordering vermindert tot
een provisionele schadevergoeding van
een frank en eiser daartoe veroordeelt,
zonder de uitspraak, wat dat betreft,
op enig punt aan te houden; dat die
beslissing bijgevolg een eindbeslissing is en dat geen akte kan worden
verleend van de afstand, nu hij op een
dwaling berust;
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Overwegende, evenwel, dat de vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde
strafvordering, de vernietiging meebrengt van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van de
eerstgenoemde beslissing;
IV. Op de voorziening van Bernadette Schumacher:
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Overwegende dat eiseres cassatieberoep heeft ingesteld tegen het arrest van 10 juni 1998;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering
2) waarbij zij veroordeeld wordt wegens de telastleggingen C 4 en E 6 van
het dossier 25.75.100485/92:
Over het eerste middel : miskenning van
de algemene rechtsbeginselen van het geheim van het strafrechtelijk vooronderzoek en van het recht van verdediging, alsook schending van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en van artikel458 van het Strafwetboek;
doordat het bestreden arrest, ofschoon
het niet ontkent dat, zoals eiseres in haar
conclusie aanvoerde, het onderzoek tegen
de heer eerste substituut Rasir, die ervan
beschuldigd wordt aan een Zwitserse journalist te hebben gezegd dat de echtgenoot
van eiseres in verdenking was gesteld, terwijl dat niet het geval was, was heropend
en dat mevrouw de procureur-generaal bij
het Hofvan Cassatie een onderzoek had bevolen naar het bestaan van een door de
heer procureur-generaal Giet ondertekende brief, waarbij hij een afschrift van
het dossier van het tegen eiseres ingestelde onderzoek had toegezonden aan de
heer Spitaels, minister-president van het
Waalse Gewest, burgerlijke partij in de
zaak (blz. 10-11 van de hoofdconclusie, 6-7
van de beknopte conclusie en 3 van het verzoekschrift tot heropening van het debat),
het verweermiddel, waarin de miskenning van het geheim van het onderzoek
wordt aangevoerd, verwerpt, op grond dat
"de mogelijkheid dat een persoon, die ervan verdacht wordt de lekken te hebben georganiseerd, naar de correctionele rechtbank verwezen wordt of het feit dat hij
effectiefnaar die rechtbank verwezen is,
geen grond kan opleveren om de vervolgingen te schorsen of nietig te verklaren;
dat zulks aileen mogelijk zou zijn indien de
bewijzen in onderhavige zaak zouden zijn
verzameld met miskenning van het beroepsgeheim, wat niet het geval is, en dat
de brief waarbij de procureur-generaal te
Luik op 12 maart 1993 een afschrift van
het dossier aan de minister-president van
het Waalse Gewest heeft overgemaakt al op
het eerste gezicht een namaking blijkt te
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zijn die zo doorzichtig is dat de uitslag van
het lopend opsporingsonderzoek ofhet onderzoek niet eens hoeft te worden afgewacht om te zien dat die brief niet uitgaat van de zogezegde schrijver ervan en
geen miskenning van het geheim van het
onderzoek oplevert" (bladzijde 29 van het
arrest),
eerste onderdeel :
terwijl het geheim van het vooronderzoek, dat een algemeen rechtsbeginsel is
naar de geest van het Wetboek van Strafvordering, ertoe strekt zowel om de verdachten die vermoed worden onschuldig te
zijn te beschermen, als om de bestraffing
van misdrijven efficienter te laten verlopen, wraak en represailles te voorkomen,
de waarheid aldus gemakkelijker aan het
licht te brengen, de vrede en de eer binnen de gezinnen te handhaven en de externe of interne veiligheid van de Staat te
waarborgen; het niet mag worden verward
met de in artikel 458 van het Strafwetboek vastgelegde verplichting om het beroepsgeheim te bewaren; die verplichting op
de noodzaak berust om een gevoel van algehele veiligheid te scheppen bij degenen
die een beroep moeten doen op onmisbare
vertrouwenspersonen en tot gevolg heeft
dat elk bewijs dat in strijd met die verplichting verkregen is, uit het proces moet
worden geweerd; het bestreden arrest de
stelling van eiseres, volgens welke het geheim van het onderzoek door de verklaringen van eerste substituut Rasir is miskend, verwerpt, op grond dat het geheim
van het onderzoek alleen wordt miskend in
het geval dat de bewijzen zijn verkregen
met miskenning van het beroepsgeheim, en
bijgevolg zowel het in het middel vermelde
algemeen rechtsbeginsel als artikel 458 van
het Strafwetboek schendt;
en, tweede onderdeel :
terwijl elke rechter de regelmatigheid van
de procedure en de feiten van de zaak op
een onpartijdige en onbevooroordeelde wijze
moet onderzoeken, zodat hij bij de beklaagde geen gewettigde verdenking kan
wekken aangaande de geschiktheid van het
rechtscollege om de zaak op onpartijdige
wijze te berechten; het bestreden arrest de
beslissing waarbij het argument van eiseres volgens hetwelk het geheim van het onderzoek is miskend ten gevolge van de brief
die de procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Luik aan de minister-president
van het Waalse Gewest heeft gezonden,
werd verworpen, uitsluitend hierop grondt
dat het om een namaking gaat die zo doorzichtig is dat de uitslag van het onder-
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zoek niet eens hoeft te worden afgewacht;
het aldus eiseres elke mogelijkheid ontzegt om het verweermiddel aan te voeren
dat zij uit het bestaan van voornoemde
brief meent te kunnen afleiden (scherrding van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het geheim van
het vooronderzoek geen algemeen
rechtsbeginsel is; dat een miskenning van dat geheim alleen invloed
kan hebben op strafvervolgingen, als
deze gegrond zijn op die miskenning of
als de verzamelde bewijzen daarna op
die miskenning zijn gegrond;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters,
met verwijzing naar de redenen van de
eerste rechter die zij overnemen,
geoordeeld hebben dat de beklaagden een eerlijk proces hebben gekregen, waarop zij tegenspraak hebben
kunnen voeren voor drie, van het parket onafhankelijke rechters; dat het
arrest, op eigen gronden, vaststelt dat
het vermoeden van onschuld niet is
miskend, nu "niet blijkt dat de rechtbank vooringenomen was ten aanzien van de beklaagden";
Overwegende, voor het overige, dat
een miskenning van het recht van verdediging, met name de partijdigheid
van een rechter, niet kan worden afgeleid uit het feit dat hij beslist heeft
dat een door een parketmagistraat ondertekende brief van meet af aan een
namaking blijkt te zijn, aangezien de
aangeklaagde onwettigheid niet te wijten is a an de rechter zelf maar aan
een magistraat van het openbaar ministerie;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het zesde middel : schending van de
artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet
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en, voor zover nodig, schending van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof;
doordat het bestreden arrest weigert de
volgende, door eiseres voorgestelde prejudicitHe vraag aan het Arbitragehof te stellen : "Schendt het Wetboek van Strafvordering, en meer bepaald de artikelen 59 en
volgende betreffende de onderzoeksrechters,
in zoverre zij aldus moeten worden ge'interpreteerd dat de onderzoeksrechter niet
verplicht is een verdachte in persoon te horen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, nu uit de artikelen 16, § 3, en 22, § 2,
van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis blijkt dat het persoonlijk verhoor van een rechtzoekende door de
onderzoeksrechter een essentieel hestanddee! is van het recht van verdediging", op
grond dat "het beroepen vonnis op passende wijze uitspraak heeft gedaan over de
griefvolgens welke het echtpaar UhodaSchumacher niet is ondervraagd door de
onderzoeksrechter om uitstekende redenen, die het hof overneemt", namelijk "dat
er in het Belgische recht geen enkele wetsbepaling bestaat die de onderzoeksrechter verplicht de beklaagden te horen, met
uitzondering van het geval waarin zij v66r
de uitvaardiging van het aanhoudingsbevel in verdenking gesteld zijn; dat de Belgische rechtspraak zich grotendeels bij die
zienswijze heeft aangesloten; dat de situatie van een mogelijke beklaagde niet objectief kan worden vergeleken met die van
een verdachte, die in het kader van de wet
van 20 juli 1990 voorlopig van zijn vrijheid kan worden beroofd" (blz. 70 van het
beroepen vonnis) en op de eigen grond "dat
in ieder geval het antwoord op een dergelijke (prejudiciiHe) vraag niet vereist is voor
een beslissing te dezen" (blz. 28),
terwijl de grondwettelijke regels inzake
gelijkheid en niet-discriminatie niet uitsluiten dat tussen verschillende categorieen van personen een onderscheid in behandeling wordt gemaakt, voor zover het
criterium van dat onderscheid op een objectieve en redelijke wijze wordt verantwoord; het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld in het
licht van het doel en de gevolgen van de bekritiseerde maatregel alsook in het licht
van de aard van het betrokken beginsel; het
gelijkheidsbeginsel miskend wordt, als vaststaat dat er tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijke
verhouding van evenredigheid bestaat; artikel 16, § 2, van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis bepaalt dat de onderzoeksrechter de ver-
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dachte moet ondervragen alvorens een aanhoudingsbevel te verlenen; de wet de
onderzoeksrechter in alle andere gevallen niet verplicht de verdachte te horen
v66r de beschikking tot mededeling; tot staving van dat onderscheid wordt aangevoerd dat de verdachte die van zijn vrijheid kan worden beroofd, zijn opmerkingen
naar voor moet kunnen brengen over de
hem ten laste gelegde feiten en over de mogelijkheid dat tegen hem een aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd; het onderscheid
in behandeling dat tussen de verdachten
wordt gemaakt, naargelang de onderzoeksrechter al dan niet overweegt een aanhoudingsbevel uit te vaardigen, evenwel niet
redelijkerwijs is verantwoord; het immers
niet te rechtvaardigen is dat de onderzoeksrechter kan beslissen het verzoek van
de verdachte om gehoord te worden naast
zich neer te leggen, enkel en alleen omdat er geen grond bestaat om een aanhoudingsbevel te verlenen; die verdachte gewettigde redenen kan hebben om gehoord
te worden door de onderzoeksrechter om
uitleg te verschaffen over de feiten die hem
op de een of andere wijze ten laste kunnen worden gelegd, om in die cruciale en
beslissende fase van de rechtspleging voorstellen te doen omtrent op te sporen bewijzen of om mogelijke onregelmatigheden die het recht van verdediging
onherroepelijk kunnen schaden naar voor
te brengen; het bepaalde in de artikelen 59
en volgende van het Wetboek van Strafvordering de grondwettelijke regels van de
gelijkheid en de niet-discriminatie schendt,
in zoverre het de onderzoeksrechter niet
verplicht om een niet gedetineerde verdachte in de loop van het onderzoek in persoon te horen; artikel 16, § 2, van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voornoemde regels althans
schendt, in zoverre het de verplichting van
de onderzoeksrechter om de verdachte te
horen beperkt tot het ene geval waarin een
aanhoudingsbevel tegen hem kan worden
uitgevaardigd; het hofvan beroep, gelet op
het feit dat voornoemde wetsbepalingen in
strijd zijn met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, niet wettig kon beslissen dat de
weigering van de onderzoeksrechter om eiseres te horen naar recht verantwoord was
en dat, bijgevolg, de vervolgingen regelmatig waren; het hof, alvorens uitspraak te
doen over het middel, subsidiair de volgende prejudiciele vragen aan het
Arbitragehof had moeten stellen : schendt
artikel 16, § 2, van de wet van 20 juli 1990
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betreffende de voorlopige hechtenis deartikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de onderzoeksrechter aileen verplicht de verdachte te horen indien hij
overweegt een aanhoudingsbevel tegen hem
uit te vaardigen? Schenden de artikelen 59
en volgende van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in zoverre de onderzoeksrechter, op grond van eerstgenoemde artikelen, kan weigeren in te gaan op het verzoek van een verdachte om gehoord te
worden, enkel en aileen op grond dat er
geen grond bestaat om een aanhoudingsbevel tegen hem uit te vaardigen :

Overwegende dat artikel 159 van de
Grondwet bepaalt dat de hoven en
rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen aileen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen; dat die gi'ondwetsbepaling geen
verband houdt met de grief, waarbij
het hof van beroep verweten wordt dat
het weigert een prejudiciele vraag aan
het Arbitragehof te stellen;
Dat, in zoverre, het middel faalt
naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat
eiseres, die niet betwist dat zij voor de
feitenrechter tegenspraak heeft
kunnen voeren, een miskenning van
het gelijkheidsbeginsel afleidt uit
een vermeende leemte in het Wetboek
van StrafVordering, nu de onderzoeksrechter verplicht is de verdachte
te horen, wanneer hij optreedt in
het kader van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat het middel aldus
neerkomt op een kritiek op de artikelen 59 en volgende van het Wetboek
van Strafvordering; dat de voorgestelde prejudiciele vraag dus erop
neerkomt dat het Hof wordt aangezocht het Arbitragehof te vragen of het
stilzwijgen van het Wetboek van Strafvordering omtrent het verhoor van de
verdachten door de onderzoeksrechter conform de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet is; dat een dergelijke
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vraag geen verband houdt met de in
artikel 26 van de bijzondere wet van
6januari 1989 op hetArbitragehofopgesomde aangelegenheden;
Dat, bijgevolg, de prejudiciele vraag
niet kan worden gesteld en dat het
middel voor het overige niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening van de eiser Alain Van der
Biest, in zoverre zij gericht is tegen
het arrest van 14 maart 1996 van de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Luik; vernietigt het arrest van 10 juni 1998, in
zoverre het voornoemde eiser veroordeelt uit hoofde van de hem ten laste
gelegde en bewezen verklaarde feiten en in zoverre het uitspraak doet
over de door het Waalse Gewest
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeeltAlain Vander
Biest in de helft van de kosten van zijn
voorziening en laat de overige kosten ten laste van de Staat; verleent
akte van de afstand van de voorziening van Gabriel Uhoda, in zoverre zij
betrekking heeft op de burgerlijke
rechtsvordering van de Belgische
Staat; verwerpt de voorzieningen van
Alain Jehay, Richard Taxquet, Bernadette Schumacher en Dieudonne
Evrard, alsook het overige van de voorziening van Gabriel Uhoda; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn
voorziening; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel.
28 april1999 - 29 kamer - Voorzitter en
uerslaggeuer : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Loop, advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Kirkpatrick; S. Nudelhole,
Brussel; M. Hoven, Luik; A. De Nauw,
Brussel.
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hoek, na de wijziging ervan bij het decreet
van 27 november 1997 van de Waalse
Gewestraad,

2e KAMER- 28 april 1999
MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- NOODTOESTAND - BEGRIP.

Noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als hi} verschillende
voorwaarden vervult, te weten dat de
waarde van hetgeen wordt prijsgegeven
lager moet zijn dan of althans gelijk moet
zijn aan de waarde van het goed dat men
wil vrijwaren, dat het te vrijwaren recht
of belang een dadelijk en ernstig gevaar
moet lopen, dat het kwaad alleen door het
misdrijf kan worden voorkomen en dat de
betrokkene de aangevoerde noodtoestand
niet zelf heeft doen ontstaan. Wie verplicht is een recente constructie af te breken, en dus wettelijk verplicht is dat goed
aan het belangrijker algemeen belang van
ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium op te offeren, handelt niet in
een toestand van nood (1).
(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN
T. GOBERT EN PILATTE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1596.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1998 gewezen door het Hofvan Beroep te Bergen;
I. Op de voorzieningen van de echtgenoten Geumez-Bonnes, burgerlijke
partijen:
Over het middel : schending van de artikelen 71 van het StrafWetboek, 41, 1o, 66
en 67 van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, gecodificeerd bij het besluit van de
Waalse Gewestexecutieve van 14 mei 1984
(hiema : CWATUP), thans de artikelen 84,
§ 1, 1°, 154 en 155 van voornoemd wet(1) Zie Cass., 5 april1996, A.R. A.94.0002.F, nr.
111.

doordat het hof van beroep de verweerders vrijspreekt, hen ontslaat van rechtsvervolging en zich onbevoegd verklaart. ~m
kennis te nemen van de burgerrechtehJke
rechtsvorderingvan de eisers, op grand "dat
(de verweerders) betogen dat zij in een
noodtoestand verkeerden, waardoor zij zich
genoodzaakt zagen het litigieuze bouwwerk in stand te houden en waardoor hun
handelwijze verantwoord was; dat zij erop
wijzen dat "(zij) enerzijds (... ) hebben moeten kiezen tussen de strikte naleving van
de stedenbouwwet, die hen verplichtte hun
bouwwerk te slopen en, anderzijds, de vrijwaring van de socio-economische belangen niet alleen van hun gehele gezin - er
mo~t, wat dat betreft, aan worden herinnerd (. .. ) dat (zij) drie kinderen hebben en
dat de beroepswerkzaamheden van (verweerster), die huisarts was, van essentieel belang waren voor het financiele evenwicht van het gezin - maar ook van hun
buurtbewoners, aan wie aldus het gewettigd recht zou zijn ontzegd om een beroep
te doen op de huisarts, d.w.z. op de persoon in wie zij vertrouwen hebben, aangezien zij haar allang kennen, nl. sinds haar
kinderjaren in het dorp"; (. .. ) dat, wanneer een beklaagde zich op een
rechtvaardigingsgrond beroept die niet van
alle geloofWaardigheid is ontbloot, het aan
de vervolgende partij, of, in voorkomend geval, aan de burgerlijke partij, staat te bewijzen dat die bewering onjuist is; C.J d~t
de feitenrechter op onaantastbare WIJZe m
feite oordeelt of de voorwaarden voor de
toepassing van de noodtoestand vervuld
zijn, mits hij de juridische draagwijdte va_n
het begrip niet miskent; dat er sprake IS
van noodtoestand als drie voorwaarden vervuld zijn : - het bestaan van een dadelijk en emstig gevaar, - de noodzaak van
het misdrijf; - de verhouding tussen het
gevrijwaarde goed en het prijsgegeven goed;
dat de eerste voorwaarde te dezen kennelijk is vervuld, aangezien het af te breken bouwwerk nog nieuw is en de schade
ten gevolge van die afbraak re~~lijke.r
wijs kan worden geraamd op ettehJke mlljoenen frank; dat, wat de tweede voorwaarde betreft, de eerste rechter over het
hoofd heeft gezien dat het litigieuze bouwwerk volkomen wettig was opgericht; dat
het misdrijf alleen hierin bestaat dat de
plaats sinds de kennisgeving van het arrest tot vernietiging van de bouwvergunning in zijn oorspronkelijke staat is behouden; dat het misdrijf trouwens in de akte

582

HOF VAN CASSATIE

van vervolging is omschreven; dat de (verweerders) kennelijk te maken hadden met
een toestand die zij nooit hadden gewild en
waarvoor zij geenszins verantwoordelijk
waren; dat de vraag rijst of de (verweerders) in die omstandigheden het emstig en
dadelijk gevaar redelijkerwijs langs een andere weg konden voorkomen, zonder dat
het daarom het enige middel waarover zij
beschikten diende te zijn; dat moet worden vastgesteld dat de (verweerders), nu zij
geen regularisatievergunning konden krijgen en een dergelijke vergunning door het
administratieve rechtscollege beslist opnieuw zou zijn geweigerd, geen andere uitweg zagen dan het misdrijf te plegen; dat
de tweede voorwaarde eveneens is vervuld; dat, ten slotte, wat de verhouding tussen het gevrijwaarde goed en het prijsgegeven goed betreft, het begrip "prijsgegeven
goed of belang" eerst in concreto moet worden omschreven; dat het Waalse Gewest,
dat bevoegd is inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, ontegensprekelijk kan
aanvoeren dat inbreuk is gemaakt op het
gewestplan en op de goede ruimtelijke ordening; dat, te dezen, het "prijsgegeven algemeen belang" evenwel erg gering lijkt,
gelet op het gunstig advies dat de gemachtigde ambtenaar op 3 december 1988 heeft
uitgebracht over de litigieuze bouwvergunning en dat luidt als volgt: "overwegende
dat het ontwerp volgens het gewestplan
Bergen-Borinage, dat bij het besluit van 9
november 1983 van de Waalse Gewestexecutieve is goedgekeurd, deels in een
woongebied, deels in een groengebied gelegen is; overwegende dat het ontwerp betrekking heeft op de bouw van een artsenpraktijk achteraan het eigendom alsook op
twee garages; gelet op het beroep van (verweerster) (arts); overwegende dat het gezin sinds kort uit twee volwassenen en drie
kinderen bestaat; overwegende dat de huidige praktijk in het hoofdgebouw noodzakelijk is voor het levensonderhoud van het
gezin; overwegende dat de spreekuren overdag plaatsvinden; dat het advies van de
buur dus niet vereist is; overwegende dat
de zone van vijftig meter willekeurig is
vastgelegd en dat een achter de zone opgetrokken gebouw de goede ruimtelijke ordening dus niet kan verstoren, op voorwaarde evenwel dat de parkeerruimte voor
de patienten buiten het eigendom wordt
aangelegd; gelet op het relief van de grond;
overwegende dat er slechts een waardevolle populier zalworden omgehakt; gunstig advies 1o de parkeerruimte voor de patienten mag niet op het eigendom gelegen
zijn; 2° het metselwerk moet in roodbruine
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steen worden uitgevoerd"; dat, benevens
voornoemd algemeen belang, tevens moet
worden nagegaan of het belang van de
naaste buren van de (verweerders) niet in
het gedrang komt; dat, wat dat betreft, aileen (de eisers), wonende route d'Eugies, 46,
nl. in het pand naast dat van de (verweerders), en Mevrouw Rene Mahieu, wonende
route d'Eugies, 44, nog in het geding zijn;
dat de eerstgenoemden beweren "dat zij het
genot van hun tuin haast volledig verloren hebben", dat zij zich daartoe beroepen op een verslag van de architect M.
Secci, die met name gewag maakt van een
aantasting "van het landelijke karakter van
de plaats" en van een daling van het aantal uren zon; dat zij de minderwaarde van
hun goed ramen op 500.000 frank; dat
laatstgenoemd, zij het in mindere mate, dezelfde schade aanvoert en de minderwaarde
van haar eigendom raamt op 250.000 frank;
(. .. ) dat eraan moet worden herinnerd dat
het litigieuze pand geen verdieping heeft en
een oppervlakte van 15 meter op 7 meter
beslaat; dat de (verweerders) bovendien de
kosten om hun goed te slopen en de plaats
in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, op.ongeveer 10.000.000 frank ramen;
dat moet worden vastgesteld dat er een
kennelijke verhouding bestaat tussen het
door de (verweerders) gevrijwaarde goed en
de "prijsgegeven goederen" van de burgerlijke partijen (er zou zelfs gewag kunnen
worden gemaakt van een duidelijke wanverhouding ten gunste van de [verweerders]); dat, wat dat betreft, het argument
van de burgerlijke partijen, als zouden de
(verweerders) aan het scheiden zijn en het
litigieuze pand thans niet meer bewonen,
wat dat betreft niet terzake dienend is; dat
uit het geheel van die vaststellingen en
overwegingen volgt dat de (verweerders) gerechtigd zijn om de noodtoestand als
verschoningsgrond aan te voeren; dat, bijgevolg, het door de eerste rechter bewezen verklaarde misdrijf na afioop van het
voor het hof gevoerde debat niet langer bewezen is gebleven; dat, nu de strafwet niet
van toepassing is op de (verweerders), de
strafrechter niet bevoegd is om uitspraak
te doen over de rechtsvordering van de (eisers) en (van mevrouw) Mahieu en evenmin over de vordering van de bevoegde
ambtenaar tot herstel van de plaats in zijn
oorspronkelijke staat",

terwijl de noodtoestand slechts een
rechtvaardigingsgrond vormt, als hij verschillende voorwaarden vervult, te weten
dat de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager of althans gelijk is aan de
waarde van het goed dat men wil
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vrijwaren, dat het te vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen, dat het kwaad aileen door het misdrijf kan worden voorkomen en dat de
betrokkene de noodtoestand niet zelf heeft
doen ontstaan; de betrokkene de noodtoestand aileen kan aanvoeren, als het dadelijk en ernstig gevaar voor het goed dat hij
wil vrijwaren door het misdrijfte plegen, te
wijten is aan een omstandigheid die niet
voortvloeit uit een wettelijke verplichting
om iets te doen of niet te doen; wanneer dat
gevaar voortvloeit uit de wet, die voorrang verleent aan het prijsgegeven goed,
met name wanneer zij, in naam van het algemeen belang, de afbraak - ongeacht de
kostprijs -van een onwettig opgericht of
in stand gehouden bouwwerk oplegt, de
rechter niet kan beslissen dat de waarde
van hetgeen is prijsgegeven lager moet zijn
dan of ten hoogste gelijk moet zijn aan de
prijs van het gevrijwaarde goed; het arrest bijgevolg, na te hebben vastgesteld dat
het gevrijwaarde goed "een recent bouwwerk" is en dat het bedreigd wordt met "afbraak, (... ) waarvan de schadelijke gevolgen redelijkerwijs kunnen worden geraamd
op ettelijke miljoenen frank'', d.i. precies het
gevaar waarvan sprake is in de bepalingen van de CWATUP, niet kon beslissen,
enerzijds, dat het "'prijsgegeven algemeen
belang' wel zeer gering lijkt, gelet op het
gunstig advies dat de gemachtigde ambtenaar (van het Waalse Gewest) op 3 december 1988 heeft uitgebracht over de litigieuze bouwvergunning" en dat de eisers
"de minderwaarde van hun goed ramen op
500.000 frank" en, anderzijds, dat de verweerders "de kosten om hun goed te slopen en de plaats in zijn oorspronkelijke
plaats te herstellen op ongeveer 10.000.000
frank ramen", en daaruit heeft kunnen afleiden dat "moet worden vastgesteld dat er
een kennelijke verhouding bestaat tussen het door de (verweerders) gevrijwaarde
goed en de "prijsgegeven goederen" van de
burgerlijke partijen (er zou zelfs gewag
kunnen worden gemaakt van een duidelijke wanverhouding ten gunste van de
[verweerders])", zonder het wettelijk begrip noodtoestand te miskennen (scherrding van artikel 71 van het Strafwetboek)
en de in het middel aangehaalde bepalingen van de CWATUP te schenden;

Overwegende dat de noodtoestand
alleen een rechtvaardigingsgrond
vormt, als hij verschillende voorwaarden vervult, te weten dat de waarde
van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn dan of althans gelijk
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moet zijn aan de waarde van het goed
dat men wil vrijwaren, dat het te vrijwaren recht of belang een dadelijk en
ernstig gevaar moet lopen, dat het
kwaad aileen door het misdrijf kan
worden voorkomen en dat de betrokkene de aangevoerde noodtoestand
niet zelf heeft doen ontstaan;
Overwegende dat de appelrechters
beslissen dat de verweerders kennelijk een dadelijk en ernstig gevaar liepen, dat ze met name verplicht waren om hun recent bouwwerk te
slopen, hoewel die verplichting is opgelegd door het Waals Wetboek van
ruimtelijke ordening, stedenbouw en
patrimonium, op grond waarvan de
verweerders gedwongen waren hun
goed op te offeren aan de hogere belangen van de ruimtelijke ordening, de
stedenbouw en het patrimonium; dat
zij aldus het bestaan van de noodtoestand niet wettig hebben vastgesteld;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen :

Over het middel :
Overwegende dat het middel, om de
in het antwoord op het middel van de
tweede eisers sub I gegeven redenen,
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;
veroordeelt elke verweerder in de helft
van de kosten van de voorzieningen;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
28 april1999 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever: mevr. Jeanmart, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Draps en T'Kint.

het O.M. tegen hen aangevoerde gegevens vrijelijk heeft kunnen tegenspreken.
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KAMER -

28 april 1999

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.3- ONDERZOEKSGERECHT.

zo

CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN

- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER - FEITELIJKE GEGEVENS.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN -

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN VERZOEK OM BIJKOMENDE
ONDERZOEKSMAATREGEL- VERWERPINGVOORWAARDE.

5o ONDERZOEKSGERECHTEN -

5° Art. 135, § 3, Sv. staat de openbaarheid van het debat voor de kamer van inbeschuldigingstelling alleen toe m.b.t. het
verhoor van de procureur-generaal, van
de burgerlijke partij en van de verdachte,
maar niet m.b.t. het daarna te wijzen arrest, dat, op straffe van nietigheid, met gesloten deuren moet worden uitgesproken. (Art. 135, § 3, laatste lid, Sv.)

KA-

MER VAN INBESClillLDIGINGSTELLING- VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSMAATREGEL- OPPORTUNITEIT- FEITELIJKE
BEOORDELING.

KA-

MER VAN INBESClillLDIGINGSTELLING RECHTSPLEGING BEDOELD IN ARTIKEL 135 SV
- PARTIJEN IN OPENBARE TERECHTZITTING
GEHOORD- BESLISSING UITGESPROKEN MET
GESLOTEN DEUREN.

1o Art. 6.3 E. V.R.M. heeft geen betrekking

op de uitoefening van het recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten die
een verdachte naar het vonnisgerecht verwijzen (1). (Art. 6.3.d E.V.R.M.)

zo
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Niet ontvankelijk is het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordeling door
de feitenrechters van de gegevens van de
zaak.

3° De onderzoeksgerechten die uitspraak
doen over een vordering tot verwijzing
van een verdachte naar het vonnisgerecht,
beoordelen op onaantastbare wijze in feite
of het opportuun is om een aanvullend
onderzoek in te stellen of te wachten op de
resultaten van een onderzoek, door de
nuttigheid ervan in aanmerking te nemen.
4o Het algemeen beginsel van het recht van

verdediging wordt niet miskend door de
rechter die niet ingaat op de vordering om
een aanvullende maatregel van onderzoek te verrichten, wanneer eiser alle door
(1) Zie Cass., 21 jan. 1987, A.R. 5556 en 5589,
nr. 296, en 29 juni 1988, A.R. 2601, nr. 670.

(VERSWIJVER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0315.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1999 op verwijzing gewezen door het Hofvan Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het arrest van het Hofvan
13 januari 1999;
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 6.3.d, van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden geen betrekking
heeft op de uitoefening van het recht
van verdediging voor de onderzoeksgerechten, die een verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijzen;
Dat het middel dienaangaande faalt
naar recht;
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de gegevens van
de zaak door de feitenrechters, niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
de rechter de opportuniteit van een
aanvullend opsporingsonderzoek of de
noodzaak om de resultaten van een
onderzoek af te wachten, beoordeelt in
feite, rekening houdend met het nut
ervan;
Dat het arrest de redenen preciseert waarom het aanvullend opsporingsonderzoek naar de uitlokking
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door de politie en de resultaten van de
dienaangaande ingediende klacht geen
dienstige gegevens kunnen opleveren;
Dat uit de omstandigheid alleen dat
de rechter niet is ingegaan op een verzoek om aanvullende onderzoeksopdrachten of de resultaten van een door
de verdachte ingediende klacht niet
heeft afgewacht omdat, naar zijn mening, die resultaten of de gevraagde
onderzoeksopdrachten nutteloos waren, geen schending van het recht van
verdediging kan worden afgeleid, wanneer eiser, zoals te dezen, vrijelijk tegenspraak heeft kunnen voeren over
de door het openbaar ministerie tegen hem ingebrachte gegevens;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
Over het tweede en derde middel :
Overwegende dat artikel6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet van toepassing is
op het debat voor de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
regeling van de rechtspleging;
Dat, wat dat betreft, het tweede
middel faalt naar recht;
Overwegende voor het overige dat
uit de artikelen 127 en 218 van het
Wetboek van Strafvordering valt af te
leiden dat de onderzoeksgerechten in
de regel zitting houden en hun beslissing wijzen met gesloten deuren;
Dat, krachtens artikel135, § 3, van
voomoemd wetboek, de openbaarheid
van het debat alleen toegestaan is voor
de verhoren die het opsomt en niet
voor het daarna gewezen arrest;
Dat de middelen dienaangaande falen naar recht;
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sie van de h. Loop, advocaat-generaal Advocaten: mrs. C. Marchand en Mehdi
Aboudi, Brussel.
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2e KAMER - 28 april 1999
1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN- ALGEMEEN- VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELINGGEEN VERDACHTE- WEIGERING- VOORZIENING- GEEN BETEKENING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID.

2° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - BESLISSING CASSATIEBEROEP- VORMEN- BETEKENING
- NIET-ONTVANKELIJKHEID- GEVOLG -ART.
26, § 2, TWEEDE LID, BIJZ. WET ARBITRAGEHOF.

3o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- VERZOEK TOT HEROPENING VAN HET DEBAT- LAATTIJDIGE NEERLEGGING- ONTVANKELIJKHEID.

1o Het cassatieberoep van een eiser, die geen

verdachte is en die verzoekt om een daad
van onderzoek op te heffen, wat door het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is afgewezen, is niet ontvankelijk als de voorziening niet werd betekend aan het O.M. (Artt. 61quater en 418
Sv.)
2° Wanneer het cassatieberoep niet ontvankelijk wordt verklaard met toepassing van
art. 418 Sv., welke norm niet wordt beoogd in het in het middel geformuleerde
verzoek om aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen, is het Hof niet
verplicht de vraag te stellen (1).

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

3° Het Hof slaat geen acht op een verzoek
tot heropening van het debat, wanneer
dat stuk minder dan acht dagen v66r de
terechtzitting op de griffie van het Hofis
ontvangen. (Art. 420bis Sv.)

28 april 1999 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever: mevr. Jeanmart, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclu-

(1) Zie Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.98.0017.F, nr.
65.
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ARREST
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2e KAMER- 28 april1999

(uertaling)

(A.R. P.99.0411.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, die de opheffing van een maatregel betre:ffende haar goederen vorderde, aan het openbaar ministerie is
betekend;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de voorziening van
eiseres niet ontvankelijk is verklaard
op grand van artikel 418 van het Wethoek van Strafvordering; dat de vraag,
die wordt geformuleerd in de memorie van toelichting waarin het Hof
wordt aangezocht een prejudiciele
vraag te stellen aan het Arbitragehof, evenwel geen betrekking heeft op
dat artikel, zodat het Hof niet gehouden is de vraag te stellen;
Om die redenen, ongeacht de eerste memorie, die geen verband houdt
met de ontvankelijkheid van de voorziening, en ongeacht het verzoekschrift
tot heropening van het debat, dat is
neergelegd buiten de bij artikel 420bis,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn, verwerpt
de voorziening; veroordeelt eiseres in
de kosten.
28 april 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. P.
Chome, Brussel.
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1° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- AAN DE JURY TE STELLEN VRAGEN- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
VAN ASSISEN- VERWERPING- MOTIVERING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- HOF VAN ASSISEN- AAN DE JURY TE STELLEN VRAGENVERWERPING- MOTIVERING.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- SLUITEN VAN DE
DEUREN - MOTIVERING.

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- HOF VAN ASSISEN -AAN DE JURY
TE STELLEN VRAGEN - DEBAT OP TEGENSPRAAK- VERWERPING- EERLIJK PROCES.

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.2- HOF VAN ASS IS EN- AAN DE JURY
TE STELLEN VRAGEN - DEBAT OP TEGENSPRAAK- VERWERPING- VERMOEDEN VAN
ONSCHULD.

6° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDLEING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- VORDERING TOT VERWERPING VAN BEPAALDE STUKKEN- VERDAGING VAN DE BESLISSING- GEVOLG.

7° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- VORDERING TOT VERWERPING VAN BEPAALDE STUKKEN- BESLISSING VAN HET HOF- DRAAGWIJDTE.

so

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN
-ALGEMEEN- ONTVANKELIJKHEID- MIDDEL DAT HET HOF VERPLICHT FElTEN TE ONDERZOEKEN.

go CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- ALGEMEEN - VERBAND MET BESTREDEN
BESLISSING- HOF VAN ASSISEN- VEROORDELEND ARREST- VOORZIENING- MIDDEL
DAT KRITIEK OEFENT OP HET ARREST OVER DE
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN- ONTVANKELIJKHEID.

10° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE .fuRy- SLUITING VAN HET DEBAT- VEROORDELEND ARREST- AFWEZIGHEID VAN DE RAADSLIEDEN VAN DE
BESCHULDIGDE- GEVOLG.

11° ADVOCAAT- HOF VAN ASSISEN- VEROORDELING- AFWEZIGHEID VAN DE ADVOCAAT- GEEN AANWIJZING VAN EEN NIEUWE
VERDEDIGER

12° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY. -DE BAT - AANWEZIGHEID VAN DE GEZWORENEN.

13° RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN- TUSSENVORDERING -AANWEZIGHEID VAN DE GEZWORENEN- GEVOLG.

14 o RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6ARTIKEL 6.1 - HOF VAN ASSISEN ·_ TUSSENVORDERING- AANWEZIGHEID VAN DE GEZWORENEN- GEVOLG.

15° VONNISSEN EN ARRESTEN
STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- HOF VAN
ASSISEN - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING- ONTBREKEN VAN VEREISTE
VASTSTELLINGEN -NIETIGHEID- VASTSTELLINGEN IN HET ARREST- GEVOLG.

1o en 2° Regelmatig verantwoord is het ar-

rest van het hof van assisen dat vaststelt dat de voorgestelde omschrijvingen niet worden bevestigd in het voor dat
hof gevoerde debat, en beslist om de aanvullende, door de verdediging voorgelegde vragen niet aan de jury te stellen.
(Artt. 337 en 338 Sv.)
3° Wanneer het arrest, dat regelmatig met
redenen is omkleed door de overweging
dat de openbaarheid van de terechtzitting gevaren inhoudt voor de orde of de
zeden, het sluiten van de deuren beveelt,
moet het niet, op straffe van nietigheid,
melding maken van de tekst van de
Grondwet waarin dat recht van het
vonnisgerecht is vastgelegd. (Art. 148 Gw.)
4° en 5° Het arrest waarbij het hofvan assisen beslist om de aanvullende, door de
verdediging voorgelegde vragen niet aan
de jury stellen, dwingt de beschuldigde
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niet om zich schuldig te verklaren aan de
aan de jury voorgelegde feiten, en kan niet
leiden tot een oneerlijk proces of een miskenning van het vermoeden van onschuld,
aangezien die beslissing wordt genamen na een debat op tegenspraak.
6° Het feit alleen dat het hofvan assisen

pas uitspraak heeft gedaan over de
tussenvordering na het lezen van de akte
van inbeschuldigingstelling, vormt geen
verzuim of een weigering om uitspraak te
doen over de vordering die de beschuldigde ingesteld heeft v66r het lezen van
die akte van inbeschuldigingstelling, en
waarin hij concludeert tot verwerping van
bepaalde, daarin vermelde stukken. (Art.
408, § 2, Sv.)

7o Het arrest van het hof van assisen dat
uitspraak doet over de vordering van de
beschuldigde tot verwerping van bepaalde
stukken, en de litigieuze stukken verwijdert dan wel de vordering verwerpt, beslecht het geschil, door de enige gegevens te bepalen waarop de gezworenen
hun overtuiging geldig kunnen laten steunen.

so

Niet ontvankelijk is het middel dat het
Hof zou verplichten tot een onderzoek van
feiten, waarvoor het niet bevoegd is (1).

go Niet ontvankelijk is het middel dat kritiek oefent op het arrest dat uitspraak
doet over de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, wanneer die
door het hof van assisen veroordeelde eiser alleen tegen het veroordelend arrest
cassatieberoep heeft ingesteld.

10° en 11 o Art. 294 Sv. verplicht de voorzitter van het hof van assisen niet om, na
de sluiting van het debat, een nieuwe verdediger aan te wijzen, wanneer de raadslieden van de beschuldigde, op zijn verzoek, de zittingzaal op het ogenblik van de
uitspraak van het veroordelend arrest verlaten hebben. (Art. 294 Sv.)
12° In het hof van assisen moeten de gezworenen tijdens het hele debat aanwezig zijn, op straffe van nietigheid van de
handeling die tijdens hun afwezigheid is
gesteld.
13° en 14° Hetalgemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging noch het recht
op een eerlijk proces worden miskend door
(1) Cass., 27 mei 1997, A.R. P.97.0668.N, nr.
241.
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de omstandigheid alleen dat, naar aanleiding van de tussenvordering van de beschuldigde voor het hof van assisen betreffende uit het debat te weren stukken,
de inhoud van die stukken besproken is
in aanwezigheid van de gezworenen, wanneer die uit het de bat geweerde stukken
na het tussenarrest niet opnieuw in het
debat zijn gebracht.
15° De onregelmatigheid van het procesverbaal van de terechtzitting kan niet leiden tot nietigheid van de rechtspleging,
wanneer de ontbrekende vermelding in
het arrest is opgenomen (2). (Art. 372 Sv.)
(FATNAOUI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0438.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 februari 1999 gewezen door het Hof van Assisen van de
provincie Henegouwen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 10 februari
1999 van het hof van as sis en vaststelt dat de burgerlijke partijen Mohamed Haddaji en Malika Zahim, die
Arabisch spreken, hun getuigenis in
die taal en ten dele in het Frans hebben afgelegd met de bijstand van een
Arabische tolk die te dien einde door
de voorzitter was aangewezen;
Dat de bewering volgens welke die
personen niet zijn bijgestaan door een
tolk of een andere taal hebben gesproken, geen steun vindt in de stukken
van de rechtspleging;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het hofvan assisen de beslissing om de door de verdediging voorgestelde bijkomende vragen niet aan de jury te stellen,
regelmatig met redenen heeft omkleed,
(2) Zie Cass., 16 juni 1998, A.R. P.97.588.N, nr.
315.

Nr. 248

nu het vaststelt dat de gesuggereerde
kwalificaties niet bleken uit het voor
het hof gevoerde debat;
Overwegende dat die beslissing is
genomen na afloop van een debat op
tegenspraak; dat die beslissing, in
strijd met wat het middel aanvoert, de
beschuldigde niet dwingt zich schuldig te verklaren aan de aan de jury ter
beoordeling voorgelegde feiten; dat zij
derhalve niet leiden tot een oneerlijk
proces in de zin van artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en evenmin tot een
miskenning van het in artikel 6.1, § 2,
van dat verdrag gewaarborgde vermoeden van onschuld ;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het arrest, wanneer het de sluiting der deuren beveelt en, zoals te dezen, regelmatig
wordt gemotiveerd door de overweging dat openbaarheid gevaar zou opleveren voor de orde of de zeden, niet
op stra:ffe van nietigheid melding moet
maken van de tekst van de Grondwet waarin dat recht van het vonnisgerecht is vastgelegd;
Dat het derhalve niet terzake doet
dat het arrest een verkeerde
grondwetsbepaling heeft aangehaald;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 408, § 2, van het Wetboek van
Strafvordering, cassatieberoep openstaat tegen de beslissing waarbij het
hof van assisen heeft geweigerd of verzuimd om uitspraak te doen over een
verzoek, dat ertoe strekt gebruik te
maken van een door de wet verleende
bevoegdheid of recht, zelfs als de straf
van nietigheid niet uitdrukkelijk door
de tekst gesteld is op het ontbreken
van de vorm waarvan de inachtneming verzocht of gevorderd wordt;
Overwegende dat, wanneer de beschuldigde, voor de voorlezing van de
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akte van beschuldiging, oordeelt dat
bepaalde, erin vermelde stukken, uit
het debat moeten worden geweerd, het
feit aileen dat over het tussengeschil
pas na de voorlezing van die akte uitspraak gedaan wordt, volgens eiser gelijkstaat met het verzuim in de zin van
het bovenaangehaalde artikel 408, § 2;
Overwegende dat een dergelijke gelijkstelling elke wettelijke grondslag
mist, enerzijds, omdat de wet niet preciseert op welk tijdstip in de loop van
het debat het arrest moet worden gewezen en zij geen straf stelt op de
eventuele verdaging van de uitspraak,
anderzijds, omdat het aldus uitgesproken arrest waarbij ofwel de litigieuze
stukken uit het debat worden geweerd
ofwel het verzoek wordt afgewezen,
het tussengeschil beslecht door aileen die gegevens te bepalen welke
voor de juryleden een rechtsgeldige
grondslag kunnen opleveren om tot
hun overtuiging te komen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, in
zoverre het onderzoek het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is, niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
het hof van assisen heeft vastgesteld
dat de stukken die volgens eiser uit
het debat moesten worden geweerd,
"betrekking hebben op het moraliteitsonderzoek dat enkel ertoe strekt de
persoonlijkheid van de beschuldigde
beter te leren kennen"; dat het arrest aldus de beslissing om de litigieuze processen-verbaal niet uit het
debat te weren, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel, wat dat betreft,
niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op het arrest,
dat is gewezen op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, geen verband houdt met de be-
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streden beslissing en dus niet
ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
artikel 294 van het Wetboek van Strafvordering de voorzitter van het hof van
assisen niet de verplichting oplegt om,
na de sluiting van het debat, een
nieuwe verdediger aan te wijzen, wanneer de raadslieden van de beschuldigde op diens verzoek de zittingzaal
hebben verlaten op het ogenblik van
de uitspraak van het veroordelend arrest;
Dat, wat dat betreft, het middel
faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de gezworenen tijdens het hele debat aanwezig moeten zijn, op straffe van nietigheid van
de handeling die tijdens hun afwezigheid is gesteld;
Dat uit de omstandigheid aileen dat,
naar aanleiding van het tussengeschil
dat de beschuldigde heeft opgeworpen betreffende uit het debat te weren stukken, de inhoud van die stukken besproken is in de aanwezigheid
van de gezworenen, geen schending
van het recht van verdediging of van
het recht op een eerlijk proces kan
worden afgeleid;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat het dossier, dat door het
op tussengeschil gewezen arrest van 8
februari 1999 uit het debat is geweerd,
opnieuw in het debat is gebracht na de
uitspraak van dat arrest;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het zesde middel :
Overwegende dat de onregelmatigheid van het proces-verbaal van de terechtzitting niet kan leiden tot nietigheid van de rechtspleging, wanneer
de ontbrekende vermelding in het arrest is opgenomen;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de uitspraak werd
bijgewoond door de raadsheer Alain
Nicolas, voorzitter van het Hof van Assis en van Henegouwen voor de derde
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zitting van het jaar 1999, de ondervoorzitter Jacques Van Spitael en de
toegevoegde rechter en rechter in de
rechtbank van eerste aanleg Nathalie Hens; dat het hof van assisen dus
regelmatig was samengesteld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

Nr. 249

bij het door de buitenlandse overheid verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, vierentwintig uur te
rekenen van de betekening van die beschikking (1). (Art. 135 Sv.; art. 3
Uitleveringswet.)
3° Wanneer het buitenlandse bevel tot aanhouding uitvoerbaar is verklaard, en aan
de betrokkene is betekend overeenkomstig art. 3 Uitleveringswet, staat de
vreemdeling ter beschikking van de Uitvoerende Macht en is de Rechterlijke
Macht niet Zanger bevoegd om hem in
voorlopige vrijheid te stellen (2).

(ROCHA DASILVA NOVAIS)

ARREST

28 april 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. Vanderlinden,
Bergen.

Nr. 249
2e KAMER- 28 april1999
1° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCLJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN- TERMIJNUITLEVERING- IN HET BUITENLAND VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAARVERKLARING- BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER

2° UITLEVERING- IN HET BUITENLAND
VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAARVERKLARING- BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER- HOGER BEROEP- TERMIJN.

3° UITLEVERING- VREEMDELING VOORLOPIG AANGEHOUDEN MET HET OOG OP UITLEVERING- UITVOERBAARVERKLARING VAN
EEN DOOR DE BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING- GEVOLG.

1o en 2° Inzake uitlevering bedraagt de termijn om hager beroep in te stellen tegen
de beschikking van de raadkamer, waar-

(vertaling)

(A.R. P.99.0475.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, bij de op 1 april 1999 gewezen beschikking, die dezelfde dag aan
eiser is betekend, het door de Rechtbank te Porto tegen hem uitgevaardigde internationaal aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard heeft;
Overwegende dat eiser, nu hij tegen bovenvermelde beschikking geen
hager beroep heeft ingesteld binnen
vierentwintig uur te rekenen van de
betekening ervan, vanaf die datum ter
beschikking staat van de Uitvoerende
Macht, die als enige bevoegd is om, na
het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling te hebben ingewonnen, te beslissen of hij al dan niet
moet worden uitgeleverd aan het gerecht van het land dat om zijn uitlevering verzoekt; dat de Rechterlijke
(1) Cass., 17 jan. 1996, A.R. P.95.1389.F, nr. 37.
(2) Cass., 16 jan. 1991, A.R. 8739, nr. 253.
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Macht vanaf die datum niet langer bevoegd is om de door eiser gevraagde
voorlopige invrijheidstelling toe te
staan;
Dat de voorziening derhalve geen
bestaansreden meer heeft;
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rechtsmacht over dat geschil volledig heeft
uitgeoefend (1). (Artt. 774, tweede lid, en
1042 Ger.W.)
(LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS C.V. T. MINET)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0124.F)

Om die redenen, ongeacht de door
eiser voorgedragen middelen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 april 1999 - 2 8 kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. da Costa
Aguiar, Brussel.

Nr. 250
1e KAMER - 29 april 1999

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN- HEROPENING
VAN HET DEBAT- VERPLICHTING VOOR DE
APPELRECHTER EXCEPTIE VAN NIETONTVANKELIJKHEID- EINDVONNIS VAN DE
EERSTE RECHTER GEWEZEN VOOR HET BEROEPEN VONNIS.

De appidrechter moet de heropening van het
debat bevelen, alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen op grond
van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval of nietontvankelijkheid of van elke andere exceptie die de partijen voor hem niet
hadden ingeroepen; art. 774, tweede lid,
Ger. W. wordt geschonden door het arrest dat zonder de heropening van het debat te bevelen, de vordering verwerpt op
grond van de niet door de partijen opgeworpen exceptie dat geen hoger beroep is
ingesteld tegen een vonnis van de eerste
rechter dat aan het beroepen vonnis voorafgaat en waardoor die rechter zijn

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 12 juni 1996 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 77 4, tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het hoger
beroep van eiseres op de volgende grond
niet ontvankelijk verklaart: "dat het beroepen vonnis van 20 december 1994 rechtstreeks aansluit bij het niet beroepen vonnis van 7 oktober 1994 dat de strekking
van de aan het geschil gegeven oplossing
formuleert door te specificeren dat '(verweerder) terecht vraagt dat de huur wordt
vastgesteld in verhouding tot het werkelijke bedrag van zijn inkomsten'; dat tegen die beslissing geen hoger beroep is ingesteld; dat de appelrechter een geschilpunt
niet opnieuw in vraag vermag te stellen,
wanneer de eerste rechter daarover al uitspraak heeft gedaan en er daartegen geen
hoofdberoep of incidenteel beroep is ingesteld; dat het gedeelte van het vonnis waartegen geen hoger beroep is ingesteld kracht
van gewijsde heeft; dat bovendien het
beschikkingsbeginsel de rechter verbiedt ultra petita uitspraak te doen (. .. ); dat tegen het vonnis van 7 oktober 1994 geen hoger beroep is ingesteld, zodat onderhavig
hoger beroep niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang",
terwijl, overeenkomstig artikel 774,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
de rechter de heropening van het debat
moet bevelen, alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen op grond
van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, verval of nietontvankelijkheid of van elke andere exceptie die de partijen voor hem niet hadden
ingeroepen; verweerder in casu niet heeft
(1) Cass., 30 sept. 1996, A.R. S.96.0009.F, nr.
341; zie Cass., 3 april1998, A.R. C.97.0087.F, nr.
191; 22 okt. 1998, A.R. C.97.0310.F, nr. 453.
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aangevoerd dat het hoger beroep tegen het
vonnis van 20 december 1994 niet ontvankelijk was orndat tegen het in dezelfde zaak
gewezen vonnis van 7 oktober 1994 geen
hoger beroep is ingesteld en dat vonnis over
het geschilpunt al uitspraak heeft gedaan;
het bestreden vonnis bijgevolg, daar het,
zonder de heropening van het debat te bevelen, het hoger beroep niet ontvankelijk
verklaart op grond van de niet door verweerder opgeworpen exceptie dat geen hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis
van de eerste rechter dat aan het beroepen vonnis voorafgaat en waardoor die
rechter zijn rechtsrnacht over dat geschil
volledig heeft uitgeoefend, de beslissing niet
naar recht verantwoordt en de artikelen
774, tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek schendt" :

Overwegende dat uit geen enkel
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat verweerder heeft aangevoerd dat het hoger beroep tegen het
vonnis van 20 december 1994 van de
vrederechter van het kanton SintJans-Molenbeek niet ontvankelijk was,
op grond dat het in dezelfde zaak door
dezelfde rechtbank gewezen vonnis
van 7 oktober 1994 reeds uitspraak
had gedaan over het geschilpunt en tegen dat vonnis geen hoger beroep was
ingesteld;
Overwegende dat de rechtbank, alvorens het hoger beroep van eiseres tegen het vonnis van 20 december 1994
te verwerpen op grond dat tegen het
vonnis van 7 oktober 1994 geen hoger beroep was ingesteld, overeenkomstig artikel 774, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, verplicht was de
heropening van het debat te bevelen;
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 Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
29 april 1999 - 1 e karner - Voorzitter : rnevr. Charlier, afdelingsvoorzitter -

Nr. 251

Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : rnr. Verbist.

Nr. 251
1e KAMER - 30 april 1999

1o OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)OPENBARE AANBESTEDING- INSCHRIJVINGEN- NEERLEGGING- EINDE- GRONDENAFWIJKING- VOORWAARDEN.

2° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)OPENBARE AANBESTEDING- INSCHRIJVINGEN- NEERLEGGING- EINDE- OVERTREDING- GEVOLG- GELDIGHEID- VOORWAARDEN.

1o Vanaf het ogenblik dat de voorzitter de

zitting voor geopend heeft verklaard mag
geen inschrijving meer worden neergelegd; van die regel, die steunt op de noodzaak de gelijkheid onder de inschrijvers
in acht te nemen en onder meer mogelijke misbruiken, afspraken, manipulaties te vermijden, mag alleen worden afgeweken in de gevallen bepaald in artikel
26, § 3, en daarenboven volgens de procedure vastgesteld in artikel 30. (Art. 28,
tweede lid, aanhef en 3°, K.B. 22 april
1977 betreffende de overheidsopdrachten
voor aannerning van werken, leveringen en diensten.)
2° De overtreding van de regel, die verbiedt dat een inschrijving wordt aanvaard nadat de voorzitter de zitting voor
geopend heeft verklaard, tast de geldigheid van de late inschrijving niet noodzakelijk aan indien uit de aard van de
overtreding in concreto niet blijkt dat de
mededinging onder de mededingers minder reeel wordt, hun hansen ongelijker en
de onderlinge vergelijking van hun aanbiedingen minder doelmatig worden of
nog dat die onregelmatigheid de manipulatie van de inschrijvingen door het bestuur of willekeur van het bestuur in de
hand heeft gewerkt. (Art. 28, tweede lid,
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aanhef en 3°, K.B. 22 april1977 betreffende de overheidopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.)
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HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;

de andere inschrijvers, ook bij het sluiten
van de zitting geen enkel voorbehoud, verre
van een bezwaar, heeft geuit tegen de aanvaarding van de inschrijving van de b.v.b.a.
Van Maercke als de laagste inschrijver.
Welnu, zoals de eerste rechter het terecht stelt, wie, na daartoe uitdrukkelijk te
zijn uitgenodigd, geen teken van afkeuring, geen enkel bezwaar, zelfs niet het
minste voorbehoud formuleert bij de neerlegging van de inschrijving en evenmin na
kennisname van de inschrijvingsprijzen,
dekt de mogelijk eerder begane formele onregelmatigheden en erkent meteen dat zijn
belangen erdoor niet werden geschaad.

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 92 van de
Grondwet en, voor zoveel als nodig, 144 van
de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 823 van het Gerechtelijk Wethoek, 12 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten (voor het werd aangevuld bij Koninklijk Besluit van 19 augustus 1992), 26, §§
2 en 3, 28, inzonderheid tweede lid, 3°, en
30 van het Koninklijk Besluit van 22 april
1977 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en
diensten,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing de vordering van eiseres, ertoe strekkende verweerster te veroordelen tot betaling van een vergoeding van
2.166.566 frank voor de schade geleden ten
gevolge van het onregelmatige verloop van
de aanbestedingsprocedure waardoor de
verbouwingswerken aan de basisschool Sint
Amands N oord te Kortrijk ten onrechte niet
aan eiseres werden toegekend, afwijst, op
grond van volgende motieven :
"( ... ) geen enkele van de inschrijvers, ook
(eiseres) niet, (heeft) enig bezwaar, noch
voorbehoud (. .. ) gemaakt tegen de neerlegging van de inschrijving door de b.v.b.a. Van
Maercke, waarvan de zaakvoerder het lokaal is binnengekomen, op een ogenblik dat
de voorzitter de reeds aanwezige aannemers aan het verwelkomen was maar dat
er nog geen aanstalten werd gemaakt over
te gaan tot opening van de reeds neergelegde inschrijvingen en dit zelfs niet wanneer hen door ir. Lannoo, ontwerper van de
werken, uitdrukkelijk werd gevraagd of zij
bezwaar hadden tegen de neerlegging van
deze inschrijving.
Nog belangrijker is uiteindelijk de vaststelling dat (eiseres), evenmin trouwens als

De litigieuze inschrijving zou eerst dan
kunnen aanzien worden als nietig mits (eiseres) de nietigheid had gevorderd voor en
deze werd uitgesproken door de Raad van
State.
Welnu, (eiseres) heeft de nietigverklaring nooit gevorderd.
Het artikel 28 van het K.B. van 22 april
1977 sanctioneert verder de niet-naleving
ervan niet met nietigheid, al blijkt de Raad
van State de niet-naleving ervan wel te bestempelen als substantiele onregelmatigheden (... ).
Vermits de regels betreffende de tijdige
indiening van de inschrijvingen zijn voorgeschreven om de gelijkheid van de inschrijvers te waarborgen ( ... ), beschermen deze regels uitsluitend private
belangen.
Van dergelijke belangen kunnen de belanghebbenden, weze het soms onder bepaalde voorwaarden, afstand doen.
Meteen volgt daaruit dat de te deze aangeklaagde onregelmatigheid nooit aanleiding zou kunnen geven tot een absolute
nietigheid maar hoogstens tot een relatieve nietigheid" (arrest, p. 4, eerste t.e.m.
zesde alinea),
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig de artikelen 26, § 2 en 28, tweede lid,
3°, van het Koninklijk Besluit van 22 april
1977 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en
diensten, iedere inschrijving bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de
inschrijvingen moet toekomen alvorens hij
de zitting opent;
Vanaf de opening van de zitting door de
voorzitter, en niet vanaf de opening van de
neergelegde inschrijvingen, geen enkel stuk
nog mag worden aanvaard;
Van deze regel enkel kan worden afgeweken in het geval bepaald door artikel 26,

(KORALBO N.V T. V.K.L.O.K. VZ.W.)

ARREST

(A.R. F.95.0407.N)
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§ 3 van het Koninklijk Besluit van 22 april
1977, nl. indien het bestuur aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van
zijn beslissing en de inschrijving uiterlijk
vier kalenderdagen v66r de dag vastgesteld voor het openen van de inschrijvingen op de post als aangetekende zending is
afgegeven, en mits naleving van de procedure vastgesteld in artikel 30 van gezegd
Koninklijk Besluit;

De zitting voor geopend moet beschouwd
worden wanneer de voorzitter, na het vervullen van de bij artikel 28, tweede lid, 1 o
en 2°, van het Koninklijk Besluit van 22
april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, gestelde formaliteiten, het woord richt tot het aanwezige
publiek,

zodat het hof van beroep in zoverre het
eiseres' vordering afwijst op grond dat de
inschrijving van de N.V. Van Maercke tijdig werd ingediend, daar de zaakvoerder
van deze vennootschap het lokaal was binnengekomen op een ogenblik dat de voorzitter de aanwezigen aan het verwelkomen was en de reeds neergelegde
inschrijvingen nog niet werden geopend,
zonder na te gaan of de voorzitter de zitting op dat ogenblik reeds had geopend, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt,
minstens het wettelijk begrip "opening van
de zitting", bedoeld in genoemd artikel28,
tweede lid, 3°, van het Koninklijk Besluit
van 22 april 1977 miskent (schending van
de artikelen 12 van de wet van 14 juli 1976
betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, 26, §§ 2 en 3, 28, tweede lid, 3°, en 30
van het Koninklijk Besluit van 22 april
1977 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en
diensten) en derhalve eiseres' vordering tot
schadeloosstelling niet wettig kon afwijzen (schending van artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl, tweede onderdeel, de formaliteiten voorgeschreven door de artikelen 26
t.e.m. 30 van het genoemde Koninklijk Besluit van 22 april 1977 gericht zijn op het
beschermen van de inschrijvers tegen misbruiken van het bestuur en het verhinderen van afspraken of manipulaties van particulieren, die ertoe strekken het spel van
de mededinging te vervalsen of de gelijkheid van de inschrijvers te verbreken;
De verwerping van de laattijdige inschrijvingen er zowel toe strekt de rechten van
de bouwheer als deze van de inschrijvers te
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beschermen, evenals de regelmatigheid van
de aanbesteding te waarborgen;
Deze formaliteiten derhalve substantieel zijn en de laattijdige inschrijving, behalve in het geval voorzien in artikel 26, §
3, van het Koninklijk Besluit van 22 april
1977, absoluut nietig is en deze nietigheid dan ook niet kan worden gedekt,
zodat het hof van beroep in zoverre het
eiseres' vordering afwijst op grond dat de
begane onregelmatigheden werden gedekt, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikelen 823
van het Gerechtelijk Wetboek, 12 van de
wet van 14 juli 1976 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, 26, § 2 en
3, 28, tweede lid, 3°, van het Koninklijk Besluit van 22 april 1977 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten) en derhalve niet wettig eiseres' vordering tot schadeloosstelling kon afwijzen (schending van
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl, derde onderdeel, diegene die
door een procedurele onregelmatigheid ter
gelegenheid van een openbare aanbesteding inzake overheidsopdrachten van aanneming van werken, werd benadeeld, met
het oog op het instellen van een
aansprakelijkheidsvordering niet verplicht
is vooraf een beroep te doen op de tussenkomst van de Raad van State, strekkende
tot de vernietiging van deze onregelmatige rechtshandeling;
De benadeelde zich, ongeacht het al dan
niet instellen van de annulatieberoep bij de
Raad van State, ten aanzien van de burgerlijke rechter kan beroepen op zijn subjectief recht op schadevergoeding wegens
foutief overheidsoptreden;
Het feit dat in casu de nietigverklaring
van de toewijzingsbeslissing nooit werd gevorderd door de Raad van State, eiseres
niet kan verhinderen vergoeding te vorderen voor de schade geleden ten gevolge van
de niet-naleving van vormvoorwaarden, die
eventueel aanleiding had kunnen geven tot
de nietigverklaring van de litigieuze inschrijving door de Raad van State,
zodat het hof van beroep zijn beslissing
tot afwijzing van eiseres' vordering evenmin naar recht verantwoordt, in zoverre het
deze steunt op de overweging dat nooit de
nietigverklaring werd gevorderd voor de
Raad van State (schending van de artikelen 92 van de Grondwet en, voor zoveel als
nodig, 144 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet, 1382 en 1383 van

-
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het Burgerlijk Wetboek en 12 van de wet
van 14 juli 1976 betre:ffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 28 van het
te dezen toepasselijk koninklijk besluit van 22 april1977 bepaalt: "de inschrijvingen worden geopend in openbare zitting op plaats, dag en uur in
het bestek bepaald. De verrichtingen verlopen in volgende orde ... 3° de
voorzitter opent de zitting : vanaf dat
ogenblik mag geen enkel stuk nog worden aanvaard";
Dat vanaf het ogenblik dat de voorzitter de zitting voor geopend heeft
verklaard, geen inschrijving meer mag
worden neergelegd en dat van die regel, die steunt op de noodzaak de gelijkheid onder de inschrijvers in acht
te nemen en onder meer mogelijke
misbruiken, afspraken, manipulaties te vermijden, aileen mag worden afgeweken in de gevallen bepaald
in artikel 26, § 3, en daarenboven valgens de procedure vastgesteld in artikel 30;
Dat de overtreding van die regel
evenwel de geldigheid van de late inschrijving niet noodzakelijk aantast indien uit de aard van de overtreding in
concreto niet blijkt dat de mededinging onder de mededingers minder
reeel wordt, hun kansen ongelijker en
de onderlinge vergelijking van hun
aanbiedingen minder doelmatig of nog
dat die onregelmatigheid de manipulatie van de inschrijvingen door het bestuur of willekeur van het bestuur in
de hand heeft gewerkt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat er nog een inschrijving werd
overhandigd wanneer de voorzitter
aan het verwelkomen was en in het
bijzonder tijdens de voorstelling aan de
leden van het college, dat de inschrijvingen nog niet waren geopend en dat
alle aanwezigen instemden met de
neergelegde inschrijving;
Dat het zodoende in concreto oordeelt dat manipulaties ofwillekeur uit-
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gesloten waren en de mededinging niet
werd aangetast;
Dat het arrest door te oordelen dat
de betwiste inschrijving in die omstandigheden niet ongeldig was, de in
het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, anders dan'het
onderdeel aanvoert, het arrest onderzoekt of de zitting reeds werd geopend;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat voor het overige
uit het antwoord op het tweede onderdeel volgt dat het onderdeel niet tot
cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het tweede onderdeel volgt dat het
onderdeel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 april 1999 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Wauters - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (1) van de
h. Dubrulle, advocaat-generaal-Advocaten : mrs. Biitzler en De Gryse.
(1) Ret O.M. concludeerde eveneens tot verwerping, doch op andere gronden : het was van
mening dat het eerste onderdeel feitelijke grandslag mistte, omdat het arrest impliciet het begrip "opening van de zitting" onderzocht en dat
het, voor het overige, niet kon aangenomen worden, omdat het oordeel dat de zitting geopend
wordt op het ogenblik dat de voorzitter beslist tot
de controle van de inschrijven over te gaan, naar
recht verantwoord was; de overige onderdelen, die
het arrest aanvochten waar het oordeelt dat de
eventueel begane onregelmatigheid slechts tot relatieve nietigheid leidde, konden derhalve, bij gebrek aan belang, niet tot cassatie leiden en waren dus niet ontvankelijk.
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1e

KAMER -

30 april 1999

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL- VERDELING VAN DE ZAKEN ONDER AFDELINGEN,
RECHTERS OF KAMERS VAN EEN ZELFDE
RECHTBANK- INCIDENT- BESLISSING VAN
DE VOORZITTER

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR
MEMORIES EN STUKKEN- ARTIKEL 642 GER W.
- KENNISGEVING VAN HET CASSATIEBEROEP
OPMERKINGEN VAN DE PARTIJEN VERVALTERMIJN.

1o Art. 88, § 2, Ger. W., krachtens hetwelk

cassatieberoep van de procureur-generaal
bij het hof van beroep openstaat tegen de
beschikking uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg terzake van een incident in verband
met de verdeling van de burgerlijke zaken onder afdelingen, rechters of kamers van een zelfde rechtbank, is niet toepasselijk ten aanzien van een beslissing
van de uoorzitter van de rechtbank van
koophandel (1). (Art. 88, § 2, Ger.W.)
2° Niet ontvankelijk is de memorie die door
een partij is ingediend buiten de termijn
van 8 dagen te rekenen vanaf de dag dat
haar overeenkomstig art. 642 Ger. W. kennis is gegeven van het afschrift van het
door de procu'reur-generaal bij het hof van
beroep ingestelde cassatieberoep. (Artt. 88,
§ 2, en 642 Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT INZAKE METALUNION C.V.B.A.,
CARADON STELRAD B.V.)
ARREST

(A.R. C.99.0056.N)

RET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 5 februari 1999 ge(1) FETTWEIS, A., "Une disposition legale souvent meconnue : I' article 88, § 2, du Code judiciaire", in Melanges en hommage au Professeur
Jean Baugniet, (263), 276.
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wezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent;
Over het door de B.V. Caradon Stelrad opgeworpen middel van nietontvankelijkheid van de voorziening :
eiser vordert de vernietiging van de
bestreden beslissing op grond van artikel 88, § 2, van het Gerechtelijk Wethoek terwijl op grond van die bepaling tegen de beslissing gewezen door
de voorzitter van de rechtbank van
koophandel geen cassatieberoep toegelaten is door de procureur-generaal
bij het hof van beroep :
Overwegende dat, krachtens artikel 88, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, enkel tegen een beschikking uitgesproken door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, een voorziening openstaat
van de procureur-generaal bij het hof
van beroep;
Dat dit artikel niet toepasselijk is
ten aanzien van een beslissing van de
voorzitter van de rechtbank van koophandel;
Dat ter zake niet doet dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel in zijn beslissing verwijst naar artikel 88, § 2, van het Gerechtelijk
Wetboek;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de C.V. Metalunion op 9 maart 1999 een memorie
heeft neergelegd waarin zij haar
standpunt uiteenzet over het middel
van niet-ontvankelijkheid opgeworpen door de B.V. Caradon Stelrad en
ondergeschikt vraagt een prejudiciele
vraag te stellen aan het Arbitragehof;
Overwegende dat, krachtens artikel 642 van het Gerechtelijk Wetboek,
wanneer de procureur-generaal op
grond van dit artikel een voorziening
instelt, de partijen over een termijn
van acht dagen beschikken te rekenen vanaf de kennisgeving van het afschrift van de voorziening;
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Dat uit de aard zelf van deze procedure die aileen een incident van verdeling tussen kamers aanbelangt en
mitsdien aan strikte termijnen is onderworpen, volgt dat het aan een partij niet toegelaten is buiten die
vervaltermijn een antwoord te geven
op het standpunt dat door een medeverweerder is ingenomen ten aanzien van het cassatieberoep van het
openbaar ministerie;
Dat het Hof dan ook niet nader
hoeft in te gaan op de te laat neergelegde memorie;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de Belgische Staat
in de kosten.
30 april 1999 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. De Gryse; D.
Van Gerven, Th. Ongena, L. Cornelis, P.
Hofstrossler, Brussel.
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(CLAEYS)
ARREST

(A.R. C.99.0118.N)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 17 december 1998;
Overwegende dat het verzoek ertoe strekt het arrest van 17 november 1998 te verbeteren en de verwijzing te bevelen naar de rechtbank van
eerste aanleg in het rechtsgebied van
het Hof van Beroep te Gent;
Overwegende dat uit geen enkel gegeven blijkt dat het Hof een feitelijke
vergissing zou hebben begaan;
Dat het verzoek moet worden verworpen;
Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt eiser in de kosten.
30 april1999 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
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1e KAMER- 30 april1999

1o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZAKEN- AR·
REST VAN HET HOF- FEITELIJKE VERGISSING- VERBETERING.

zo

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VERBETEREND ARREST- BEVOEGDHEDEN VAN HET
HOF.
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1e KAMER - 30 april 1999

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN - PROVINCIE-

o zo Het verzoek dat ertoe strekt een ar-

ALGEMENE PROVINCIEBELASTINGEN BELASTING - PROVINCIE ANTWERPEN BELASTINGPLICHTIGE - VRIJ BEROEP - BEGRIP.

(1) Zie Cass., 21 aprill994, A.R. C.94.0075.F,
nr. 191.
~

Eiser was van mening dat het (niet gepub!iceerde) arrest van 17 december 1998 als gevolg
van een feitelijke vergissing het tweede en het
derde lid van art. 658 Ger.W. uit het oog had verloren. Onder meer uit het arrest van 24 juni 1994,
A.R. 94.0214, nr. 333, blijkt impliciet dat deze
wetsbepalingen niet dwingend zijn en de openbare orde niet raken.

1 en

rest van het Hof te verbeteren wordt verworpen wanneer uit geen enkel gegeven
blijkt dat het Hof een feitelijke vergissing zou hebben begaan (1). (Art. 794
Ger.W.)
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De belasting die gevorderd wordt onder
meer van elke beoefenaar van een uri} beroep, die op 1 januari van het belastingjaar op het grondgebied van de provincie Antwerpen, een individuele of
collectieve bedrijfsruimte ter beschikking heeft voor het uitoefenen van een
hoofd- of bijkomende activiteit, is in beginsel door die beoefenaar van een vrij beroep zelf verschuldigd, tenzij hi} zijn volledige activiteit uitoefent in het kader van
een vennootschap die de inkomsten van
die activiteit verkrijgt en de kosten van
die activiteit draagt : zij kan derhalve niet
gevorderd worden van een persoon die
louter "voor rekening" van een vennootschap handelt. (Art. 1, eerste en derde
lid, alg. provinciebelasting van de provincie Antwerpen van 8 okt. 1992.)
(HUYBRECHTS T. PROVINCIE ANTWERPEN)
ARREST

(A.R. F.96.0014.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 13 juli 1995 gewezen door de bestendige deputatie van
de provincieraad van Antwerpen;
Over de beide onderdelen van het eerste
middel, gesteld als volgt :
schending van artikel1, alinea 3, van de
Provinciale Verordening houdende deAlgemene Provinciebelasting voor het dienstjaar 1993, gestemd op 8 oktober 1992
(Bestuursmemoriaal1041),
doordat in de bestreden beslissing van
verweerster in cassatie wordt beslist dat
een advocaat die zijn activiteit uitoefent
voor rekening van een vennootschap, in eigen naam als belastingplichtige in deAlgemene Provinciebelasting Bedrijven moet
worden aangemerkt en aan deze belasting is onderworpen, evenals de vennootschap voor rekening waarvan hij zijn activiteit uitoefent, op grond van de
motivering :
"( ... ) dat bij de belastingzetting evenmin rekening wordt gehouden met het feit
of het vrij beroep al dan niet in het kader
van een vereniging wordt uitgeoefend; dat
deze belasting immers in haar geheel verschuldigd is door elke natuurlijke persoon die onder de belastbare voorwaarden een vrij beroep uitoefent; dat het vrij
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beroep van advocaat trouwens door betrokkene en niet door de vereniging wordt uitgeoefend;
(... ) dat het toepasselijk belastingreglement bepaalt dat de belasting wordt
gevorderd van onder meer elke beoefenaar van een vrij beroep die op 1 januari
van het belastingjaar op het grondgebied
van de provincie Antwerpen een individuele of collectieve bedrijfsruimte ter beschikking heeft voor het uitoefenen van een
hoofd- of bijkomende activiteit;
(... ) dat uit de lezing van de artikelen 428
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
dient begrepen te worden dat enkel natuurlijke personen, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, het vrij beroep van advocaat kunnen uitoefenen; dat vermits
betrokkenen op 1 januari van het belastingjaar op het grondgebied van de provincie
Antwerpen hun kantooradres hadden, zij er
over een bedrijfsruimte beschikten;
(... ) dat het voegwoord 'of zoals het voorkomt in het zinsdeel 'of elke vennootschap'
op deze plaats niet de hoedanigheid van
een tegengesteld voegwoord heeft; dat het
voegwoord 'of hier wel werd gebruikt als
grammaticaal verbindend voegwoord met
dezelfde betekenis als 'evenals';
(... ) trouwens dat dit middel terzake niet
dienend is aangezien, zoals verder zal worden aangetoond, het vrij beroep van advocaat enkel kan worden uitgeoefend door natuurlijke personen zodanig dat de
vennootschap niet omwille van hetzelfde
feit kan worden belast",
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1, alinea 3, van de Provinciale Verordening houdende de Algemene Provinciebelasting voor
het dienstjaar 1993 bepaalt : "Zij wordt gevorderd van elk gezin en/ofhandelaar, elke
zelfstandige diensten- of zorgenverstrekker
of beoefenaar van een vrij beroep, elke
nijverheids-, tuin- en landbouwonderneming, of elke vennootschap, vereniging,
inrichting of instelling onderworpen aan de
vennootschapsbelasting, die op 1 januari
van het belastingjaar, op het grondgebied
van de provincie Antwerpen, een hoofdverblijf, respectievelijk een individuele of
collectieve bedrijfsruimte ter beschikking
heeft voor het uitoefenen van een hoofd- of
bijkomende activiteit";
Dat het voorwerp van de Algemene
Provinciebelasting Bedrijven de activiteitskern is; dat bezwaarlijk kan worden aangenomen dat een advocaat en de vennootschap waarin hij zijn activiteit uitoefent,
twee afzonderlijke activiteitskernen zouden vormen;
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Dat het juist deze activiteitskem is die de
advocaat heeft ingebracht in de professionele vennootschap; dat een advocaat die
zijn activiteit heeft ingebracht in een professionele vennootschap, deze activiteit niet
meer uitoefent in persoonlijke naam, maar
voor rekening van de vennootschap;
Dat verweerster in cassatie heeft beslist dat het wel degelijk de natuurlijke persoon is die de titel van advocaat draagt en
niet de vennootschap; dat dit geenszins ter
betwisting staat, evenmin als de wettelijke en deontologische verplichtingen waaraan de natuurlijke persoon die deel uitmaakt van een advocatenvennootschap,
moet voldoen; dat de advocaat inderdaad
niet zijn hoedanigheid van advocaat, zijn
bijzondere kwaliteiten, zijn exclusieve bevoegdheden en de bijzondere vereisten en
verplichtingen waaraan hij moet voldoen
overdraagt aan de vennoot;;chap, maar wel
zijn professionele, economische activiteit;
Dat de bijzondere rechten en plichten van
de advocaat inderdaad niet toekomen aan
de advocatenvennootschap, maar ook
geenszins het voorwerp of het criterium
vormen van de belasting;
Dat de Algemene Provinciebelasting Bedrijvenwordt geheven lastens de vrije beroeper of de vennootschap die een bedrijfsruimte ter beschikking heeft;
Dat, indien de advocaat zijn activiteit
heeft ingebracht in een vennootschap, het
niet de advocaat, natuurlijke persoon, is die
het economische beschikkingsrecht heeft
over de bedrijfsruimte, maar wel de vennootschap; dat het de vennootschap is die
de inkomsten geniet en de uitgaven draagt
met betrekking tot de bedrijfsruimte; dat de
bedrijfsruimte dan ook ter beschikking van
de advocatenvennootschap staat;
Dat de advocaat, natuurlijke persoon, optreedt voor rekening van de vennootschap;
dat alle inkomsten en kosten die betrekking hebben op de uitoefening van de activiteit toekomen aan de vennootschap; dat
de inkomsten die de advocaat, natuurlijke persoon, geniet uit de vennootschap,
trouwens niet te kwalificeren zijn als inkomsten van een vrije beroeper, maar als
inkomsten van zaakvoerder of van werkend vennoot of als inkomsten belegd kapitaal genoten door een vennoot;
Dat verweerster in cassatie dan ook niet
vermag te beslissen dat een advocaat die
zijn beroepswerkzaamheid uitoefent voor
rekening van een professionele burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
vennootschap onder firma, een activiteitskern vormt, hiertoe in eigen naam een be-

drijfsruimte ter beschikking heeft en aldus belastingplichtige is in de Algemene
Provinciebelasting Bedrijven;
terwijl, tweede onderdeel, artikel1, alinea 3, van de Provinciale Verordening houdende de Algemene Provinciebelasting voor
het dienstjaar 1993, gestemd op 8 oktober 1992, bepaalt : "Zij wordt gevorderd van
elk gezin en/of handelaar, elke zelfstandige diensten- of zorgenverstrekker of beoefenaar van een vrij beroep, elke
nijverheids-, tuin- en landbouwonderneming, of elke vennootschap, vereniging, inrichting of instelling onderworpen aan de vennootschapsbelasting, die op
1 januari van het belastingjaar, op het
grondgebied van de provincie Antwerpen,
een hoofdverblijf, respectievelijk een individuele of collectieve bedrijfsruimte ter beschikking heeft voor het uitoefenen van een
hoofd- of bijkomende activiteit";
Dat, wanneer de Provinciale Verordening houdende de Algemene Provinciebelasting bepaalt dat elke beoefenaar van
een vrij beroep "of' elke vennootschap aan
de belasting is onderworpen, verweerster in
cassatie niet vermag te beslissen dat elke
beoefenaar van een vrij beroep "evenals"
elke vennootschap van de Algemene
Provinciebelasting Bedrijven is onderworpen;
Dat verweerster in cassatie niet vermag het voegwoord "of' te lezen als een
"grammaticaal verbindend voegwoord met
dezelfde betekenis als 'evenals"' (Geerts, G.
en Heestermans, H., Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, UtrechtAntwerpen, Van Dale, 1992, V of, 1979);
Dat verweerster in cassatie immers niet
vermag aan woorden uit de Nederlandse
taal een betekenis te geven die zij niet hebben, dat zij zeker niet vermag aan woorden een betekenis te geven die het tegenovergestelde betekent van hun betekenis in
het normale taalgebruik;
Dat de categorieen "vrije beroeper" en
"vennootschap" in de Provinciale Verordening aldus niet cumulatiefmaar alternatief aan de belasting worden onderworpen; dat ten aanzien van een vrije beroeper
die zijn activiteit uitoefent in de vorm van
een vennootschap, de belasting dan ook
geen tweede maal, in eigen naam kan worden opgelegd;
Dat dit blijkt uit de letterlijke tekst van
de Provinciale Verordening, die de belasting verschuldigd maakt "van elke vrije beroeper of van elke vennootschap" en niet
"van elke vrije beroeper en van elke vennootschap";
0
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Dat, oordelen zoals verweerster in cassatie dat de genoemde categorieen wel cumulatief moeten worden aanzien, ertoe zou
leiden dat niet enkel de advocaat als beoefenaar van een vrij beroep en de
advocatenvennootschap zouden moeten
worden belast, maar de advocaat nogmaals
zou worden belast als "zelfstandige
dienstenverstrekker".
Dat dergelijke lezing en toepassing, in
overeenstemming is met de letter noch de
geest van de Provinciale Verordening,

zodat, eerste en tweede onderdeel, verweerster in cassatie haar beslissing dat een
advocaat die zijn activiteit uitoefent voor rekening van een vennootschap, in eigen
naam aan de Algemene Provinciebelasting
Bedrijven is onderworpen, evenals de vennootschap voor rekening waarvan hij zijn
activiteit uitoefent, niet naar recht kon verantwoorden (schending van artikel 1, alinea 3, van de Provinciale Verordening houdende de Algemene Provinciebelasting voor
het dienstjaar 1993, gestemd op 8 oktober 1992):

Overwegende dat, krachtens artikel 1, eerste en derde lid, van dealgemene provinciebelasting van de provincie Antwerpen van 8 oktober 1992,
voor het dienstjaar 1993 een provinciale belasting gevorderd wordt onder meer van elke beoefenaar van een
vrij beroep of elke vennootschap onderworpen aan de vennootschapsbelasting, die op 1 januari van het
belastingj aar op het grondgebied van
de provincie Antwerpen, een individuele of collectieve bedrijfsruimte ter
beschikking heeft voor het uitoefenen van een hoofd- ofbijkomende activiteit;
Dat, krachtens die bepaling, de belasting die weegt op de beoefenaar van
een vrij beroep in beginsel door die beoefenaar zelf verschuldigd is, tenzij de
beoefenaar van het vrij beroep zijn volledige activiteit uitoefent in het kader van een vennootschap die de inkomsten van die activiteit verkrijgt en
de kosten van die activiteit draagt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser "voor rekening'' van een
vennootschap handelt; dat het op
grond van die vaststelling niet vermocht te beslissen dat eiser aan deAl-
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gemene Provinciebelasting Bedrijven onderworpen was;
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;
verwijst de zaak naar de bestendige
deputatie van de provincie OostVlaanderen; veroordeelt de provincie
Antwerpen in de kosten.
30 april 1999 - 1 e kamer - Voorzitter: de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. V.
Dauginet en G. Van Gelder, Antwerpen.
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INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE - ONTHEFFING- OVERBELASTINGEN- NIEUWE BESCHEIDEN- NIEUWE
FElTEN- OVERLEGGING- AANVOERINGVOORWAARDEN.

De regel dat de directeur der belastingen
ambtshalve ontheffing verleent van de
overbelastingen welke zouden blijken uit
afdoende bevonden nieuwe bescheiden of
feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingschuldige wordt verantwoord door wettige redenen en op voorwaarde onder
meer dat die overbelastingen door de administratie werden vastgesteld of door de
belastingschuldige aan de administratie werden bekendgemaakt binnen drie
jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin
de belasting is vastgesteld, impliceert dat
de nieuwe bescheiden of feiten waaruit de
overbelasting blijkt, binnen die termijn
van drie jaar aan het licht gebracht worden (1). (Art. 277, § 1, 1, W.I.B. [1964];
art. 376, § 1, 1, W.I.B. [1992].)
(1) Cass., 21 nov. 1967 (A.C., 1968, 418).

- T.
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(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. GHYSSELINCKX)
ARREST
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data waarop de litigieuze aanslagen waren ingekohierd, zodat het beroep gegrond
is;

(vertaling)

terwijl artikel277, § 1, 1) van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964)
dat de directeur der belastingen of
RET HOF; - Gelet op het bestre- bepaalt
de door hem gedelegeerde ambtenaar
den arrest, op 7 november 1997 ge- ambtshalve ontheffing verleent van de overwezen door het Hof van Beroep te belastingen (... ) welke zouden blijken uit afBrussel;
doende bevonden nieuwe bescheiden offeiten waarvan het laattijdig overleggen of
Over het eerste middel, gesteld als uolgt : inroepen door de belastingschuldige wordt
schending van artikel277, § 1, 1) van het verantwoord door wettige redenen en op
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (af- voorwaarde dat die overbelastingen door de
gekort W.I.B./1964),
administratie werden vastgesteld of door de
doordat het hof van beroep, bij de uit- belastingschuldige aan de administratie
spraak over een geschil over de vraag of werden bekendgemaakt binnen drie jaar
een voor meer dan 66 pet. gehandicapt per- vanaf 1 januari van het jaar waarin de besoon ten laste in aanmerking moest wor- lasting is gevestigd; die bepaling, welke
den genomen voor de aanslagjaren van door de wetgever is ingevoerd om rede1986 en 1987, waarvoor een bezwaarschrift nen van billijkheid en op grand waarvan de
was ingediend op 7 maart 1990, dat is bui- directeur der belastingen het recht heeft om
ten de bij artikel 272 van het Wetboek van in de gevallen die de wet bepaalt, ambtsde Inkomstenbelastingen (1964) bepaalde halve onthe:ffing te verlenen van de regeltermijn, beslist dat de directeur ten on- matig ten kohiere gebrachte aanslagen die,
rechte heeft beslist dat de termijnen voor bij ontstentenis van een bezwaarschrift, dat
de toepassing van artikel 277 voor die is ingediend binnen de bij artikel 272 van
aanslagjaren verstreken waren, op grand het Wetboek van de Inkomstenbelastindat de aanslagen ten kohiere waren ge- ·gen (1964) bepaalde wettelijke termijn, debracht op respectievelijk 19 maart 1987 finitief geworden zijn, die bepaling op
(lees: 13 maart 1987) en 4 september 1987; strikte wijze moet worden toegepast; daardat het hof van oordeel is dat de termijn uit volgt dat de termijn van drie jaar, bevan drie jaar, bedoeld in artikel277, § 1, 1) doeld in die bepaling, niet kan worden vervan het Wetboek van de Inkomstenbelas- lengd wegens overmacht en dat de
tingen (1964), kan worden verlengd als zich overbelasting niet aileen moet worden vasteen geval van overmacht voordoet; dat ver- gesteld of aan de administratie bekendgeweerder te dezen in de volstrekte onmoge- maakt binnen die termijn, maar dat die
lijkheid verkeerde om het feit dat zijn zoon overbelasting ook moet blijken uit een afvoor meer dan 66 pet. gehandicapt was aan doende bevonden nieuw stuk of feit, wat
de administratie bekend te maken bin- noodzakelijkerwijs impliceert dat het
nen de bij artikel277, § 1, 1) bepaalde ter- nieuwe feit dagtekent van voor de dag
mijn, aangezien hij zelf (pas) op 21 februari waarop de overbelasting aan het licht is ge1990 door het ministerie van Landsverde- bracht en dat het bestaat voor het verstrijdiging op de hoogte was gebracht van het ken van de wettelijke termijn; het hof (van
bestaan van een handicap van meer dan 70 beroep) bijgevolg de aanvraag die was inpet. die terugwerkte tot 1 september 1985; gediend op 7 maart 1990, dat is ruimdat die termijn voor het aanslagjaar 1986 schoots buiten de termijn van drie jaar die
began te lopen vanaf 1 januari 1986 en ten verstreek op 31 december 1989, niet ontgevolge van overmacht is geschorst vanaf vankelijk en gegrond kon verklaren,nu de
7 november 1989 - dag waarop de aan- aanslagen voor de litigieuze aanslagjaren
vraag om verhoging van de kinderbijslag waren vastgesteld op respectievelijk 19
werd ingediend bij de personeelsdienst van maart 1987 (lees: 13 maart) en 4 septemhet Belgisch leger in Duitsland- tot 21 fe- ber 1987, wat het hofuitdrukkelijk toebruari 1990, dag waarop het percentage geeft; het evenmin de beslissing van het mivan de handicap ter kennis werd gebracht; nisterie van Landsverdediging, die aan
dat de termijn, volgens het hof (van be- verweerder in cassatie ter kennis was geroep), dus pas verstreek op 14 april 1990; bracht op 21 februari 1990, dat is na het
dat het hof (van beroep) bijgevolg beslist verstrijken van voornoemde termijn van
dat de aanvraag om kinderbijslag was in- drie jaar, kon aanmerken als een afdoende
gediend binnen drie jaar te rekenen van de bevonden nieuw stuk of feit (schending van
(A.R. F.98.0026.F)
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artikel277, § 1, 1) van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen (1964);

Overwegende dat artikel277, § 1, 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat dedirecteur der belastingen ambtshalve
ontheffing verleent van de overbelastingen die het preciseert, onder meer
van de overbelastingen welke blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de
belastingschuldige wordt verantwoord
door wettige redenen en op voorwaarde dat die overbelastingen door
de administratie werden vastgesteld of
door de belastingschuldige aan de administratie werden bekendgemaakt
binnen drie jaar vanaf 1 januari van
het jaar waarin de belasting is vastgesteld;
Dat die voorwaarde impliceert dat
de nieuwe bescheiden of feiten waaruit de overbelasting blijkt, aan het
licht zijn gebracht binnen de wettelijke termijn en niet na het verstrijken van die termijn;
Overwegende derhalve dat het arrest, nu het voor de aanslagjaren 1986
en 1987 waarvoor de aanslagen ten
kohiere zijn gebracht in maart en september 1987 de op 21 februari 1990
aan verweerder gedane kennisgeving
van een beslissing van de administratie waarin erkend wordt dat zijn zoon
voor 70 pet. arbeidsongeschikt is,
welke kennisgeving dus is geschied na
het verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 277, § 1, 1, van voornoemd wetboek, aanmerkt als een
nieuw feit, de in het middel aangewezen wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede middel dat niet kan leiden tot
ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat
arrest het beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde ar-
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rest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Luik.
3 mei 1999 - 3 6 kamer - Voorzitter : de
h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal.
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1o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- BELANG- GEBREK AAN BELANGBEGRIP - BESTREDEN BESLISSING - BEKRITISEERDE GRONDSLAG- ANDERE NIET BEKRITISEERDE GRONDSLAG- GEVOLG.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - BIJDRAGEN- HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - HOOFDAANNEMER BOUWPLAATS- TEWERKGESTELDE WERKNEMERS- DAGELIJKSE LIJST- WEGLATINGEN
- R.S.Z. - VERSCHULDIGD BEDRAG- AARD.

3° STRAF- ALLERLEI- SOCIALE

ZEKERHEID- WERKNEMERS- BIJDRAGEN- HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - HOOFDAANNEMER - BOUWPLAATS - TEWERKGESTELDE WERKNEMERS- DAGELIJKSE LIJSTWEGLATINGEN- R.S.Z.- VERSCHULDIGD BEDRAG-AARD.

1o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be-

lang, is het middel dol, ook al was het gegrond, de verantwoording van de bestreden beslissing niet be'invloedt, aangezien
die beslissing oak steunt op een andere
niet door het middel bekritiseerde grandslag die voldoende is (1).
2° en 3° De hoofdaannemer die niet op elke
bouwplaats een dagelijkse lijst bijhoudt
van alle werknemers die er tewerkgesteld zijn, die nalaat er een werknemer in
te vermelden of die er onjuiste vermeldingen in aanbrengt, is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het bij de
(1) Zie concl. O.M.

- -------- --r-
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wet bepaald bedrag verschuldigd; dat bedrag is geen straf maar een forfaitaire
herstelvergoeding waarop de regels niet
van toepassing zijn volgens welke, enerzijds, geen misdrijf han worden gestraft
met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd,
en, anderzijds, de minst zware strafwordt
toegepast, indien de ten tijde van het vonnis bepaalde strafverschilt van die welke
ten tijde van het misdrijfwas bepaald (2).
(Art. 30ter, § 6, A, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969 (3); art. 2 Sw.)
(R.S.Z. T. FRANKl N.V.)

Adv. -gen. J.F. Leclercq heeft in hoofdzaak gezegd (vertaling) :
1. lk ben van oordeel dat het enige middel, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is, in zoverre het opkomt tegen het dictum van het arrest van het arbeidshof dat
afwijzend beschikt op de vordering tot betaling van het bedrag van 65.634 frank
door verweerster.
Het middel dat, ook al was het gegrond,
de verantwoording van de bestreden beslissing niet bei:nvloedt, is immers bij gebrek aan belang niet ontvankelijk, aangezien die beslissing ook steunt op een andere
niet door het middel bekritiseerde grandslag die voldoende is (4).
Welnu, met betrekking tot de vordering
die ertoe strekt verweerster 65.634 frank te
doen betalen, beslist het arrest zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, "dat
overigens de weglating van bepaalde vermeldingen, dat is de categorie waaronder de
bij de controle van 3 juli 1992 vastgestelde
ontbrekende vermelding van het nummer van de bouwplaats op de dagelijkse
lijst gerangschikt moest worden en die ten
grondslag ligt aan de vordering om (verweerster) te veroordelen tot betaling van
het bedrag van 65.631 frank (n.v.d.r.: uiteraard moet worden gelezen 65.634 frank),
pas sinds de wijziging van artikel 30ter,
§ 6, bij artikel21, 1°, van de wet van 6 augustus 1993 opgenomen is in de opsomming van de inbreuken die op grond van
dat artikel 30ter, § 6 gestraft worden, en
(2) Zie concl. O.M.
(3) Zie concl. O.M.
(4) Vgl.Cass., 17 nov. 1988,A.R. 7848, nr. 160,
met concl. adv.-gen. B. Janssens de Bisthoven, in

Bull. en Pas.; 26 juni 1998, A.R. F.97.0071.F, nr.
344.
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dat zij niet opgenomen was in de bij artikel 24 van de wet van 20 juli 1991 gewijzigde § 6 van artikel 30ter, dat enkel betrekking had op de aannemer die de in § 4
van dat artikel bedoelde lijst niet bijhoudt
of die nalaat er een werknemer in te vermelden of die er onjuiste vermeldingen in
aanbrengt; dat (eiser) op die grond niet kon
vorderen dat (verweerster) werd veroordeeld tot betaling van het in artikel 30ter,
§ 6 bedoelde forfaitair bedrag, als de voornoemde weglating, op de datum waarop ze
is gedaan, geen strafbaar feit uitmaakt".
Die niet bekritiseerde grondslag van het
arrest (p. 13) volstaat om de beslissing tot
verwerping van de vordering om verweerster het bedrag van 65.634 frank te
doen betalen, te verantwoorden.
Die grondslag, namelijk artikel 30ter,
§ 6, Sociale-Zekerheidswet Werknemers
1969, nade wijziging ervan bij van de wet
van 6 augustus 1993, kan in rechte immers gescheiden worden van de grandslag van het bestreden arrest (p. 11 in fine
en 12 in limine), namelijk artikel 2, eerste lid, Sw., en dat is de enige grondslag
waartegen het middel opkomt. Voornoemd
artikel 30ter, § 6, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969, in de vorenaangehaalde
versie ervan, komt trouwens niet voor in de
reeks wetsbepalingen waarvan eiser de
schending aanvoert.
2. Dit gezegd zijnde, ben ik daarentegen geneigd te denken dat het middel gegrond is in zoverre het opkomt tegen het
dictum van het arrest van het arbeidshof
dat afwijzend beschikt op de vordering om
verweerster het bedrag van 942.480 frank
te doen betalen.
De hoofdaannemer die niet op iedere
bouwplaats een dagelijkse lijst bijhoudt van
alle werknemers die er tewerkgesteld zijn,
die nalaat er een werknemer in te vermelden of die er onjuiste vermeldingen in aanbrengt, is aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid het bij de wet bepaald bedrag
verschuldigd. Ik ben van mening dat genoemd bedrag geen strafis maar een forfaitaire herstelvergoeding waarop de regels niet van toepassing zijn volgens welke,
enerzijds, geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd gepleegd, en, anderzijds, de minst zware straf
wordt toegepast, indien de ten tijde van het
vonnis bepaalde straf verschilt van die
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welke ten tijde van het misdrijfwas bepaald (5). (Art. 30ter, § 6, A, SocialeZekerheidswet Werknemers 1969 (6); art.
2 Sw.)
Ik zie drie redenen om de aard van het
bedrag dat ingevolge artikel 30ter, § 6, A,
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969,
na de wijziging ervan bij van de wet van 20
juli 1991 aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid is verschuldigd, aldus te kwalificeren:
1) de tekst van artikel 30ter SocialeZekerheidswet Werknemers 1969, na de
voornoemde wijziging;
2) de rechtsleer die de arresten van uw
Hofbeheerst m.b.t. artikelllbis SocialeDocumentenwet en artikel 12bis van de wet
van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten in geval van inbreuk
op sommige sociale wetten, waarvan de teksten die respectievelijk ontstaan zijn uit de
wetten van 6 juli 1989 en 26 juni 1992, en
uit de wet van 26 juni 1992 gelijkenis vertonen met de tekst van artikel 30ter, § 6, A,
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969,
na de wijziging ervan bij artikel 24 van de
wet van 20 juli 1991;
3) de door de wetgever uitgedrukte wil.
3. Ik herneem elk van die argumenten.
De tekst van artikel 30ter SocialeZekerheidswet Werknemers 1969 : § 6, A,
eerste lid, verwijst naar de hoofdaannemer
die in § 1 wordt omschreven als een de natuurlijke of rechtspersoon, terwijl § 6, A,
tweede lid, bepaalt dat het hetzelfde bedrag als hetgene dat de hoofdaannemer
(5) Raadpl. Cass., 16 feb. 1993, A.R. 6631, nr.
97; 4jan. 1994, A.R. 7183, 25 jan. 1994, A.R. 7126,
22 feb. 1994, A.R. 6983 en 15 maart 1994, A.R.
7260, nrs. 2, 47, 87 en 123; 24 feb. 1997, A.R.
S.96.0072.N, nr. 105; vgl. Cass., 6 sept. 1993, A.R.
8332, en 17 nov. 1993, A.R. 417, nrs. 327 en 466;
22 maart 1994, A.R. P.93.0413.N, nr. 137 (vgl. de
inA. C. gepubliceerde Nederlandse tekst van het
arrest en de vertaling ervan in Bull. en Pas., I);
10 mei 1995, A.R. P.94.1021.F, nr. 230; 24 juni
1998, A.R. P.98.0227.F, nr. 335.
(6) Art. 30ter, § 6, na de wijziging ervan bij art.
24 wet 20 juli 1991. Die bepaling werd naderhand nog gewijzigd en is thans opgeheven : zie
artt. 2 en 13 K.B. 26 dec. 1998 houdende maatregelen met het oog op de aanpassing van de
hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling voor de sociale en fiscale schulden met toepassing van artikel 43 van de wet van 26 juli 1996 houdende de
modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, B.S., 31 dec. 1998, tweede
uitg., p. 42131 e.v.
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moet betalen, verschuldigd is door de onderaannemer die nagelaten heeft de bij de
wet voorgeschreven lijst en inlichtingen aan
de hoofdaannemer mee te delen, en dat, indien het door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de hoofdaannemer geeiste
bedrag het gevolg is van de nalatigheid van
de onderaannemer, dat bedrag verminderd wordt tot beloop van het bedrag dat
voor die nalatigheid daadwerkelijk door de
onderaannemer aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werd betaald. Die regels
zijn moeilijk verenigbaar met het begrip
straf in de zin van artikel 2 van het
Strafwetboek.
De rechtsleer die de arresten van uw Hof
beheerst m.b.t. de bepalingen die ik net heb
omschreven : in die arresten heeft uw Hof
het begrip straf afgewezen en het begrip
maatregel van vergoedende aard naar voren geschoven. Daarbij heeft het herhaaldelijk de uitdrukking "forfaitaire herstelvergoeding" gebruikt.
Ten slotte, de wil van de wetgever : artikel 30ter, § 6, A, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969 is door de wetgever niet
gerangschikt onder de bepalingen van de afdeling van de wet betreffende de burgerlijke sancties en ook niet onder die van de
afdeling betreffende de strafbepalingen. Het
staat in een aparte afdeling met als opschrift "Betaling door een hoofdelijk aansprakelijke". Mzonderlijk beschouwd, is dat
argument uiteraard niet doorslaggevend,
maar in samenhang met de bewoordingen die de wetgever gebruikt in artikel
30ter, § 6, A- zie mijn eerste argumentversterkt het het besluit dat ik uit de bewoordingen van de wetgever willaten trekken.
4. Samenvattend : het bedrag dat de
hoofdaannemer ingevolge artikel 30ter, § 6,
A, in de hierboven omschreven versie ervan, aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is verschuldigd, lijkt mij dus geen
straf te zijn maar forfaitaire herstelvergoeding.
5. Uit de bovenstaande overwegingen
volgt m.i., enerzijds, dat het bestreden arrest vernietigd moet worden, in zoverre het
uitspraak doet over de vordering die ertoe strekt verweerster het bedrag van
942.480 frank te doen betalen en over de
kosten, en, anderzijds, dat de voorziening
voor het overige moet worden verworpen.

Conclusie : gedeeltelijke vernietiging en
verwerping voor het overige.

---------------
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ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0015.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen, 2, eerste en tweede lid, van het
Strafwetboek, 28, § 1, 30bis, § 3, derde lid,
30 ter, § 4, v66r de wijziging ervan bij de
wetten van 6 augustus 1993 en 30 maart
1994 en bij het koninklijk besluit van 30
juni 1994, 30 ter, § 6, zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij artikel 22 van de
wet van 6 juli 1989 en bij artikel 24 van de
wet van 20 juli 1991, en v66r de wijziging
ervan bij de wetten van 6 augustus 1993 en
30 maart 1994, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
doordat het arrest afwijzend beschikt,
enerzijds, op de vordering van eiser die
strekt tot betaling van het bedrag van
942.480 frank dat verschuldigd is ingevolge artikel 30 ter, § 6, van de wet van 27
juni 1969, gewijzigd bij artikel 22 van de
wet van 6 juli 1989, omdat op 21 mei 1992,
de bij artikel 30ter, § 4, voorgeschreven dagelijkse lijst van de werknemers die op de
bouwplaats zijn tewerkgesteld, niet is bijgehouden en, anderzijds, op de vordering
strekkende tot betaling van het bedrag van
65.634 frank dat ingevolge voornoemd artikel 30ter, § 6, verschuldigd is omdat op 3
juli 1992, bepaalde vermeldingen in het in
§ 4 bedoelde dagboek (lees: de dagelijkse
lijst) weggelaten waren, op grond dat de
forfaitaire veroordelingen, waarin de wet
van 27 juni 1969 voorziet in geval van inbreuk op artikel 30ter, § 4, gelijkenis vertonen met straffen, daar ze enkel worden
opgelegd in geval van inbreuk op de sociale wetten, en enkel bij die wetten worden opgelegd zonder dat het bedrag van de
vergoeding overeenkomt met de schade,
waarvan trouwens in casu geen sprake
was (cfr. het beroepen vonnis, p. 10/15 en
11/15): "dat, in zoverre de beide forfaitaire
veroordelingen die de R.S.Z. ten laste van
(verweerster) vordert op grond van artikel 30ter, § 6, van de wet van 27 juni 1969
dus ingedeeld moeten worden in de categorie van de stra:ffen, er dus dient te worden vastgesteld dat de vordering tot betaling van het bedrag van 942.480 frank, dat
geeist wordt wegens het niet bijhouden van
de dagelijkse lijst van 21 mei 1992, strijdig is met artikel 2, tweede lid, van het
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Strafwetboek volgens hetwelk 'indien de
straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf
wordt toegepast', terwijl de vordering tot
betaling van het bedrag van 65.634 frank
dat geeist wordt doordat er in de op 3 juli
1992 in Namen gecontroleerde lijst vermeldingen ontbraken, indruist tegen het
eerste lid van dat artikelluidens hetwelk
'geen misdrijf kan worden gestraft met
stra:ffen die bij de wet niet waren gesteld
voordat het misdrijf werd gepleegd'"; (. .. )
dat de nieuwe, minder strenge wet dus
moet worden toegepast, ook al treedt ze in
werking in de loop van het geding, of zelfs
in de loop van het geding voor de appelrechter; dat de verplichting om de dagelijkse lijst bij te houden, opgeheven is bij de
wet van 6 augustus 1993 en dat vanaf 1994
geen forfaitaire vergoeding meer verschuldigd is aan de R.S.Z., zodat er geen straffen meer kunnen worden opgelegd wegens niet-nakoming van die verplichting,
daar de nieuwe wet dat feit niet langer
aanmerkt als een strafbaar feit, wat wel
nog het geval was in artikel 30ter, § 6, van
de wet van 27 juni 1969; dat derhalve het
bestreden vonnis gewijzigd moet worden in
zoverre het (verweerster) op grond van
voornoemd artikel 30ter, § 6, veroordeelt tot
betaling van het door (eiser) gevorderde bedrag van 942.480 frank en van de door
(hem) gevorderde interesten op dat bedrag; dat overigens de weglating van bepaalde vermeldingen, dat is de categorie
waaronder de bij de controle van 3 juli 1992
vastgestelde ontbrekende vermelding van
het nummer van de bouwplaats op de dagelijkse lijst gerangschikt moest worden en
die ten grondslag ligt aan de vordering om
(verweerster) te veroordelen tot betaling
van het bedrag van 65.631 frank, pas sinds
de wijziging van artikel 30ter, § 6, bij artikel 21, 1°, van de wet van 6 augustus
1993 opgenomen is in de opsomming van de
inbreuken die op grond van dat
artikel 30ter, § 6 gestraft worden, en dat
zij niet opgenomen was in de bij artikel 24
van de wet van 20 juli 1991 gewijzigde § 6
van artikel 30ter, dat enkel betrekking had
op de aannemer die de in § 4 van dat artikel bedoelde lijst niet bijhoudt of die nalaat er een werknemer in te vermelden of
die er onjuiste vermeldingen in aanbrengt;
dat (eiser) op die grond niet kon vorderen
dat (verweerster) werd veroordeeld tot betaling van het in artikel 30ter, § 6 bedoelde forfaitair bedrag, als de voornoemde
weglating, op de datum waarop ze is gedaan geen strafbaar feit uitmaakt".
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terwijl, in strijd met wat het arrest aldus heslist, de in artikel 30ter, § 6, van de
wet van 27 juni 1969 hedoelde straffen, hestaande in een hedrag dat gelijk is aan het
drievoud van de hijdragen die normaal verschuldigd zijn, geen straffen zijn in de zin
van artikel2 van het Strafwethoek en evenmin gelijkenis vertonen met een straf of een
vervangende geldhoete; indien de redenering van het arrest werd gevolgd, oak de in
artikel 28, § 1, van de wet van 27 juni 1969
opgesomde "hurgerlijke sancties", namelijk hijdrageopslag en verwijlintrest wegens laattijdige hetaling van de socialezekerheidshijdragen, straffen zouden zijn in
de zin van het Strafwethoek, aangezien ze
verschuldigd zijn in geval van inhreuk op
de sociale wetten en ze zowel een preventieve als een afschrikkende werking hehhen; zowel artikel 28, § 1, als de artikelen 30 his, § 3, derde lid, en 30ter, § 6, A en
B, in werkelijkheid dezelfde hewoordingen gehruiken " ... is 'aan' de Rijksdienst
voor sociale zekerheid ... verschuldigd"; de
daarin vermelde hurgerlijke sancties ingevolge de wet aan eiser zijn opgelegd, aileen maar omdat de verplichtingen niet zijn
nagekomen en ze niet door de strafrechter dienen te worden opgelegd (zoals het geval was krachtens artikel 11 his van het hij
de wet van 23 maart 1994 opgeheven koninklijk hesluit nr. 5 van 23.10.1978); voornoemde artikelen alle deel uitmaken van
hoofdstuk IV van de wet van 27 juni 1969
dat handelt over aan de "inning en (de) invordering van de hijdragen"; artikel28, §
1, deel uitmaakt van afdeling II "hurgerlijke sancties", de artikelen 30 his en 30ter
vervat zijn in de afdeling II his, die afdeling II aanvult, en hetrekking heeft op de
"hetaling door een hoofdelijk aansprakelijke"; dat hoofdstuk IV hovendien nag een
afdeling IV met uitsluitend strafbepalingen hevat (artikelen 35 tot 39); uit het onderling verhand tussen de kwestieuze wetshepalingen hlijkt dat de in artikel 30ter, §
6, van de wet van 27 juni 1969 hedoelde
sancties zeker geen straffen zijn in de zin
van artikel 2 van het Strafwethoek en niet
van straf rechtelijke aard zijn, maar vergoedingen van hurgerlijke aard zijn, die de
in overtreding zijnde hijdrageplichtige aan
eiser verschuldigd is ingevolge de wet van
27 juni 1969, onverminderd eventuele straffen; het arrest hijgevolg, de regels van artikel 2 van het Strafwethoek niet kon toepassen op de hedragen van 942.480 frank
en 65.634 frank die eiser vorderde krachtens artikel 30ter, § 6, van de wet van 27
juni 1969, (het respectievelijk de minst
strenge strafWet niet kon toepassen op het
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hedrag van 942.480 frank, en het heginsel dat de strafwet niet terugwerkt, niet
kon toepassen op het hedrag van 65.634
frank); het arrest, nu het dat tach doet, die
hepaling schendt en tevens de heslissing
waarhij het weigert verweerster te veroordelen tot hetaling van de forfaitaire hedragen, hedoeld in§ 6 (v66r de wijziging ervan hij de wet van 6 augustus 1993) van
artikel30ter in geval van niet-nakoming
van de in § 4 hedoelde verplichtingen, niet
naar recht verantwoordt (schending van
alle in de aanhef van het middel aangegeven wetshepalingen en inzonderheid van
artikel 2 van het StrafWethoek) :

I. In zoverre het middel opkomt tegen de dictum van het arrest waarin
de vordering die ertoe strekt verweerster het bedrag van 65.634 frank
te doen betalen, wordt verworpen:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "uit de controle van 3 juli
1992 op de bouwplaats in Namen (. .. )
blijkt dat het door de R.S.Z. toegekende identificatienummer van de
bouwplaats (. .. ) ontbrak op de drie lijsten die op die dag waren opgemaakt",
en dat "(eiser) op 8 januari 1993, (verweerster) heeft aangemaand om hem
een bedrag van 65.634 frank te betalen dat geeist werd op grand van artikel 30ter, § 6, van de wet (van 27
juni 1969) omdat zij een dagelijkse lijst
had bijgehouden die niet beantwoordde
aan de vereisten van het koninklijk besluit van 12 maart 1990, aangezien de
op die lijst weggelaten vermeldingen
gelijkgesteld waren met in artikel
30ter, § 6 bedoelde onjuiste vermeldingen";
Dat het arrest beslist dat de weglating van de vermelding van het
nummer van de bouwplaats op de dagelijkse lijst "pas sinds de wijziging
van artikel 30ter, § 6, bij artikel 21,
1 o, van de wet van 6 augustus 1993
opgenomen is in de opsomming van de
inbreuken die op grand van dat
artikel 30ter, § 6 gestraft worden, en
(dat) zij niet opgenomen was in de bij
artikel 24 van de wet van 20 juli 1991
gewijzigde § 6 van artikel 30ter, dat
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enkel betrekking had op de aannemer die de in § 4 van dat artikel bedoelde lijst niet bijhoudt of die nalaat er een werknemer in te vermelden
of die er onjuiste vermeldingen in aanbrengt";
Overwegende dat die vermeldingen, die niet worden bekritiseerd door
het middel, dat enkel de schending
aanvoert van artikel 30ter, § 6, zoals het bestond v66r de wet van 6 augustus 1993, de beslissing van het arrest waarbij de vordering tot betaling
van het bedrag van 65.634 frank niet
gegrond wordt verklaard, verantwoorden;
Dat het middel, dat niet kan leiden tot vernietiging van dat dictum, in
zoverre, niet ontvankelijk is;
II. In zoverre het middel opkomt tegen de beslissing van het arrest dat afwijzend beschikt over de vordering om
verweerster het bedrag van 942.480
frank te doen betalen:
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Overwegende dat volgens voornoemd artikel 30ter, § 1, de hoofdaannemer een natuurlijke of rechtspersoon kan zijn; dat paragraaf 6
bepaalt dat indien het door voornoemde rijksdienst van de hoofdaannemer geeiste bedrag het gevolg is
van de nalatigheid van de onderaannemer, dat bedrag verminderd wordt
tot beloop van het bedrag dat voor die
nalatigheid daadwerkelijk door de onderaannemer aan voornoemde rijksdienst werd betaald;
Overwegende dat artikel 35 van
voornoemde wet, naast de betaling van
dat bedrag, in voorkomend geval tevens straffen oplegt;
Overwegende dat zowel uit die overwegingen als uit de wil van de wetgever volgt dat het verschuldigde bedrag geen straf is maar een forfaitaire
herstelvergoeding waarop het bepaalde
in artikel 2 van het StrafWetboek niet
van toepassing is;
Dat, in zoverre, het middel gegrond

Overwegende dat, ingevolge artikel 30ter, § 6, A, van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betre:ffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals het is gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, de
hoofdaannemer die de in § 4 bedoelde
lijst niet bijhoudt, of die nalaat er een
werknemer in te vermelden of die er
onjuiste vermeldingen in aanbrengt,
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bedrag verschuldigd is gelijk aan het drievoud van de bijdragen, bedoeld in artikel 38, §§ 2 en 3,
van de wet van 29 juni 1981 houdende
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, berekend en vermenigvuldigd volgens bij
de wet bepaalde regels; dat hetzelfde
bedrag verschuldigd is door de onderaannemer die nagelaten heeft de bij
§ 4 voorgeschreven lijst en inlichtingen aan de hoofdaannemer mee te
del en;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de vordering die ertoe strekt
verweerster het bedrag van 942.480
frank te doen betalen, en over de kosten; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
3 mei 1999 - 39 kamer - Voorzitter : de
h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Aduocaten : mrs. De Bruyn en Simont.
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sen beide dicta een nauw verband heeft
gelegd (3). (lmpliciet.)
3e KAMER - 3 mei 1999
(R.V.A. T. CLASSEN)

1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- TOEKENNINGSVOORWAARDEN -ARBEIDSMARKT- BESCHIKBAARHEID- ONBESCHIKBAARHEID - UITSLUITING - MAATREGEL-AARD.

2° WERKLOOSHEID

-RECHT OP UITKERING- TOEKENNINGSVOORWAARDEN- ARBEIDSMARKT- BESCHIKBAARHEID- ONBESCHIKBAARHEID - UITSLUITING- MAATREGEL - AARD GEVOLG - ALGEMENE
RECHTSBEGINSELEN - NON BIS IN IDEM.

3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
-NON BIS IN IDEM- TOEPASSING- WERKLOOSHEID- TOEKENNINGSVOORWAARDENARBEIDSMARKT- BESCHIKBAARHEID - ONBESCHIKBAARHEID- UITSLUITING- MAATREGEL- AARD - GEVOLG.

4 ° CAS SATIE -

VERNIETIGING. OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN- BESTREDEN BESLISSING- DICTUM- ONWETTIGHEID -ANDER
DICTUM - NAUW VERBAND TUSSEN BE IDE
DICTA.

1o Het ontzeggen van het recht op werk-

loosheidsuitkeringen wegens het niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, ingevolge art. 56, §§ 1 en 2, Werkloosheidsbesluit 1991, is geen sanctie maar een
maatregel die genomen wordt t.a.v. de
werknemer die aan de voorwaarden van
toekenning van werkloosheidsuitkering
niet voldoet en mitsdien geen recht op die
uitkeringen heeft (1). (Art. 56, §§ 1 en 2,
Werloosheidsbesluit 1991.)
2° en 3° Het algemeen rechtsbeginsel "non
bis in idem" geldt niet voor de maatregel genomen ingevolge art. 56, §§ 1 en 2,
Werkloosheidsbesluit 1991 (2). (Algemeen rechtsbeginsel "non his in idem";
art. 56, §§ 1 en 2, Werkloosheidsbesluit
1991.)

4 o Vernietiging van een dictum strekt zich
uit tot een ander dictum van de bestreden beslissing, wanneer de rechter tus(1) Cass., 13 feb. 1995, A.R. S.94.0056.N, nr. 86.
(2) Zie noot 1.

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0090.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1998 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel "non his in idem",
betreffende het gezag van gewijsde in strafzaken, schending van de artikelen 51, § 1,
tweede lid (inzonderheid tweede lid, 3°),
52bis, § 1, eerste lid (inzonderheid eerste
lid 2°), 56, § 1 (inzonderheid tweede lid) en
2 dnzonderheid eerste lid), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende de werkloosheidsreglementering, die
artikelen 51 en 52bis als gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 2 oktober 1992, doordat het arrest, nu de directeur van het
werkloosheidsbureau op 25 januari 1996
heeft beslist : (a) verweerster uit te sluiten van het genot van de werkloosheidsuitkeringen gedurende 39 weken, met ingang van 29 januari 1996, met toepassing
van artikel 56, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende de werkloosheidsreglementering,
omdat zij zonder gegronde reden een passende betrekking in een cafe heeft geweigerd; (b) haar van het recht op uitkeringen uit te sluiten tijdens de duur van haar
onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en
in ieder geval voor ten minste zes maanden vanaf 29 januari 1996, met toepassing van artikel 56, § 1 en 2, van het koninklijk besluit, omdat zij heeft verklaard
dat zij niet meer in de "horeca"-sector wilde
werken, met bevestiging van het beroepen vonnis beslist dat verweerster wel degelijk onbeschikbaar is geweest voor de arbeidsmarkt, de beslissing van uitsluiting
van het recht op uitkeringen gedurende de
in die beslissing aangegeven duur van de
onbeschikbaarheid en in ieder geval ten
minste voor zes maanden bevestigt, maar
"voor recht zegt dat de werkweigering een
(3) Cass., 6 maart 1995, A.R. S.94.0071.F, nr.
133. In dit geval vernietigt het Hofhet bestreden arrest volledig wegens het nauwe verband
dat het arbeidshof tussen de dicta van de bestreden beslissing heeft gelegd.
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gevolg is van de onbeschikbaarheid en dat
de sanctie van uitsluiting gedurende 39 weken op grond van artikel 52(bis) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 moet
worden vernietigd", op grond dat "(verweerster) wegens die weigering van (de
aangeboden betrekking) een dubbele sanetie heeft opgelopen, aangezien zij van het
recht op werkloosheidsuitkeringen werd
uitgesloten voor een periode van 39 weken vanaf 29 januari 1996 en vervolgens
voor ten minste zes maanden wegens haar
onbeschikbaarheid"; dat die betrekking passend was; dat volgens artikel 56, § 1,
tweede lid, van het koninklijk besluit van
25 november 1991, de werkloze die niet bereid is elke passende dienstbetrekking te
aanvaarden aangezien hij voor zijn wedertewerkstelling voorwaarden stelt die, rekening houdend met de criteria van de passende dienstbetrekking, niet gerechtvaardigd zijn, geacht wordt niet beschikbaar te
zijn voor de arbeidsmarkt; dat "de weigering van de betrekking dus de vertaling is
van de onbeschikbaarheid, aangezien het
feit identiek is (... ); dat "in die omstandigheden en zoals de eerste rechters hebben
gedaan, aan (verweerster) de sanctie wegens onbeschikbaarheid moet worden opgelegd, aangezien niet wordt aangetoond
dat de aangeboden betrekking niet passend was",

terwijl het arrest, door te oordelen dat
verweersters weigering een passende betrekking aan te nemen en, verder, haar onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt die
volgt uit haar verklaringen, een identiek
feit zijn en door op die overweging te steunen om te beslissen dat jegens verweerster
slechts een sanctie mocht worden uitgesproken, het algemeen beginsel non bis in
idem betreffende het gezag van gewijsde in
strafzaken toepast; het feit evenwel dat eiser het recht op werkloosheidsuitkeringen ontzegt wegens onbeschikbaarheid voor
de arbeidsmarkt, overeenkomstig artikel 56
van het koninklijk besluit van 25 november 1991, een maatregel is ten aanzien van
de werknemer die niet voldoet aan de
toekenningsvoorwaarden van de werkloosheidsuitkeringen en die dus geen recht
heeft op die uitkeringen; het algemeen
rechtsbeginsel non his in idem ten aanzien van een dergelijke maatregel geen toepassing vindt; daaruit volgt dat het arrest, door eisers beslissing om verweerster
uit te sluiten van het recht op werkloosheidsuitkeringen gedurende 39 weken omdat zij een passende betrekking heeft geweigerd, teniet te doen op grond dat die
sanctie niet samen kon worden uitgespro-
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ken met haar uitsluiting van het recht op
die uitkeringen wegens haar onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, het voornoemd algemeen rechtsbeginsel miskent en
bovendien de in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991
schendt:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster, nu zij een passende betrekking heeft geweigerd en
daardoor onbeschikbaar voor de arbeidsmarkt was, vanwege eiser "een
dubbele sanctie" heeft opgelopen, daar
zij gedurende 39 weken uitgesloten
werd van het recht op werkloosheidsuitkeringen en daarna gedurende ten
minste zes maanden wegens haar onbeschikbaarheid;
Dat het arrest beslist dat de weigering van een passende betrekking "dus
de vertaling is van de onbeschikbaarheid, aangezien het feit identiek is" en,
met bevestiging van het beroepen vonnis, dat de sanctie van uitsluiting voor
39 weken moet worden tenietgedaan
en "dat de sanctie voor onbeschikbaarheid (... ) moet worden toegepast"; dat
die beslissing op het beginsel "non his
in idem" berust;
Dat uit de context van het arrest
volgt dat de uitsluiting gedurende 39
weken was beslist op grond van artikel 52his, § 1, 2°, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 betreffende de werkloosheidsreglementering,
terwijl de beslissing tot uitsluiting voor
ten minste zes maanden in artikel 56,
§ 2, van hetzelfde koninklijk besluit is
bepaald;
Overwegende dat het ontzeggen van
het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens het niet beschikbaar zijn
voor de arbeidsmarkt, ingevolge artikel 56, § 1 en 2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, geen
sanctie is maar een maatregel die genomen wordt ten aanzien van de
werknemer die aan de voorwaarden
van toekenning van werkloosheidsuitkering niet voldoet en mitsdien geen
recht op die uitkeringen heeft;
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Dat het algemeen rechtsbeginsel
"non his in idem" niet geldt voor een
dergelijke maatregel;
Overwegende dat het arrest, door
anders te beslissen, de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen
schendt en voornoemd 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; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel
3 mei 1999 - 3 6 kamer - Voorzitter : de
h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Simont.
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4 mei 1999

1° DWANGSOM -

STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- VERSCHILLENDE PERSONEN- HOOFDELIJKE VEROORDELING- DWANGSOM -AFZONDERLIJKE
VEROORDELING - WETTIGHEID.

zo
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STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS
IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE- VERSCHILLENDE PERSONEN
- HOOFDELIJKE VEROORDELING- DWANGSOM - AFZONDERLIJKE VEROORDELING WETTIGHEID.

1oen zo Naar recht verantwoord is het ar-

rest dat de beklaagden, die door de eerste rechter hoofdelijk veroordeeld werden tot het herstel van de plaats in de
vorige staat, tot betaling van een dwangsom veroordeelt als niet aan de hoofde-

lijke veroordeling wordt voldaan (1). (Art.
1.1 Eenvormige Beneluxwet 31 januari
1980; art. 135bis Ger.W.)
(VANDER KLOOSTER E.A.
T. COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN VAN DE STAD GENT E.A.)
ARREST

(A.R. P.95.1323.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1995 door
het Hofvan Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het arrest van het BeneluxGerecthshof van 17 december 1998;
Over het tweede middel :
schending van de artikelen 1385bis e.v.
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat
elk van de beklaagden op vordering van de
gemachtigde ambtenaar wordt veroordeeld
tot betaling van een dwangsom van 2.000
fr. per dag vertraging in de naleving van
het bevel tot herstel,
terwijl de beklaagden door de eerste rechter solidair veroordeeld werden tot het herstel van de plaats in de vorige toestand en
hieraan in graad van beroep geen wijziging werd gebracht, zodat aan de beklaagden niet elk afzonderlijk een dwangsom
kan worden opgelegd :

Overwegende dat, om de redenen in
het arrest uiteengezet, artikel 1384bis,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek (artikel 1.1 van de eenvormige wet betreffende de dwangsom) toelaat dat de
rechter die ten laste van verschillende
personen een hoofdelijke veroordeling uitspreekt, ieder van hen veroordeelt tot betaling van een dwangsom
voor het geval niet aan de hoofdveroordeling wordt voldaan;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen wat de veroordelingen van
(1) Zie : Ben. GR., 17 dec. 1998, A 97/3 en de
conclusie van het O.M.; G.L. BALLON, Dwangsom, E. Story-scientia, Leuven, 1980, nr. 174, p.
62.
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de eisers tot betaling van een dwangsom betreft; veroordeelt eiser in de
kosten.
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(PEETERS)
ARREST

(A.R. P.98.0469.N)

4 mei 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de
h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de
h. Dhaeyer - Geli}kluidende conclusie van
de h. Henkes, advocaat-generaal- Advocaat : mr. P. De Cordier, Gent.

Nr. 259
2e KAMER- 4 mei 1999

1o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- TENLASTELEGGING- MISDRIJFBEGIN- EN EINDDATUM- VERBETERING DOOR
DE RECHTER- GEVOLG.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING- NIEUWE KWALIFICATIEDATUM VAN DE FElTEN- VERBETERINGVOORWAARDE.

3° MILIEURECHT- BOUWAFVAL- SLUIKSTORTING - AFVALSTOFFENDECREET -'IDEPASSING.

1o en 2° Naar recht verantwoord is het arrest dat, in geval van verbetering door de
appidrechters van de tijdsbepaling van
een misdrijf, zonder wijziging van de op
de oorspronkelijke tenlastelegging vermelde begin- en einddatum, oordeelt dat
het recht van verdediging is geeerbiedigd als de verdachte zich niet heeft kunnen vergissen nopens de hem ten laste gelegde feiten en daarover verweer voerde
(1).

3° Naar recht verantwoord is het arrest dat
beslist dat het ingraven van bouwafval op
de werf zelf een duidelijke vorm van
sluikstorten is, waarop de verwijderingsplicht bepaald in het afvalstoffendecreet
van toepassing is. (Art. 59 Afvalstoffendecreet.)
(1) Zie Cass., 8 feb. 1994, A.R. P.93.1242.N, nr.
72.

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1998 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het namens eiser ingediende verzoekschrift, waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser veroordeeld wordt tot straf:
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser in zijn appelconclusie aanvoerde dat de hem ten
laste gelegde feiten, in de dagvaarding gekwalificeerd als zijnde gepleegd: "op 17 maart 1994 en tussen 22 april1994 en 19 januari 1995",
eerder als een verwijdering van afvalstoffen dan als het achterlaten van afvalstoffen moesten worden gekwalificeerd;
Dat eiser aldus de aard van het hem
ten laste gelegde misdrijf, waaronder het voortdurende karakter ervan,
betwistte;
Overwegende dat de appelrechters
op grond van dit voortdurend karakter en de vermelde meervoudige tijdsbepaling wettig vermochten te oordelen "dat vermits, als begin- en
einddatum dezelfde data worden weerhouden als vermeld in de oorspronkelijke tenlastelegging, (eiser) zich niet
(heeft) kunnen vergissen nopens de
(hem) ten laste gelegde feiten en (hij)
zich erop (verdedigde)";
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser bij
toepassing van artikel 59, § 2,
Afvalstoffendecreet wordt veroordeeld
om de afva1stoffen te verwijderen :
Over het tweede middel :
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Overwegende dat de appelrechters,
in antwoord op eisers conclusie dat het
afval in de bodem werd opgeslagen en
aldus eerder als "verwijderd" dan als
"achtergelaten" moest worden beschouwd, vaststellen: "dat in casu de
afvalsto:ffen in de grond werden ingegraven op de bouwwerf zelf en een dergelijke eenmalige handelswijze een
niet gereglementeerde aktiviteit is
waarvoor men zelfs geen vergunning
kan aanvrag'en of bekomen. Dat 'achterlaten' van afvalsto:ffen op sluikstorten van toepassing is en het ingraven van bouwafval op de werf zelf
een duidelijke vorm van sluikstorten
is";
Dat zij zodoende wettig het achterlaten van afvalsto:ffen, zijnde het enige
misdrijf dat eiser ten laste wordt gelegd, vaststellen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op stra:ffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn
gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 mei 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de
h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de
h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van
de h. Henkes, advocaat-generaal- Advocaat: mr. D. Arits, Tongeren.

Nr. 260
2e KAMER - 5 mei 1999

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE- TECHNISCH RAADSMAN- HONORARIUM.

Nr. 260

In de regel beoogt het beroep dat het slachtoffer van een {out doet op een technisch
raadsman, alleen het bijstaan van dat
slachtoffer in de vordering tot herstel van
de door de {out veroorzaakte schade; het
is geen bestanddeel van die schade en
komt niet voor vergoeding in aanmerking (1). (Art. 1382 B.W.)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
T. RACZ)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1309.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 23 september 1998 in
hoger beroep in het Duits gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Eupen, en gelet op de in die taal gestelde voorziening;
Gelet op de beschikking van 4 februari 1999 van de eerste voorzitter
van het Hof, waarbij beslist wordt dat
de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, in de regel, het
beroep dat het slachtoffer van een fout
doet op een technisch raadsman, aileen het bijstaan van dat slachto:ffer in
de vordering tot herstel van de door
die fout veroorzaakte schade beoogt;
dat die bijstand geen bestanddeel van
die schade is en niet voor vergoeding
in aanmerking komt;
Overwegende dat het bestreden vonnis, nu het erkent dat het honorarium
van de deskundige, die door verweerder was aangewezen om de schade aan
zijn voertuig eenzijdig te ramen, een
bestanddeel vormt van de door de fouten van de beklaagde Charles Michel
veroorzaakte schade, artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
(1) Cass., 20 okt. 1994, A.R. C.93.0506.F, nr.
445.
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
hoofdelijk met de beklaagde Charles
Michel veroordeelt om aan verweerder de tegenwaarde van 949,28 DM in
Belgische frank te betalen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde
vonnis; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de anders samengestelde
Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen, zitting houdende in hoger beroep.
5 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Chevalier - Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. E. Fatzinger en E. Ohn, Eupen.

Nr. 261
2e KAMER- 5 mei 1999
GEESTRIJKE DRANKEN- WET

28 DECEMBER 1983 BETREFFENDE HET VERSTREKKEN VAN STERKE DRANK EN BETREFFENDE
HET VERGUNNINGSRECHT DRANKGELEGENHEID VAN STERKE DRANK- BEGRIP.

De rechter die de beklaagde vrijspreekt van
de telastlegging dat hij op de openbare
weg een reizende drankgelegenheid ge~x
ploiteerd heeft voor ter plaatse te gebruiken sterke dranken, zonder vooraf de
daartoe vereiste aangifte te hebben ingediend en zonder het vergunningsrecht te
hebben betaald, verantwoordt die vrijsjJraak niet naar recht als hij vaststelt dat
de beklaagde een drankgelegenheid van
sterke drank heeft geexploiteerd door jenever op de openbare weg te verstrekken, zonder vooraf de vereiste aangifte
voor het verkrijgen van de vergunning te
hebben ingediend bij het accijnskantoor, aangezien die feiten, welke krachtens de in de akte van aanhangigmaking aangewezen wettelijke bepalingen
strafbaar waren, als grondslag voor de
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vervolgingen hebben gediend of daarin
vervat zijn. (Art. 1 wet 28 dec. 1983.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FlNANCIEN
T. ANTOINE, FONTAINE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1604.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 november 1998 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 1, 1 a, a,
van de wet van 28 december 1983 betre:ffende het verstrekken van sterke
drank en betre:ffende het vergunningsrecht bepaalt dat onder "drankgelegenheid", in de zin van die wet,
met name elke plaats wordt verstaan
waar drank voor gebruik ter plaatse
wordt verkocht; dat artikel 2, § 1, van
voornoemde wet degenen die niet in
het bezit zijn van de vereiste vergunning, inzonderheid verbiedt sterke
drank voor gebruik ter plaatse te verkopen in een drankgelegenheid; dat,
krachtens artikel 3, § 1, van dezelfde
wet, de houder van een drankgelegenheid die een vergunning wil
verkrijgen, ten minste vijftien dagen
vooraleer hij met zijn bedrijf begint,
een daartoe strekkende aanvraag moet
doen door middel van een aangifte bij
de dienst, aangewezen door de Minister van Financien, d.w.z., krachtens artikel 1 van het ministerieel besluit van
29 december 1983 tot uitvoering van
de wet, bij de ontvanger van het bevoegde accijnskantoor; dat artikel25,
§ 1, van de wet elke handeling, elk
verzuim of elke praktijk, die tot gevolg of tot doel heeft het vergunningsrecht te ontduiken, straft met een
geldboete van tweemaal het verschuldigde recht, onverminderd de bij artikel 28 bevolen verbeurdverklaring
van de sterke drank, terwijl artikel 25,
§ 2, bepaalt dat laatstgenoemd artikel inzonderheid van toepassing is op
de overtredingen van artikel 2, § 1,
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alsmede op de niet-betaling van het
vergunningsrecht;
Overwegende dat artikelll, § 1, 4°,
van de wet bovendien bepaalt dat zij
die veroordeeld zijn wegens heling,
geen houder mogen zijn van een
drankgelegenheid voor ter plaatse te
gebruiken sterke dranken, en dat artikel 26, § 1, elke overtreding van dat
verbod straft met een geldboete van
twintigduizend tot vijfentwintigduizend frank;
Overwegende dat de verweerders, op
verzoek van eiser, zijn gedagvaard voor
de correctionele rechtbank uit hoofde
van het feit: A) dat zij allebei: "op 18
december 1993, op de openbare weg,
rue de l' Ange te N amen, zijn aangetro:ffen terwijl zij een reizende drankgelegenheid voor ter plaatse te gebruiken sterke dranken van meer dan 22°
exploiteerden, zonder vooraf de daartoe vereiste aangifte te hebben ingediend bij het plaatselijke accijnskantoor en zonder het vergunningsrecht te
hebben betaald" (vervolging die gegrond is op "de artikelen 1, 2, 3, 8-1°,
11, § 1-1°,14,16, 17, 20, 21, 22, 23, 25,
27, § 3, 28, 29, 30 en 31 van de wet
van 28 december 1983 betre:ffende het
verstrekken van sterke drank en betre:ffende het vergunningsrecht (... ), 1
tot 3 van het ministerieel besluit van
29 december 1983 betre:ffende de uitvoering van (die) wet (... ), 265, 281 tot
283 en 311 van de algemene douaneen accijnzenwet van 18 juli 1977, (... )
28 en 29 van de wet van 1 augustus
1985 houdende fiscale en andere bepalingen (... ), 1, 3 en 25 van de
programmawet van 24 december 1993
( ... )",en B) dat eerstgenoemde (Philippe Antoine) : "een dergelijke drankgelegenheid ... heeft geexploiteerd, ofschoon hij uit zijn rechten was ontzet,
omdat hij bij een in kracht van gewijsde gegane vonnis van 29 juni 1992
van de Correctionele Rechtbank te
Luik was veroordeeld wegens heling"
(vervolging die gegrond is op "de artikelen 11, § 1, 4, §§ 2 en 3, en 26, § 1,
van voornoemde wet van 28 december 1983");

Nr. 261

Overwegende dat het hof van beroep, met bevestiging van het beroepen vonnis, de verweerders vrijgesproken heeft, hen ontslagen heeft van
rechtsvervolging zonder kosten en die
kosten ten laste van eiser heeft gelegd; dat het zijn beslissing baseert op
de van dat vonnis overgenomen granden, dat "het niet lijkt te kunnen worden betwist en het trouwens ook niet
betwist wordt dat beide (verweerders)
de douane- en accijnsreglementen hebben overtreden, nu zij verzuimd hebben bij dat bestuur de nodige aangiften te doen en aanvragen in te dienen
alvorens geestrijke dranken te verkopen; (... ) dat evenwel de aan de (verweerders) betekende dagvaarding (... )
uitsluitend gewag maakt van de exploitatie van een reizende drankgelegenheid in de zin van artikel1, 4°,
van de wet van 28 december 1983; dat
uit de gegevens van het dossier en uit
de toelichting van de (verweerders)
blijkt dat de door hen, tijdens de
Waalse feesten geexploiteerde drankgelegenheid geenszins beantwoordt
aan de in dat artikel bepaalde criteria; dat het immers geen drankgelegenheid is die gehouden wordt in
een boot, schip of wagen, en evenmin
een installatie is die van de de ene
naar de andere plaats pleegt te worden overgebracht; (... ) dat de aldus omschreven telastleggingen onder die
voorwaarden niet bewezen kunnen
worden verklaard ten aanzien van de
(verweerders)", en op de eigen grand,
volgens welke ''het voldoende is te preciseren dat de (verweerders) zich op de
openbare weg begaven en de jenever
verstrekten door middel van een kraan
van het type 'professional', wat niet
kan worden gelijkgesteld met 'een
drankgelegenheid gehouden in boten, schepen, spoorwagens of andere
voertuigen, alsmede in kramen of andere inrichtingen die van de ene naar
de andere plaats plegen te worden
overgebracht'";
Overwegende dat het hof van beroep, nu het aldus vaststelt dat de verweerders tijdens voomoemde feesten
een drankgelegenheid van sterke
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drank geexploiteerd hebben door jenever op de openbare weg te verstrekken, zonder vooraf de vereiste aangifte voor het verkrijgen van de
vergunning te hebben ingediend bij
het accijnskantoor, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt, aangezien
die feiten, welke krachtens in de akte
van aanhangigmaking aangewezen
wettelijke bepalingen strafbaar waren, als grondslag voor de vervolgingen hebben gediend of daarin vervat
zijn;
Dat het onderdeel gegrond is;

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN-

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel, dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt elke verweerder in de helft van de kosten;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Bergen.

1o In correctionele en politiezaken is het opmaken van een proces-verbaal van de terechtzitting niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; het ontbreken van
een regelmatig proces-verbaal van de terechtzitting heeft nochtans de nietigheid van de beslissing tot gevolg, als zij
niet zelf de vermeldingen bevat die vereist zijn tot staving van de regelmatigheid van de rechtspleging (1).

5 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Lahousse, waarnemend voorzitter - Yerslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaten : mr. T'Kint.

Nr. 262
2e KAMER- 5 mei 1999

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALLERLEI- PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING - ONTBREKEN VAN
PROCES-VERBAAL- GEVOLG.

2o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- BEGINSEL VAN DE AANSPRAKELIJKHEID CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- ONTVANKELIJKHEID.

TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - ARREST WAARBIJ DE BEKLAAGDE VEROORDEELD WORDT TOT BETALING VAN EEN VERGOEDING EN EEN
DESKUNDIGE WORDT AANGEWEZEN.

4° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- AMBTSHALVE
VERNIETIGING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EINDBESLISSING- GEEN EINDBESLISSING - CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK- UITBREIDING- VOORWAARDEN.

2° Ontvankelijk is het cassatieberoep van de

beklaagde tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering waarbij uitspraak wordt gedaan
over het beginsel van de aansprakelijkheid. (Art. 416, tweede lid, Sv.) (2) (Impliciet.)
3° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep
dat v66r de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een arrest dat, zonder uitspraak te doen over een bevoegdheidsgeschil of met toepassing van de art. 135
en 235bis Sv., de beklaogde veroordeelt tot
betaling van een provisionele vergoeding aan de burgerlijke partij, een deskundige aanwijst en de uitspraak over de
kosten aanhoudt (3). (Art. 416 Sv.)
4 o Yernietiging op het cassatieberoep van de
beklaagde tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering heeft de
(1) Zie Cass., 7 dec. 1993, A.R. 6882, nr. 504,
en 4 maart 1998, A.R. P.97.1515.F, nr. 119.
(2) Art. 416, tweede lid, Sv. is gewijzigd bij art.
37 wet 12 maart 1998 tot verbetering van de
strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek.
(3) Zie Cass., 7 mei 1997, A.R. P.96.135l.F, nr.
220 en noot 2 hierboven.
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vernietiging tot gevolg van de eindbeslissing, waartegen hi} zich regelmatig in
cassatie heeft voorzien, alsook van de niet
definitieve beslissing, welke beslissingen zijn gewezen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering en
voortvloeien uit eerstgenoemde beslissing, oak al is het cassatieberoep tegen de
niet definitieve beslissing vooralsnog niet
ontvankelijk en oak al wordt de vernietiging uitgesproken op een ambtshalve opgeworpen middel (4).
(MAROTTE T. MICHAUX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0029.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 10 van de
wet van 1 mei 1849 op de politie- en de correctionele rechtbanken, 7 van de wet van
20 april1810 op de inrichting van de rechterlijke orde en de rechtsbedeling, 163 en
170 van de wet van 1869 op de rechterlijke inrichting, gewijzigd bij artikel8 van
de wet van 20 december 1957 :

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat eiser
gedagvaard is om op 23 november
1998 te verschijnen voor het Hofvan
Beroep te Luik;
Dat het bestreden arrest onder meer
vermeldt: "gelet op de stukken van de
rechtspleging en meer bepaald het
proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 23 november 1998";
(4) Zie Cass., 31 rnei 1995, A.R. P.94.0868.F, nr.
269; 7 rnei 1997,A.R. P.96.1351.F, nr. 220; 15 okt.
1997, A.R. P.97.0399.F, nr. 406; 25 nov. 1997, A.R.
P.95.1350.N, nr. 500, en 1 april 1998, A.R.
P.97.170l.F, nr. 184.

Nr. 262

Overwegende evenwel dat voornoemd proces-verbaal niet bij het dossier gevoegd is;
Overwegende dat in correctionele en
politiezaken het opmaken van een
proces-verbaal van de terechtzitting
niet is voorgeschreven op straffe van
nietigheid; dat evenwel, bij ontstentenis van een regelmatig procesverbaal van de terechtzitting, de beslissing nietig is, als zij niet zelf de
vermeldingen bevat die voor het bewijs van de regelmatigheid van de gevoerde rechtspleging vereist zijn;
Dat te dezen nergens uit blijkt dat
het hof van beroep op de terechtzitting van 23 november 1998 regelmatig was samengesteld;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door verweerder tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
1) waarbij uitspraak wordt gedaan
over het beginsel van de aansprakelijkheid:
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
2) waarbij uitspraak gedaan wordt
over de schade :
Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt om een provisionele
vergoeding te betalen aan verweerder, een deskundige aanwijst en de
uitspraak over de kosten aanhoudt;
Dat zodanige beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel416
van het Wetboek van Strafvordering,
geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil en geen toepassing maakt
van de artikelen 135 en 235bis van het
Wetboek van StrafVordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering de
vernietiging tot gevolg heeft van de
eindbeslissing, waartegen hij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien,
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Nr. 263

alsook van de niet definitieve beslissing, welke beslissingen zijn gewezen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering en voortvloeien uit eerstgenoemde beslissing,
ook al is het cassatieberoep tegen de
niet definitieve beslissing vooralsnog
niet ontvankelijk;
II. Op de voorziening van eiser, burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser zijn voorziening
heeft doen betekenen aan verweerder;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvordering van eiser tegen verweerder; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten en verweerder in de andere helft; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 mei 1999 - 2• kamer - Voorzitter en
verslaggeuer : de h. Lahousse, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

2o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- ONDUIDELIJK MIDDEL- BEGRIP.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- STRAFZAKEN- STRAFVORDERINGVERSTEKVONNIS - VERZET- ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTBANK- BEGRIP.

4o RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.1- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERSTEKVONNIS - VERZET- ONAFHANKELIJKE EN
ONPARTIJDIGE RECHTBANK- BEGRIP.

5° VERZET- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERSTEKVONNIS - VERZET- ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTBANKBE GRIP.

6° RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN- ARTIKEL 14.7- NON
BIS IN IDEM- BESTAANSREDEN - ZELFDE
LAND- ZELFDE MISDRIJF- NIEUWE VERVOLGINGEN.

7° CASSATIE -

ALLERLEI - CASSATIEARREST- GEZAG VAN GEWIJSDE.

go RECHTERLIJK GEWIJSDE VAN GEWIJSDE ARREST.

ALLERLEI -

GEZAG
CASSATIE-

go ONTVOERING VAN EEN KIND NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND- BEWARING
VAN EEN KIND - UITVOERBARE BESLISSINGVOORWAARDEN.

10° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - GETUIGE VERHOOR- NOODZAAK OF OPPORTUNITEITBEOORDELING DOOR DE RECHTER
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11 o RECHTEN VAN DE MENS 2e KAMER - 5 mei 1999

1o CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING- GEMIS AAN
BELANG OF BESTAANSREDEN - VERSTEKARREST- VERZET -ARREST DAT INGAAT OP
HET VERZET EN BIJ WEGE VAN EEN NIEUWE
BESCHIKKING UITSPRAAK DOET - CASSATIEBEROEP TEGEN HET VERSTEKARREST- ONTVANKELIJKHEID.

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D - STRAFZAKENGETUIGE- VERHOOR- NOODZAAK OF OPPORTUNITEIT - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

12° RECHTEN VAN DE MENS -INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN- ARTIKEL 14, §§ 1 EN 3STRAFZAKEN- GETUIGE- VERHOOR- NOODZAAK OF OPPORTUNITEIT - BEOORDELING
DOOR DE RECHTER
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13° RECHT VAN VERDEDIGING STRAFZAKEN- GETUIGE- VERHOOR- NOODZAAK OF OPPORTUNITEIT - BEOORDELING
DOOR DE RECHTER
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rechterlijke instantie (3). (Art. 6.1
E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)

14 o BEWIJS -

STRAFZAKEN- GETIDGENGETUIGE- VERHOOR- NOODZAAK OF OPPORTUNITEIT- BEOORDELING DOOR DE RECHTER

6° Art. 14.7 I.VB.P.R. heeft geen ander doel
dan te verbieden dat, na een definitieve
vrijspraak of veroordeling, in een zelfde
land opnieuw vervolgingen worden ingesteld voor hetzelfde misdrijf (4). (Art.
4. 7 I.V.B.P.R.)

15° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAF-

7° en 8° Een op een eerste cassatieberoep gewezen arrest van het Hof van Cassatie
heeft geen gezag van gewijsde (5).

ZAKEN- GETIDGE- VERHOOR- NOODZAAK
OF OPPORTUNITEIT- BEOORDELING DOOR DE
RECHTER

16° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- GEMIS AAN
BELANG OF BESTAANSREDEN - VEROORDELEND ARREST - VERWERPING VAN RET
CASSATIEBEROEP- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID.

17° VOORLOPIGE HECHTENIS -

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- VEROORDELEND ARREST- CASSATIEBEROEP- VERWERPING - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
CASSATIEBEROEP
ONTVANKELIJKHEID.

1o Niet

ontvankelijk, bij gemis aan
bestaansreden, is het cassatieberoep van
de beklaagde tegen een veroordelend
verstekarrest, wanneer het hof van beroep, op het verzet van de beklaagde tegen dat arrest, hierop is ingegaan en beslist heeft bij wege van een nieuwe
beschikking (1).

2° Niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, is het middel dat aan de bestreden beslissing verwijt dat het een conclusie niet beantwoordt, zonder dat
daarbij wordt aangegeven welke vordering, welk verweer of welke exceptie niet
zou zijn beantwoord (2).
3°, 4° en 5° Uit de omstandigheid alleen
dat het vonnis op verzet van de beklaagde
door dezelfde rechters is gewezen als het
verstekvonnis, valt niet af te leiden dat het
op verzet gewezen vonnis niet is geveld
door een onafhankelijke en opartijdige

go Het misdrijf van niet-afgifte van een kind
vereist niet dat de rechterlijke beslissing, waarin uitspraak is 'gedaan over de
bewaring van een kind, in kracht van gewijsde is gegaan, en zelfs dat zij werd betekend; het volstaat dat zij uitvoerbaar is
en dat de dader weet dat hij een beslissing van de overheid weerstaat (6). (Art.
369bis Sw.)
100, no, 12°, 13°, 14° en 15° De bodemrechter oordeelt in feite of het noodzakelijk of opportuun is om een getuige op de
terechtzitting te horen (7); noch de artt.
6.1 en 6.3.d E. VR.M., noch art. 14.1
I. VB.P.R., noch het algemeen beginsel van
het recht van verdediging leggen de strafrechter de dwingende verplichting op om
een getuige a decharge onder eed te horen (8). (Artt. 6.1 en 6.3.d E.V.R.M.; artt.
14.1 en 14.3. I.V.B.P.R.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
16° en 17° Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, heeft de voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen
reden van bestaan meer (9).
(3) Cass., 25 jan. 1994, A.R. 7142, nr. 49; zie
Cass., 19 nov. 1998, A.R. P.98.1420.F, nr. 488. In
het geval waarover bovenstaand arrest uitspraak
doet, hebben de appelrechters die het arrest op
verzet gewezen hebben, in dezelfe beslissing op
tegenspraak uitspraak gedaan over de burgerlijke rechtsvordering.
(4) Cass., 20 feb. 1991, A.R. 8738, nr. 335.
(5) Cass., 1 feb. 1991, A.R. 6982, nr. 294.
(6) Cass., 26 juni 1996, A.R. 96.0633.F, nr. 260.
(7) Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.0653.F, nr. 16.

(1) Cass., 22 dec. 1993, A.R. P.93.1488.F, nr. 543

(8) Cass., 17 okt. 1990, A.R. 8589, nr. 87; Cass.
8 april1998, A.R. P.97.1692.F, nr. 195.
'

(2) Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.1062.F, nr. 20.

(9) Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.152l.F, nr. 21.
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HOF VAN CASSATIE
(MOINY T. JENART)
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.99.048l.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 29 mei 1998 en 25 februari 1999 gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel;
I. Op de voorziening die eiseres, beklaagde, tegen het arrest van 29 mei
1998 ingesteld heeft :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de veroordeling op de strafvordering en tegen de beslissing tot
onmiddellijke aanhouding :
Overwegende dat het bestreden arrest bij verstek is gewezen; dat het hof
van beroep, bij arrest van 25 februari
1999, uitspraak doende op tegenspraak, het verzet van eiseres ontvankelijk heeft verklaard en uitspraak
heeft gedaan bij wege van een nieuwe
beschikking;
Dat de voorziening geen bestaansreden heeft en bijgevolg niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de op tegen spraak gewezen
beslissing op de door verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
II. Op de voorziening die eiseres, beklaagde, tegen het arrest van 25 februari 1999 ingesteld heeft :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering :
a. waarbij eiseres veroordeeld
wordt:
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het niet aangeeft op welke vordering, verweer of exceptie het arrest niet heeft geantwoord, niet
ontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurigheid;
Overwegende, voor het overige, dat
uit de omstandigheid alleen dat de
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zaak, wegens het verzet, opnieuw
wordt gebracht voor dezelfde rechters als degenen die bij verstek uitspraak hebben gedaan, niet kan worden afgeleid dat voornoemde rechters
niet onafhankelijk en onpartijdig zijn
in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en van artikel14.1 van
het Intemationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 14.7 van
het Intemationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten bepaalt dat niemand kan worden berecht of gestraft wegens een strafbaar
feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk
land bij einduitspraak is veroordeeld
of waarvan hij is vrijgesproken; dat
het bestreden arrest, nu het beslist dat
die bepaling alleen ertoe strekt te verbieden dat er in hetzelfde land na een
eindvonnis van vrijspraak of veroordeling, nieuwe vervolgingen uit hoofde
van hetzelfde feit zouden worden ingesteld, aan het Verdrag geen voorwaarde toevoegt die het niet bevat,
maar aan die bepaling een uitlegging
geeft die overeenstemt met de tekst ervan;
Dat het middel in zoverre faalt naar
recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, in het
antwoord op de conclusie, waarin eiseres de schending van artikel 14.7
van voomoemd verdrag aanvoert, herinnert aan de uitlegging die het Hof
eraan geeft en verklaart zich erbij aan
te sluiten; dat de app€llrechters aldus niet verder hoefden te antwoorden op de conclusie, ten betoge dat die
uitlegging een voorwaarde aan de
tekst van het Internationaal Verdrag
toevoegt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
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Mens en de Fundamentele Vrijheden
Over het derde middel :
Wat beide onderdelen samen be- noch de artikelen 14.1 en 14.3 van het
Internationaal Verdrag inzake burtreft:
gerrechten
en politieke rechten, noch
Overwegende dat een op een vooralgemeen rechtsbeginsel van het
ziening gewezen cassatiearrest geen het
recht van verdediging de strafrechgezag van gewijsde heeft;
ter op dwingende wijze verplicht om
Dat het middel, in zoverre het de tijdens de terechtzitting een getuige a
schending aanvoert van artikel 24 van decharge onder eed te horen;
het Gerechtelijk Wetboek, op grond dat
het arrest ''het gezag van het rechterOverwegende dat de feitenrechter in
lijk gewijsde van het arrest van 16
september 1996 van het Hofvan Cas- feite oordeelt ofhet noodzakelijk of opsatie niet heeft erkend", faalt naar portuun is om getuigen te horen· dat
,noch de artikelen 6.1 en 6.3.d v~ het
recht;
Verdrag tot Bescherming van de RechOverwegende, voor het overige, dat ten van de Mens en de Fundamenhet voor de tegen eiseres bewezen ver- tele Vrijheden, noch de artikelen 14.1
klaarde overtreding van artikel 369bis en 14.3 van het Internationaal Vervan het Strafwetboek niet is vereist drag inzake burgerrechten en polidat de beslissing waarbij uitspraak is tieke rechten anders bepalen;
gedaan over de bewaring van een kind
in kracht van gewijsde is gegaan; dat
Overwegende dat het arrest verhet voldoende is dat die beslissing uitvoerbaar is en degene die het materi- meldt "dat, te dezen, de getuigeniseel feit heeft gepleegd weet dat hij de sen van de verschillende personen
tenuitvoerlegging van een beslissing die de beklaagde door het hof (van
beroep) wil doen verhoren, duidelijk
van de overheid dwarsboomt;
Overwegende dat het bestreden ar- genoeg zijn, zodat volgens het hof
rest erop wijst "dat het arrest van 21 (van beroep) hun verhoor niet nodig
april 1995 van het Hof van Beroep te is om tot een overtuiging te komen"·
Brl?-ssel, ofschoon het is vernietigd na dat de appelrechters aldus d~
de m de telastlegging B bedoelde tijd- redenen hebben opgegeven waarom
vakken waarin het misdrijf is ge- zij het verzoek van eiseres om hen te
pleegd, gedurende die tijdvakken uit- horen, hebben verworpen en haar
voerbaar was, zodat het als grondslag recht van verdediging niet hebben miskan dienen voor die telastlegging''; dat kend;
het door het Hof op 16 september 1996
gewezen arrest weliswaar voornoemd
Dat het middel niet kan worden
arrest van 21 april 1995 vernietigt aangenomen;
maar die vernietiging geen weerslag
heeft op de uitvoerbaarheid van het
vernietigde arrest gedurende de in de
telastlegging B bedoelde tijdvakken
van 1 tot 31 juli 1995 en van 23 tot 30
december 1995; dat de appelrechters
Om die redenen, verwerpt de vooraldus hun beslissing regelmatig met
redenen hebben omkleed en naar recht ziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
hebben verantwoord;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
5 mei 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de
Over het vierde middel :
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - VerslagOverwegende dat noch de artike- gever : de h. Close - Gelijkluidende conlen 6.1 en 6.3.d van het Verdrag tot clusie van de h. Spreutels, advocaatBescherming van de Rechten van de generaal.
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2e KAMER - 5 mei 1999

BEWIJS -

STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN BEWIJSKRACHT- BEGRIP.

Het arrest dat aan een proces-verbaal van
de gerechtelijke politie een uitlegging geeft
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, miskent de bewijskracht ervan (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.).
(DE DIOS RODRIGUEZ)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0635.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april 1999 gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het op 13 april
1999 door de gerechtelijke politie van
Brussel opgemaakte proces-verbaal nr.
20078/99 onder meer de volgende vermeldingen bevat, enerzijds, betreffende de telefoontap van 2 februari
1999 : "- 16 uur 59 - : Ciku Bairam
telefoneert naar Meester Couquelet en
vraagt haar dat ze inlichtingen zou inwinnen over de aanhouding van De
Dios", "- 17 uur 02 : Ciku Asslam telefoneert naar Ciku Bairam. Uitwisseling van inlichtingen over de aanhouding van De Dios. Ciku Bairam
verklaart dat hij Meester Buisseret zal
sturen die voor Meester Couquelet
werkt, want 'zij' (de politiemannen)
hebben niets tegen De Dios. Zij is goed
en niet duur". "- 17 uur 08: Ciku
Bairam telefoneert naar Meester Couquelet. Zij bevestigt de aanhouding
van DeDios. Zij weet niet in welke
zaak hij is aangehouden. Ciku Bai(1) Zie Cass., 24 mei 1989, A.R. 7247, nr. 544,
en 6 mei 1997, A.R. P.96.088l.N, nr. 218.
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ram vraagt het telefoonnummer van
Buisseret. Meester Couquelet verbaast zich erover dat er een verband
bestaat tussen De Dios en de zaak die
ons bezighoudt, want, volgens haar,
had Begdouri over hem niet gesproken. Ciku Bairam legt uit dat De Dios
de dag na de feiten was ondervraagd",
"-17 uur 11 : Ciku Bairam telefoneert naar het kantoor van Meester
Buisseret. Hij verklaart aan haar secretaresse dat hij de volgende dag een
nieuwe zaak zal aanbrengen", anderzijds, betreffende de telefoontap van 3
februari 1999: "- 10 uur 55 : Ciku
Bairam telefoneert naar het kantoor
van zijn advocaat om het GSMnummer van Meester Buisseret te krijgen", "14 uur 52 : Ciku Bairam telefoneert naar Meester Buisseret. Hij
vraagt haar De Dios te verdedigen. Zij
stemt daarmee in. Hij vraagt haar ook
inlichtingen in te winnen bij mevrouw
de onderzoeksrechter Verstreken. Zij
vraagt of De Dios in dezelfde zaak is
aangehouden. Ciku Bairam beaamt
dat", "- 15 uur: Ciku Bairam telefoneert naar Meester Buisseret. De advocaat zegt hem dat De Dios, naar zeggen van mevrouw Verstreken, is
opgesloten, 'hij heeft geen bekentenissen afgelegd maar de zaak zou ingewikkeld zijn'. Zij belooft DeDios in de
gevangenis op te zoeken. Ciku Bairam vraagt haar hem te zeggen dat
het Ciku Halili is die haar stuurt";
Overwegende dat het arrest, door te
vermelden dat "de litigieuze telefoongesprekken niet gevoerd zijn tussen
verdachten en hun advocaten, maar
wel tussen een zekere Bairam Ciku en
verschillende advocaten van wie uit
het dossier niet blijkt dat zij zijn opgetreden als raadsman van Bairam
Ciku", aan dat proces-verbaal een uitlegging geeft die onverenigbaar is met
de bewoordingen ervan en derhalve de
bewijskracht ervan miskent;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende voor het overige
dat de substantiele of op straffe van
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nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste middel, dat niet kan leiden tot
ruimere cas satie of tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de voorlopige
hechtenis van eiser; 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 van zijn
voorziening en laat de overige helft ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel.
5 mei 1999 - ze kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. N. Buisseret,
Brussel.

Nr. 265
1e KAMER - 6 mei 1999

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1
TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE
BELGEN YOOR DE WET- BEGRIP.

zo

GRONDWET - GRONDWET 1994 (ARTT. 1
TOT 99) -ARTIKEL 11- NIET-DISCRIMINATIE
IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- BEGRIP.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

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

4° BELASTING- GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN- ONDERSCHEID VOLGENS VER-
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SCIDLLENDE CATEGORIEEN VAN BELASTINGPLICHTIGEN- VEREISTE VERANTWOORDINGCRITERIA.

5° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1
TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR DE WET- GEMEENTEBELASTING- AFVALOPHALING- BELASTING- TARIEF- BEREKENING- CAMPINGS- HOTELS
- ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE
CATEGORIEEN VAN BELASTINGPLICHTIGEN VEREISTE VERANTWOORDING- CRITERIA.

6° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1
TOT 99) -ARTIKEL 11- NON-DISCRIMINATIE
IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - GEMEENTEBELASTING -AFVALOPHALING- BELASTING TARIEF BEREKENING CAMPINGS -HOTELS - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN BELASTINGPLICHTIGEN- VEREISTE VERANTWOORDING- CRITERIA.

7° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

100
TOT EINDE) - ARTIKEL 172 - GELIJKHEID
VOOR DE BELASTINGEN- GEMEENTEBELASTING- AFVALOPHALING- BELASTING- TARIEF- BEREKENING- CAMPINGS- HOTELS
- ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE
CATEGORIEEN VAN BELASTINGPLICHTIGENVEREISTE VERANTWOORDING- CRITERIA.

so

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELLJKE BELASTINGEN- GEMEENTEBELASTINGEN- AFVALOPHALINGBELASTING- TARIEF- BEREKENING- CAMPINGS- HOTELS- GELIJKHEID VOOR DE BELASTINGEN- ONDERSCHEID VOLGENS VERSCIDLLENDE CATEGORIEEN VAN BELASTINGPLICHTIGEN- VEREISTE VERANTWOORDINGCRITERIA.

1°, zo, 3° en4° De inart.10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in art. 11 Gw. (1994)
neergelegde regel van non-discriminatie
in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en vrijheden alsmede de regel van art. 172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren
dat allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld,
maar beletten niet dat onderscheid tussen verschillende categorieen van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op objectieve en
redelijke wijze kan worden verantwoord;
zodanige verantwoording moet worden
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beoordeeld m.b.t. het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel
wordt geschonden, wanneer vaststaat dat
de aangewende middelen niet redelijker- •
wijze in verhouding staan tot het beoogde doel (1). Wanneer een norm die een
belasting invoert, belastingplichtigen beoogt met verschillende toestanden, moet
hi} die verscheidenheid noodzakelijkerwijs opvangen in vereenvoudigende categorieen en vereisen de voornoemde re·
gels niet dat de norm de belasting
aanpast naar gelang van de eigenheid
van elk geval (2). (Artt. 10, 11 en 172 Gw.
[1994].)
5°, 6°, 7o en go De in art. 10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in art. 11 Gw. (1994)
neergelegde regel van non-discriminatie
in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en vrijheden alsmede de regel van art. 172 Gw. (1994) inzake de gelijkheid voor de belastingen impliceren
niet dat de gemeentebelasting op de afvalophaling, die door de campingexploitanten verschuldigd is, vastgesteld wordt volgens de effectieve bezetting
van de standplaatsen op de camping;
door rekening te houden met het aantal
toegestane standplaatsen op de camping,
ongeacht of ze bezet zijn, en ongeacht het
aantal geproduceerd afual, terwijl voor de
hotels, de belasting berekend wordt valgens het aantal opgehaalde afualcontainers, hanteert de gemeentelijke belastingverordening een redelijk criterium van het
op te haZen afval en de daartoe vereiste
inspanning (3). (Artt. 10, 11 en 172 Gw.
[1994].)
(GEMEENTE RENDEUX T. DE SCHUYTER E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.0088.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1998 gewezen
door het Hofvan Beroep te Luik;
(1) Cass., 12 jan. 1998, A.R. F.96.0097.F, nr. 19.
(2) Raadpl. Arbitragehof, 26 april 1994, nr.
34/94, A.A., p. 433.
(3) Zie noot 2.
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Over het middel : schending van de artikelen 10, 11, 149 en 172 van de Grandwet,
doordat het hof van beroep de voorzieningen van eiseres tegen de beslissingen
van de bestendige deputatie van de
provincieraad van Luxemburg, waarin de
bezwaren werden aangenomen die de verweerders, campingexploitanten, hadden ingediend tegen de aanslagen die te hunnen name voor het aanslagjaar 1996
werden ingesteld krachtens een belastingverordening van eiseres van 30 januari
1996 tot invoering van een jaarlijkse belasting op de afvalophaling van 1.500 frank
per jaar en per toegestane standplaats op
de campings, "niet gegrond verklaart wat
betreft de ongrondwettigheid van de litigieuze belastingverordening", op grond dat
"de (verweerders), die campingexploitanten
zijn, met name erover klagen dat de litigieuze gemeentebelasting voor hen berekend wordt volgens het aantal toegestane
standplaatsen, ongeacht of deze al of niet
bezet zijn en ongeacht het geproduceerde
afval, terwijl die belasting voor de hotels
wordt berekend volgens het aantal opgehaalde afvalcontainers (ook al zijn ze niet
noodzakelijk vol); dat, welke argumenten
(eiseres) ook aanvoert ter verantwoording van dat verschil in behandeling, dat
gebaseerd is op een grotere afvalproductie van de campings, het een feit blijft dat
laatstgenoemden ingevolge de verordening, belasting op de afvalophaling moeten betalen onder meer voor standplaatsen die niet noodzakelijk effectiefbezet zijn
en aldus niet noodzakelijk effectief op te halen afval hebben voortgebracht; dat het hof
(van beroep) aldus, gelet op de omstandigheden van de zaak, heeft vastgesteld dat
die belasting, voor de campings, in de regel berekend wordt volgens een methode
die redelijkerwijze niet in verhouding staat
tot het doel en de gevolgen van de belasting, namelijk de betaling van de dienst afvalophaling ( ... ), terwijl ze voor de hotels
een criterium hanteert dat logischerwijs gebaseerd is op de omvang van die dienst
waarvan in feite niets erop wijst dat het, in
voorkomend geval, met enige wijzigingen, ook voor de campings gehanteerd had
kunnen worden",
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
conclusie aanvoerde dat de belastingverordening, waarin het bedrag van de
jaarlijkse belasting op de afvalophaling
werd vastgesteld op "5.500 frank per jaar
en per container voor de hotels en de handelszaken" en op "1.500 frank per jaar en
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per toegestane standplaats op de campings", de in de artikelen 10 en 172 van de
Grondwet vervatte regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie niet schendt
omdat ''het gehanteerde criterium van onderscheid op objectieve en redelijke gronden berust" en "dat bovendien de aangewende middelen redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde doel"; eiseres
in dat verband aanvoerde: (1) "dat campings meer afval produceren dan hotels of
handelszaken"; (2) dat de kostprijs voor afvalophaling voor campings hoger is dan
voor hotels-restaurants; dat die vast stelling op zich aileen al volstaat om een objectief onderscheid te maken tussen de
belastingcriteria; (. .. ) het afval in het hoogseizoen immers twee maal per week wordt
opgehaald voor de campings en slechts een
maal per week voor de bewoners en de hotels; dat de containers van de hotelhouders dus tevens een noodzakelijke voorwaarde voor de hygiene en geen voordeel
schijnen te zijn (. .. ) (op de campings zetten de kampeerders veel vuilniszakken naast de containers terwijl zo'n situatie ondenkbaar is in de hotels); dat
(eiseres) zich op de vraag van de campingexploitanten, die tijdens het hoogseizoen
twee ophalingen per week wilden, in
januari 1996 ertoe genoopt zag voor
die tweede afvalophaling een tweede
vrachtwagen aan te schaffen (en te onderhouden); dat, ook al moest die vrachtwagen in beginsel enkel dienen voor de
ophaling van het bijkomende afval van het
hoogseizoen, de kostprijs ervan (aankoop,
onderhoud en eventuele interimkrachten
die voor die tweede ophaling moeten
instaan ... ), toch wordt omgeslagen over het
hele aanslagjaar en over aile belastingplichtigen, ook al genieten sommigen niet
van die bijkomende ophaling"; het arrest,
met de hierboven weergegeven redenen
wellicht antwoordt op het bovenvermelde
middel van eiseres (1), maar geen
antwoord geeft op het bovenvermelde
middel (2) betreffende de hogere kostprijs
van de afvalophaling op de campings; het
arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149
van de Grondwet);
tweede onderdeel, de vraag of een gemeentelijke belastingverordening (die een
"wet" is in de zin van artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek) grondwettig is, een
rechtsvraag is die geenszins behoort tot de
onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van
de feitenrechter; het Hof, om die rechtsvraag te beslechten, rekening dient te
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houden met de volgende drie beginselen die
het Arbitragehof in het licht heeft gesteld :
wanneer een norm die een belasting invoert, belastingplichtigen beoogt met verschillende toestanden, zij die verscheidenheid noodzakelijkerwijs moet opvangen in
vereenvoudigende categorieen; de in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet vervatte grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie niet vereisen
dat de norm de belasting aanpast naar gelang van de eigenheid van elk geval; de
belastingverordening van eiseres de
campingexploitanten in casu weliswaar een
belasting op de afvalophaling oplegt die
evenredig is met het aantal "toegestane"
standplaatsen op de camping die niet noodzakelijk aile bezet zijn en op te halen afval hebben geproduceerd; de voornoemde
grondwettelijke regels niet vereisen dat de
litigieuze belasting wordt aangepast naar
gelang van de effectieve bezetting van die
standplaatsen; het aantal toegestane standplaatsen op een camping en dus het maximum aantal standplaatsen dat gedurende
een belastbaar tijdperk effectief bezet kan
zijn, overigens een redelijk criterium is voor
het meten van de inspanning die eiseres
moet leveren voor de afvalophaling waarmee ze is belast; het criterium dat in de
belastingverordening van eiseres wordt gehanteerd voor de berekening van de jaarlijkse belasting op de ophaling van afval
van campings dus redelijkerwijze inverhouding staat tot het door die verordening beoogde doel, ook al houdt het, in een
vereenvoudigende zienswijze, geen rekening met de eigenheid van elk geval; het arrest derhalve de beslissing niet naar recht
verantwoordt met de gegevens die het heeft
vastgesteld (schending van de artikelen 10,
11 en 172 van de Grondwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest afwijzend beschikt op de voorzieningen van
eiseres tegen de beslissingen 10 april
en 12 juni 1997 van de bestendige deputatie van de provincieraad van
Luxemburg, waarin de bezwaren werden aangenomen die de verweerders,
campingexploitanten, hadden ingediend tegen de aanslagen in de belasting op afvalophaling voor het aanslagjaar 1996;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de gemeenteraad van
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eiseres op 30 januari 1996, voor de
aanslagjaren 1996 tot 2000, een
verordening tot invoering van een
jaarlijkse belasting op de afvalophaling heeft goedgekeurd; dat ingevolge artikel 2 van die verordening ''het bedrag van de belasting als
volgt wordt bepaald : 2.100 frank
per jaar en per gezin voor de hoofdverblijven, tweede verblijven en
alleenstaande caravans, 1.450 frank
per jaar en per alleenstaande (... ),
5.500 frank per jaar en per container voor de hotels en de handelszaken, 1.500 frank per jaar en per
toegestane standplaats in de campings";
Overwegende dat het arrest uiteenzet dat de verweerders erover klagen dat de litigieuze gemeentebelasting voor hen berekend wordt volgens
het aantal toegestane standplaatsen,
ongeacht of deze al of niet bezet zijn en
ongeacht het geproduceerde afval, terwijl die belasting voor de hotels wordt
berekend volgens het aantal opgehaalde afvalcontainers, en vervolgens vermeldt dat, welke argumenten eiseres ook aanvoert ter verantwoording van dat verschil in behandeling (... ), "het een feit blijft dat (de
verweerders) ingevolge de verordening, belasting op de afvalophaling
moeten betalen onder meer voor
standplaatsen die niet noodzakelijk effectief bezet zijn en aldus niet noodzakelijk effectief op te halen afval hebben voortgebracht; dat (... ) aldus (... )
die belasting, voor de campings, in de
regel berekend wordt volgens een methode die redelijkerwijze niet inverhouding staat tot het doel en de gevolgen van de belasting, namelijk de
betaling van de dienst afvalophaling
(... ), terwijl ze voor de hotels een criterium hanteert dat logischerwijs gebaseerd is op de omvang van die
dienst waarvan in feite niets erop wijst
dat het, in voorkomend geval, met
enige wijzigingen, ook voor de campings gebruikt had kunnen worden;
bijgevolg, wat ook de toestand moge
zijn van de in de gemeente wonende
en verblijvende personen, die belas-
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ting strijdig is met de grondwettelijke beginselen en niet kan worden
toegepast";
Overwegende dat de in artikel 10
van de Grondwet vervatte regel van de
gelijkheid van de Belgen voor de wet,
de in artikel 11 van de Grondwet
neergelegde regel van de nietdiscriminatie in het genot van de
aan de Belgen erkende rechten en
vrijheden alsmede de regel van artikel 172 van de Grondwet inzake
de gelijkheid voor de belastingen
inhouden dat allen die zich in dezelfde
toestand bevinden, gelijkelijk
worden behandeld, maar niet beletten dat onderscheid tussen verschillende categorieen van personen wordt
gemaakt, voor zover het criterium
van onderscheid op objectieve en
redelijke wijze kan worden verantwoord; dat zodanige verantwoording
moet worden beoordeeld m.b.t. het
doel en de gevolgen van de getro:ffen
maatregel of de ingevoerde belasting;
dat het gelijkheidsbeginsel eveneens
wordt geschonden, wanneer vaststaat
dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot
het beoogde doel;
Dat, wanneer een norm die een
belasting invoert, belastingplichtigen beoogt met verschillende toestanden, zij die verscheidenheid noodzakelijkerwijs moet opvangen in
vereenvoudigende categorieen; dat
de regels van de gelijkheid en de nietdiscriminatie niet vereisen dat de
norm de belasting aanpast naar
gelang van de eigenheid van elk geval;
Overwegende dat de voornoemde
grondwettelijke regels niet inhouden
dat de belasting op de afvalophaling
vastgesteld wordt naar gelang van de
e:ffectieve bezetting van de standplaatsen op de camping;
Dat het arrest, nu het de voorzieningen van eiseres verwerpt op grond
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van bovenstaande motivering, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;

Nr. 266

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. SCHLISSINGER)

ARREST

Dat het onderdeel gegrond is;

(vertaling)

(A.R. F.99.0007.F)

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.
6 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Charlier- Verslaggever: de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h.
Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Kirkpatrick.
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KAMER-

6 mei 1999

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTENBEDRIJFSLASTEN - AFTREKBAARHEID VOORWAARDEN- LENING- KAPITAAL- INTEREST- KOOPMAN- BEROEPSWERKZAAMHEID- STOPZETTING- VOLGEND AANSLAGJAAR

Uit de vaststelling dat een koopman zijn beroepswerkzaamheid tijdens een welbepaald aanslagjaar heeft stopgezet, volgt
wettig dat, voor het volgende aanslagjaar, het terugbetaalde kapitaal van en de
interest op een lening geen aftrekbare
bedrijfslasten zijn (1). (Art. 44, eerste lid,
W.I.B. [1964] (2); art. 49, eerste lid, W.I.B.
[1992] (3).)
(1) Raadpl. Cass.,
F.98.0035.F, nr. 87.

15

feb.

1999,

A.R.

(2) Raadpl. ook art. 50, 2°, W.I.B. (\964).
(3) Raadpl. ook art. 53, 1°, W.I.B. (1992).

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 1998 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 43, 1° en 2°, en 44 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen (1964),
zoals ze van toepassing waren op het
aanslagjaar 1988,
doordat het hof van beroep uitspraak
diende te doen over een betwisting over de
aftrek van een bedrag van 180.000 frank
dat verweerder in 1987 had betaald ter aflossing van een lening die hij in 1977 had
aangegaan voor de aankoop van een handelszaak die failliet ging op 17 november
1980- welk faillissement in 1981 werd gesloten wegens onvoldoende activa - en die
hij tijdens het litigieuze belastbare tijdperk niet langer exploiteert; dat het dienaangaande vaststelt dat "de stopzettingvan
de werkzaamheid niet noodzakelijkerwijs
een einde maakt aan de ontvangst van inkomsten die voor de wet bedrijfsinkomsten blijven", aangezien artikel20, 4°, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), bepaalt dat winsten m.b.t. een
voorheen uitgeoefende beroepswerkzaamheid worden belast; dat het hof vervolgens overweegt dat "ook de daarmee verband houdende lasten die betaald zijn na
de stopzetting van de werkzaamheid
bedrijfsuitgaven blijven" en dat, inzonderheid, "de aflossing, na de stopzetting van de
werkzaamheid, van een voor die werkzaamheid aangegane lening een bedrijfsuitgave blijft en dus kan worden afgetrokken" en dat "de vraag of de uitgave als een
bedrijfsuitgave kan worden aangemerkt,
beoordeeld moet worden op de dag waarop
de verbintenis is aangegaan en niet op de
dag waarop ze wordt uitgevoerd" en beslist dat "de aflossing, indien ze geschiedt
op een ogenblik dat er geen (inkomsten)
meer zijn uit (die werkzaamheid), ingevolge artikel43, 2°, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen (1964) een
bedrijfsverlies is (dat kan worden afgetrokken) van de inkomsten uit andere beroepswerkzaamheden;
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terwijl het negatief saldo van een of meer
werkzaamheden die in de loop van een welbepaald belastbaar tijdperk worden uitgeoefend, een bedrijfsverlies is in de zin van
artikel 43 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964); niet wordt betwist
dat verweerder, wegens het faillissement,
zijn werkzaamheden eind november 1980
heeft stopgezet en dat de handelszaak van
het restaurant "le Jubile" waarvoor de
Comptoir de depots et de credit aux classes moyennes op 14 januari 1977 delening van 4.000.000 frank had verstrekt,
door de curator te gelde is gemaakt; de lasten en uitgaven, zoals de interesten op die
lening, die betaald zijn na de stopzetting
van de beroepswerkzaamheid, niet als
bedrijfslasten kunnen worden afgetrokken op grand van artikel44 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen (1964),
ook al zijn die in.teresten het gevolg van
schulden die zonder enige twijfel verband
hielden met een beroepswerkzaamheid,
daar ze, zoals het arrest beweert geen '1asten zijn die in verband staan" met de ontvangst van de in artikel 20, 4°, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
(1964) bedoelde bedrijfsinkomsten; immers, ook al had de wetgever in die bepaling de belasting op winsten en baten op
het oog die betrekking hebben op een door
de verkrijger ervan voorheen uitgeoefende
zelfstandige beroepsbezigheid (... ), enkel de
lasten die op de voornoemde inkomsten
drukken en die tijdens het belastbare tijdperk daadwerkelijk gedragen zijn, van het
bruto-inkomen afgetrokken kunnen worden krachtens artikel43, 1o; aangezien verweerder tijdens het bewuste belastbare tijdperk geen inkomsten ontving als bedoeld in
artikel 20, 4 o, of de zaak waarin de ontleende kapitalen werden geiilvesteerd niet
langer exploiteerde, het hof van beroep die
de stopzetting van de werkzaamheden had
vastgesteld, daaruit niet wettig kon afieiden dat dena de stopzetting betaalde interesten, op grand van artikel 44 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
(1964) aftrekbare bedrijfslasten waren die
leidden tot een bedrijfsverlies in de zin van
artikel43, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), dat aangerekend wordt op de bedrijfsinkomsten van
een andere beroepswerkzaamheid die tijdens het kwestieuze belastbare tijdperk
was uitgeoefend :

Overwegende dat, krachtens het in
deze zaak toepasselijke artikel 44 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), aftrekbare bedrijfs-

627

uitgaven of -lasten die zijn welke de
belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te
verkrijgen of te behouden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het bedrag dat verweerder als
bedrijfslast voor het aanslagjaar 1988
zou willen aftrekken, de aflossing is
van een op 14 januari 1977 voor de
aankoop van zijn handelszaak aangegane lening; dat verweerder op 17 november 1980 failliet verklaard is en
dat het faillissement gesloten is wegens onvoldoende activa;
Overwegende dat, aangezien uit die
vaststellingen volgt dat verweerders
beroepswerkzaamheid op 17 november 1980 is stopgezet, het arrest niet
zonder het voornoemde artikel 44 te
schenden, kon beslissen dat de aflossing van de voornoemde lening een aftrekbare bedrijfslast was voor het jaar
1987;
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 Luik.
6 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : mevr. Charlier, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Leclercq, advocaat-generaal.
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KAMER -

7 mei 1999

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALGEMEEN- VERHAAL OP DE RECHTERAFWIJZING- VERZET- ONTVANKELIJKHEID.
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2o VERHAAL OP DE RECHTER -

ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE- AFWIJZING- VERZET- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het verzet tegen een arrest van het Hof van Cassatie
dat een verzoek tot verhaal op de rechter afwijst (1). (Artt. 140 e.v. Ger.W.)
(DE COCK T. S ... )

(A.R. C.99.0084.N)

7 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal.

Nr. 268
1e

KAMER -

7 mei 1999

1o VERW1JZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE- TUCHTZAKENWETTIGE VERDENKING- ORDE VAN ADVOCATEN - PUBLICITEITSREGELING- KRITIEKRAAD VAN DE ORDE- TUCHTVERVOLGINGONPARTIJDIGHEID - ONTTREKKING.

2° ADVOCAAT- PUBLICITEITSREGELINGORDE VAN ADVOCATEN- KRITIEK- TUCHTVERVOLGING- RAAD VAN DE ORDE- WETTIGE VERDENKING- ONPARTIJDIGHEIDONTTREKKING.

1o en 2° De omstandigheden dat een Orde

van Advocaten een andere Orde van Advocaten in kart geding heeft gedagvaard
ten einde de intrekking te horen bevelen
van een beleidsnota inzake het voeren van
publiciteit door advocaten en dat de secretaris en de stafhouder van eerstgenoemde orde openlijk kritiek hadden op
die beleidsnota en het gedrag van advocaten van laatstgenoemde orde, tuchtrechtelijk vervolgd om, in strijd met de reglementen van de nationale Orde van
Advocaten, wervende en misleidende publiciteit te hebben gevoerd, kunnen bij de
vervolgde advocaten, die zich op die nota
beroepen, en bij derden wettige verden(1) Zie Cass., 27 okt. 1992, A.R. 7071, nr. 701.
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king doen ontstaan aangaande de strikte
objectiviteit en onpartijdigheid van de
raad van eerstgenoemde orde om over
deze tuchtvervolging te oordelen (1). (Art.
648, 2°, Ger.W.)
(G ... , V. .. R ...)

ARREST

(A.R. C.99.0090.N)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van 19 maart 1999 waarbij het verzoek niet kennelijk onontvankelijk
werd verklaard;
Gelet op de verklaring afgelegd onder het arrest door de stafhouder van
de Orde van Advocaten te Dendermonde;
Overwegende dat verzoekers uiteenzetten dat zij vervolgd worden op
tuchtgebied omdat zij de reglementen van de nationale Orde van Advocaten inzake publiciteit zouden hebben genegeerd en overtreden door
wervende publiciteit te hebben gevoerd bij rondschrijven van 4 januari
1999 gericht aan de rechtsonderhorigen gevestigd in het gerechtelijk
arrondissement Dendermonde met de
verzwarende omstandigheid dat de
aangevochten publiciteit daarenboven misleidend is;
Dat volgens verzoekers, zij de betwiste handelingen stelden nadat zij
kennis hadden genomen van een
''beleidsnota inzake publiciteit" van 11

(1) Zie Cass., 29 okt. 1998, A.R. C.98.403.N, nr.
466. Het Hofheeft, bij twee andere arresten van
dezelfde datum, respectievelijk op vordering van
dezelfde verzoekers en van een andere advocaat, ook wegens ontoelaatbare publiciteit vervolgd voor de raad van de Orde, waarvan ze lid
zijn en die de beleidsnota had aangenomen, de zaken eveneens aan die raad onttrokken op grond
"dat de toestand waarbij de Orde bij (die) balie (... )
na een algemene regulering te hebben genamen over reclame, gedagvaard wordt door een belangrijk aantal andere Orden van Advocaten om
die regulering te Iaten intrekken en waarbij de
raad terzelfder tijd die regeling moet toepassen
op verzoeker(s), van aard is bij hen en bij derden wettige verdenking te doen ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van de raad van de Orde bij (die) balie (. .. )".
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december 1998 uitgaande van de Orde
van Advocaten te Gent waarbij een regeling een regeling van reclame gevoerd door advocaten werd uitgewerkt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. de Orde van Advocaten te Gent
een regeling van reclame heeft uitgewerkt die specifiek is voor de Gentse
balie;
2. de arden van advocaten en hun
stafhouders van twaalf balies van het
land, waaronder de balie te Dendermonde, de Orde van Advocaten bij de
balie te Gent, zijn stafhouder en zijn
vice-stafhouder hebben gedagvaard in
kart geding om de intrekking te horen bevelen van de genoemde beleidsnota inzake publiciteit; dat de Nederlandse Orde bij de balie te Brussel in
dit geding is tussengekomen;
3. de eisers in die procedure aan de
Gentse Orde verweten dat zij handelde in strijd met de regels inzake reclame opgesteld door de nationale
Orde;
Dat uit die stukken ook blijkt dat de
secretaris van de raad van de Orde
van Advocaten te Dendermonde in een
televisie-interview verklaringen heeft
afgelegd waarin hij blijk gaf van afkeuring tegen "een aantal Gentse advocaten" en in het bijzonder het geval van verzoekers vermeldde; dat de
secretaris zelfin een interview het verband heeft gelegd tussen de nieuwe regulering van de balie te Gent en het
gedrag van de verzoekers;
Dat ook al heeft de betrokken secretaris beslist niet in de zaak zitting te nemen, zijn verklaringen een
schijn van partijdigheid doen ontstaan;
Dat daarenboven uit een briefvan
de stafhouder van de Orde van Dendermonde van 15 januari 1999 blijkt
dat de raad van de Orde van Advocaten bij de balie te Dendermonde "verbolgen" is met betrekking tot de
beleidsnota van de Gentse balie en dat
de stafhouder eveneens het verband
legt tussen de regulering van de balie te Gent en de gevoerde reclame;
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Overwegende dat al die vermelde
omstandigheden samen bij de verzoekers en bij derden wettige verdenking kunnen doen ontstaan aangaande
de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van de raad van de Orde van de
balie te Dendermonde;
Dat de zaak moet verwezen worden naar een andere raad;
Om die redenen, beveelt de onttrekking van de zeaak aan de raad van de
Orde van Advocaten van de balie te
Dendermonde; veroordeelt die Orde in
de kosten; verwijst de zaak naar de
raad van de Nederlandse Orde van
Advocaten bij de balie te Brussel.
7 mei 1999 - 1• kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. De Kock,
Brussel.
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1• KAMER- 7 mei 1999
1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- TUCHTZAKEN- TOEPASSELIJKHEID- BEGRIP- ORDE VAN GENEESHEREN- LID VAN DE RAAD VAN BEROEP
-LID VAN HET CONTROLEORGAAN- GEVOLG.

2° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDEN ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- TUCHTZAKEN -ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- TOEPASSELIJKHEID- BEGRIP- LID VAN DE RAAD VAN
BEROEP- LID VAN HET CONTROLEORGAANRI.Z.I.V. - GEVOLG.

1o en 2° Het algemeen rechtsbeginsel van
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van
de rechter is op alle rechtscolleges toepasselijk en met name op de raad van beroep van de Orde van Geneesheren; dit
beginsel wordt miskend wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een
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rechter van wie terecht kan worden gevreesd dat hij niet de waarborgen van onpartijdigheid biedt waarop de rechtzoekende recht heeft; zulks is het geval
wanneer een lid van die raad van beroep mede een tuchtsanctie uitspreekt terwijl dat lid tevens deel uitmaakt van het
controleorgaan, het comite van de dienst
voor geneeskundige controle van het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, dat het onderzoek heeft
gevoerd op grand waarvan die tuchtsanctie is genomen (1).
(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. D.98.0011.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 maart 1998 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren, met het N ederlands als voertaal :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6, lid 1, van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te
Rome en goedgekeurd bij de Belgische Wet
van 13 mei 1955, het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging en
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de
onpartijdigheid van de rechter,
doordat de Raad van Beroep de beslissing uitgesproken door de Provinciale Raad
'van de Orde der Geneesheren van OostVlaanderen van 25 september 1996 wegens eigen redenen bevestigt en zodoende
aan eiser de tuchtstraf oplegt van drie
maanden schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen en aan de behandeling van zijn zaak in hoger beroep alsook
aan de daarop volgende beraadslaging met
stemrecht werd deelgenomen door de Heer
J. Winnen, ere-kamervoorzitter in het Hof
van Beroep te Brussel, welke tevens tegelijkertijd ondervoorzitter is van het Comite van de Dienst voor Geneeskundige
Controle van het R.I.Z.I.V., welke dienst een
onderzoekheeft uitgevoerd naar de aan eiser ten laste gelegde feiten, hem tevens
heeft gehoord en van zijn onderzoek een
(1) Zie Cass., 4 feb. 1993, A.R. 9501, nr. 74, en
9 mei 1996, A.R. D.95.0025.N, nr. 166.
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verslag heeft overgemaakt aan de Orde der
Geneesheren op grond waarvan de tuchtprocedure werd gevoerd en eiser ook wordt
veroordeeld,
terwijl, de regel volgens dewelke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn,
neergelegd is in artikel 6, 1", van het
E.V.R.M.-Verdrag;
deze regel tevens een algemeen rechtsbeginsel is dat op aile rechtscolleges en met
name op de Raad van Beroep van de Orde
der Geneesheren van toepassing is;
dit algemeen rechtsbeginsel en artikel 6,
lid 1, van het E.V.R.M. worden miskend
wanneer de beslissing wordt gewezen door
rechters van wie terecht kan worden gevreesd dat zij niet de nodige waarborgen
van onpartijdigheid bieden waarop de
rechtzoekende recht heeft;
dat de oordelende rechters niet enkel persoonlijk onpartijdig dienen te zijn, doch zij
tevens onpartijdig dienen te zijn in organieke zin;
dat met name de organisatie van een gerechtelijke procedure van die aard kan zijn
dat ze voor de betrokken burger een vertrouwensprobleem doet rijzen en dat de
rechtzoekende terecht kan vrezen dat er onvoldoende garanties aanwezig zijn voor de
organieke onpartijdigheid van het rechtscollege;
dat te dezen aan de behandeling van zijn
zaak in hoger beroep alsook aan de beraadslaging met stemrecht werd deelgenomen door de Heer J. Winnen,
ere-kamervoorzitter in het Hofvan Beroep te Brussel welke persoon evenwel tegelijkertijd eveneens ondervoorzitter is van
het Comite van de Dienst voor Geneeskundige Controle van het R.I.Z.I.V., welke
dienst een onderzoek heeft uitgevoerd naar
de feiten die aan eiser worden ten laste gelegd, hem tevens heeft ondervraagd en inlichtingen heeft ingewonnen bij apotheken en bij het R.I.Z.I.V. zelf en vervolgens
op grond van dit onderzoek een verslag
heeft opgesteld voor de Provinciale Raad
van de Orde der Geneesheren van OostVlaanderen op grond waarvan het tuchtonderzoek werd gevoerd, eiser werd vervolgd en wordt veroordeeld;
dat aldus aan de behandeling en de beraadslagihg van zijn zaak in hoger beroep werd deelgenomen door een persoon
die tegelijkertijd het mandaat uitoefende
van ondervoorzitter van het Comite van de
Dienst voor Geneeskundige Controle die het
onderzoek heeft gevoerd naar de feiten op
grond waarvan eiser werd vervolgd;
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dat zodoende bij eiser terecht de vrees bestaat dat aan de behandeling en de beraadslaging werd deelgenomen door een
persoon die inzake onpartijdigheid niet de
waarborgen biedt waarop hij recht heeft nu
de vereiste organieke onpartijdigheid te dezen niet werd gewaarborgd;
dat men inderdaad niet tegelijkertijd een
mandaat kan uitoefenen in een Comite van
de Dienst voor Geneeskundige Controle
welke dienst precies het onderzoek heeft
uitgevoerd en tegelijkertijd als rechter kan
zetelen in het tuchtrechtsprekend orgaan
in hoger beroep dat zich over de gegrondheid van de ten laste gelegde feiten moet
uitspreken;
de Raad van Beroep derhalve artikel 6,
lid 1, van het E.V.R.M. en de algemene
rechtsbeginselen inzake de onpartijdigheid van de rechter en de rechten van de
verdediging schendt :

Overwegende dat de regel volgens
welke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, een algemeen
rechtsbeginsel is dat op alle rechtscolleges toepasselijk is en met name op
de raad van beroep van de Orde van
Geneesheren;
Overwegende dat dit algemeen
rechtsbeginsel wordt miskend wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie terecht
kan worden gevreesd dat hij niet de
waarborgen van onpartijdigheid biedt
waarop de rechtzoekende recht heeft;
Dat zulks het geval is wanneer een
lid van een rechtscollege mede een
tuchtsanctie uitspreekt terwijl dat lid
tevens deel uitmaakt van het controleorgaan dat het onderzoek heeft gevoerd op grond waarvan een tuchtsanctie is genomen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat ere-kamervoorzitter Winnen met anderen de bekritiseerde beslissing heeft genomen;
Dat uit die stukken eveneens blijkt
dat ere-kamervoorzitter Winnen ondervoorzitter was en is van het comite van de dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
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Dat dit comite, dat de prestaties van
de verzekering voor geneeskundige
verzorging en de uitkeringsverzekering
controleert en de kwantiteit van de
voorgeschreven of verleende verzorging beoordeelt, een onderzoek heeft
gevoerd waarna op grond van dit onderzoek de bekritiseerde beslissing is
genomen van schorsing voor onverantwoord voorschrijfgedrag;
Overwegende dat de samenstelling
van de raad van beroep niet de nodige waarborgen hood van onpartijdigheid;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar de raad van beroep van de Orde van Geneesheren,
met het Nederlands als voertaal, anders samengesteld.
7 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Verbist.
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1e KAMER - 7 mei 1999

1o APOTHEKER- FUNCTIE- ACTIVITEITAARD.

2° KOOPHANDEL. KOOPMAN -

APO-

THEKER- BEGRIP.

3° ECONOMIE -

APOTHEKER - ACTIVI-

TEIT.

4° APOTHEKER- ORDE VAN APOTHEKERS
-BEGRIP.

5° BEROEPSVERENIGINGEN VAN APOTHEKERS- BEGRIP.

ORDE
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6° APOTHEKER- ORDE VAN APOTHEKERS
OPDRACHT DOEL
MEDEDINGINGSWET.

-

GEVOLG

-

7° APOTHEKER- ORDE VAN APOTHEKERS
- ORGANEN- BESLUITEN- RAAD VAN BEROEP - BESLISSJNG - AARD - GEVOLG MEDEDINGINGSWET.

1 o, 2o en 3° Ook al zijn zij geen kooplie-

den in de zin van artikel 1 van het Wethoek van Koophandel en ook al hebben zij
een maatschappelijke functie, de apothekers oefenen een activiteit uit die gericht
is op de uitwisseling van goederen of
diensten; zij streven op duurzame wijze
een economisch doel na en zijn aldus in
de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet (1).
4° en 5° De Orde van Apothekers is een

beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars wettelijk moeten aansluiten. (Art. 2 Apothekerswet.) (2)

6° De overheid heeft aan de Orde van Apothekers bepaalde taken opgedragen, inzonderheid toe te zien op het eerbiedigen van de deontologie en de handhaving
van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van haar leden;
de Orde streeft hierbij geen economisch
doel na maar vervult die wettelijke taken waarvoor zij overigens van die overheid een regulerende bevoegdheid heeft gekregen; dit belet evenwel niet dat zij een
ondernemingsvereniging is, in de zin van
artikel 2, § 1, van de Mededingingswet,
waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de
mededinging wordt aangetast, door de
tuchtorganen van de Orde getoetst moeten worden aan de eisen van die wet (3)
(4). (Art. 15, § 1, Apothekerswet.)

7o Een besluit van een orgaan van de Orde
van Apothekers dat aan een of meer van
haar leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep te hand(1) Zie de referenties aangehaald in de conclusie O.M.
(2) Zie de referenties aangehaald in de conclusie O.M.

(3) Zie de referenties aangehaald in de conclusie O.M.
(4) Zie Cass., 31 mei 1996, A.R. D.95.0032.F, nr.
203 (m.b.t. art. 30 E.G.-Verdrag.)
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haven en dat in werkelijkheid ertoe sterkt
bepaalde materiele belangen van apothekers te begunstigen of een economisch stelsel te installeren, of in stand te houden,
kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging, waarvan de nietigheid van rechtswege kan worden vastgesteld door de raad van beroep (5) (6).
(B ... T. ORDE VAN APOTHEKERS)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd :
1. De bestreden beslissingen van de N ederlandstalige raad van de Orde van Apothekers (7) leggen eisers, apothekers, de
disciplinaire straf van waarschuwing op,
wegens deals volgt omschreven feiten: "als
lid van de Orde de eer en de waardigheid
van het beroep in opspraak te hebben gebracht door( ... ) (onder meer) het uitdelen
van draagtassen met publicitair logo van de
apotheek".
Het enig middel van de voorzieningen
voert schending aan van de artikelen 1 en
2, § 1 en § 2, van de wet van 5 augustus
1991 op de bescherming van de economische mededinging.
Artikel 1, aanhef en a, bepaalt dat, voor
toepassing van de wet dient te worden verstaan onder onderneming : alle natuurlijke of rechtspersonen, die op duurzame
wijze een economisch doel nastreven. Artikel2, § 1, verbiedt o.m. alle (en met name
de sub. a t.e.m. e opgesomde) besluiten van
ondernemingsverenigingen welke ertoe
strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Belgische betrokken markt
of op een wezenlijk deel ervan merkbaar
wordt verhinderd, beperkt ofvervalst. Luidens de tweede paragraaf zijn de verboden besluiten van rechtswege nietig.
Het middel verwijt die_beslissingen het
verweer van de eisers, gegrond op de Qepalingen van die wet en luidens hetwelk
publiciteit nodig is voor de handhaving van
de economische vrijheid van de apotheker, te hebben verworpen om de loutere
(5) Zie de referenties aangehaald in de conclusie O.M.

(6) Zie Cass., 24 okt. 1997, A.R. D.97.0006.F,
nr. 428.
(7) Achttien gelijkluidende beslissingen, ook
voorwerp van een cassatieberoep met een identiek middel, werden, dezelfde dag, op dezelfde
gronden als in onderstaand arrest, vemietigd.
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(volgens eisers onwettige) reden dat de opdracht van de Orde van Apothekers geen
economisch doel nastreeft. Eisers hielden
inderdaad voor dat de Orde moet
beschouwd worden als een ondernemingsvereniging, namelijk een vereniging van
apothekers, wier activiteit bestaat in het
verstrekken van goederen en diensten, die
dus een economisch doel nastreven en dus
ondernemingen zijn, dat deze vereniging
dus onderworpen was aan de
mededingingswet en dat de bevoegde organen van de Orde in dezen geen tuchtsanctie konden opleggen. De omstandigheid dat de Orde de wettelijke opdracht
heeft toe te zien op het eerbiedigen van de
farmaceutische deontologie en over de
handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van
haar leden en bijgevolg geen enkel economisch doel nastreeft, verhindert volgens eisers niet dat de Orde moet beschouwd worden als een ondernemingsvereniging in de
zin van die wet. Het middel verwijt de raad
die wet ten onrechte te hebben geweerd en
dus ook niet voorafte hebben nagegaan of
de deontologische norm - in casu het
publiciteitsverbod - waarvan de overtreding hen verweten werd als een aantasting van de eer en de waardigheid van het
beroep van apotheker, geen door deze wet
verboden mededingingbeperkende praktijk was.
Het middel stelt dus de vraag of de Orde
van Apothekers, een bij wet ingestelde
beroepsorde, waarvan elke apotheker lid
moet zijn, om zijn beroep te mogen uitoefenen, een (minstens voor bepaalde van
haar activiteiten) aan de wet van 5 augustus 1991 op de bescherming van de economische mededinging onderworpen beroepsvereniging is en, zo ja, welke de implicaties
hiervan zijn op de rechtspraak van haar in
tuchtzaken bevoegde organen.
Door kortweg te motiveren dat de Orde
geen economisch doel nastreeft, lijkt me, gelet op het gevoerde verweer, de raad van
beroep gewoon de toepassing van de
mededingingswet te hebben uitgesloten,
wat dus ook de uitsluiting inhoudt dat de
Orde een ondernemingsvereniging zou kunnen zijn. Vraag is of hij dat al dan niet terecht deed.
2. Voor het antwoord lijken me drie essentiele criteria van belang, die men t.a.
van meetaf aan terugvindt in de memo-
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rie van toelichting bij het wetsontwerp (8)
alsookmeermaals in de latere voorbereidende werken (9) : 1. De definitie van het
begrip onderneming (en machtspositie) is
ontleend aan de rechtspraak inzake mededinging van het Hof van J ustitie van de
Europese Gemeenschappen; 2. Zowel het
Hof van Justitie als de Europese Commissie gaan uit van het functioneel criterium
van het ondernemingsbegrip; 3. Dit begrip dient, in de Belgische wet, in een
mime betekenis te worden genomen en omvat, o.m. "de beroepsverenigingen en -ordes,
de vrije beroepen". Dit laatste strookt eveneens met de opvattingen van die Europese instellingen, o.m. expliciet uitgedrukt
in de C.O.A.P.I.-beschikking van de Commissie, van 30 januari 1995 (10), betreffende tarieflijsten van vrije beroepen (i.e.
opgesteld door de Spaanse Orde van
oetrooi- en merkgemaehtigden) en, reeentelijk, in haar EPI-gedragscodebeschikking
(11), waarin ze, voor het eerst, de eommunautaire eoneurrentieregels toepaste in
de sector van de vrije beroepen (i.e. octrooigemaehtigden), ook op andere praktijken
dan de bepaling van de erelonen m.n. op
reclame(verbod), minder explieiet, in het
C.N.S.D.-arrest van het Hofvan Justitie,
van 18 juni 1998 (m.b.t. douane-expediteurs) (12). Het wordt ook algemeen aangenomen door de reehtsleer, zowel' over het
Europees als het intern mededingingsrecht (13).

Hierbij lijkt me te moeten bijgetreden
worden wat volgt : waar, in de meeste wetgevingen, de beroepsorden, in hun eerste
(8) Gedr.St., Kamer, 1282/1-89/90, p. 15, 16 en
61.
(9) Gedr.St, Kamer, 1282/6-89/90, p. 7, 14 en 17
en Par. Hand., Kamer, plenaire vergadering van
27 maart 1991, p. 2435 en 2438.
(10) P.B.L, 122/37-5 0, 2 juni 1995
(11) P.B.L., 106/14, 23 april1999.
(12) Jur., 1998, 1-3851.
(13) KElLERMAN, C.D., "Concurrence et professions liberales: antagonisme ou compatibilite",
Revue du Marche Commun et de l'union europ·
eenne, 136-144, loOT, 1., "Quelques refiexions sur
I' application du droit communautaire de la concurrence aux ordres professionnels", J.T.D.E.,
1997, 74-77, nrs. 8-36, en VAN DEN BosscHE,A.M.,
De raad van de Mededinging en de opstand der
orden, in Gandaius Actueellll, Story Scientia,
Kluwer, 1998, 127-158.
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opdracht, d.i. het reguleren van een beroep, ter vrijwaring van een algemeen belang, over een overheidsbevoegdheid beschikken, moet de ontoepasselijkheid van
het mededingingsrecht, ook in de interne
wet, strikt gefnterpreteerd worden, waarbij dus onderscheiden activiteiten van de
orde moeten gedissocieerd worden. Dit werd
in de communautaire rechtsleer als volgt
uitgedrukt : "Doivent rentrer de ce fait dans
le champ du droit de la concurrence tous les
comportements detachables de l'exercice des
prerogatives de puissance publique ...
L'application du droit de la concurrence aux
ordres professioneels ne nous parait pas
pouvoir idre exclue par principe ... il n'est
plus question d'interdire par principe la publicite" (14). Ook bij ons wordt in de
rechtsleer de nadruk erop gelegd dat de
prerogatieven van openbaar gezag van de
beroepsorden niet impliceren dat zij zonder meer buiten of boven de mededingingsregels staan (15). In de schoot van de Europese Commissie werd ook reeds in 1993
geadviseerd de louter deontologische normen te scheiden van concurrentiebeperkende bepalingen, waarbij vertrouwd
werd op de verantwoordelijkheidszin van de
vrije beroepen (16). "Thnslotte heeft het Hof,
bij arrest van 31 mei 1996 (17), beslist dat
de deontologische regels, die uitgevaardigd en toegepast worden door de bevoegde
autoriteiten van de Orde van Apothekers en
die voor alle apothekers dwingend zijn,
kunnen worden beschouwd als "maatregelen" in de zin van artikel30 E.G.-Verdrag.
Men moet er echter over waken dat de
mededingingsregels de regelen van openbaar belang niet teveel gaan verdringen. De
apotheker heeft een belangrijke maatschappelijke taak, m.n. inzake volksgezondheid, en moet nog een humanist zijn en niet
louter een "homo economicus" in de ban van
farmaceutische lobby's, die hem agressieve verkoopmethoden kunnen opdringen en aldus zijn zelfstandigheid en waardigheid kunnen aantasten en wier macht
wel zelf eens ernstige concurrentiebeperkende effecten kan hebben. In dit opzicht mag herinnerd worden aan de bedoeling van de grondleggers van de Orde. Ik
citeer het verslag bij het wetsvoorstel tot de
(14)

!DOT,

L., l.c., 75-76, nrs. 19-20 en 35.

(15) VAN DEN BossCHE, A.M., l.c., p. 147, nr.
201.
'
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instelling ervan : "Welnu, het is o.a. om de
commercialisering van het beroep tegen te
gaan, dat een orde der apothekers dient opgericht; alzo bv. om de zelfstandigheid van
de apotheker te verdedigen tegen kapitaalkrachtige individuen en vennootschappen, die apotheken uitbaten, door toedoen
van een aangestelde, drager van het diploma van apotheker, met uitsluitend doel
handelswinst te verwezenlijken. (... )
Kortom, in de opvatting van de voorstellers, .
dient de Orde opgericht, eensdeels, om het
beroep te verdedigen tegen aanmatigingen van derden, die niet dezelfde zedelijke en wetenschappelijke waarborgen hieden als zij om de gemeenschap te dienen;
anderzijds, om de gemeenschap te vrijwaren tegen de gevaren aan dewelke zij wordt
blootgesteld, wanneer de apothekers zelfstandig, en zonder bevoegd toezicht, hun
diensten presteren." (18) Hun vrees werd,
spijtig genoeg, bewaarheid.
3. Een bijzonder voorzichtig antwoord op
het om voormelde redenen m.i. overigens
gegrond middellijkt me dan ook geboden :
Een apotheker is geen handelaar. Artikel1 van het Wetboek van Koophandel bepaalt nl. dat kooplieden zijn, zij die daden uitoefenen, bij de wet daden van
koophandel genoemd, en daarvan, hoofdzakelijk of aanvullend, hun gewoon beroep maken. De wet van 18 juli 1973, die
een art. 2bis in titel I van hoek I van dat
wetboek heeft ingevoerd, stelde een einde
aan de controverse over het al dan niet
commercieel karakter van het beroep van
apotheker. De rechtspraak zag nl. in het
verhoudingsgewijze groeiend aandeel van
de loutere verkoop van door de nijverheid
geproduceerde en verpakte geneesmiddelen daden van koophandel. Het criterium,
in de nieuwe wet, is niet meer de daad
maar de persoon.
Maar dit belet niet dat de apotheker, vijfentwintig jaar later, vandaag dus, naast
zijn maatschappelijke rol, ongetwijfeld op
duurzame wijze een economisch doel nastreeft, d.i., volgens de rechtspraak van het
Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen, het aanbieden van goederen en
diensten op een bepaalde markt en dat hij
dus een "ondememing" is in de zin van artikel 1 van de wet van 5 augustus 1991.
Luidens het reeds geciteerd verslag aan
de Kamer namens de commissie van Volksgezondheid en het Gezin bij het wetsvoorstel dat leidde tot de wet van 19 mei 1949

(16) EHLERMAN, C.D., l.c., 144
(17) A.R. D.95.0032.F, nr. 203.

(18) Gedr.St., Kamer, 220, 1947-48, 2-3.
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tot oprichting van de Orde van Apothekers zijn de opstellers van dat wetsvoorstel"uitgegaan van de gedachte dat het algemeen welzijn uiteenvalt in een aantal
deelgoederen, zowel economische, als culturele als zedelijke en dat diverse orden en
beroepsverenigingen ten doel hebben zulk
een bepaald onderdeel van het algemeen
welzijn te verzorgen" en waren ze van oordeel"dat de Orde niet tot taak heeft zelf onmiddellijk de voor het algemeen welzijn
noodzakelijke diensten te presteren. Neen,
de Orde hoeft slechts de algemene maatschappelijke en zedelijke voorwaarden te
scheppen, in dewelke de individuen en de
afzonderlijke ondernemingen de eigen taak
het best kunnen vervullen" (19). De begrippen "economisch doel" en "onderneming' zijn aldus aan de basisopties voor de
reglementering van het beroep niet vreemd.
Het was inderdaad de bedoeling van de
auteurs van het wetsvoorstel de morele en
culturele belangen van de apothekers, ter
vrijwaring van het algemeen welzijn, door
deze orde te doen behartigen, terwijl de
zgn. "stoffelijke" belangen toevertrouwd bleven aan de beroepsverenigingen van apothekers, waaraan de wet van 31 maart
1898 rechtspersoonlijkheid had toegekend.
Maar het was ook duidelijk dat het oorspronkelijk doel, zoals omschreven in het
ontwerp van 1940, "dat aan de Orde verbood zich bezig te houden met alle kwesties, die geldelijke belangen betreffen, te beperkend was". Men dacht toen vooral aan
de vergoeding van de apothekers, die men
liefst, wars van elke commercHHe connotatie, als ereloon voor hun intellectuele
prestaties wou bestempelen. De tussenkomst van de Orde in geschillen over dat
ereloon was verantwoord omdat het in
rechtstreeks verband stond tot de waardigheid van het beroep.
Achttien jaar later, nl. op 10 november
1967, werden de bepalingen van de wet vervangen door een K.B. (nr. 80). Het artikel
2 van dat besluit bepaalt welke apothekers de Orde omvat en verplicht iedere apotheker zich op de lijst van de Orde telaten inschrijven om de artsenijbereidkunde
in Belgie te mogen uitoefenen. De Orde is
dus alleszins een beroepsvereniging en dus
ook een vereniging van ondernemingen, die
de apothekers zijn. Het besluit, dat niet
door een verslag aan de Koning is voorafgegaan, omschrijft echter niet de opdracht
van de Orde. Het artikel 15 bepaalt wel de
(19) Ibid., 1.
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opdrachten van een van de drie soorten organen van de Orde, nl. de nationale raad,
waaronder in de eerste plaats het vaststellen van de algemene beginselen en regels
betreffende de deontologie van het beroep
in een code van farmaceutische plichtenleer (§ 1, eerste lid) en het voorschrijven
van "de bepalingen die ertoe strekken het
niet-handelskarakter van het beroep te vrijwaren" (§ 1, vijfde lid).
Dit K.B. is echter wel genomen "gelet op
de wet van 31 maart 1967 tot toekenning
van bepaalde mach ten aan de Koning ten
einde o.m. de economische heropleving te
verzekeren", en inzonderheid op de bepalingen (20) die de Koning toelaten door in
ministerraad overlegde besluiten alle nuttige maatregelen te treffen ten einde de
kwaliteit der geneeskundige zorgen te bevorderen en de normale verstrekking ervan te verzekeren door een herziening en
een aanpassing van de wetgeving in verband met de uitoefening van de verschillende takken van de geneeskunde.
Vanzelfsprekend streeft de Orde, bij het
vervullen van deze deontologische opdracht,
geen economisch doel na.
Het is evenwel duidelijk dat, nagenoeg
vijftig jaar na de oprichting van de Orde, de
magistrale bereidingen door apotheke.r;s eerder de uitzondering en de verkoop van industriele farmaceutica de regel zijn en dat
zowel het vooropgesteld exclusief intellectueel karakter van hun prestaties, oorspronkelijk gesymboliseerd door het begrip "ereloon" ten titel van vergoeding, als
het "niet-handelskarakter" van hun beroep, nu het hen geoorloofd is ook tal van
niet farmaceutische doch zuivere consumptieproducten, zoals sommige cosmetica, te
koop aan te bieden, door de economische
realiteit nogal achterhaald zijn, zodat belangrijke aspecten van hun activiteit niet
meer kunnen ingepast worden in de morele en deontologisch beperkte opdracht van
de organen van hun orde en zodat deze organen zich niet louter op deze opdracht
kunnen beroepen om in te grijpen in die aspecten, of, omgekeerd, om de leden van de
Orde van die aspecten uit te sluiten, zonder dat dit op louter morele of deontologische gronden verantwoord wordt.
Winstoogmerk, omzet en concurrentie
kunnen uiteraard nooit de bovenhand krijgen op de volksgezondheid in het algemeen en het individueel belang van de
zieke in het bijzonder. Het "tegengaan van
(20) Artikelen I, so, a, en 3, tweede lid.
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commercialisering" betekent echter niet het
uitsluiten van elk commercieel aspect en
nog minder het gedeeltelijk onttrekken aan
het economisch gebeuren, door, zij het onrechtstreeks, invloed uit te oefenen op de
concurrentieregels.
4. De Orde van Apothekers, een beroepsorde, heeft van de wetgever inderdaad in
hoofdzaak een opdracht van algemeen belang gekregen, namelijk te waken over de
naleving van de deontologie en de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de
eerlijkheid en de waardigheid door haar leden. Maar dit belet niet dat deze Orde een
ondernemingsvereniging is, in de zin van
artikel 2, § 1, van de wet van 5 augustus
1991, aan wie het verboden is besluiten uit
te vaardigen die de mededinging op de Belgische markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar verhinderen, beperken of
vervalsen. Een van de organen van de Orde
kan dus niet beslissen dat die orde geen
beroepsvereniging is of dat een besluit van
de Orde geen besluit van een
ondernemingsvereniging, in de functionele betekenis, zou kunnen zijn en dus ook
de toepassing van die wet niet uitsluiten op
de enkele grond dat de Orde geen economisch doel nastreeft.
Een tuchtorgaan van die Orde kan wettelijk dan ook geen concurrentiebeperkende maatregelen (met een tuchtsanctie) opleggen die niet strikt aan deze
redenen van deontologie ontleend zijn. Het
Arbitragehof heeft dit reeds expliciet gesteld wat de overheden van de balie betreft (21). Het staat de tuchtrechter door
een grondig gemotiveerde beslissing nauwkeurig het algemeen belang (i.e. de volksgezondheid) en het individueel recht op mededinging van de apotheker enerzijds, de
ethische, intellectuele en patrimoniale belangen van alle apothekers en de overwegend mercantiele belangen van de farmaceutische lobby's anderzijds afte wegen.
Uw Hof heeft overigens bij arrest van 27
november 1997 (22) uitdrukkelijk aan de
voorzitter van de raad van de Mededinging het recht ontzegt de opdracht van de
tuchtorganen van de Orde van Architecten te beletten. Maar die tuchtrechter mag
dan ook zelf de mededingingswet niet negeren. Uw arrest van 24 oktober 1997 (23)
stelde dan ook dat de mededingingswet niet
(21) Arrest nr. 23/97 van 30 april 1997.
(22) A.R. C.97.0059.N, nr. 511.
(23) A.R. D.97.0006.F, nr. 428.
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wordt miskend door de raad van beroep
van de Orde van Apothekers <He niet louter het verlenen van kortingen bestraft,
maar wel de modaliteiten die promotionele argumenten ten gunste van een officina uitmaken en die de eer, de waardigheid en de eerlijkheid van de leden van de
Orde aantasten. Dit betekent dat Uw Hof
minstens reeds impliciet te kennen gaf dat
de concurrentieregels niet mogen ge'ignoreerd worden of dat het niet onjuist is ze te
betrekken bij de deontologische evaluatie
van een toch uitgesproken economisch gedrag van een apotheker.
De raad van beroep legt een concurrentie-beperkende maatregel op maar doet
dit niet om strikt deontologische redenen. Hij komt slechts tot de opvatting van
een onbeperkte deontologische controle na
de concurrentiewet a priori te hebben uitgesloten, dus zonder na te gaan of de beslissing die hij zou nemen verzoenbaar is
met de mededingingswet, waardoor hij de
in het middel aangewezen bepalingen van
die wet geschonden heeft.
Conclusie: vernietiging (en verwijzing
naar een anders samengestelde raad van
beroep).
ARREST

(A.R. D.98.0013.N )

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 28 april 1998 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Apothekers met het N ederlands als voertaal;
Overwegende dat verweerster een
aantal materiele vergissingen vermeldt die bij de betekening van de
voorziening gebeurd zijn, maar hieruit geen gevolgen afleidt;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1 en 2, § 1 en
§ 2, van de wet van 5 augustus 1991 op de
bescherming van de economische mededinging,
doordat, na vastgesteld te hebben dat eisende partij disciplinair vervolgd werd omwille van de volgende tenlastelegging: "Als
lid van de Orde de eer en de waardigheid
van het beroep in opspraak te hebben gebracht door (... ) het uitdelen van draagtassen met publicitair logo van de apotheek"
de bestreden be slissing :
1) het verweer van de eisende partij in
Cassatie op grond van de bepalingen van de
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wet van 5 augustus 1991 op de bescher:ming van de economische medeilinging verwerpt op basis van de overwegingen "(. .. )
dat de wet van 5 augustus 1991, in artikel 1, bepaalt dat als onderneming alle natuurlijke ofrechtspersonen beschouwd worden die op duurzame wijze een economisch
doel nastreven; (. .. ) dat de wet van 19 mei
1949 en het Koninklijk Besluit van 10 november 1967 aan de Orde de opdracht gegeven heeft te waken over het naleven van
de farmaceutische plichtenleer en over de
handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van
de led en van de Orde" en "dat deze opdracht geen economisch doel nastreeft";
2) beslist "dat het uitdelen van draagtassen met een publicitair logo van de
werkgever van de apotheker van aard is om
de waardigheid van het beroep aan te tasten" en om deze redenen aan de eisende
partij de tuchtsanctie van waarschuwing
oplegt,
terwijl artikel 1 van de wet van 5 augustus 1991 bepaalt dat, voor de toepassing van deze wet, moet verstaan worden
onder "a) onderne:ming: alle natuurlijke of
rechtspersonen die op duurzame wijze een
economisch doel nastreven"; dat overeenkomstig artikel2, § 1 en 2, van dezelfde wet
verboden zijn en bijgevolg van rechtswege
nietig "alle besluiten van ondernemingsverenigingen welke er toe strekken of ten
gevolge hebben dat de mededinging op de
Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt ofvervalst"; de activiteit van
apothekers, zelfs al kadert zij in de uitoefening van een vrij beroep, binnen de definitie van onderneming van artikel 1 van
de wet van 5 augustus 1991 valt; apothekers inderdaad producten en diensten verstrekken, op duurzame wijze en tegen betaling, en zij vandaar een economisch doel
nastreven; de Orde der apothekers waarbij alle apothekers moeten ingeschreven
zijn van het ogenblik dat zij de farmaceutische kunst wensen uit te oefenen bijgevolg een ondernemingsvereniging is in de
zin van art. 2, § 1, van de wet van 5 augustus 1991; de omstandigheid dat de Orde
der apothekers de wettelijke opdracht heeft
toe te zien op het eerbiedigen van de farmaceutische deontologie en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de
eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden en bijgevolg geen enkel economisch
doel nastreeft, niet verhindert dat de Orde
moet beschouwd worden als een
ondernemingsvereniging in de zin van art.
2, § 1, van de wet van 5 augustus 1991,
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zodat de bestreden beslissing die om deze
(onwettige) reden het verweermiddel van de
eisende partij gebaseerd op de toepassing
van de wet van 5 augustus 1991 verwerpt
de uitspraak niet naar recht verantwoordt,
evenmin als het feit aan de eisende partij
in Cassatie de tuchtsanctie van waarschuwing op te leggen zonder na te gaan of de
deontologische norm - op basis waarvan
aan de eisende partijen verweten wordt de
eer en de waardigheid van het beroep van
apotheker in opspraak te hebben gebracht
door het uitdelen van draagtassen met publicitair logo van de werkgever van de apotheker - geen mededinging-beperkende
praktijk uitmaakt, verboden door art. 2, §
1, van deze wet (schending van alle in het
middel aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel1 van de wet van 5 augustus 1991,
voor de toepassing van de wet als ondernemingen dienen te worden verstaan alle natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame wijze een
economisch doel nastreven;
Dat, krachtens artikel 2 van die wet,
verboden zijn alle besluiten van
ondernemingsverenigingen welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat
de mededinging op de Belgische markt
of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst;
Overwegende dat apothekers, ook al
zijn zij geen kooplieden in de zin van
artikel 1 van het Wetboek van Koophandel en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, een activiteit uitoefenen die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten; dat zij
op duurzame wijze een economisch
doel nastreven en aldus in de regel ondernemingen zijn in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet;
Overwegende dat de Orde van Apothekers een beroepsvereniging is waarbij alle beroepsbeoefenaars wettelijk
moeten aansluiten;
Dat de overheid aan de Orde bepaalde taken heeft opgedragen, inzonderheid toe te zien op het eerbiedigen van de deontologie en de
handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van haar leden; dat de Orde

638

HOF VAN CASSATIE

Nr. 271

hierbij geen economisch doel nastreeft
maar een wettelijke taak vervult
waarvoor zij overigens een regulerende bevoegdheid heeft gekregen van
de overheid;

Dat de raad van beroep weigert na
te gaan of' de beslissing die hij neemt,
verzoenbaar is met de eisen van de
Mededingingswet op de grond dat de
Orde geen economisch doel nastreeft;

Dat dit evenwel niet belet dat zij een
ondernemingsvereniging is in de zin
van artikel 2, § 1, van de Mededingingswet waarvan de besluiten, in
de mate zij ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging
wordt aangetast, door de tuchtorganen
van de Orde getoetst moeten worden
aan de eisen van de Mededingingswet;

Dat hij aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;_

Dat een besluit van een orgaan van
de Orde dat aan een of meer van zijn
leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep te
handhaven maar dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde materiele
belangen van apothekers te begunstigen of een economisch stelsel te installeren, of in stand te houden, een
besluit kan zijn van een ondernemingsvereniging waarvan de nietigheid van rechtswege kan worden
vastgesteld door de Raad van Beroep;
Overwegende dat de bestreden beslissing aan eiseres een tuchtsanctie
oplegt omdat zij draagtassen had uitgedeeld waarop een logo was afgebeeld; dat, volgens de bestreden beslissing, dit gedrag van aard was de
waardigheid van het beroep van apotheker aan te tasten;
Dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat eiseres voor de raad van beroep had aangevoerd dat reclame nodig was voor de
handhaving van de economische vrijheid van de apothekers, dat die economische vrijheid gewaarborgd wordt
door de bepalingen van de wet van 5
augustus 1991 en dat de Orde van
Apothekers een ondernemingsvereniging is in de zin van de
Mededingingswet en geen verplichtingen mag opleggen die de mededinging op de Belgische markt verhinderen, beperken of vervalsen;

Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing, behalve in zoverre
zij de beroepen beslissing teniet doet
en het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten; verwij st de aldus beperkte zaak
naar de raad van beroep van de Orde
van Apothekers met het N ederlands
als voertaal, anders samengesteld.
7 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Gerard en De
Bruyn.

Nr. 271

1e

KAMER -

7 mei 1999

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN- ALGEMEEN- BEROEPEN BEBUSSING- NIETIGHEID- BEVESTIGING- EIGEN GRONDEN- GEVOLG.

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.B - VOORBEREIDING
VAN DE VERDEDIGING- TUCHTZAKEN- TOEPASSELIJKHEID.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD
VAN BEROEP- VERTROUWELIJKE GEGEVENS
- ONBESCHIKBAAR- GEVOLG.
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4 ° GENEESKUNDE -

en van het algemeen rechtsbeginsel van de
onpartijdigheid van de rechter,

5° CASSATIEMIDDELEN -

doordat de bestreden beslissing de beroepen beslissing van de Provinciale Raad
van Oost-Vlaanderen van 13 november
1996 niet nietig verklaart, doch uitdrukkelijk stelt deze te bevestigen, en eiser een
tuchtstraf oplegt van vijf maanden schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen, onder meer op grond van de volgende motieven :

BEROEPSORDEN ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- VERTROUWELIJKE GEGEVENS- ONBESCHIKBAAR- GEVOLG- RECHT VAN VERDEDIGING.

TUCHTZAKEN
- NIEUW MIDDEL- ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- ONDUIDELIJKHEID VAN DE TELASTLEGGING- ONTVANKELIJKHEID.

1o De beslissing die de be roe pen beslis-

sing op eigen gronden bevestigt, neemt aldus de eventuele nietigheid ervan niet
over (1).
2° Artikel6.3.b E.V.R.M. is in beginsel niet
toepasselijk in een tuchtprocedure waarin
de schorsing wordt uitgesproken wegens
deontologische fouten.
3° en 4 ° Het recht van verdediging van de
vervolgde arts wordt niet geschonden
doordat de raad van beroep vaststelt dat
de door die arts gevraagde gegevens oak
niet ter beschikking zijn van de raad, dat
ze van vertrouwelijke aard zijn en dat de
beslissing genomen wordt enkel op grand
van de voorliggende gegevens die de arts
heeft kunnen onderzoeken en bespreken.
5° Nieuw en dus niet ontvankelijk is het
middel dat onduidelijkheid van de telastlegging aanvoert als uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser zulks voor de raad van beroep heeft aangevoerd.
(V .. T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. D.98.0044.N)

RET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 7 september 1998
gewezen door de Raad van beroep van
de Orde van Geneesheren, met het Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Fundamentele Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten op 4 november
1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
(1) Cass., 22 mei 1998, A.R. C.97.109.F, nr. 265.

"Aan de hand van een door (eiser) overgelegd stuk (kaft stukken, nr. 31) staat vast
dat de Voorzitter van de Provinciale Raad
van de Orde der Geneesheren van OostVlaanderen op 31 december 1996, in de tussenperiode tussen de twee bestreden beslissingen, terwijl de zaak nog ten gronde
te berechten was, aan een journalist van
V.T.M. een interview toegestaan heeft i:v.m.
de obesitasbehandeling door een aantal artsen uit de omgeving van G ... Daarbij had
hij het over de bedreiging van
vermageringscocktails voor de gezondheid, over hun eventuele nevenwerkingen
en over het zinloze van de menging van homeopatische middelen met actieve geneesmiddelen.
In het onderhavig concreet geval betreft het interview expliciet tuchtvervolgingen tegen artsen uit de omgeving van G... en behelst het stellingname,
minstens uiteenzetting van beginselen
i.v.m. vragen waarvan de beantwoording tijdens de naderende debatten in (eisers) zaak
eventueel aan bod kan komen, dit alles omzeggens op de vooravond van de uitspraak.
Nu onder de aangehaalde omstandigheden bedoeld interview niet langer kan beschouwd worden als een louter abstracte,
neutrale academische uiteenzetting, maar
in de ogen van appellant, een arts uit G... ,
opgeroepen om zijn voorschrijfgedrag inzake zwaarlijvigheid voor de tuchtoverheid
te verantwoorden, onvermijdelijk moet
voorkomen als een blijk van vooringenomenheid, bestaan er gronden om de beslissing van 26 februari 1997 nietig te verklaren wegens gewettigde twijfel van appellant
omtrent het onbevooroordeeld zijn van de
Voorzitter van de Provinciale Raad en meteen van de door hem voorgezeten tuchtinstantie. De zaak is bij wijze van evocatie te behandelen.
Het voorgaande maakt tevens het onderzoek overbodig van de verklaring, eveneens op 31 december 1996 afgelegd door.het
lid en afgevaardigde van de N ationale
Raad, Dr. H ... ",
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terwijl de regel volgens dewelke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn
een algemeen rechtsbeginsel is dat op alle
rechtscolleges en met name op de Provinciale Raden van de Orde van Geneesheren van toepassing is;
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechter onpartijdig moet zijn, met
name wordt miskend wanneer de beslissing mede wordt gewezen door een rechter van wie kan worden gevreesd dat hij
niet de waarborgen van onpartijdigheid
biedt waarop de justitiabele recht heeft;
de bestreden beslissing uitdrukkelijk de
vaststelling inhoudt van het bestaan van
gewettigde twijfel in hoofde van eiser omtrent het onbevooroordeeld zijn van de voorzitter van de Provinciale Raad en meteen
van de door hem voorgezeten tuchtinstantie;
de Raad van Beroep uit deze vaststelling afleidt dat er gronden bestaan om de
beslissing van 26 februari 1997 van de Provinciale Raad nietig te verklaren;
de Raad echter anderzijds uitdrukkelijk beslist dat de beslissing van diezelfde
Provinciale Raad van 13 november 1996
moet worden bevestigd;
de Provinciale Raad die de beslissing van
13 november 1996 nam, een identieke samenstelling had als de Provinciale Raad die
eiser op 26 februari 1997 een schorsing van
vier maanden heeft opgelegd;
de Raad van beroep, nu hij had vastgesteld dat er in hoofde van eiser gewettigde
twijfel was omtrent het onbevooroordeeld
zijn van de voorzitter van de Provinciale
Raad en van deze tuchtinstantie zelf, eveneens de beslissing van de Provinciale Raad
van 13 november 1996 had moeten nietig
verklaren, en niet vermocht deze te bevestigen;
de Raad van beroep, door uitdrukkelijk
te oordelen dat de beslissing van de Provinciale Raad van 13 november 1996 moet
worden bevestigd, de nietigheid van deze
beslissing overneemt en bijgevolg zelf ook
nietig is (schending van het algemeen
rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van
de rechter, en van artikel6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens):

Overwegende dat de bestreden beslissing de beroepen beslissing van 13
november 1996 weliswaar bevestigt
maar dit doet op eigen gronden en aldus de eventuele nietigheid ervan niet
overneemt;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6.3 b van het Verdrag tot Bescherming van de Fundamentele Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten op 4 november
1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
en van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging,
doordat de bestreden beslissing eiser wegens zijn ondeontologisch voorschrijfg.edrag
een tuchtstraf oplegt van vijf maanden
schorsing in het recht de geneeskunde uit
te oefenen, onder meer op grond van devolgende motieven :
"De Raad van beroep heeft geen kennis
van andere stukken dan diegene die enerzijds in het door de Provinciale Raad overgemaakt dossier te vinden zijn en anderzijds door de (eiser) neergelegd werden. Van
al die stukken heeft (eiser) kennis en/of
heeft hij vrij en zonder beperking kennis
kunnen nemen. Eventuele beoordeling aan
de hand van stukken of gegevens waarvan hij het bestaan, de inhoud en/of de
betekenis niet heeft kunnen nagaan en
contradictoir bespreken, is derhalve uitgesloten.
De brief van 4 juli 1995 aan de Dienst
voor Geneeskundige Controle van het
R.I.Z.I.V. gaat enkel de onderhavige zaak
aan voor zover hij uitlegt hoe de kopieen
van (eisers) voorschriften bij de Provinciale Raad zijn toegekomen. Hij leert dat ze
reeds op 28 juni 1995 verzonden werden als
bijlage bij een dossier betreffende een
Dr. X ... en annex een geheel van gevonden voorschriften van zowel Dr. X ... , als
van een aantal andere artsen. Omdat de
Dienst naderhand ingezien heeft dat dit allegaartje, toegevoegd aan een schrijven en
bundel m.b.t. Dr. X ... aan toelichting toe
was, heeft hij de informatie op 4 juli 1995
aangevuld door de toezending van een verslag betreffende Dr. X... eensdeels en door
een uitleg omtrent het annexeren aan de
briefwisseling betreffende deze geneesheer van een groot aantal voorschriften
waarmede hij niets te zien heeft anderdeels.
Wat verlangt nu (eiser)? Hij verlangt dat
de Dienst voor Geneeskundige Controle het
verslag betreffende Dr. X ... en de 'andere
stukken' overlegt, dit, om naar de bewoordingen van de brief van 23 december 1996
van zijn raadsman 'inzicht te krijgen in de
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aangevoerde onwettigheid van de klacht
van het R.I.Z.I.V., alsook de feitelijke grondslag ervan'.
Dit gaat vanzelfsprfJk.enamet op. Ook zo
de Dienst voor Genee~dige Controle terecht often onrechte de voorschrijfwijze van
appellant en van andere artsen inzake obesitas met die van Dr. X ... meende te mogen gelijkstellen, heeft (eiser) geen enkel
recht om dit verslag in te zien. Indien deze
Dienst zulks zou toestaan, zou hij het beroepsgeheim schenden. En wat 'de andere
stukken' betreft, duidelijk bestaan zij
slechts in (eisers) verbeelding. De brief van
4 juli 1995 spreekt uitsluitend van 'een geheel van gevonden voorschriften', d.w.z.
deze van Dr. X... , deze van (eiser) en deze
van andere artsen. Het hoeft geen betoog
dat (eiser) niet de minste aanspraak kan laten gelden om andere dan zijn eigen voorschriften in te zien",
terwijl overeenkomstig het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging, onder meer vastgelegd - in strafzac
ken - in artikel 6.3 b van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens, een
ieder die vervolgd wordt moet kunnen beschikken over voldoende tijd en faciliteiten welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
dit algemeen rechtsbeginsel impliceert
dat degene die strafrechterlijk of
tuchtrechterlijk vervolgd wordt of minstens zijn raadsman toegang moeten hebben tot die stukken van het dossier die
kunnen bijdragen tot het bewijzen van de
onschuld of tot het bekomen van een lagere straf;
eiser in casu vervolgd werd om te hebben verzuimd met de nodige zorgvuldigheid aan patienten de zorgen toe te dienen die stroken met de thans geldende
wetenschappelijke kennis door onverantwoord voorschrijfgedrag;
overeenkomstig artikel 35, go lid, van de
Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, thans artikel 73, 4°,
van de Gecoordineerde Wet van 14 juli 1994
betre:ffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, het onnodig dure karakter van onderzoeken en behandelingen en het overbodig karakter van verstrekkingen dienen
geevalueerd te worden in vergelijking met
de onderzoeken, behandelingen en verstrekkingen die een zorgverlener voorschrijft, verricht oflaat verrichten in gelijkaardige omstandigheden;
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de bestreden beslissing vooropstelt dat eiser geen recht heeft het verslag betreffende Dr. X... en de hierbijgevoegde stukken te zien, zelfs indien de Dienst voor
Geneeskundige Controle terecht of ten onrechte zijn voorschrijfgedrag en dat van andere artsen met dat van Dr. X... meende te
mogen gelijkstellen;
eiser er, alleen al gelet op het in de wet
gehanteerde criterium van de "bonus medicus" belang bij had in het dossier na te
kunnen gaan of de Dienst voor Geneeskundige Controle terecht of ten onrechte
zijn voorschrijfwijze en die van andere artsen inzake obesitas met die van Dr. X...
kon gelijkstellen;
eiser bovendien, zoals blijkt uit de bestreden beslissing, in een brief van 23 decemberc~i996 van zijn raadsman gevraagd
had om inzage te krijgen in het verslag betreffende Dr. X... en de andere stukken,
teneinde inzicht te krijgen in de aangevoerde onwettigheid van de klacht van het
R.I.Z.I.V. alsook de feitelijke grondslag ervan;
de bestreden beslissing eiser het recht
ontzegt deze stukken, die van belang konden zijn om zijn verweer op te bouwen zowel wat betreft de regelmatigheid als wat
betreft de gegrondheid van de tegen hem
ingestelde tuchtvervolging, in te zien en
oordeelt dat hij niet de minste aanspraak
kan laten gelden om andere dan zijn eigen voorschriften in te zien;
de bestreden beslissing aldus een schending inhoudt van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, en
van artikel 6.3 b van het Verdrag tot Bescherming van de Fundamentele Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden:

Overwegende dat eiser aanvoert dat
artikel 6, lid 3b, E.V.R.M. en zijn recht
van verdediging geschonden zijn doordat hij geen inzage heeft kunnen krijgen van bepaalde gegevens van een
verslag van de Dienst voor geneeskundige controle;
Overwegende dat, krachtens artikel 6, lid 3.b E.V.R.M., eenieder die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, recht heeft op voldoende tijd en
faciliteiten welke nodig zijn voor de
voorbereiding van zijn verdediging;
Dat die bepaling in beginsel niet toepasselijk is in een tuchtprocedure
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waarin de schorsing wordt uitgesproken wegens deontologische fouten;
Overwegende voorts dat het recht
van verdediging van een vervolgde
arts niet wordt geschonden doordat de
raad van beroep vaststelt dat de door
de vervolgde arts gevraagde gegevens
ook niet ter beschikking zijn van de
raad van beroep, dat ze van vertrouwelijke aard zijn, en dat de beslissing genomen wordt enkel op grond
van de voorliggende gegevens die de
arts heeft kunnen onderzoeken en bespreken;
Dat de raad van beroep die dit beslist, het in het middel aangevoerde algemeen rechtsbeginsel niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6.3a van het Verdrag tot Bescherming van de Fundamentele Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden gesloten op 4 november
1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
en van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging, en van artikel149
van de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing eiser wegens zijn ondeontologisch voorschrijfgedrag
een tuchtstraf oplegt van vijf maanden
schorsing in het recht de geneeskunde uit
te oefenen,
terwijl, ...
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel6.3a van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens, en het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging, elkeen die vervolgd wordt het recht
heeft om onverwijld en in bijzonderheden
op de hoogte te worden gesteld van de aard
en de reden van de tegen hem ingebrachte
beschuldiging;
het niet volstaat dat in de akte van tenlastelegging een algemeen norm in abstracto wordt neergeschreven, zonder enige
verdere feitelijke invulling in concreto;
eiser in deze zaak werd ten laste gelegd verzuimd te h,ebben met de nodige
zorgvuldigheid aan patienten de zorgen toe
te dienen die stroken met de thans geldende wetenschappelijke kennis door onverantwoord voorschrijfgedrag bij obesitas;
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de te~lastelegging geenszins specifieert
wat dient verstaan te worden onder de
"thans geldende wetenschappelijke kennis"; de tenlasteleggmg zelfs niet vermeldt
ofhet gaat om de wetenschappelijke kennis op het ogenblik van de feiten, op het
ogenblik waarop de tenlastelegging werd
gelibelleerd, of op het ogenblik van de uitspraak; de tenlastelegging verder geenszins enige precisering inhoudt m.b.t. wat
dient te worden verstaan onder "onverantwoord voorschrijfgedrag";
eiser op basis van deze tenlastelegging
niet kon uitmaken of de vervolging betrekking had op het aantal prestaties, op de
aard van de behandeling of op beide;
de tenlastelegging bovendien geen enkele precisering inhield m.b.t. de feiten
waarop ze betrekking had;
de bestreden beslissing, door eiser te veroordelen op grond van een tenlastelegging die onvoldoende precies geformuleerd was, artikel 6.3a van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens en
het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging, schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
'

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser voor de raad van
beroep heeft aangevoerd dat enige onduidelijkheid bestond over de feiten die
hem ten laste werden gelegd;
Dat het onderdeel nieuw is, en mitsdien niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De. Gryse en
Hutzler.
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3e KAMER- 10 mei 1999

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE

OPZEGGING- BEDIENDE- LID VAN HET VLIEGEND PERSONEEL BURGERLIJKE LUCHTVAART
- WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD - VERKORTE OPZEGGINGSTERMIJN.

Is wettelijk gerechtvaardigd het arrest dat
oordeelt dat de verkorte opzeggingstermijn van zes maamlen gegeven aan de bediende op het tijdstip waarop hij de no;male leeftijd bereikt voor het_ volled~g
wettelijk pensioen overeenkomst~g art. ~3,_
v66r de wijziging door de wet van 20 JUll
1990, van de Arbeidsovereenkomstenwet toepasselijk is en zijn beslissing
gro~dt op het oordeel dat de Koning,
krachtens art. 3, 6°, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, speciale toepassingsmodaliteiten van dat besluit bepaalt, inzonderheid bijzondere
regelen kan stellen wat betreft het ingaan van het recht op pensioen, in afwijking van artikel 4, _I", dat het rec~t op een
rustpensioen doet mgaan op 65 Jaar voor
een man en op 60 jaar voor een vrouw, en
het arrest daarbij vaststelt dat de normale leeftijd voor het pensioen van .h:et
vliegend personeel van de burgerluke
luchtvaart, overeenkomstig art. 3 van het
krachtens voornoemd art. 3, 6°, genamen koninklijk besluit van 3 november
1969, "die is waarop de belanghebbende
een zeker aantal dienstjaren vervuld heeft
en ten laatste op de eerste dag van de
maand volgend op die tijdens dewelke de
werknemer de leeftijd van 55 jaar heeft
bereikt". (Art. 83, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet (1); artt. 3, 6°, en 4, 1°,
Pensioenwet Werknemers.)
(VAN HAESENDONCK T. SABENA N.V.)
ARREST

(A.R. S.98.0062.N)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hofvan 20 januari 1992;
(1) V66r de wijziging doo~. de wet van 20 ~ul~
1990 § 1 lid 1 vervangen biJ art. 15 wet 20 JUh
1990: a~gevuid bij art. 7 wet 20 juli 1991.
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Gelet op het bestreden arrest, op 27
april 1994 op verwijzing gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 7, 36, 37, § 1,
eerste lid 82, § 3, 83, zoals van kracht v66r
de wijzig{ng door de wet van 20 juli 1990,
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, 2, 5, 19, 23 van de
wet van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, 4, 1o van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers,
doordat het bestreden arrest de oorspronkelijke vordering van eiser slechts gedeeltelijk gegrond verklaarde, verweerster veroordeelde tot betaling aan eiser van de som
van 2.700.805 frank als eindeloopbaanvergoeding, te verminderen met de verschuldigde wettelijke inhoudingen en te
vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke interesten, het door eiser meergevorderde als ongegrond afwees op volgende gronden : "( ... ) dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen d. d. 5 juni 1956
door (verweerster) bij aangetekend schrijven, verstuurd op 25 juni 1987, werd beeindigd met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden, ingaande op
1 juli 1987 en eindigend op 31 december
1987. (. .. ) dat (eiser), overeenkomstig artikel 82 van de Arbeidsovereenkomstenwet, een aanvullende opzeggingsvergoeding
vordert gelijk aan 29 maanden wedde op
grond van de bijlage 5 van de C.A.O. van
23 mei 1980, afgesloten in het Paritair Subcomite voor Sabena van het Nationaal Paritair Comite voor de Handelsluchtvaart,
tussen verweerster en de vertegenwoordigers van de Algemene Centrale van de
Openbare Diensten, van de Christelijke
Centrale van de Openbare Diensten en van
de Algemene Ce~trale van de Li?,er~e V~
bonden van Belg~e, en genoemd soc1ale biJkomende overgangsvoordelen individueel
toegekend", en luidend onder meer als
volgt : Op verzoek van het mannelijk personeelslid kan de leeftijdsgrens van 55 jaar
op maximum 60 jaar gebracht worden . (... )
dat (eiser) stelt dat een aanvullende
opzeggingsvergoeding verschuldi~d is; _dat
hij voorhoudt dat, overeenkomstig art1kel
23 van de wet van 5 december 1968 betreffende de C.A.O.'s, bijlage 5 van voormelde C.A.O. van 23 mei 1980 daadwerkelijk en juridisch ge'incorporeerd is in zijn
individuele arbeidsovereenkomst, waardoor de mogelijkheid om de loopbaan voort
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te zetten tot 60 jaar als een individueel contractueel verworven voordeel en recht dient
beschouwd te worden; dat, gezien artikel 83
van de Arbeidsovereenkomstenwet een uitzondering vormt op de algemene regelen en
derhalve van strikte interpretatie is, zodat (verweerster) slechts de arbeidsovereenkomst op 25 juni 1987 kon beeindigen
met een opzeggingstermijn met inachtneming van artikel 82 van vermelde wet, daar
(eiser), geboren zijnde op 24 oktober 1932,
de leeftijd van 60 jaar bereikte op 24 oktober 1992. (. .. ) echter dat dit Hofvan oordeel is dat de duur van de opzeggingstermijn, door (verweerster) in acht genomen
regelmatig en rechtsgeldig is. (. .. ) ondanks
de opzegging d.d. 8 augustus 1984 van de
C.A.O. met ingang van 8 februari 1985, de
contractuele voordelen voorzien in de bijlage 5 voormeld, mede gelet op de relatieve nietigheid zoals infra wordt overwogen, wel onverminderd blijven gelden; dat
immers artikel 23 van de wet van 5 december 1968 het volgende bepaalt: De individuele arbeidsovereenkomst die door een
collectieve arbeidsovereenkomst stilzwijgend werd gewijzigd, blijft onveranderd,
wanneer de collectieve arbeidsovereenkomst ophoudt uitwerking te hebben, tenzij het anders wordt bedongen in de overeenkomst zelf. (. .. ) dat deze omstandigheid
niet afdoet aan het feit dat, daar waar (eiser) op 24 oktober 1987 de leeftijd vail 55
jaar bereikte, (verweerster) op 25 juni 1987
op regelmatige wijze, overeenkomstig artikel 83 van de Arbeidsovereenkomstenwet, de arbeidsovereenkomst met verkorte
termijn kon beeindigen. (. .. ) inderdaad dat
vermeld artikel 83 bepaalt dat, indien de
opzegging wordt gegeven om aan de voor
onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst een einde te maken op het tijdstip
waarop de bediende de normale leeftijd bereikt voor het volledig wettelijk pensioen,
of daarna, de termijn van opzegging in afwijking van het bepaalde in artikel 82
wordt vastgesteld op zes maanden wanneer de opzegging van de werkgever uitgaat, en op drie maanden, wanneer zij van
de bediende uitgaat. (. .. ) dat het Hof van
Cassatie wel besliste dat deze afwijkende
termijnen slechts mogen worden gebruikt
indien de opzeggingstermijn verstrijkt ten
vroegste op het einde van de maand waarin
de betrokken werknemer de wettelijke normale pensioenleeftijd bereikt (Cass., 6 april
1987, J.T.T., 1988, 62; Cass. 18 september 1989, J.T.T., 1989, 434). (... ) dat om de
toepasselijkheid ter zake van artikel83 van
de Arbeidsovereenkomstenwet na te gaan,
dient onderzocht te worden op welk tijd-
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stip (eiser) de normale leeftijd bereikte om
in aanmerking te komen voor het valledig wettelijk pensioen. (... ) dat het K.B. nr.
50 van 24 oktober 1967 betre:lfende het
rust- en overlevingspensioen voor werkne- ,
mers in artikel4 bepaalt : Het rustpensioen
gaat in op de eerste dag van de maand volgend op deze tijdens welke de belanghebbende het pensioen aanvraagt en ten vroegste : !"a) hetzij de eerste 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 (. .. ); dat in artikel 3, 6° van het vermeld K.B. nr. 50 het volgende wordt gesteld : De Koning bepaalt de speciale
toepassingsmodaliteiten van dit besluit (. .. )
voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart. (... ) dat in toepassing van
deze beschikking het Koninklijk Besluit van
3 november 1969 uitgevaardigd werd dat
voor het vliegend personeel'van de burgerlijke luchtvaart de buitengewone regels
voor het verkrijgen van het recht op het
pensioen en de buitengewone modaliteiten van het K.B. nr. 50 vastlegt; dat dit regime werd uitgebreid tot de luchtvaarthostessen door het K.B. van 27 juni 1980.
(. .. ) dat bij artikel 3 van vermeld K.B. van
3 november 1969 werd bepaald : In afwijking van artikel 4, 1o en 5o van het K.B. nr.
50 gaat het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart in, de
eerste dag van de maand volgend op die tijdens welke de belanghebbende zijn aanvraag heeft ingediend en ten vroegste de
eerste dag van de maand die volgt op die
tijdens welke de belanghebbende : (a) de
normale pensioenleeftijd bereikt, die voor
de leden van het vliegend personeel vastgesteld werden op 55 jaar; (b) of aantoont
dat hij gewoonlijk en hoofdzakelijk deel uitmaakte van het vliegend personeel der burgerlijke luchtvaart, hetzij gedurende 30 jaren in de hoedanigheid van lid van het
besturend personeel, hetzij gedurende 34
jaren in de hoedanigheid van lid van het
cabinepersoneel, of achtereenvolgens of afwisselend in de hoedanigheid van lid van
het besturend personeel en het cabinepersoneel. (. .. ) dat de wetgever de normale leeftijd niet in concreto vastgelegd
heeft maar wel een theoretische leeftijd
waarop de werknemer normaal gezien recht
heeft op een volledig pensioen; dat bij het
K.B. van 3 november 1969, genomen in toepassing van het K.B. nr. 50 'de normale
leeftijd voor het pensioen' die is waarop de

[

_;::.::

-----

Nr. 272

HOF VAN CASSATIE

belanghebbende een zeker aantal dienstjaren vervuld heeft en ten laatste op de eerste dag van de maand volgend op die tijdens dewelke de werknemer de leeftijd van
55 jaar heeft bereikt. (. .. ) dat de normale
leeftijd van (eiser), in zijn hoedanigheid,
voor het wettelijke pensioen derhalve vastgesteld is op 55 jaar; dat hij die leeftijd op
24 oktober 1987 bereikte, zodat op 25 juni
1987 de voorwaarden om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 83 van de Arbeidsovereenkomsten vervuld waren; dat trouwens ten einde
te wijzen op de tegenstelling die bestaat
tussen de dualistische regeling voor de
werknemers in het gewone stelsel (60 en 65
jaar) bij de wijziging van artikel 83 door de
wet van 20 juli 1990 de leeftijden van 65 en
60 jaar zeer uitdrukkelijk vervangen werden door de eenvormige leeftijd van 55 jaar
voor de leden van het stuurpersoneel of van
het cabinepersoneel van de burgerlijke
luchtvaart. ",

terwijl, overeenkomstig artikel 36 van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978
het beding waarbij bepaald wordt dat de
conventionele pensioengerechtigde leeftijd een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst nietig is; deze bepaling nochtans niet verbiedt dat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een beding
wordt opgenomen waarin bepaald wordt
dat de overeenkomst zal beeindigd zijn
wanneer de bediende een welbepaalde leeftijd bereikt en hij op dat ogenblik nog in
dienst is van de werkgever, tenzij uit de feitelijke omstandigheden zou blijken dat de
bediende aldus op voorhand afziet van een
opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding
voor het geval de werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig zou opzeggen zonder dringende reden; de opzeggingstermijn voor het beeindigen van de voor
onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst voor bedienden vastgesteld wordt
overeenkomstig artikel 82 van de
arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;
in afwijking van voormelde bepalingen artikel 83 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 een verkorte opzeggingstermijn bepaalt voor de opzegging van
de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst op het tijdstip waarop de bediende de normale leeftijd bereikt voor het
volledig wettelijk pensioen of daama; v66r
de wijziging door de wet van 20 juli 1991,
artikel 83 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst het volgende bepaalde : "indien de opzegging
wordt gegeven om aan de voor onbepaalde
tijd gesloten arbeidsovereenkomst een einde
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te maken op het tijdstip waarop de bediende de normale leeftijd bereikt voor het
volledig wettelijk pensioen, of daarna, wordt
de termijn van de opzegging in afwijking
van het bepaalde in artikel 82 vastgesteld
op zes maanden wanneer de opzegging van
de werkgever uitgaat, en op drie maanden wanneer zij van de bediende uitgaat
(... )"; deze afwijkende bepaling beperkend
ge'interpreteerd moet worden; uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat artikel 6 van de nieuwe arbeidsovereenkomst
zoals omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1980, de pensioenleeftijd zowel voor het vrouwelijk als
voor het mannelijk vliegend cabinepersoneel vastlegt op 55 jaar met dien verstande dat de voorafgaandelijke opzegging overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal gegeven worden; deze bepalingen
uit de collectieve arbeidsovereenkomst van
12 mei 1980 de partijen bindt overeenkomstig de artikelen 19 en 23 van de wet van
5 december 1968 betre:ffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites,

en terwijl, onder het regime van het te
dezen toepasselijk koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967, meer bepaald krachtens artikel 4, 1 o van dit koninklijk besluit het recht op een volledig wettelijk pensioen inging op 65 jaar voor een man en op
60 jaar voor een vrouw; voor de toepassing van artikel 83 van de arbeidsovereenkomst, de voormelde algemene pensioenleeftijd, en niet de ge'individualiseerde
leeftijd waarop het recht op een volledig
pensioen inging en die eventueel v66r (of
na) 65 jaar of 60 jaar gesitueerd kon zijn,
als referentie diende; de verkorte termijn
bijgevolg niet kon worden aangewend wanneer de mannelijke bediende v66r 65 jaar
of de vrouwelijke bediende v66r 60 jaar op
rust ging; de toepassing van artikel 83 van
de Arbeidsovereenkomstenwet in deze hypothese uitgesloten was : de bediende zijn
pensioen nam v66r de normale leeftijd van
het volledig wettelijk pensioen, zodat een
gewone opzegging overeenkomstig artikel 82 van de arbeidsovereenkomstenwet
gegeven moet worden d.w.z. dat de in acht
te nemen opzeggingstermijn hetzij bij overeenkomst, hetzij door de rechter vastgesteld moet worden; nu uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser op het
ogenblik van het ontslag niet de normale
wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt had, doch dat de opzegging gegeven
werd op het ogenblik dat eiser de conventionele pensioenleeftijd had bereikt, het
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ontslag niet wettig met een verkorte opzeggingstermijn gegeven kon worden; het
bestreden arrest bijgevolg ten onrechte
geoordeeld heeft dat het ontslag zoals betekend door verweerster bij aangetekend
schrijven van 25 juni 1987 met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes
maanden overeenkomstig artikel 83 van de
arbeidsovereenkomstenwet ingaande op 1
juli 1987 en eindigend op 31 december
1987, geldig is,
zodat het bestreden arrest door te oordelen dat de verkorte terrnijn van artikel 83
van de Arbeidsovereenkomstenwet toepasselijk was, niettegenstaande eiser de normale leeftijd voor het wettelijk pensioen nog
niet bereikt had, niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 7,
36, 37, § 1, eerste lid, 82, § 3, 83 zoals van
kracht v66r de wijziging door de wet van 20
juli 1990, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 2, 5,
19, 23 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, van artikel 4, 1o van het koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967 betreffende het rusten overlevingspensioen voor werknemers) :

Overwegende dat het middel het arrest ten grieve duidt, te beslissen dat
de opzeggingstermijn die verweerster
bij het beeindigen van de arbeidsovereenkomst van eiser, lid van haar vliegend personeel, met toepassing van artikel 83 van de Arbeidsovereenkomstenwet, v66r de wijziging ervan bij
wet van 20 juli 1990, in acht heeft genomen, regelmatig en rechtsgeldig is;
Overwegende dat het voormelde artikel 83 bepaalt dat indien de opzegging wordt gegeven om aan de voor
een onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst een einde te maken op
het tijdstip waarop de bediende de normale leeftij d bereikt voor het voiledig wettelijk pensioen of daarna, de
termijn van opzegging in afwijking van
het bepaalde in artikel 82 vastgesteld
wordt op zes maanden wanneer de opzegging uitgaat van de werkgever en
op drie maanden wanneer zij uitgaat
van de bediende;
Dat het middel stelt dat die bijzondere opzeggingsregeling, ingevolge het
te dezen toepasselijke artikel 4, 1o, van
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 ok-
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tober 1967 dat het recht op een rustpensioen doet ingaan op 65 jaar voor
een man en op 60 jaar voor een vrouw,
geen toepassing vindt wanneer het
recht op het pensioen v66r de voormelde leeftijd ingaat, inzonderheid
wanneer de bediende een lid is van het
vliegend personeel van de burgerlijke
luchtvaart wiens pensioengerechtigde
leeftijd op 55 jaar is vastgelegd;
Overwegende dat het arrest zijn beslissing grondt op het oordeel dat de
Koning, krachtens artikel 3, 6°, van
hetvoormelde koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967, speciale
toepassingsmodaliteiten van dat besluit bepaalt, inzonderheid bijzondere regelen kan stellen wat betreft
het ingaan van het recht op pensioen,
in afWijking van het bepaalde in artikel 4, 1o; dat het arrest daarbij vaststelt dat de normale leeftijd voor het
pensioen van het vliegend personeel
van de burgerlijke luchtvaart, overeenkomstig artikel 3 van het krachtens voornoemd artikel 3, 6°, genomen koninklijk besluit van 3 november
1969, "die is waarop de belanghebbende een zeker aantal dienstjaren
vervuld heeft en ten laatste op de eerste dag van de maand volgend op die
tijdens dewelke de werknemer de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt";
Dat het arrest aldus de aangewezen wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 mei 1999 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. de Gryse en
Nelissen Grade.
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38

KAMER-

10 mei 1999

RECHTERLIJKE ORGANISATIE -BURGERLIJKE ZAKEN- SAMENSTELLING VAN RET
RECHTSCOLLEGE- BEHANDELING EN UITSPRAAK- ANDERE SAMENSTELLING- GEVOLG.

Nietig is de beslissing uitgesproken door
rechters die niet alle zittingen hebben bijgewoond (1). (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS
VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
EN LEEFMILIEU T. HOREMP,NS)
ARREST

CAR. S.98.0102.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 8 januari 1998 en 23
april1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 779, inzonderheid eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden eindarrest van 23
april 1998, dat het hoger beroep van eiser ongegrond verklaart en de administratieve beslissing van eiser tot ambtshalve
herziening van 20 juni 1993 waarbij de aan
verweerster toegekende tegemoetkomingen voor gehandicapten werden berekend
mits aanrekening van de ten behoeve van
verweerster uitgekeerde kinderbijslag, vernietigt, is gewezen door de heren K. Van De
Walle, wnd Voorzitter, B. Hazenbosch en G.
Gilles, Raadsheren in sociale zaken,
terwijl, eerste onderdeel, een vonnis, ingevolge artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van nietigheid, enkel kan gewezen worden door de
rechters die aile zittingen over de zaak hebben bijgewoond; het zittingsblad van 12
maart 1998 betreffende de zitting waarop

(1) Zie Cass., 22 nov. 1994, A.R. P.94.0735.N,
nr. 507.
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de zaak werd behandeld, de aanwezigheid vermeldt van de heer E. Duys, Kamervoorzitter, en de heren L. Heeren en G.
Gilles, Raadsheren in sociale zaken; hetzelfde zittingsblad echter ondertekend is
door de Voorzitter, K. Van de Walle; de tegenstrijdige vermeldingen in dit zittingsblad niet toelaten uit te maken welke rechters de zitting van 12 maart 1998 hebben
bijgewoond, en het Hofbijgevolg in de onmogelijkheid stellen nate gaan ofhet eindarrest, zoals voorgeschreven door artikel
779, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, werd
gewezen door de rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond; het
bestreden arrest derhalve door nietigheid
is aangetast (schending van artikel 779,
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek);

terwijl, tweede onderdeel, een vonnis, ingevolge artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van nietigheid, enkel kan gewezen worden door de
rechters die aile zittingen over de zaak hebben bijgewoond; het zittingsblad van 12
maart 1998 betreffende de zitting waarop
de zaak werd behandeld, als samenstelling van de zetel vermeldt de heer E. Duys,
Kamervoorzitter, de heer L. Heeren, Raadsheer in sociale zaken als zelfstandige, en de
heer G. Gilles, Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider; uit het
zittingsblad van 23 april 1998 betreffende
de zitting waarop het arrest werd uitgesproken en uit het eindarrest zelfblijkt dat
het arrest werd uitgesproken door de heer
K. Van de Walle, wnd Voorzitter, de heer B.
Hazenbosch (die de heer Heeren verving),
en de heer G. Gilles; hieruit bijgevolg blijkt
dat het bestreden arrest niet werd gewezen door de rechters die alle zittingen over
de zaak hebben bijgewoond, zodat het arrest door nietigheid is aangetast (schending van artikel 779, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
op strafvan nietigheid voorschrijft dat
een vonnis enkel kan worden gewezen door de rechters die alle zittingen hebben bijgewoond;
Overwegende dat het zittingsblad
van 12 maart 1998, alhoewel ondertekend door "de voorzitter, K. Van de
Walle" vermeldt dat aanwezig waren
"de heer E. Duys, Kamervoorzitter, de
heer L. Heeren, Raadsheer in sociale
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zaken als zelfstandige, de heer G. Gilles, raadsheer in sociale zaken als
werknemer-arbeider";
Dat het zittingsblad van 23 april
1998 vermeldt dat aanwezig waren "de
heer K. Van De Walle, Raadsheer wnd
Voorzitter, de heer B. Hazenbosch,
Raadsheer in sociale zaken als zelfstandige, de heer G. Gilles, Raadsheer in sociale zaken als werknemerarbeider";
Overwegende dat het arrest van 23
april1998 vermeldt dat aanwezig waren de voorzitter Van De Walle en de
raadsheren in sociale zaken Hazenbosch en Gilles;
Dat uit het voorgaande blijkt dat
voorzitter Van de Walle die blijkens
het zittingsblad van 12 maart 1998
niet zetelde bij de behandeling van de
zaak, wel het arrest van 23 april 1998
heeft gewezen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 23 april 1998, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op
artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in
de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
10 mei 1999 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Houtekier.
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3e KAMER- 10 mei 1999

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

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDINGARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- HULP VAN DERDEN- OMVANG
-PROGRAMMAWET 22 DECEMBER 1989- WERKING IN DE TIJD.

3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD ARBEIDSONGEVALLEN.

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

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

2° en 3° Artikel 24, vierde lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971
dat de bijkomende vergoeding bepaalt
waarop het slachtoffer van een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid kan aanspraak maken voor noodzakelijke hulp van derden, zoals gewijzigd
bij art. 38 van de Programmawet van 22
december 1989, in voege getreden op 9 januari 1990 zonder terugwerkende kracht,
is niet van toepassing op de gevolgen van
een arbeidsongeval die zich v66r 9 januari 1990 voordoen, oak al zijn er na die
datum nag gevolgen van dit arbeidsongeval. (Art. 24, vierde lid, Arbeidsongevallenwet (2).)
(1) Zie Cass., 3 okt. 1994, A.R. S.94.001l.F, nr.
413.
(2) Zoals gewijzigd bij art. · 38 van de
Programmawet van 22 dec. 1989, gepubliceerd in
het B.S. van 30 dec. 1989 en van kracht geworden op 9 jan. 1990.

---I_ r:-
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(KBC-VERZEKERINGEN N.V. T. MORHAYE)
ARREST

(A.R. S.98.0133.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 rnaart 1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft, zoals bevestigd in
artikel2 van het Burgerlijk Wetboek, van
artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, inzonderheid het vierde lid,
zoals dit van kracht was v66r de wetswijziging bij artikel 38 van de Programmawet van 22 december 1989, en voor zoveel als nodig van deze laatstgenoemde
bepaling zoals zij werd gewijzigd door de
genoemde Programmawet van 22 december 1989,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, nate hebben vastgesteld dat verweerder op 14 juli 1986 het slachtoffer werd
van een arbeidsongeval dat vanaf 1 januari 1988 een volledige blijvende arbeidsongeschiktheid met zich meebracht, met
noodzakelijke, beperkte hulp van derden,
eiseres' hoger beroep ongegrond verklaart
"voor zover het beoogde de berekeningswijze van de hulp van derden te zien wijzigen" (arrest p. 14, dispositief), op volgende gronden: "Volgens (eiseres) moet de
vergoeding voor hulp van derden voor de
periode van 1 januari 1988 tot en met 8 januari 1990 op basis van de bepalingen van
artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 worden berekend doch zoals deze haar gelding had v66rdat deze werden gewijzigd door artikel 38 van de
Programmawet dd. 22 december 1989.
Evenwel betreffen deze bepalingen de modaliteiten van de vergoeding en zijn ze van
onmiddellijke toepassing voor alle ongevallen die op datum van 9 januari 1990 (datum van inwerking(treding) van de
Programmawet) nog niet definitief werden geregeld bij gehomologeerd ofbekrachtigd akkoord of bij vonnis en moet er rekening worden gehouden met deze nieuwe
bepalingen telkens als een bijkomende vergoeding voor hulp van derden noodzakelijk is (... ). De nieuwe wet wordt, met uitsluiting van de oude wet, geacht van
onmiddellijke toepassing te zijn niet aileen op de feiten die zich voordoen na het
inwerkingtreden van de nieuwe wet, maar

649

ook op na deze inwerkingtreding ontstane
rechtsgevolgen van voordien voorgevallen feiten (. .. )" (arrest pp. 11, onderaan, en
12),

terwijl overeenkomstig artikel 24, vierde
lid van de Arbeidsongevallenwet van 10
april1971, zoals van kracht v66r de wijziging bij artikel 38 van de Programmawet
van 22 december 1989, de rechter aan het
slachtoffer van een arbeidsongeval dat een
volledige blijvende arbeidsongeschiktheid
met zich meebrengt, wiens toestand volstrekt de geregelde hulp van een ander persoon vergt, een jaarlijkse vergoeding kan
toekennen op een hoger bedrag dan 100
pet., zonder de 150 pet. te overschrijden;
Overeenkomstig artikel 24, vierde lid van
deArbeidsongevallenwet van 10 april1971,
zoals van kracht sinds de wijziging bij artikel 38 van de Programmawet van 22 december 1989, de getroffene van een arbeidsongeval, wiens toestand voor de
periode van blijvende arbeidsongeschiktheid volstrekt de geregelde hulp van een
ander persoon vergt, aanspraak kan rnaken op een bijkomende vergoeding, vastgesteld in functie van de noodzakelijkheid van deze hulp, op basis van het
gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds werknemer, door collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de schoot van
de NationaleArbeidsraad, waarbij hetjaarlijks bedrag van deze bijkomende vergoeding het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, vermenigvuldigd met 12, niet mag
overschrijden; Het arbeidshofvaststelde dat
verweerder het slachtoffer werd van een arbeidsongeval op 14 juli 1986 en, door bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter, dat de daaruit voortvloeiende letsels consolideerden op 1 januari 1988, met
een blijvende arbeidsongeschiktheid van
100 % en gedeeltelijke noodzakelijke hulp
van derden; De Programmawet van 22 december 1989, gepubliceerd in het Belgisch
staatsblad van 30 december 1989, van
kracht werd op 9 januari 1990; Een nieuwe
wet in beginsel niet aileen van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de gevolgen van de onder de vroegere wet
ontstane toestanden die zich voordoen of die
voortduren onder vigeur van de nieuwe
wet, tenzij de onmiddellijke toepassing van
de nieuwe wet afbreuk doet aan reeds onherroepelijk voltrokken vroegere toestanden; Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel, bevestigd in artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek, de wet in beginsel
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aileen beschikt voor het toekomende, en
geen terugwerkende kracht heeft en dienvolgens alleen o:nmiddellijk van toepassing is op alle toekomstige gevolgen van de
onder de vroegere wet ontstane toestanden; Aldus de vergoeding waarop het
slachto:ffer van een arbeidsongeval wegens volstrekt noodzakelijke hulp van derden tijdens de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid aanspraak kan maken,
bepaald dient te worden overeenkomstig de
bepalingen van de op dat ogenblik van toepassing zijnde wet, en, voor zover deze vergoeding nog niet definitief is vastgesteld,
voor de periode volgend op het in voege treden van een nieuwe regeling derhalve zal
bepaald worden volgens de bepalingen van
deze nieuwe regeling; de vergoeding voor de
periode voorafgaand aan het in voege treden van een nieuwe wettelijke regeling derhalve geenszins mag bepaald worden aan
de hand van deze nieuwe wettelijke regeling, tenzij deze uitdrukkelijk anders bepaalt; Te dezen de vergoeding voor hulp van
derden voor de periode van 1 januari 1988
tot 8 januari 1990 dienvolgens diende te
worden bepaald overeenkomstig de voorschriften van artikel 24, vierde lid van de
Arbeidsongevallenwet, zoals van kracht
v66r het in voege treden van de
Programmawet van 22 december 1989, en
slechts voor de periode vanaf 9 januari 1990
toepassing kon worden gemaakt van de bepalingen van deze Programmawet van 22
december 1989,

zodat de beslissing van het arbeidshof om
vanaf 1 januari 1988 toepassing te rnaken van de regeling ingevoerd bij de
Programmawet van 22 december 1989, niet
wettig gerechtvaardigd is (schending van
het algemeen rechtsbeginsel en van de
wetsbepalingen aangehaald in de aanhef
van het middel) :

Overwegende dat artikel 24, vierde
lid, van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 de bijkomende vergoeding bepaalt waarop het slachto:ffer
van een arbeidsongeval met blijvende
arbeidsongeschiktheid kan aanspraak
maken voor noodzakelijke hulp van
derden;
Dat die wetsbepaling werd gewijzigd bij artikel38 van de Programmawet van 22 december 1989, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
30 december 1989 en van kracht geworden op 9 januari 1990;
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Dat de wet van 22 december 1989
geen terugwerkende kracht bepaalt
voor die wetswijziging;
Overwegende dat artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet
aileen beschikt voor de toekomst en
dat zij geen terugwerkende kracht
heeft;
Dat in de regel een nieuwe wet niet
aileen van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet
ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder de gelding
van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds
onherroepelijk vastgestelde rechten;
Overwegende dat uit het voorgaande
volgt dat de voormelde wetswijziging
niet van toepassing is op gevolgen van
een arbeidsongeval die zich v66r 9 januari 1990 voordoen, ook al zijn er na
die datum nog gevolgen van dit arbeidsongeval;
Overwegende dat het arrest de bepalingen van artikel 24, vierde lid, van
de Arbeidsongevailenwet van 10 april
1971, zoals die werden gewijzigd bij artikel 38 van de Programmawet van 22
december 1989, toepast op de voor verweerder noodzakelijke hulp van derden voor de periode van 1 januari 1988
tot en met 8 januari 1990;
Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel miskent;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de berekeningswijze van de
hulp van derden voor de periode van
1 januari 1988 tot en met 8 januari
1990; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.

Nr. 275
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10 mei 1999 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. B-iitzler en
Houtekier.

Nr. 275

ze KAMER- 11 mei 1999
1o DOUANE EN ACCIJNZEN -

VERSCHILLENDE MISDRIJVEN- VERMENGDE FElTENEENHEID VAN OPZET- STRAFMAAT- ENIGE
STRAF.
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Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen waarbij eiser wegens de overige feiten tot gevangenisstraf, geldboete en verbeurdverklaring van hoeveelheden en
goederen wordt veroordeeld en, in geval van niet terug voorbrenging van
het verbeurd verklaarde, tot het betalen van de tegenwaarde ervan :
Over het ambtshalve aangevoerde middel:
schending van artikel 65 StrafWetboek :

Overwegende dat de appelrechters
de feiten van de telastleggingen 4 en
6 (uitvoeraangiften met een verkeerde
zo STRAF - SAMENLOOP- EENDAADSE - omschrijving der goederen) en 3 tot beloop van 25 % van de te kort gei:nde
DOUANE EN ACCIJNZEN- VERSCHILLENDE
BTW (aangifte ten verbruike bij inMISDRIJVEN- VERMENGDE FElTEN - EENHEID VAN OPZET- ENIGE STRAF.
voer in Belgie met een te lage belastbare waarde) bewezen verklaren en,
1o en zo Niet naar recht verantwoord is de
beslissing van de rechters inzake douane- met toepassing van artikel 65
inbreuken die, na te hebben vastgesteld Strafwetboek, vaststellen dat "de ten
dat wegens de vermengde feiten die be- laste van (eiser) weerhouden tenlaswezen zijn verklaard, slechts een straf teleggingen door hem (werden) gedient te worden opgelegd, niettemin tot pleegd met eenzelfde misdadig inonderscheiden geldboeten veroordelen (1). zicht, zodat voor deze tenlasteleggin(Art. 65 Sv.)
·
gen samen slechts een straf dient te
worden opgelegd";
(DENEEF
Dat de rechters eiser wegens de verT. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
melde vermengde feiten veroordelen
tot, onder meer, een enige hoofdARREST
gevangenisstraf van vier maanden en
tot onderscheiden geldboeten van
(A.R. P.98.0366.N)
1.258.240 frank (telastlegging 3),
345.834
frank (telastlegging 4) en
HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1998 door het 8.110.000 frank (telastlegging 6), telkens met een vervangende gevangeHof van Beroep te Gent gewezen;
nisstraf van drie maanden;
A. In zoverre de voorziening gericht
Overwegende dat de rechters, nate
is tegen de beslissing waarbij eiser
ontslagen wordt van rechtsvervol- hebben vastgesteld dat aan eiser weging wat de feiten van de telastleg- gens de vermengde feiten die zij begingen 1, 2, 3 tot beloop van 75 % van wezen verklaren slechts een straf dient
de tekort gei:nde BTW, 5a en 5b, be- te worden opgelegd en eiser niettemin tot drie onderscheiden geldboetreft:
ten veroordelen, artikel 65 Strafwetboek schenden, derhalve de desbetreffende beslissing niet naar recht
(1) Cass., 11 april1989, F.J.F., nr. 89/229; L.
verantwoorden;
GHEYSENS, Enkele bijzondere aspecten van het inzake douane en accijnzen strafrecht en procedureB. In zoverre de voorziening gericht
recht, A.F.T., 1987, 49, en "Zijn de douane- en
accijnsstraffen buitensporig?", T.F.R., 1988, 178. is tegen de beslissing waarbij eiser
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wordt veroordeeld tot het betalen aan
de verweerder sub 1 van ontdoken
rechten en tegen de beslissing op de
burgerlijke rechtsvordering van de verweerder sub 2 tegen eiser :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissingen op de tegen eiser ingestelde strafvordering wegens de feiten van de telastleggingen 4, 3 tot beloop van 25 %
van de te kort gei:nde BTW, en 6, de
vernietiging van de beslissingen waarbij eiser wegens deze feiten tot het betalen van ontdoken rechten en tot
schadevergoeding wordt veroordeeld
tot gevolg heeft, nu de laatstgenoemde
beslissingen het gevolg zijn van de
eerstgenoemde beslissingen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de strafvordering wegens de
feiten van de telastleggingen 4, 3 tot
beloop van 25 % van de te kort gei:nde
BTW en 6 en over de op deze feiten gestoelde vorderingen tot het betalen van
ontdoken rechten en schadevergoeding en hieraan verbonden kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Antwerpen.
11 mei 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de
h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de
h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de
h. De Swaef, advocaat-generaal.

WANBEDRIJF- INACHTNEMING VAN AANGENOMEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- MISDAAD- CORRECTIONALISATIE DOOR RAADKAMER- HERKWALIFICATIE
DOOR RECHTER IN WANBEDRIJF- INACHTNEMING VAN AANGENOMEN VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN.

3o MUNTEN EN BANKBILJETTEN UITGIFTE VAN NAGEMAAKTE OF VERVALSTE
BANKBILJETTEN- BEGRIP.

1o en 2° Wanneer de rechter een oorspronkelijk als misdaad omschreven feit dat ingevolge regelmatige correctionalisatie door
de raadkamer bij hem aanhangig is gemaakt, herkwalificeert als wanbedrijf, is
hij bij het bewezen verklaren en de bestraffing van het aldus heromschreven feit
niet gehouden de door de raadkamer met
het oog op verwijzing aangenomen verzachtende omstandigheden in acht te nemen (1).
3° De uitgifte ofpoging tot uitgifte van na-

gemaakte of vervalste bankbiljetten is het
wetens en willens in omloop brengen ervan; de omstandigheid dat een derde aan
wie het vals geld werd afgegeven zou geweten hebben dat hi} vals geld ontving, is
daarbij onverschillig (2). (Art. 177 Sw.)
(MAES E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.0277.N)

HETHOF;- ...
I. Op de voorziening van Fredien
Maes:
Gelet op het bestreden arrest, op 25
november 1998 door het Hofvan Beroep te Gent gewezen;
Gelet op eisers verzoekschrift waarvan een door de griffier van het Hof

Nr. 276

1o STRAF - VERZACHTENDE OMSTANDIGHE-

(1) Cass., 16 mei 1939, Bull. en Pas., I, 1939,
253; R.D.P., 1939, 1236; 18 juli 1940, A.V., 1940,
75; R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, A.P.R.,
nrs. 228 en 273.

DEN. VERSCHONINGSGRONDEN- MISDAADCORRECTIONALISATIE DOOR RAADKAMER HERKWALIFICATIE DOOR RECHTER IN

(2) Zie M. BOCKSTAELE, Namaking van bankbiljetten of effecten - Uitgave, invoer en bezit,
Comm. Straf, 4 en 5.

2e KAMER - 11 mei 1999
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voor eensluidend verklaarde kopie aan
dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het negende middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter, wanneer hij een als misdaad omschreven feit dat ingevolge regelmatige correctionalisatie door de raadkamer bij
hem aanhangig is gemaakt, herkwalificeert als wanbedrijf, bij het bewezen verklaren en de bestra:ffing van
het aldus heromschreven feit niet gehouden is de door de raadkamer met
het oog op verwijzing aangenomen verzachtende omstandigheden in acht te
nemen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
II. Op de voorziening van Jean David:
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(Fredien Maes) van een vals namaakbiljet aan (de eiser) Jean David, respectievelijk het aanvaarden van dit
biljet door (de eiser) Jean David, alsmede uit de verdere uitwerking van de
voorwaarden welke voor de geplande
transacties zouden gelden afdoend
volgt dat (eiser) het vast inzicht had
vals Frans geld in circulatie te brengen" en de omstandigheid dat eiser het
vals geld aan een derde overhandigde,
wettig vermogen te oordelen dat eiser "de eerste gelegenheid die zich
aanbood te baat nam om het in zijn
bezit zijnde namaakbiljet uit te geven" en dat eiser "met het oogmerk
vals geld in circulatie te brengen in het
bezit (kwam) van een namaakbiljet
van 500 Franse franken waarvan (hij
wist) dat het vals was en dit, met hetzelfde oogmerk, ook (uitgaD";
Dat de omstandigheid dat een derde
aan wie eiser het vals geld heeft afgegeven zou geweten hebben dat hij
vals geld ontving, hieraan niet afdoet;

Gelet op het bestreden arrest, op 25
november 1998 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Dat de rechters met hun motivering de beslissing naar recht verantwoorden;

Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het middel :
Overwegende dat uitgifte of poging
tot uitgifte van nagemaakte ofvervalste bankbiljetten zoals bedoeld in artikel 177 Strafwetboek het wetens en
willens in omloop brengen ervan is;

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

Dat de rechter in feite, mitsdien op
onaantastbare wijze, oordeelt of de vermelde uitgifte of poging tot uitgifte bewe zen is;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van de respectieve voorziening.

Overwegende dat de appelrechters
op grond van door hen in de rubriek
2.6.14.l.c, vermelde feitelijke gegevens, gelezen in context met deze vermeld in de rubriek 2.6.9, onder meer,
dat "uit de overhandiging door

11 mei 1999 - 2e kamer- Voorzitfer : de
h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de
h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de
h. De Swaef, advocaat-generaal-Advocaat : mr. Delahaye.
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Nr. 277

bij zich droeg, hun beslissing naar
recht verantwoorden;
Dat het middel mitsdien niet kan
2e KAMER - 11 mei 1999
worden aangenomen;
1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- GEEn overwegende dat de substanRECHTELIJKE FOUILLERING- VOORWAARtitHe of op straffe van nietigheid voorDEN.
geschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkom2° POLITIE - GERECHTELIJKE FOUILLE- stig de wet is gewezen;
RING- VOORWAARDEN.
II. In zoverre de voorziening ge1o en 2° De politie vermag tot gerechte- richt is tegen de beslissing op de burlijke fouillering over te gaan wanneer er gerlijke rechtsvordering van veraanwijzingen bestaan dat de verdachte weerster tegen eiser :
overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in
Overwegende dat de beslissing geen
verband met een misdaad of wanbedrijf
bij zich draagt; deze regel houdt niet in eindbeslissing is in de zin van artidat de gerechtelijke fouillering noodza- kel416, eerste lid, Wetboek van Strafkelijk tot een positief resultaat moet lei- vordering en geen uitspraak doet over
den. (Art. 28, § 2, wet van 5 aug. 1992 op een geschil inzake bevoegdheid of met
het politieambt.)
toepassing van de artikelen 135 en
235bis van dat wetboek, noch over het
beginsel van aansprakelijkheid in(MAERSCHALCK)
zake een burgerlijke rechtsvordering;
ARREST
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
(A.R. P.99.0487.N)

Nr. 277

HET HOF;- Gelet op het bestreOm die redenen, verwerpt de voorden arrest, op 10 maart 1999 door het ziening; veroordeelt eiser in de kosHof van Beroep te Antwerpen gewe- ten.
zen;
11 mei 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de grif- h. Holsters, voorzitter - Verslaggeuer : de
fier van het Hofvoor eensluidend ver- h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie
van de h. De Swaef, advocaat-generaalklaarde kopie aan dit arrest is ge- Advocaat
: mr. P. Vandemeulebroucke, Anthecht en ervan deel uitmaakt;
werpen.
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat de regel vervat in
artikel 28, par. 2, van de wet op het
politieambt van 5 augustus 1992 niet Nr. 278
inhoudt dat de gerechtelijke fouillering noodzakelijk tot een positief re2e KAMER -11 mei 1999
sultaat moet leiden;
Overwegende dat de appelrechters, 1 o CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEmet vermelding van de feitelijke geKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG
gevens dater op het ogenblik van de
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)door de politie op eiser doorgevoerde
VERZOEK TOT VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE
gerechtelijke fouilleringen aanwijzinONDERZOEKSHANDELINGEN- KAMER VAN INgen bestonden dat hij overtuigingsBESCHULDIGINGSTELLING- GEEN ONDERstukken of bewijsmateriaal inverZOEK VAN REGELMATIGHEID VAN STRAFONDERZOEK OF STRAFVORDERING- GEVOLG.
band met een misdaad of wanbedrijf
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Nr. 278

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN VERZOEK TOT VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE
ONDERZOEKSHANDELINGEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- GEEN ONDERZOEK VAN REGELMATIGHEID VAN STRAFONDERZOEK OF STRAFVORDERING CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

3o ONDERZOEKSGERECHTEN- VERZOEK TOT VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE
ONDERZOEKSHANDELINGEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- GEEN ONDERZOEK VAN REGELMATIGHEID VAN STRAFONDERZOEK OF STRAFVORDERING CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

P, 2° en 3° Niet ontvankelijk is het
cassatieberoep, ingesteld voor de eindbeslissing, tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat de regelmatigheid onderzoekt van een verzoek
strekkende tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen, zonder
dat terzelfder tijd de regelmatigheid van
het strafonderzoek of van de strafvordering wordt onderzocht (1). (Artt. 61quinquies en 416 Sv.)
(JOLIE)
ARREST

(A.R. P.99.0489.N)

RET HOF; - Gelet op het hestreden arrest, op 26 maart 1999 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent,
kamer van inheschuldigingstelling;
Gelet op het namens eiseres ingediende verzoekschrift, waarvan een
door de gri:ffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over de ontvankelijkheid van de
voorziening :
Overwegende dat artikel 235his, § 1,
Wethoek van Strafvordering hepaalt
dat de kamer van inheschuldigingstelling hij de regeling van de rechtspleging, op vordering van het openhaar
ministerie, op verzoek van een partij
of zelfs amhtshalve, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoekt; dat de tweede para(1) Cass., 1 dec. 1998, A.R. P.98.1398.F, nr. 500.
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graaf van hetzelfde artikel hepaalt dat
de kamer van inheschuldigingstelling op dezelfde wijze handelt in de andere gevallen waarin zij kennis neemt
van de zaak;
Dat de vijfde paragraafvan artikel 235his voornoemd hepaalt dat de
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als hedoeld hij artikel131, §
1, of met hetrekking tot de
verwijzingsheschikking die door de kamer van inheschuldigingstelling zijn
onderzocht, niet meer voor de feitenrechter kunnen worden opgeworpen,
hehoudens de middelen die verband
houden met de hewijswaardering of die
de openhare orde aanhelangen, en dat
hetzelfde geldt voor de gronden van
niet-ontvankelijkheid of van verval van
de strafvordering, hehalve wanneer zij
zijn ontstaan na de dehatten voor de
kamer van inheschuldigingstelling;
Overwegende dat uit deze hepalingen volgt dat de kamer van inheschuldigingstelling enkel uitspraak doet met
toepassing van artikel 235his Wethoek van Strafvordering wanneer zij
de regelmatigheid van het haar voorgelegde strafonderzoek en van de ermee gepaard gaande strafvordering
onderzoekt; dat wanneer zij daarentegen de regelmatigheid onderzoekt
van een verzoek strekkende tot het
verrichten van hijkomende onderzoekshandelingen, zonder dat terzelfder tijd
de regelmatigheid van het strafonderzoek of van de strafvordering
wordt onderzocht, zij uitsluitend uitspraak doet met toepassing van artikel 61quinquies van hetzelfde wethoek;
Overwegende dat het hestreden arrest de heroepen heschikking vernietigt en, opnieuw wijzende, het verzoek van eiseres strekkende tot het
verrichten van hijkomende onderzoekshandelingen, onontvankelijk verklaart
om reden dat het verzoekschrift niet
werd ingediend volgens de hepalingen van artikel 61quinquies, § 2, eerste lid, Wethoek van Strafvordering;
Dat deze heslissing, die geen uitspraak doet over de regelmatigheid
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van het strafonderzoek of van de ermee gepaard gaande strafvordering,
aldus uitsluitend gewezen werd met
toepassing van artikel 61quinquies
voornoemd;
Overwegende dat het bestreden arrest uitspraak doet noch over een geschil inzake bevoegdbeid, noch bij toepassing van de artikelen 135 en 235bis
Wetboek van Strafvordering, noch over
het beginsel van aansprakelijkheid,
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering;
Overwegende, voor het overige, dat
de aanvoering met betrekking tot discriminatie het Hofniet toelaat te onderscheiden waarin de aangeklaagde
discriminatie bestaat;
Dat de aanvoering, bij gebrek aan
nauwkeurigheid, niet ontvankelijk is;
Dat de voorziening, nu zij is ingesteld v66r de eindbeslissing, niet ontvankelijk is;

Nr. 279

- STRAFZAKEN - TUSSEN ONDERZOEKSRECHTERS EN VONNISGERECHTEN- ZELFDE
RECHTSGEBIED.

3o REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN ALGEMEEN TUSSEN
ONDERZOEKSRECHTERS EN VONNISGERECHTEN- GESCHIL VAN RECHTSMACHTBE GRIP.

4o REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN- TUSSEN VONNISGERECHTENGESCIDL VAN RECHTSMACHT- BEGRIP.

5° REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN ALLERLEI TUSSEN
ONDERZOEKSRECHTERS - VERSCIDLLENDE
RECHTSGEBIEDEN- GESCHIL VAN RECHTSMACHT- BEGRIP.

6° SAMENHANG- MISDRIJVEN -

BEGRIP
-IDENTITEIT VAN TELASTLEGGINGEN- GE·
LIJIITIJDIGREID VAN GERECHTELIJKE ONDERZOEKEN- GEVOLG.

7° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN RET HOF

Om die redenen, ongeacht het eerste en het tweede middel van het verzoekschrift die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de
voorziening, verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiseres in de kosten.
11 mei 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de
h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de
h. Maffei - Gelijkluidende condusie van de
h. De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat : mr. L. Deceuninck, Gent.

Nr. 279

2e KAMER- 11 mei 1999
1o REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN ALGEMEEN TUSSEN
ONDERZOEKSRECHTERS EN VONNISGERECHTEN - ZELFDE RECHTSGEBIED- BEVOEGDREID VAN RET HOF VAN CASSATIE.

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN RET HOF
-ALLERLEI- REGELING VAN RECHTSGEBIED

-ALLERLEI- REGELING VAN RECHTSGEBIED
- STRAFZAKEN- SAMENHANG- VEREISTEN
VAN EEN GOEDE RECHTSBEDELING- BEOORDELING- AARD.

so

REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN- ALGEMEEN- BEVOEGDREID
VAN RET HOF VAN CASSATIE- SAMENHANGVEREISTEN VAN EEN GOEDE RECHTSBEDELING- BEOORDELING- AARD.

9° SAMENHANG- MISDRIJVEN- ·REGELING VAN RECHTSGEBIED- BEVOEGDHEID
VAN HET HOF VAN CASSATIE - VEREISTEN
VAN EEN GOEDE RECHTSBEDELING- BEOORDELING- AARD.

1°. en 2° Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het rechtsgebied te regelen van
rechtbanken van eerste • aanleg of
onderzoeksrechters die tot hetzelfde rechtsgebied behoren. (Art. 540 Sv.)
3° Niet ontvankelijk, omdat het geen geschil van rechtsmacht oplevert, is het verzoek tot regeling van rechtsgebied gegrond op de omstandigheid dat de
verzoeker enerzijds als verdachte het voorwerp uitmaakt van verschillende gerechtelijke onderzoeken, anderzijds gelijktijdig vervolgd wordt voor verschillende

Nr. 279
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correctionele rechtbanken van verschillende rechtsgebieden (1). (Artt. 525 e.v.

ling van feitenkwesties (6). (Artt. 226, 227
en 525 e.v. Sv.)

Sv.)

4 o Niet ontvankelijk, omdat het geen ge·

schil van rechtsmacht tussen vonnisgerechten oplevert, is het verzoek van de
beklaagde tot regeling van rechtsgebied
gegrond op de enkele omstandigheid dat
hi} tezelfdertijd wordt vervolgd voor verschillende rechtbanken, daar zulk geschil slechts kan ontstaan wanneer deze
rechtbanken zich bevoegd hebben verklaard (2). (Artt. 525 e.v. Sv.)

5o De omstandigheid dat twee onderzoeksrechters, die niet tot elkaars rechtsgebied behoren, een zelfde misdrijf of samenhangende misdrijven onderzoeken,
kan een geschil van rechtsmacht doen
ontstaan dat de rechtsgang belemmert (3).
(Artt. 525 e.v. Sv.)
6° De samenhang tussen twee of meer mis-

drijven is hun onderlinge band die van
zodanige aard is dat hi}, met het oog op
een goede rechtsbedeling en onder voorbehoud van de eerbiediging van het recht
van verdediging, vereist dat ze samen aan
dezelfde rechtbank ter beoordeling worden voorgelegd (4); de identiteit van telastleggingen of gelijktijdigheid van gerechtelijke onderzoeken wegens onderscheiden ten laste van dezelfde verdachte
gelegde feiten brengt op zichzelf geen samenhang mee (5). (Artt. 226 en 227 Sv.)
7°, 8° en go Bij de behandeling door het Hof

van Cassatie van een verzoek tot regeling van rechtsgebied is zijn beoordeling van het bestaan van een verband tussen misdrijven en van de vereisten van
een goede rechtsbedeling een beoorde(1) Zie Cass., 7 jan. 1987, A.R. 5368, nr. 268,
en de voetnoot 1, en 26 nov. 1996, A.R.
P.96.125l.N, nr. 459.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie Cass., 29 maart 1994,A.R. P.93.0024.N,
nr. 154, en de voetnoot 2, en 5 nov. 1997, A.R.
P.97.1254.N, nr. 452; zie ookR.P.D.B., vo Reglement de juges, nr. 78.
(4) Cass., Ver.K, 5 april1996, A.R. A.94.0002.F,
nr. 111 (41°).
(5) Zie Cass., 3 sept. 1996, A.R. P.96.0557.N en
P.96.0558.N, nr. 288.

MCTOR)
ARREST

(A.R. P.99.0167.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied
door Paul Victor ingediend op grond
van artikelen 525 e.v. Wetboek van
Strafvordering, waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Overwegende dat verzoeker het
voorwerp uitmaakt van volgende beschikkingen tot verwijzing naar de correctionele rechtbank en van volgende
gerechtelijke onderzoeken :
Overwegende dat het verzoek aanvoert dat een aantal van de vermelde
misdrijven identiek, minstens samenhangend zijn en er derhalve redenen
bestaan om over te gaan tot regeling
van rechtsgebied;
Overwegende dat ingevolge artikel
540 Wetboek van Strafvordering het
Hof niet bevoegd is om het rechtsgebied te regelen van rechtbanken van
eerste aanleg of onderzoeksrechters die
tot hetzelfde rechtsgebied behoren;
Dat het verzoek, in zoverre het hiertoe strekt, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de omstandigheid dat verzoeker, enerzijds, als verdachte het voorwerp uitmaakt van verschillende gerechtelijke onderzoeken,
anderzijds, gelijktijdig vervolgd wordt
voor verschillende correctionele rechtbanken van verschillende rechtsgebieden, geen geschil van rechtsmacht
oplevert;
Dat het verzoek, in zoverre hierop
gesteund, niet ontvankelijk is;
(6} Zie Cass., 8 juni 1983, A.R. 2901, nr. 560,
met concl. van adv.-gen. Janssens de Bisthoven, in Pas.
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Overwegende, wat de in verschillende rechtsgebieden hangende strafzaken betreft, dat de regeling van
rechtsgebied het bestaan van een geschil van rechtsmacht vereist dat de
rechtsgang belemmert; dat dergelijk
geschil slechts ontstaat wanneer twee
rechtbanken zich bevoegd hebben verklaard;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat dit het geval is; dat de
enkele omstandigheid dat verzoeker
tezelfdertijd wordt vervolgd voot verschillende rechtbanken geen geschil
van rechtsmacht oplevert;
Dat derhalve het verzoek in zoverre
niet ontvankelijk is;
Overwegende, wat de in verschillende rechtsgebieden lopende gerechtelijke onderzoeken betreft, dat de
omstandigheid dat twee onderzoeksrechters, die niet tot elkaars rechtsgebied behoren, een zelfde misdrijf of
samenhangende misdrijven onderzoeken, een geschil van rechtsmacht kan
doen ontstaan dat de rechtsgang belemmert;
Overwegende dat samenhang in de
zin van de artikelen 226 en 227 Wethoek van Strafvordering de band is
tussen twee of meer misdrijven die
van zodanige aard is dat hij, met het
oog op een goede rechtsbedeling en onder voorbehoud van de eerbiediging
van het recht van verdediging, vereist dat die misdrijven samen aan dezelfde rechtbank ter beoordeling worden voorgelegd;
Dat de beoordeling van het bestaan
van een verband en van de vereisten
van een goede rechtsbedeling door het
Hof te beoordelen feitenkwesties zijn;
Overwegende ·dat identiteit van telastleggingen of gelijktijdigheid van gerechtelijke onderzoeken wegens onderscheiden ten laste van dezelfde
verdachte gelegde feiten op zichzelf
geen samenhang meebrengt;
Dat de omstandigheid dat verzoeker verdacht wordt, meestal met meerdere anderen, van een onafgebroken
reeks van zich opvolgende misdrij-
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ven, geen samenhang meebrengt; dat
integendeel de vereiste van een goede
rechtsbedeling te dezen vergt dat de in
verschillende rechtsgebieden lopende
gerechtelijke onderzoeken zonder verwijl worden afgehandeld door de ervan geadieerde onderzoeksrechters;
Dat er derhalve in zoverre geen
grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Om die redenen, verwerpt het verzoek.
11 mei 1999- 2• kamer- Voorzitter : de
h. Holsters, voorzitter - Verslaggeuer : de
h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal
- Aduocaat : mr. M. Verstraeten, Gent.
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2• KAMER - 12 mei 1999

1o JEUGDBESCHERMING- MAATSCHAPPELIJK EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK-DOEL.

2° ONTVOERING VAN EEN KIND NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND- VEROORDELING- GEGEVENS UIT HET DOOR DE JEUGDRECHTER BEVOLEN MAATSCHAPPELIJK EN/OF
MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK WETTIGHEID.

3° JEUGDBESCHERMING- MAATSCHAPPELIJK EN MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK VEROORDELING WEGENS NIETAFGIFTE VAN EEN KIND- GEGEVENS UIT HET
MAATSCHAPPELIJK OF MEDISCH-PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK- WETTIGHEID.

1 o De aan de jeugdrechtbank voorgelegde

procedurestukken, die betrekking hebben op de persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij
is grootgebracht, met name de met toepassing van art. 50 Jeugdbeschermingswet bevolen maatschappelijke en medischpsychologische onderzoeken, hebben geen
ander doel dan het bestuur over diens

Nr. 280

HOF VAN CASSATIE

persoon te regelen of de geschikte middelen voor zijn opvoeding en behandeling te bepalen, met inachtneming van
zijn belangen. Zij mogen niet worden
aangewend in het kader van de strafvervolgingen (1).
2° en 3° Het arrest dat een beklaagde we-

gens niet-afgifte van een kind veroordeelt op grand van, onder meer, gegevens uit een door de jeugdrechter bevolen
maatschappelijk en I of medischpsychologisch onderzoek, verantwoordt
zijn beslissing niet naar recht, als het niet
vaststelt dat voornoemde onderzoeken in
de loop van de strafprocedure op regelmatige wijze zijn voorgelegd (2).
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Overwegende dat de algemene opzet van die wet, en meer bepaald het
aldus gepreciseerde doel van voornoemde onderzoeken, dat de noodgedwongen daaruit voortvloeiende inmenging in het prive- en gezinsleven
verantwoordt en waarborgt, uitsluiten dat die stukken aangewend worden in het kader van de strafvervolgingen;

Overwegende dat het arrest eiseres veroordeelt wegens niet-afgifte aan
verweerder van hun gemeenschappelijk kind op grond, onder meer, dat "uit
een (door de jeugdrechtbank te BergeJ;l bevolen) maatschappelijk onder(L ... TL ... )
zoek van 17 april 1997 inzonderheid
blijkt dat : 'uit alle getuigenissen - en
vooral uit de meest betrouwbareARREST (vertaling)
ons inziens uiteindelijk blijkt dat (ver(A.R. P.99.0036.F)
weerder) evenwichtiger is dan (eiseres) (. .. )'; dat in voornoemd verslag onRET HOF;- Gelet op het bestre- der meer het volgende te lezen staat :
den arrest, op 7 december 1998 gewe- 'het is onaanvaardbaar dat (eiseres) de
zen door het Hof van Beroep te Luik; indruk wekt thans allerlei vertragingsI. In zoverre de voorziening gericht tactieken aan te wenden in haar pois tegen de beslissing op de strafvor- ging om het bezoekrecht te doen mislukken .. .' (. .. ); (. .. ) dat de psychiater en
dering:
de psychologen, die de kleine
Guillaume hebben gehoord, in hun
(door diezelfde rechtbank bevolen)
Over het eerste middel :
Overwegende dat, krachtens de ar- medisch-psychologisch verslag van 24
tikelen 50 en 55 van de wet van 8 augustus 1998 met name het volgende
april 1965 betre:ffende de jeugd- vermelden : 'Guillaume zegt herhaalbescherming, de stukken die aan de delijk : 'Papa is slecht, marna zegt het'.
jeugdrechtbank worden voorgelegd en Klaarblijkelijk wordt Guillaume bei:ndie betrekking hebben op de persoon- vloed door de negatieve opmerkinlijkheid van de betrokken minderja- gen van zijn moeder over zijn vader'
rige en het milieu waarin hij is groot- (. .. )";
gebracht, met name de met toepassing
Overwegende dat de appelrechters
van voornoemd artikel 50 bevolen aldus, nu zij verzuimd hebben die
maatschappelijke ·en medisch- stukken uit het debat te weren en, a
psychologische onderzoeken, geen an- fortiori, daaruit bewijzen door verrnoeder doel hebben dan het bestuur over dens hebben afgeleid, hun beslissing
diens persoon te regelen of de ge- niet naar recht verantwoorden;
schikte middelen voor zijn opvoeding
Dat, wat dat betreft, het middel geen behandeling te bepalen, met ingrond is;
achtneming van zijn belangen;
(1) Cass., 8 juni 1988, A.R. 6350, nr. 612, en 28
juni 1989, A.R. 7328, nr. 634; zie Cass., 16 feb.
1999, A.R. P.98.1624.N, supra, nr. 90.
(2) Zie noot 1.

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de
burgerrechtelijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
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Overwegende, evenwel, dat de vernietiging, op de onbeperkte voorziening van eiseres, beklaagde, van de beslissing op de tegen haar ingestelde
strafvordering, de vernietiging meebrengt van de eindbeslissing op de tegen haar ingestelde burgerrechtelijke
rechtsvordering, die uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeit;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de andere middelen, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
12 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende
conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. I. Gilain, Nijvel.

Nr. 281
1e KAMER-14 mei 1999
1 o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - BELANG - MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID- WERING UIT DEBATTEN VAN TWEEDE APPELCONCLUSIE- GEBREK AAN NIEUWE ARGUMENTEN.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN

-BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- GEDINGONWILLIGE PROCESPARTIJ (ARTIKEL 751
GER.W.)- TERMIJN OM CONCLUSIE NEER TE
LEGGEN.
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ONWILLIGE PROCESPARTIJ (ARTIKEL 751
GER. W.)- MEEST GEREDE PARTIJ- TERMIJN
OM CONCLUSIE NEER TE LEGGEN- GEVOLG.

so

CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN- HOOFDVORDERINGBESLISSING - VERNIETIGING- VORDERING
TOT VRIJWARING- GEVOLG.

1o De grond van niet-ontvankelijkheid die

tegen een cassatiemiddel is opgeworpen
wegens gebrek aan belang en hieruit is af
geleid dat de uit het debat geweerde
tweede appidconclusie van een partij geen
enkel nieuw argument bevat dat niet
reeds in haar eerste appelconclusie werd
aangevoerd, kan niet worden aangenomen om reden dat een partij een belang
heeft dat een conclusie die zij wenst neer
te leggen, niet uit het debat wordt geweerd.
2° De in artikel 751, § 1; vierde lid, Ger. W

voorgeschreven termijn om conclusies ter
griffie neer te leggen, is uitsluitend bedoeld voor de partij tegen wie de toepassing van dat artikel is gevraagd. (Art.
7S1, § 1, vierde lid, Ger.W. (1).)
3° De meest gerede partij die een rechtsdag doet bepalen overeenkomstig art. 751
Ger. W. mag conclusies neerleggen, na het
verstrijken van de termijn van twee
maanden vanaf de kennisgeving of de betekening van de verwittiging aan de onwillige partij (2). (Art. 7S1, § 2, Ger.W.)

4o Het arrest dat de tegen een onwillige
procespartij voorgeschreven termijn van
2 maanden vanaf de kennisgeving of betekening van de verwittiging om haar
conclusies neer te leggen en het weren van
conclusies die na die termijn zijn neergelegd, toepast op de partij die de toepassing van artikel 751 van het Ger. W.
had gevraagd, schendt dit artikel. (Art.
7S1 Ger.W.)

so

De vernietiging van de beslissing waarbij de hoofdvordering gegrond is verklaard, heeft de vernietiging tot gevolg
van de beslissing over de vordering tot
vrijwaring die ermede nauw verbonden is.

3o VONNISSEN EN ARRESTEN

-BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- GEDINGONWILLIGE PROCESPARTIJ (ARTIKEL 751
GER. W.) - TERMIJN OM CONCLUSIE NEER TE
LEGGEN- CONCLUSIE VAN DE MEEST GEREDE
PARTIJ.

4 o VONNISSEN EN ARRESTEN

-BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- GEDING-

(1) Art. 751 zoals gewijzigd door de wet van 3
aug. 1992.
(2) J. LAENENS, K. BROECKX, Het gerechtelijk
recht in stroomversnelling, R. W, 1992-93, p. 924;
G. DE LEVAL, "La mise en etat de Ia cause", in Le
nouveau droit judiciaire prim!_, 1994, p. 108 e.v.;
S. RAEs, Com. Ger. R. over art. 751, p. 15 e.v.
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(LEFEBVRE T. STAD POPERINGE E.A.)
ARREST

(A.R. C.95.0149.N en C.95.0275.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Overwegende dat de zaken ingeschreven op de algemene rol onder de
nummers C.95.0149.N en C.95.0275.N
voorzieningen tegen hetzelfde arrest
betreffen; dat ze dienen gevoegd te
worden;
I. Op de voorziening van de stad
Poperinge:
Over de door verweerder H. Ingelaere opgeworpen grond van nietontvankelijkheid van het middel : het
middel is bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk daar de uit het debat geweerde tweede appelconclusie van eiseres geen enkel nieuw argument bevat dat niet reeds in haar eerste
appelconclusie werd aangevoerd :
Overwegende dat een partij een belang heeft dat een conclusie die zij
wenst neer te leggen, niet uit het debat wordt geweerd;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 751, inzonderheid vierde lid, van het Gerechtelijk Wethoek, zoals gewijzigd door de wet van 3 augustus 1992, evenals van het algemeen
rechtsbeginsel inzake de eerbied voor de
rechten van de verdediging,
doordat het bestreden arrest van hervorming eiseres veroordeelt om aan eerste verweerder in hoofdsom een vergoeding van 1.566.988 frank te betalen, op de
gronden dat ten verzoeke van eiseres de
beide zaken met toepassing van art. 751
Ger.W. werden opgeroepen ter terechtzitting van 14 april1994 en wegens overbelasting van de rol verdaagd naar de terechtzitting van 3 november 1994; dat,
overeenkomstig artikel 751 § 1, al. 5, de
conclusies genomen na het verstrijken van
de termijn van twee maanden vanaf de op
29 december 1993 gedane kennisgeving
ambtshalve uit de debatten werden ge!
weerd;

\
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terwijl in artikel 751 § 1, vierde lid (en
niet al. 5), van het Gerechtelijk Wetboek
wordt bepaald : "Om haar conclusies ter
griffie neer te leggen beschikt de verwittigde partij over een termijn van twee
maanden vanaf de kennisgeving of de betekening van de verwittiging. De conclusies die na het verstrijken van deze termijn zijn neergelegd, worden ambtshalve
uit de debatten geweerd"; dat deze bepaling, zoals overigens het geheel van artikel 751 Ger.W., zich uitsluitend tegen de
onwillige procespartij die niet verschijnt of
nalaat conclusies te nemen, richt;
dat deze verwittigde partij er door deze
wettekst toe gedwongen wordt voor het verstrijken van de voornoemde termijn van
twee maanden conclusies neer te leggen;
dat het doel van de wetgever erin bestaat
te verhinderen dat nog kort voor of op de
rechtsdag zelf een conclusie kan genamen worden door de partij tegen wie artikel 751 wordt toegepast; dat evenwel de
partij die de toepassing van artikel 751
Ger.W. heeft gevraagd nog steeds vrij spel
heeft; dat zij in de eerste plaats nog uiterlijk tien dagen voor de vastgestelde rechtsdag om verwijzing naar de rol kan verzoeken; dat zij in de tweede plaats, in
tegensteiling tot de onwillige of verwittigde partij, nog wel na de termijn van twee
maanden en zelfs vlak voor de rechtsdag
conclusies kan neerleggen; dat bijgevolg,
waar het terzake eiseres is geweest die toepassing vroeg van artikel 751 Ger.W. tegen verweerders, als onwillige partijen, het
bestreden arrest zeker niet de conclusies
van eiseres doch enkel en aileen de conclusies van verweerders, zijnde de verwittigde partijen, ambtshalve uit de debatten kon weren, voor zover deze conclusies
na de wettelijke termijn van twee maanden vanaf de kennisgeving van de rechtsdag werden genomen; dat het bestreden arrest dan ook, door zonder enig onderscheid
de conclusies genomen na het verstrijken
van de termijn vanaf de op 29 december
1993 gedane kennisgeving ambtshalve uit
de debatten te weren, niet aileen het bepaalde in artikel 751, inzonderheid vierde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, heeft geschonden maar tevens, met miskenning
van de rechten van de verdediging van eiseres, op onwettige wijze geweigerd heeft
rekening te houden met het verweer dat eiseres o.m. in haar tweede appelconclusie
van 2 maart 1994 heeft naar voor gebracht
(schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake de eerbied voor de rechten van
de verdediging),
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zodat het bestreden arrest de ingeroepen bepaling en algemeen rechtsbeginsel
heeft geschonden :

Overwegende dat, krachtens artikel 751, § 1, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de verwittigde partij over een terrnijn van twee maanden
vanaf de kennisgeving of de betekening van de verwittiging beschikt om
haar conclusies ter griffie neer te leggen; de conclusies die na het verstrijken van deze termijn zijn neergelegd,
worden ambtshalve uit de debatten geweerd;
Dat de in die bepaling voorgeschreven termijn om conclusies ter griffie
neer te leggen, uitsluitend bedoeld is
voor de partij tegen wie de toepassing van dat artikel is gevraagd;
Dat, krachtens § 2 van hetzelfde artikel, de partij die de toepassing van
artikel 751 heeft gevraagd na het verstrijken van de termijn van twee
maanden, conclusies mag neerleggen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. eiseres in de zakenA.R. 44.829 en
45.940 voor het hof van beroep toepassing heeft gevraagd van artikel 751
van het Gerechtelijk Wetboek;
2. de verweerders hiervan kennis is
gegeven bij gerechtsbrief van 29 december 1993 en de beide zaken werden vastgesteld op de zitting van 14
april1994;
3. G. Lefebvre op 24 februari 1994
en H. Ingelaere op 28 februari 1994
hebben geconcludeerd;
4. op 14 april 1994 de beide zaken in
dezelfde staat werden verdaagd naar
de zitting van 3 november 1994;
5. eiseres op 7 maart 1994 in de
beide zaken tweede conclusies ter griffie van het hof van beroep had neergelegd;
6. G. Lefebvre op 14 maart 1994 in
de beide zaken tweede conclusies ter
griffie van het hof van beroep had
neergelegd;
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7. H. Ingelaere op de zitting van 3
november 1994, datum waarop de
zaak in beraad werd genomen, conclusies had neergelegd in de zaak A.R.
44.829;
Overwegende dat het arrest de hoger vermelde zaken samenvoegt en de
conclusies genomen na het verstrijken van de termijn van twee maanden vanaf de datum van de op 29 december 1993 gedane kennisgeving
ambtshalve uit het debat weert;
Overwegende dat het arrest dat de
voorgeschreven termijn van twee
maanden en het weren van conclusies die na die termijn zijn neergelegd, toepast op de partij die de toepassing van artikel 751 van het
Gerechtelijk Wetboek had gevraagd,
dit artikel schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
II. Op de voorzieningvan G. Lefebvre:
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing waarbij de hoofdvordering van H. Ingelaere tegen de
stad Poperinge gegrond is verklaard de
vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing over de vordering tot vrijwaring die ermede nauw verbonden is;
Dat de voorziening zonder voorwerp

Om die redenen, voegt de zaken
C.95.0149.N en C.95.0275.N; 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.
14 mei 1999 - 1e kamer- Voorzitter :
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Geinger, De Gryse en Houtekier.
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Nr. 282

1e KAMER -14 mei 1999

1° VERZEKERING- LANDVERZEKERINGVERJARING- RECHTSVORDERING VAN DE
VERZEKERAAR TEGEN DE VERZEKERDE- GESPREIDE BETALINGEN - AANVANG VAN DE
VERJARING.

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)AANVANG- LANDVERZEKERING- RECHTSVORDERING VAN DE VERZEKERAAR TEGEN DE
VERZEKERDE- GESPREIDE BETALINGEN.

1o en 2° Zo de uerzekeraar de terugbetaling vordert van bedragen die hi} gespreid in de tijd heeft uitgekeerd aan de
door de {out van de verzekerde benadeelde
partij, moet de driejarige verjaringstermijn worden geacht in te gaan vanaf de
datum van elke uitkering, die de verzekeraar heeft gedaan, nadat is uitgemaakt
dat hij wettelijk verplicht is tot schadeloosstelling van de benadeelde derde; bij
een uitkering gedaan v66r dit uitgemaakt
is, neemt de uerjaringstermijn slechts
aanuang op het ogenblik dat die verplichting tot schadeloosstelling vaststaat (1).
(Art. 32 Verzekeringswet.)
(DE SCHELDE N.V. T. SINNAEVE)
ARREST

(A.R. C.95.0249.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 december 1994 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 32, meer bepaald
artikel 32, al. 1, van de wet van 11 juni
187 4, houdende titel X, Verzekeringen in
het algemeen, van het wetboek van koophandel,
doordat het bestreden arrest, bij hervorming van het vonnis a quo, de regresvordering van eiseres tegen verweerder
slechts gegrond verklaart ten belope van
95.605 frank en verjaard verklaart ten belope van 282.140 frank, de verwijlintresten
(1) Zie Cass., 10 jan. 1992, A.R. 7585, A. C.,
1991-92, nr. 237.
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slechts toekent op 9S.605 frank, de kosten over de partijen omslaat en de zaak
naar de rol verzendt voor verdere afhandeling van de intresten in functie van deze
beslissing,
daarbij overwegend :
"(verweerder) blijft de verjaring van de
regresvordering inroepen en gaat daarbij
terug tot 2 november 1984 als uitgangspunt voor de driejarige verjaringstermijn
van artikel 32, lid 1, van de toen in voege
zijnde Verzekeringswet. Hij stelt dat op die
datum eiseres (... ) het bedrag van 374.130
frank en 2.900 frank blijkt uitbetaald te
hebben aan BVBA B. en verwijst desbetre:ffend naar zijn stuk 3 'Afrekening B.' genoemd volgens de inventaris van genummerde en gebundelde stukken. In die
afrekening worden ondermeer intresten berekend op 374.130 frank tot 2 november
1984, hetgeen is gebeurd in uitvoering van
het dispositiefvan het vonnis hieronder
vernoemd, maar, mits een goede lezing, niet
betekent dat het be drag van 374.130 frank
op 2 november 1984 werd betaald, maar
wel dat dit bedrag op die datum verschuldigd was, waarvan 300.000 frank reeds betaald en 74.130 frank nog niet betaald was
( ... ).

Blijkens het vonnis van 22 mei 1990 van
de rechtbank van eerste aanleg te Veume,
achtste kamer, rechtdoende in politiezaken, in graad van hoger beroep gewezen in
de zaak van het Openbaar Ministerie,
waaraan zich voegde de BVBA B.- op
voortzetting der burgerlijke belangen - tegen (verweerder), vonnis waarvan niet betwist wordt dat het kracht van gewijsde
heeft, werd op 2 november 1984 slechts een
provisie van 300.000 frank betaald aan de
BVBAB.
(Eiseres) stelt onder verwijzing naar de
arresten Cass. van 08.12.1988, R.W. 19881989, 1263-1264, van 13.01.1983, R.W.,
1983-84, 1296 en van 28.05.1986, R.W.
1986-87, 1026, dat de eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat de aanvangstermijn van de driejarige ve:rjaring slechts begon te lopen vanaf de datum waarop het
vonnis van 22 mei 1990 in kracht van gewijsde is getreden, bij welk vonnis werd beslist dat de aan de schadelijder BVBA B. te
Koekelare toekomende schadevergoeding in
hoofdsom 374.130 frank bedroeg waarop op
2 november 1984 door (eiseres) een provisie van 300.000 frank was uitbetaald zodat de saldo-hoofdsom 74.130 frank bedraagt te vermeerderen met 2.900 frank
gedingskosten, zijnde in totaal 77.030 frank
en dat dienvolgens (eiseres) slechts bij dit

664

HOF VAN CASSATIE

vonnis van 22 mei 1990 werd veroordeeld
om de benadeelde derde te vergoeden.
Ter ondersteuning van zijn standpunt
verwijst (verweerder) naar de scheidsrechterlijke tussenkomst, die heeft plaats gehad, bij het bepalen van het uitgangspunt
voor de verjaring. Terecht.
Er dient trouwens vastgesteld dat het
vonnis van 22 mei 1990 voormeld zich voor
wat de 'eigenlijke schade aan de tractor' zelf
betreft volledig schaart achter die scheidsrechterlijke sui-generis overeenkomst en
(terecht) stelt dat er op die 'bindende
derdenbeslissing' niet terug te komen valt,
dit is volgens dit vonnis op de schade voor
het verslag De Grauwe (scheidsrechter) bepaald op 282.140 frank. Ligt het verslag
van De Grauwe hier niet over, de scheidsrechterlijke overeenkomst wel.
(Eiseres) was als verzekeraar van (verweerder) in wezen tot de betaling van dit
laatste bedrag gehouden van zodra strafrechtelijk was vastgesteld geworden dat
haar verzekerde aansprakelijk voor de aanrijding was.
Het wordt niet betwist dat die aansprakelijkheid strafrechtelijk werd vastgesteld bij vonnis van de Politierechtbank van
het kanton Diksmuide in datum 25 maart
1985, en waarin (eiseres) aanwezig was als
vrijwillig tussenkomende partij.
Waar de scheidsrechterlijke overeenkomst dagtekent van 9 april 1984 en (eiseres) op 2 november 1984 een provisie van
300.000 frank heeft betaald, wist (eiseres) vanaf 25 maart 1985 dat zij daarvan
minstens 282.140 frank verschuldigd was
op grond van het scheidsrechterlijk verslag. Die laatste datum geldt voor wat dit
bedrag betreft als uitgangspunt van de verjaring. Dit niet te doen, zou inhouden dat
wanneer wordt betaald mede vanuit en op
basis van een scheidsrechterlijke beslissing, wat in casu het geval was bij de betaling van 2 november 1984, het zou kunnen volstaan om verder (nodeloos) proces te
voeren met de enige bedoeling de verjaringstermijn later te doen ingaan, wat niet
kan, gelet op het gezag van een scheidsrechterlijke beslissing.
Waar de regresvordering van (eiseres)
slechts bij dagvaarding van 26 februari
1991 werd ingeleid was er verjaring ingetreden voor het bedrag van 282.140 frank.
Voor wat het overige van haar vordering betreft is er geen verjaring, daar
slechts door het vonnis van 22 mei 1990
voormeld, werd vastgesteld hoe groot de
schade in globo (schade bepaald als door de
scheidsrechter en de andere niet door hem
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bepaalde schade) was. Die andere schade
kon (eiseres) niet eerder kennen als zijnde
daartoe gehouden dan bij definitieve gerechtelijke beslissing";
terwijl artikel 32, alinea 1, van de verzekeringswet van 1874 bepaalt dat elke
rechtsvordering die voortvloeit uit een verzekeringspolis verjaart door verloop van
drie jaar te rekenen vanaf de gebeurtenis
waarop zij gegrond is;
Zo de verzekeraar een rechtsvordering tot
terugbetaling van door hem aan het slachtoffer van een ongeval betaalde bedragen instelt tegen de verzekerde wegens een grond
van verval, de veijaringstermijn van artikel 32 niet kan lopen voordat de verzekeraar over de rechtsvordering beschikt om
de verzekerde tot terugbetaling te dwingen;
De gebeurtenis waarop die rechtsvordering is gegrond en die verjaringstermijn
doet ingaan, wordt opgeleverd door de betaling door de verzekeraar, nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht is de benadeelde derde te vergoeden;
Het vonnis van de Politierechtbank van
Diksmuide van 25 maart 1985 de aansprakelijkheid van verweerder op strafgebied
weliswaar vastlegt, maar hem op burgerlijk gebied t.a.v. de BVBA B. slechts veroordeelt tot een provisionele schadevergoeding van een frank;
De burgerlijke aansprakelijkheid van verweerder aldus wei in beginsel, maar niet
naar omvang vastgesteld wordt;
Het gemeen verklaren van deze beslissing aan eiseres niet gelijk staat aan een
veroordeling van de verzekeraar om de
derde-benadeelde te vergoeden;
De appelrechter niet vaststelt dat het
vonnis van 25 maart 1985, of de scheidsrechterlijke overeenkomst van 9 april 1984,
ofhet verslag van die scheidsrechter het bewijs inhouden dat eiseres zelf definitief gehouden was om aan de benadeelde een
traktorschade van 282.140 frank te vergoeden;
Slechts het vonnis op 22 mei 1990 inzake afhandeling burgerlijke belangen in
beroep eiseres zelfveroordeelt om 282.140
frank traktorschade te vergoeden,
zodat de appelrechter, op grond van de
vaststelling dat "de scheidsrechterlijke overeenkomst dagtekent van 9 april 1984 en
(eiseres) op 2 november 1984 een provisie van 300.000 frank heeft betaald, (zij)
vanaf 25 maart 1985 (wist) dat zij daarvan minstens 282.140 frank verschuldigd
was op grond van het scheidsrechterlijk
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verslag", niet wettig kon besluiten dat die
laatste datum, voor wat het bedrag van
282.140 frank betreft, het uitgangspunt van
de verjaring is en de regresvordering van
eisers tot beloop van dat bedrag niet wettig ongegrond kon verklaren (schending van
artikel 32, meer bepaald, artikel 32, alinea 1, van de verzekeringswet) :

Overwegende dat, naar luid van artikel 32 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekeringen, elke rechtsvordering die voortvloeit uit een verzekeringspolis ve:rjaart door verloop van
drie jaren, te rekenen van de gebeurtenis waarop ze is gegrond; dat, zo de
verzekeraar de terugbetaling vordert
van bedragen die hij gespreid in de tijd
heeft uitgekeerd aan de door de fout
van de verzekerde benadeelde partij,
de driejarige termijn moet worden geacht in te gaan vanaf de datum van
elke uitkering, die de verzekeraar
heeft gedaan, nadat is uitgemaakt dat
hij wettelijk verplicht is tot schadeloosstelling van de benadeelde derde;
dat bij een uitkering gedaan v66r dit
uitgemaakt is, de verjaringstermijn
slechts aanvang neemt op het ogenblik dat die verplichting tot schadeloosstelling vaststaat;
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Overwegende dat het arrest op
grond van deze gegevens wettig beslist:
1. dat eiseres, als verzekeraar van
verweerder, na het vonnis van 25
maart 1985 "op de hoogte was" en "tot
betaling gehouden was" van minstens
282.140 frank als schadevergoeding
aan de B.V.B.A. Borvan;
2. dat de verjaringstermijn van de
regresvordering met betrekking tot dit
op 2 november 1984 betaald bedrag
aanvang nam op 25 maart 1985;
3. dat de regresvordering met betrekking tot dit bedrag verjaard was
vermits de dagvaarding dateert van 26
februari 1991;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt :

1. dat bij een voor de partijen bindend scheidsrechterlijk verslag van 9
april 1984 de schade aan de tractor
van de derde-benadeelde B.V.B.A. Borvan op 282.140 frank werd bepaald;
2. dat eiseres als verzekeraar van
verweerder op 2 november 1984 een
provisie van 300.000 frank aan deze
schadelijdster heeft uitbetaald;
3. dat verweerder bij niet aangevochten vonnis van de Politierechtbank te Diksmuide van 25 maart 1985
veroordeeld werd tot betaling van een
schadevergoeding van 1 frank provisioneel aan de B.V.B.A. Borvan en aldus aansprakelijk werd gesteld voor de
schadelijke gevolgen van het ongeval;
4. dat dit vonnis bindend werd verklaard ten aanzien van eiseres;

Nr. 283

18

KAMER-

14 mei 1999

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER VAN EEN GEBREKKIGE ZAAK- BEWIJS.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE - ALGEMEEN -SCHADE VEROORZAAKT DOOR RET
GEBREK VAN EEN ZAAK DIE MEN ONDER ZIJN
BEWAKING HEEFT- "ONOVERKOMELIJKE ONWETENDHEID" VAN HET GEBREK- GEVOLG.

1o Het vermoeden van {out dat op de be-

waarder van de gebrekkige zaak rust, kan
slechts worden weerlegd zo het bewijs
wordt geleverd dat de schade niet aan een
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gebrek van de zaak maar aan een
vreemde oorzaak te wijten is (1). (Art.
1384, eerste lid, B.W.)
2° De onoverkomelijke onwetendheid om-

trent het gebrek van de zaak neemt de
aansprakelijkheid van de bewaarder van
de zaak voor de schade die de zaak veroorzaakte, niet weg (2). (Art. 1384, eerste lid, B.W.)
(VLAAMS GEWEST
T. MERCATOR & NOORDSTAR N.V.)
ARREST

(A.R. C.98.0241.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 september 1997 in
laatste aanleg gewezen door de
Politierechtbank te Dendermonde;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, en 149
van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994,
doordat het bestreden vonnis eisers vordering, strekkende tot veroordeling van verweerster tot betaling ten titel van schadevergoeding van een bedrag van 14.912
frank, meer vergoedende en gerechtelijke
intrest, wegens schade aan de metalen
vangrails op de E17 richting Antwerpen, ingevolge een verkeersongeval op 23 mei
1992 te Laarne, veroorzaakt door de verzekerde van verweerster, ongegrond verklaart op volgende gronden :
"2. Standpunt van de partijen :
(Eiser) acht verzekerde van (verweerster)
verantwoordelijk wegens inbreuk op art.
1384, eerste lid, B.W., nl. het vermoeden
van aansprakelijkheid dat op de bewaarder van een gebrekkige zaak rust.
(Verweerster) is van oordeel dat zij niet
aansprakelijk is wegens toeval of overmacht.
3. Bespreking:
Uit de informatie, verstrekt door het
geseponeerde strafdossier, kan ter beoor(1) Zie Cass., 13 mei 1993, A.R. 9663, nr. 235;
28 feb. 1992, A.R. 7224, nr. 343; 5 juni 1987, A.R.
5269, nr. 599.
(2) Cass., 9 nov. 1979, A. C., 1979-80, nr. 164.
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deling der verantwoordelijkheden worden weerhouden dat :
-de verzekerde van (verweerster) tegen de metalen vangrails terechtkwam,
klaarblijkelijk na een klapband links vooraan,
- luidens onderzoek van de door het
Openbaar Ministerie aangestelde deskundige moet de buitenkant van de linker voorband ergens tegenaan geschuurd hebben
een paar dagen v66r het ongeval waarbij
rubber en een deel van de canvaswikkeling
over een klein oppervlak werden weggeschuurd.
De verzwakte staat van de band kon
voorafniet worden aangevoeld noch visueel vastgesteld door de bestuurder.
Het gebeuren- aldus de deskundige was voor de bestuurder een geval van overmacht.
Overmacht bestaat in een onvoorzienbare en onweerstaanbare gebeurtenis,
waarbij volgende cumulatieve voorwaarden moeten vervuld zijn :
a) de overmachtsituatie mag degene die
er zich op beroept niet toerekenbaar zijn,
met name mag aan de handelende persoon niet kunnen verweten worden dat hij
de overmacht zelf in het leven heeft geroepen;
b) de handelende persoon moet gehandeld hebben zoals van een zorgvuldig en
omzichtig persoon in dezelfde omstandigheden mocht verwacht worden.
De bestuurder die de controle over zijn
voertuig verliest en niet kan stoppen voor
een voorzienbare hindernis, in casu een metalen vangrail, kan zich slechts van zijn
aansprakelijkheid bevrijden indien hij het
bewijs levert van overmacht of vreemde
oorzaak die hem de controle over zijn voertuig deed verliezen (zie: Brussel, 26 juni
1986, Verkeersrecht, 1987, 90).
Dit bewijs werd geleverd; de vordering is
ongegrond" (vonnis pp. 1-2),
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden
vonnis noch door bovenstaande overwegingen, noch door enige andere, een antwoord
verstrekt op het door eiser in zijn conclusie voorgedragen verweer, gesteld in volgende bewoordingen :
"1. (Eiser) baseert zijn eis op artikel 1384
lid 1 of m.a.w. het vermoeden van aansprakelijkheid dat op de bewaarder van een gebrekkige zaak rust.
De gebrekkige zaak is in casu de auto
waarmee de verzekerde van (verweerster)
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reed of, meer specifiek, de linkervoorband
van deze wagen.
Deze voorband vertoonde een gebrek te
weten een abnormaal kenmerk waardoor
hij niet meer beantwoordde aan zijn normale bestemming.
De band sprong immers plots stuk omdat, bij een vorig maneuver, een deel van
het loopvlak was weggeschuurd.
(Eiser) vordert derhalve niet op grond
van art. 1382-1383 BW en wenst dus geen
fout of nalatigheid in hoofde van de bestuurder aan te tonen zodat de discussie
terzake irrelevant is.
2. (Verweerster) maakt, bewust of onbewust, de fundamentele fout dat zij het bewijs van het gebrek als oorzaak van de
' schade verwart met de oorzaak van het gebrek.
De rechtspraak heeft met name reeds
herhaalde malen beklemtoond dat noch de
partijen noch de rechter zich onledig moeten houden met een onderzoek naar de
technische oorzaak van een gebrek.
Dit is helemaal niet de bedoeling van het
vermoeden van aansprakelijkheid dat op
die wijze totaal dode letter zou blijven omdat het slachtoffer zou worden opgezadeld met een onmogelijke bewijslast.
(Verweerster) maakt dan ook een verkeerde toepassing van artikel 1384, eerste lid, BW waar zij meent dat het gebrek
zou kunnen veroorzaakt zijn door een
vreemd voorwerp of door een daad van een
derde.
Om aan de aansprakelijkheid te ontsnappen dient de bewaarder te bewijzen,
niet wat de oorzaak is van het gebrek,
maar wel wat de oorzaak is van de schade.
Aileen als de bewaarder bewijst dat de
schade werd veroorzaakt door overmacht
enz., dan aileen wordt het causaal verband doorbroken : anders niet.
Hoe het gebrek werd veroorzaakt speelt
geen rol.
Dit alles onafgezien van het verregaande
speculatief karakter van de zogenaamde
mogelijke oorzaken van het gebrek.
Een klapband is een schoolvoorbeeld van
een gebrekkige zaak.
De belangrijke nuances voor een correcte toepassing van art. 1384, eerste lid,
BW worden besproken in: H. Vandenberghe e.a., Overzicht rechtspraak uit onrechtmatige daad, TPR 1980 p. 1232 in fine
en 1248 sub B; Idem TPR 1995, p. 1317 nr.
74)" (conclusie pp. 1-2).
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Eiser aldus op omstandige wijze benadrukte dat de oorzaak van het gebrek, en
inzonderheid de omstandigheid dat het gebrek door toeval zou veroorzaakt zijn, niet
dienstig is voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de bewaarder van de gebrekkige zaak, en dat deze zich slechts van
zijn aansprakelijkheid kan bevrijden door
aan te tonen dat niet het gebrek, maar een
vreemde oorzaak de schade veroorzaakte.
Het bestreden vonnis evenwel, na op
grond van de bevindingen van de door het
Openbaar Ministerie aangestelde deskundige te hebben vastgesteld wat de oorzaak
van de klapband was, de criteria van overmacht onderzoekt, en besluit dat de verzekerde van verweerster door overmacht de
controle over zijn voertuig had verloren.
Het vonnis aldus nalaat aan te geven
waarom de gebrekkige band als oorzaak
van het controleverlies over het voertuig en
het ongeval bevrijdend werkt, en waarom
niet moet nagegaan worden of, zoals door
eiser in conclusie aangevoerd, het ongeval en de daaruit ontstane schade, door
overmacht, andere dan het gebrek van de
band, werd veroorzaakt,
zodat het bestreden vonnis aldus eisers
conclusie onbeantwoord laat en dienvolgens
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel149 van de gecoi.irdineerde Grondwet);
terwijl, tweede onderdeel, het vermoeden van aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak, neergelegd in
artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wethoek, slechts kan worden weerlegd voor zover de bewaarder bewijst dat niet het gebrek van de zaak, maar de schade aan een
vreemde oorzaak te wijten is, met name
toeval, overmacht, daad van een derde of
van het slachtoffer.
Het gebrek zelf door de bewaarder van de
zaak niet als een geval van overmacht kan
ingeroepen worden, nu hierdoor artikel
1384, eei'ste lid, in fine, van het Burgerlijk Wetboek, iedere bestaansreden zou verliezen;
Niet het gedrag of de houding van de
aangesprokene, maar louter het feit dat hij
bewaarder is van een gebrekkige zaak, de
grondslag vormt van de aansprakelijkheid op grond van artikel1384, eerste lid,
in fine, van het Burgerlijk Wetboek;
De omstandigheid dat het gebrek van de
zaak door een normaal, zelfs grondig onderzoek van de zaak niet kan ontdekt worden en aldus onnaspeurbaar was en door de
bewaarder van de zaak onmogelijk kon gekend zijn, evenmin als de omstandigheid
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dat de bewaarder van de gebrekkige zaak
gehandeld heeft zoals een normaal voorzichtig persoon, kunnen afbreuk doen aan
de aansprakelijkheid van de bewaarder van
de gebrekkige zaak op grond van artikel
1384, eerste lid, in fine, van het Burgerlijk Wetboek;
Het bestreden vonnis de door eiser aangevoerde aansprakelijkheid van de verzekerde van verweerster als bewaarder van
een gebrekkige zaak verwerpt op grond van
de enkele vaststelling dat deze door overmacht (de klapband) de controle over zijn
voertuig heeft verloren, waarbij het tevens vaststelt dat de verzwakte staat van
de band vooraf niet kon worden aangevoeld of visueel worden vastgesteld door de
bestuurder en, impliciet, dat de bestuurder gehandeld heeft zoals een zorgvuldig en
omzichtig persoon;
Het aldus de aansprakelijkheid van de
verzekerde van verweerster verwerpt, niet
op grond van de vaststelling dat de schade
niet aan het door eiser aangevoerde gebrek te wijten was maar aan een vreemde
oorzaak, maar wel door het door eiser aangevoerde gebrek zelf als overmacht aan te
merken, inzonderheid door te wijzen op de
verborgen aard van het gebrek en de afwezigheid van fout in hoofde van de bestuurder,
zodat het bestreden vonnis op grond van
de enkele vaststelling dat de door eiser als
een gebrek van de zaak aangevoerde feiten overmacht opleverden voor de verzekerde van verweerster, niet wettig de aansprakelijkheid van deze verzekerde als
bewaarder van een gebrekkige zaak kon
uitsluiten en eisers vordering, op deze
grond gestoeld, als ongegrond afwijzen
(schending van artikel 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vermoeden
van fout dat krachtens artikel 1384,
eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, op de bewaarder van de gebrekkige zaak rust, slechts kan worden
weerlegd zo het bewijs wordt geleverd dat de schade niet aan een gebrek van de zaak maar aan een
vreemde oorzaak te wijten is; dat de
onoverkomelijke onwetendheid omtrent het gebrek van de zaak, de aansprakelijkheid van de bewaarder van
de zaak voor de schade die de zaak
veroorzaakte, niet wegneemt;
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Overwegende dat de rechter oordeelt dat de schade werd veroorzaakt
door het gebrek van de zaak, maar dat
verweerder, de bewaarder van de gebrekkige zaak, niet aansprakelijk kan
worden gesteld wegens overmacht en
deze overmacht afleidt uit de omstandigheid dat de oorzaak van het gebrek door verweerder niet vooraf kon
"worden aangevoeld noch visueel vastgesteld";
Dat door aldus te oordelen de rechter de in het onderdeel aangewezen
wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit
vonnis 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
Politierechtbank te Gent.
4 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter- 1krslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Geinger.
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1e KAMER- 14 mei 1999
1° RECHTBANKEN -

ALGEMEEN- BESLISSING GEGROND OP DE RECHTSLEER

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - BESLISSING
GEGROND OP DE RECHTSLEER

3° BESLAG- BEWAREND BESLAG- BESLAG
ONDER DERDEN- UIT HANDEN GEVEN VAN
DE SOMMEN OF ZAKEN DIE HET VOORWERP
ZLJN VAN HET BESLAG- SANCTIE- VEREISTE.

1 o en 2° De rechter die zijn beslissing
grondt op een wetsbepaling volgens de eigen ontleding die hij ervan geeft en waarbij hij aangeeft dat die aansluit bij de leer
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van de meeste commentatoren, geeft aan
die rechtsleer geen algemene en als regel geldende draagwijdte (1). (Art. 6
Ger.W.)
3° De derde beslagene kan slechts schul-

denaar worden verklaard van de oorzaken van het beslag indien hi} de sammen of zaken die het voorwerp zijn van
het beslag uit handen geeft nadat hi}
reeds kennis had of diende te hebben van
de akte van beslag onder derden (2). (Art.
1451 Ger.W.)
(KREIS, KLASSERT
T. VAN DRIESSCHE, SCHEERLINCK)
ARREST

(A.R. C.95.0456.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 mei 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 6, 32, 38, 870,
1042, 1451 van het Gerechtelijk Wetboek
en 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het Hof van Beroep te Gent bij
het bestreden arrest van 30 mei 1995 het
vonnis a quo, waarbij verweerders bij toepassing van artikel1451 van het Gerechtelijk Wetboek werden veroordeeld tot betaling van de sommen van 642.454 frank en
85.920 frank, meer de intresten, teniet doen
en opnieuw recht doende eisers' vordering als ongegrond afwijst op volgende
gronden:
'1. Nopens de toepassingvan artikel1451
Ger.W.
Luidens deze bepaling mag de derdebeslagene "vanaf de ontvangst van de akte
houdende derden-beslag" de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag,
niet meer uit handen geven, op straffe van
gewoon schuldenaar te worden verklaard
voor de oorzaken van het beslag, onver(1) Zie Cass., 12 dec. 1985, A.R. 7373, nr. 254;
12 april 1994, A.R. P.93.0230.N, nr. 170.
(2) DE LEVAL, G., La saisie-arret, Liege, 1976,
163, nr. 106.
Vgl., wat uitvoerend beslag onder derden betreft, art. 1544 Ger.W. en Cass., 20 jan. 1989, A.R.
6141, nr. 30, met de conclusie van procureurgeneraal Krings.
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minderd schadevergoeding ten aanzien van
de partij, indien daartoe grond bestaat.
Indien het beslag als onmiddellijke uitwerking heeft dat de fondsen die de derde
aan de schuldenaar verschuldigd is, on beschikbaar worden, dan wordt niettemin
aanvaard dat de sanctie van artikel1451
Ger.W. slechts kan worden opgelegd, indien de derde aansprakelijk is voor het
overtreden van het bedoeld verbod.
De meeste commentatoren nemen immers aan dat de derde een fout moet hebben begaan door het beslag te miskennen
dat hem om een regelmatige wijze werd betekend, hetgeen impliceert dat hij de
beslagakte kende en dus op schuldige wijze
hiermee geen rekening heeft gehouden (... ).
Hoewel de wetgever voor het derdenbeslag geen speciale betekeningswijze oplegt, ligt het toch voor de hand dat de betekening aan de persoon (art. 33 Ger.W.)
het meest doeltreffend procede is om de
derde onmiddellijk en rechtstreeks kennis te geven van het beslag.
Bij de andere betekeningswijzen neemt
de geadresseerde slechts kennis van de
beslagakte na de betekening (... ).
Hieruit volgt dat, zelfs wanneer de akte
van beslag op regelmatige wijze werd betekend, de derde mag bewijzen dat hij te
goeder trouw aan de beslagene heeft betaald, omdat hij de beslagakte niet kende.
Toch zou het niet opgaan hem de volledige bewijslast daarvan te doen dragen.
De eerste rechter heeft dus terecht geoordeeld dat (verweerders) de sanctie van artikel1451 Ger.W. slechts kunnen oplopen,
indien er voldoende aanwijzingen zijn dat
zij van de beslagakte kennis hebben genomen.
II. Nopens de kennisname van het beslag.
Het beslag werd ter zake betekend door
achterlating van het afschrift overeenkomstig artikel 38, § 1, Ger.W.
Dit gebeurde op 08.04.1988 om 18.20 uur,
een vrijdagavond, zodat de gerechtsdeurwaarder slechts o-p 11.04.1988, de eerstvolgende werkdag, de aangetekende brief
kon versturen waarvan sprake in artikel
38, § 1, derde lid.
Deze briefkonden (verweerders) dus niet
tijdig ontvangen, nu de betaling volgens
(verweerders) gebeurde maandagvoormiddag, 11.04.1988 om 9.00 uur, ten
kantore van notaris Roossens, hetgeen niet
wordt betwist.
Dit gebrek in de betekening, dat luidens de bedoelde bepaling aanleiding kan
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zijn voor de rechter om te gelasten dat een
nieuwe brief, onder aangetekende omslag,
wordt gericht aan de geadresseerde van het
exploot (art. 38, § 1, laatste lid), maakt het
bijzonder moeilijk om op redelijke gronden aan te nemen dat (verweerders) het bestaan van de beslagakte kenden.
Ret enkele feit dat zij uit dezelfde bus,
waarin het afschrift van het beslagexploot
was achtergelaten, de zaterdagkrant hebben genomen, biedt geen voldoende zekerheid om aan te nemen dat (verweerders)
toen ook noodzakelijk het afschrift van de
beslagakte hebben moeten zien liggen.
Ret is evenmin bewezen dat (verweerders) tijdens het weekend en v66r 9.00 uur
op maandag 11.04.1988 hun bus hebben gelicht.
Voorts kan geen rekening gehouden worden met bepaalde mededelingen die een andere gerechtsdeurwaarder, naar aanleiding van het bewarend beslag bij de
beslagene, zou hebben gedaan aan de echtgenote van deze laatste betreffende het
derdenbeslag dat zijn collega De Voet nog
dezelfde dag aan haar dochter zou betekenen. (Verweerders) ontkennen ten stelligste ook langs die weg over het beslag te zijn
ingelicht. Deze broze gegevens kunnen niet
de leemte in de betekening van het beslag verhelpen. Er is dus niet op afdoende
wijze bewezen dat (verweerders) van het
beslag waren ingelicht.
Ret bewijs dat zij niet te goeder trouw
aan de beslagene hebben betaald, is dus
niet geleverd.
De eerste rechter heeft ten onrechte de
sanctie van artikel1451 Ger.W. toegepast",

terwijl, eerste onderdeel, de rechters in de
zaken, die aan hun oordeel onderworpen
zijn, geen uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking mogen doen,
Te dezen artikel.1451 van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de derdebeslagene vanaf de ontvangst van de akte
houdende derden-beslag de sommen of zaken die het voorwerp van het beslag uitmaken niet meer uit handen mag geven op
straffe van gewoon schuldenaar te worden verklaard en dit onverminderd schadevergoeding ten aanzien van de partij indien daartoe grond bestaat, ter discussie
voorlag,
Ret hof van beroep in dat verband verwijst naar de stelling van de meeste commentatoren die aannemen dat de derde een
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fout moet hebben begaan door met de beslag op schuldige wijze geen rekening te
houden,
Ret zich bij deze stelling aansluit zonder hiervoor enige reden op te geven, aldus dit standpunt tot een algemene regel
verheffende,
Artikel1451 van het Gerechtelijk Wethoek, dat ter bescherming van de beslaglegger werd ingesteld, weliswaar geen andere voorwaarde voor de toepassing van de
sanctie dan het uit handen geven van de
goederen na ontvangst der beslagakte stelt,

zodat het bestreden arrest, dat steunt op
het standpunt van de meeste commentatoren der wet, zonder te zeggen waarom het
zich bij dit standpunt aansluit, hieraan een
algemene en als regel geldende draagwijdte geeft (schending van artikel 6 van
het Gerechtelijk Wetboek) en bovendien
door als voorwaarde voorop te stellen dat
de derde-beslagene op schuldige wijze met
de beslagakte geen rekening moet gehouden hebben aan artikel1451 van het Gerechtelijk Wetboek een voorwaarde toevoegt (schending van artikel1451 van het
Gerechtelijk Wetboek) :
tweede onderdeel, artikel 1451 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de derdebeslagene vanaf de ontvangst van de akte
houdende derdenbeslag de sommen ofvoorwerpen, die het voorwerp van het beslag
uitmaken, niet meer uit handen mag geven op straffe van gewoon schuldenaar te
worden verklaard en dit onverminderd
schadevergoeding ten aanzien van de partij indien daartoe grond bestaat,
Aan voornoemde voorwaarde is voldaan
zodra de akte houdende derdenbeslag aan
de derde werd betekend, vermits de betekening bestaat in de afgifte van een afschrift van de te betekenen akte bij
deurwaardersexploot,
Uit artikel 38, § 1 van het Gerechtelijk
Wetboek volgt dat, zo de betekening noch
aan de persoon noch aan de woonplaats
kan geschieden, zij bestaat in het achterlaten door de gerechtsdeurwaarder aan de
woonplaats of, bij gebrek aan woonplaats,
aan de verblijfplaats van de geadresseerde,
van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag,
De betekening in dat geval is voltrokken, en derhalve het exploot geacht in ontvangst te zijn genomen, op het ogenblik van
het achterlaten van voornoemde gesloten
oms lag,
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Hieraan geen afbreuk wordt gedaan door
de vereiste van het versturen van een aangetekende brief, uiterlijk de eerste werkdag die volgt op de aanbieding van het exploot, waarvan de naleving zelfs niet op
straffe van nietigheid is voorgeschreven,
De rechter wellicht kan gelasten dat een
nieuwe brief onder aangetekende omslag
wordt gericht tot de geadresseerde van het
exploot, wanneer deze vorm verzuimd of onregelmatig is verricht, zonder dat deze formaliteit weliswaar van aard is een nieuwe
termijn te doen lopen, dan wel het exploot
iedere uitwerking te ontzeggen,
Van voornoemde regel bij artikel1451
van het Gerechtelijk Wetboek niet wordt afgeweken,
De derde-beslagene zich derhalve niet
meer van de gelden, die hij onder zich
houdt, mag ontdoen vanafhet ogenblik der
betekening op straffe van hoger aangehaalde sanctie,
Te dezen vaststond dat de omslag op 8
april 1988 om 18.20 uur in de brievenbus
van verweerders werd achtergelaten, gegeven dat als dusdanig door verweerders
niet werd betwist,
zodat het bestreden arrest, dat de omstandigheid dat de aangetekende brief verweerders eerst op 11 april 1988 werd toegezonden, zijnde de dag waarop zij de in
beslag genomen gelden uit handen gaven, beschouwt als een gebrek der betekening, artikel 38, § 1 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt en bovendien, gelet op de
gedane vaststellingen, niet wettig kon beslissen dat verweerders zich na 8 april 1988
nog wettig konden ontdoen van de gelden
zonder het onbeschikbaar karakter, volgend uit de ontvangst der beslagakte, te
miskennen (schending van artikel 32, 38 en
1451 van het Gerechtelijk Wetboek):
derde onderdeel, overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek iedere partij het bewijs moet leveren van de
feiten die zij aanvoert,
Te dezen verweerders aanvoerden geen
kennis genomen te hebben van het in hun
brievenbus op vrijdag 8 april 1988 gedeponeerde afschrift van de beslagakte vooraleer zij op maandag 11 april1988 een bedrag van 1.350.000 frank ter studie van
notaris Roosens te Wichelen in diens handen stortten,
Het hen derhalve toekwam hiervan het
bewijs te leveren,
zodat het bestreden arrest, dat eisers'
vordering afwijst omdat niet op afdoende
wijze het bewijs werd geleverd dat ver-
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weerders van het beslag waren ingelicht en
aldus aan eisers de bewijslast opleggen van
de omstandigheid dat verweerders wel degelijk v66r 11 april 1988 van de inhoud der
omslag kennis namen, de regels inzake de
bewijslast miskent (schending van artikelen 870 en 1042 van het Gerechtelijk Wethoek, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en
voor zoveel als nodig 1451 Gerechtelijk
Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest met de
in het middel weergegeven redenen
zijn beslissing niet steunt op de leer
van de "meeste commentatoren" waaraan het een algemene en als regel geldende draagwijdte zou toekennen;
Dat het zijn beslissing grondt op artikel1451 van het Gerechtelijk Wethoek volgens de eigen ontleding die het
ervan geeft en waarbij het aangeeft
dat die aansluit bij de leer van de
meeste commentatoren;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende verder dat artikel
1451 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat vanaf de ontvangst van de
akte houdende beslag onder derden, de
derde-beslagene de sommen of zaken
die het voorwerp zijn van het beslag,
niet meer uit handen mag geven, op
stra:ffe van gewoon schuldenaar te
worden verklaard voor de oorzaken
van het beslag, onverminderd schadevergoeding ten aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat;
Dat artikel 1452, eerste lid, van dit
wetboek bepaalt dat binnen vijftien
dagen na het beslag onder derden, de
derde gehouden is verklaring te doen
van sommen en of zaken die het voorwerp zijn van het beslag;
Overwegende dat in tegenstelling tot
het voormelde artikel1452, eerste lid,
dat de termijn voor de verplichting van
verklaring doet ingaan vanaf de betekening van het beslag, het voormelde artikel1451 de sanctie slechts
toelaat in zoverre de derde-beslagene
de akte van beslag onder derden heeft
ontvangen;
Dat daaruit volgt dat de derdebeslagene slechts schuldenaar kan
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worden verklaard voor de oorzaken
van het beslag, indien hij de sommen
of zaken die het voorwerp zijn van de
akte van beslag uit handen geeft nadat hij reeds kennis had of diende te
hebben van de akte van beslag onder derden;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest geenszins beslist dat de betekening door achterlating van een afschrift overeenkomstig artikel 38, § 1,
van het Gerechtelijk Wetboek, gebrekkig is, maar oordeelt dat zij moet worden beschouwd als een wijze van betekening die minder garanties biedt
van effectieve en onmiddellijke kennisname dan de betekening aan de
persoon;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest op
grand van de feitelijke gegevens die
het aangeeft, oordeelt dat niet bewezen is dat de verweerders kennis hadden van het beslag onder derden v66r
hun betaling op 11 april 1988 om negen uur;
Dat het de bewijslast van het feit
dat de verweerders geen kennis hadden van het beslag, tussen de partijen binnen de grenzen gesteld door
artikel 870 van het Gerechtelijk Wethoek verdeelt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
14 mel 1999 -1e kamer- Voorzitter:
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Geinger en Verbist.
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3e KAMER - 17 mei 1999

1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD ONMIDDELLIJKE WERKING- WERKLOOSHEID
- RECHT OP UITKERING - LANGDURIGE
WERKLOOSHEID - IN AANMERKING TE NE·
MEN PERIODE.

2° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID -IN
AANMERKING TE NEMEN PERIODE- WETTEN.
DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITENWERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD - ONMIDDELLIJKE WERKING
- DRAAGWIJDTE.

3° WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID -BEGINSEL VAN DE EERBIEDIGING VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN RECHT OP
RECHTSZEKERHEID- TOEPASSING- VOORWAARDEN.

4o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- BEGINSEL VAN DE EERBIEDIGING VAN HET
GEWETTIGD VERTROUWEN- TOEPASSINGVOORWAARDEN- WERKLOOSHEID- RECHT
OP UITKERING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID.

5o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
-RECHT OP RECHTSZEKERHEID- TOEPASSING- VOORWAARDEN- WERKLOOSHEIDRECHT OP UITKERING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID.

6° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER- DEVOLUTIEVE KRACHT- BEGRIP.

1o en 2° Sinds 1 augustus 1989 kan het
recht op werkloosheidsuitkeringen van de
in art. 155ter en 143, § 2, tweede lid,
Werkloosheidsbesluit 1963 bedoelde werkloze worden geschorst als de duur van
zijn werkloosheid het dubbel overschrijdt
van de gemiddelde werkloosheidsduur in
het ambtsgebied van het gewestelijk bureau waarvan hij afhangt en voor de leef
tijdscategorie en het geslacht waartoe hi}
behoort; die schorsing gaat in ten vroegste op de eerste dag van de derde maand
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die volgt op het einde van de vrijstelling en, voor de berekening van de in art.
143 Werkloosheidsbesluit 1963 bedoelde
werkloosheidsduur, wordt rekening gehouden met alle dagen van volledige
werkloosheid, ook al vielen die dagen v66r
1 augustus 1989 (1); daaruit volgt evenwe! niet dat die werkloze, om in voorkomend geval te ontsnappen aan de schorsing van zijn werkloosheidsuitkeringen,
zou moeten aantonen dat hi} uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen
heeft verricht om werk te vinden gedurende de periode waarin hi} voornoemde
vrijstelling genoot. (Art. 2 B.W.; art. 143,
§ 2, tweede lid, en § 7 (2), en art. 155ter
(3) Werkloosheidsbesluit 1963; art. 63, §
1 (4), M.B. 4 juni 1964.)
3°, 4° en 5° Uit de overweging dat de werkloze misleid kan zijn geweest omtrent zijn
werkelijk statuut en, bijgevolg, omtrent de
aard van zijn verplichtingen, doordat de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hem
in september 1991 een formulier ter ondertekening heeft voorgelegd dat hem kon
doen geloven dat hi} vrijgesteld bleef van
art. 143 Werkloosheidsbesluit 1963, kan
de rechter niet wettig afleiden dat, met
toepassing van de beginselen van vertrouwen en zekerheid, voornoemd art. 143
geen toepassing kan vinden. (Art. 143
Werkloosheidsbesluit 1963 (5); algemeen rechtsbeginsel van het rechtmatig vertrouwen; algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid.)
6° Door het hoger beroep gaat het geschil op
de appelrechters over met alle feitelijke en
juridische vragen die daarmee samenhangen (6). (Art. 1068 Ger.W.)
(1) Cass., 9 jan. 1995, A.R. S.94.0064.F, nr. 14;
raadpl. artt. 80, eerste lid, 1 o en 2o, d, 83, § 3, en
90 K.B. 25 nov. 1991; art. 56, § 1, eerste en
tweede lid, M.B. 26 nov. 1991.
(2) Art. 143 na de wijziging ervan bij artt. 3 en
6 K.B. 12 juli 189.
(3) Art. 155ter na de wijziging ervan bij artt.
4 en 6 K.B. 12 juli 1989.
(4) Art. 63, § 1, na de wijziging ervan bij artt.
1 en 3 M.B. 4 aug. 1989.
(5) Art. 143 na de wijziging ervan bij artt. 3 en
6 K.B. 12 juli 1989.
(6) Cass., 18 mei 1998, A.R. S.97.0149.N, nr.
260; raadpl. Cass., 17 okt. 1946 (Bull. en Pas.,
1946, I, 365); noot E.L. onder Cass., 20 nov. 1980,
A.R. 6175, nr. 176.

(R.VA. T. LEURQUIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.97.0063.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 februari 1997 gewezen door het Arbeidshof te Bergen,
rechtdoende op verwijzing;
Gelet op het arrest van het Hof van
9 januari 1995 (7);
Over het middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat wetten en verordeningen niet terugwerken, schending
V::;tn de artikelen 2, 1382 van het BurgerhJk Wetboek, 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek, 143, §§ 1 (inzonderheid eerste lid)
2 (inzonderheid tweede lid), 4 (inzonder~
heid eerste lid), 5 (inzonderheid eerste lid)
en 7, 155ter van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorzi~n.ing ~~ werkl~osh.~id, arti.kel143, geWIJZigd biJ het koninkliJk beslmt van 12 juli
1989 en artikel 155ter, zoals het in het koninklijk besluit van 20 december 1963 is ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 februari 1985 en zoals het gewijzigd is bij het
koninklijk besluit van 12 juli 1989 63 § 1
van het ministerieel besluit van 4 j{uu l964
inzake werkloosheid, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 augustus 1969 (lees
1989), en, voor zover nodig, 82, § 2 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering,
doordat verweerster, die sinds januari
1984 volledig werkloos is, op 1 september
1987, op grand van artikel155ter van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, om sociale en familiale redenen
werd vrijge~teld van de toepassing van bepaalde arhkelen van dat koninklijk besluit; dat die vrijstelling telkenmale met
een jaar werd verlengd op 1 september
1988, 1989, 1990 en 1991; dat zij met name
vrijgesteld werd van de toepassing van artikel 143 van het koninklijk besluit tot 1
augustus 1989, dag waarop de nieuwe tekst
van artikel 155ter in werking is getreden; dat het arrest bijgevolg het beroepen vonnis bevestigt en de op 6 december
199~ a~ verwe~rs~er ter kennis gebrachte
beshssmg vermehgt van de gewestelijke
werkloosheidsinspecteur waarbij haar recht
(7) A.R. S.94.0064.F, nr. 14.
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op werkloosheidsuitkering vanaf 1 november 1992 met toepassing van artikel 143
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 werd geschorst, op grond dat haar
werkloosheidsduur meer dan het dubbel (78
maanden) bedroeg van de gemiddelde
werkloosheidsduur in het gewest; dat het
arrest die beslissing hierop grondt dat (A)
(a) het beginsel dat wetten niet terugwerken niet eraan in de weg staat dat de periode van 1 september 1987 tot 1 augustus 1989 in aanmerking wordt genomen
voor de berekening van de werkloosheidsduur van verweerster; "( ... ) (dat) evenwel
(... ) andere algemene beginselen terzake eraan in de weg staan dat de tijdens die periode verlopen dagen meegerekend wor-den;( ... ) dat het toentertijd geldende artikel
155ter niet alleen vrijstelling van stempelcontrole verleende maar ook tot gevolg had
dat de werkloze op wie die vrijstelling van
toepassing was, niet voorkwam op de lijst
van werkzoekenden en niet verplicht was
iedere passende dienstbetrekking te aanvaarden; (. .. ) dat hij in dat geval een bijzondere uitkering ontving die lager lag dan
de gewone werkloosheidsuitkeringen, maar,
vooral, dat hij uitdrukkelijk vrijgesteld was
van artikel143, zodat het begrip langdurige werkloosheid niet op hem van toepassing was; (b) (... ) dat, voor de periode na 1
augustus 1989, na de wijziging van artikel 155ter, waarbij de verwijzing naar artikel 143 was weggelaten, er, gelet op de
met de laatstgenoemde maatregelen beoogde doelstellinden, van een werknemer
die de in artikel 155ter bedoelde vrijstelling geniet, niet kan worden geeist dat hij
terzelfder uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen verricht om werk te vinden, dat hij wegens zijn loopbaanonderbreking gerechtigd is te weigeren; dat
immers eraan herinnerd dient te worden
dat artikel143 bedoeld was om de werkloosheidsuitkeringen te ontzeggen aan de
werklozen wier abnormaal langdurige
werkloosheid aantoont dat zij niet echt bereid zijn te werken en niet langer als onvrijwillig werklozen kunnen worden beschouwd (.. .); (c) (... ) dat (verweerster) zich
voorts weldoordacht beroept op de algemene beginselen van vertrouwen en rechtszekerheid, aangezien vaststaat dat het formulier 155ter, dat haar ter ondertekening
is voorgelegd in september 1981 (lees 1991),
dus na de wetswijziging, niet in overeenstemming was met die wet, aangezien dat
formulier, onder de opgesomde bepalingen waarop de vrijstelling sloeg, nog steeds
gewag maakte van artikel143, hoewel het
opgeheven was; dat een dergelijke vergis-
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sing een sociaal-verzekerde daadwerkelijk kan misleiden omtrent zijn werkelijk
statuut en, bijgevolg, omtrent de aard van
zijn verplichtingen; (d)( ... ) (dat) ten vlotte
(... ), (eiser) niet het recht heeft om voor de
eerste maal in hogBr beroep gewag te rnaken van de vorige periode (van 1984 tot
1987) waarover voordien geen discussie bestond"; (B) met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter, "dat, ingevolge
de reglementering die van kracht was op de
datum van de litigieuze beslissing, de werkloze die vrijstelling geniet om sociale en familiale redenen, vrijgesteld is van de verplichting om rechtsgeldig als werkzoekende
ingeschreven te blijven, en aldus in dezelfde situatie verkeert als de werkloze die
niet bereid is een passende dienstbetrekking te aanvaarden, ontslagen is van de
verplichting om iedere passende dienstbetrekking of beroepsopleiding die hem wordt
aangeboden, te aanvaarden (. .. ), niet gestraft kan worden wanneer hij een passende dienstbetrekking weigert (. .. ) en vrijgesteld is van stempelcontrole ( ... ); dat
degene die het voordeel van artikel 155ter
geniet, ondanks die verschillende vrijstellingen van de voorwaarden voor de toekenning van werkloosheidsuitkeringen,
sinds de op 1 augustus 1989 in werking getreden wijziging van de reglementering, op
de hoogte kan worden gebracht van de datum waarop zijn werkloosheidsduur meer
dan het dubbel zal bedragen van de gemiddelde werkloosheidsduur ( ... ), alsook
van de datum waarop zijn recht zal geschorst worden, behalve indien hij, in voorkomend geval, aantoont dat hij uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen heeft
verricht gedurende heel de duur van zijn
werkloosheid (artikel143 van het koninklijk besluit); (... ) dat de gezamenlijke toepassing van die bepalingen tot gevolg heeft
dat degenen die de in artikel 155ter bedoelde vrijstelling genieten, onder een dubbelzinnige en incoherente regeling vallen, daar de werkloze die (genoemde
vrijstelling) geniet, aldus uitzonderlijke en
ononderbroken inspanningen moet verrichten om werk te vinden terwijl hij tegelijkertijd ontslagen is van de verplichting om
beschikbaar te blijven op de arbeidsmarkt
en om een passende dienstbetrekking te
aanvaarden; (... ); (... ); (... ) dat dus moet worden vastgesteld dat de juridische regeling gebrekkig is, daar zij niet beantwoordt
aan de drie vereisten van ondubbelzinnigheid, coherentie en volledigheid (... ); dat in
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zover die toepassing geen afbreuk doet aan
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; daaruit volgt dat de werkloze op wie
het bepaalde in artikel 155ter van toepassing is en die bedoeld wordt in artikel143,
§ 2, tweede lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, vanaf 1 augustus
1989, dat is de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 12
juli 1989 dat de verwijzing naar artikel 143
van dat koninklijk besluit heeft geschrapt
in artikel 155ter van het koninklijk besluit van 20 december 1963, zijn recht op
werkloosheidsuitkeringen kan geschorst
zien wanneer de duur van zijn werkloosheid het dubbel overschrijdt van de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur; die
schorsing, krachtens artikel143, § 7, ten
vroegste ingaat op de eerste dag van de
derde maand die volgt op het einde van de
vrijstelling, en dus in casu ingaat op 1 november 1992; artikel 63, § 1, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4
augustus 1989, bepaalt dat voor de berekening van de duur van de werkloosheid,
bedoeld in voornoemd artikel143, alle dagen van volledige werkloosheid in aanmerking worden genomen; zoals het Hof beslist heeft in zijn arrest van 9 januari 1995,
dat in de onderhavige zaak is gewezen, derhalve niet naar recht verantwoord is de beslissing dat, om de artikelen 143 en 155ter
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 op verweerster toe te passen op 1
november 1992, de periode tussen 1 september 1987 en 31 augustus 1989 niet mag
worden meegerekend in de duur van de
werkloosheid; het arrest bijgevolg, nu het
beslist dat de dagen waarop verweerster
voor 1 augustus 1989 werkloos was, niet in
aanmerking kunnen worden genomen voor
de berekening van de duur van haar werkloosheid, ten onrechte toepassing maakt
van het beginsel dat wetten en verordeningen niet terugwerken (miskenning van
voornoemd beginsel en schending van artikel2 van het Burgerlijk Wetboek), de
rechtsregel miskent volgens welke het recht
van de werkloze op uitkering geschorst
wordt wanneer de duur van zijn werkloosheid het dubbel overschrijdt van de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur
terwijl, eerste onderdeel, een nieuwe re- (schending van artikel 143, §§ 1, 2 en 5,
glementering in de regel niet alleen van van het koninklijk besluit van 20 decemtoepassing is op toestanden die na haar in- ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkingtreding ontstaan, maar ook op de werkloosheid), en tevens de regel miskent,
toekomstige gevolgen van de onder de vroe- volgens welke voor de berekening van de
gere reglementering ontstane toestanden werkloosheidsduur alle dagen van volledie zich voordoen of die voortduren onder dige werkloosheid in aanmerking moeten
vigeur van de nieuwe reglementering, voor worden genomen (schending van artikel63,

die omstandigheden geopteerd moet worden voor de oplossing die het meest overeenstemt met de algemene opzet van de regeling; (... ); dat, hoewel de toekenning van
uitkeringen niet in de tijd beperkt is, artikel143 van het koninklijk besluit van 20
december 1963 het weerlegbare vermoeden bevat dat de verlenging van de werkloosheid tijdens de duur waarin een werkloze van dezelfde categorie uitkeringen
ontvangt, tot gevolg heeft dat die werkloosheid niet langer als een onvrijwillige
werkloosheid wordt aangemerkt; dat, aangezien die werkloosheid 'abnormaal' lang
voortduurt, de werkloze geacht wordt geen
inspanningen te verrichten om werk te vinden; (. .. ) dat de regering, met het koninklijk besluit van 27 februari 1985 waarbij in
het koninklijk besluit van 20 december
1963 een artikel 155ter is ingevoegd, een
regeling heeft ingevoerd die voor de werklozen die bepaalde sociale en familiale redenen kunnen aantonen, afwijkt van de
grondbepalingen van die algemene regeling van de werkloosheidsverzekering; dat
de toepassing van artikel143 van het koninklijk besluit (van 20 december 1963) op
de werklozen die genoemde afwijkende regeling genieten, niet past in de algemene
opzet van die regeling waarbij de werkloze ontslagen is van de verplichting om als
werkzoekende ingeschreven te zijn en beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt en
waarbij hij niet wordt gestraft wanneer hij
een passende dienstbetrekking weigert te
aanvaarden; dat erop dient gewezen te worden dat ten gevolge van het feit dat artikel 143, tweede lid, 3°, niet van toepassing is op de werkloze die de vrijstelling om
familiale en sociale redenen geniet, die
werkloze een werkloze door eigen schuld',
in de zin van de reglementering, kan worden, wat rechtstreeks verwijst naar het al
dan niet onvrijwillig karakter van de werkloosheid waarop de toepassing van artikel143 van het koninklijk besluit gegrond
is; (. .. ) dat uit wat voorafgaat, volgt dat
(verweersters) recht op werkloosheidsuitkering niet kon worden geschorst op grond
van artikel143 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, terwijl zij de in artikel 155ter van dat koninklijk besluit bedoelde vrijstelling genoot",
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§ 1, van het ministerieel besluit van 4 juni
1964, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 augustus 1969 [lees: 1989]);
tweede onderdeel, het bepaalde in artikel143, § 4, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 volgens betwelk de werknemer die ervan op de boogte is gebracht
dat de duur van zijn werkloosheid het dubbele zal overscbrijden van de gemiddelde
gewestelijke duur van de werkloosbeid, bij
de nationale administratieve commissie beroep kan indienen dat onder meer gegrond
kan zijn op bet bewijs dat bij gedurende
heel de duur van zijn werkloosbeid uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen
beeft verricbt om werk te vinden, niet onverenigbaar is met het bepaalde in artikel 155ter van voornoemd koninklijk besluit; het bepaalde in artikel 143, § 4,
immers in die zin moet begrepen worden
dat de werknemer die een vrijstelling om
familiale en sociale redenen beeft genoten, ontslagen is van de verplicbting dat bewijs te leveren; die interpretatie bevestigd wordt door artikel 82, § 2, van bet
koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosbeidsreglementering,
dat uitdrukkelijk bepaalt dat de werkloze die ervan verwittigd is dat de duur
van zijn werkloosheid de maximale
werkloosbeidsduur zal overschrijden, bij de
nationale administratieve commissie beroep kan indienen dat gesteund is op de
uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen die hij aantoont verricbt te bebben om werk te vinden gedurende de gebele periode van zijn werkloosbeid "met
uitsluiting van de periodes tijdens dewelke
bij niet beschikbaar moest zijn voor de arbeidsmarkt"; bet arrest bijgevolg, nu het de
beslissing dat bet bepaalde in artikel143,
inzonderheid § 5, niet op verweerster kan
worden toegepast, grondt op de onverenigbaarbeid van bet bepaalde in artikel 155ter
met het bepaalde in artikel143, § 4, van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosbeid, niet naar recht verantwoord
is (schending van de artikelen 143, inzonderheid §§ 2, 4 en 5, 155ter van het koninklijk besluit van 20 december 1963, 63,
§ 1, van het ministerieel besluit van 4 juni
1964, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 augustus 1969 [lees 1989] en
voor zover nodig, 82, § 2, van bet koninklijk besluit van 25 november 1991);
derde onderdeel, ook al was eiser tekortgekomen aan zijn verplicbtingen om
vertrouwen en zekerheid te bieden, door bij
de laatste aanvraag om vrijstelling om sodale en familiale redenen een formulier te
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gebruiken waarin artikel143 van bet koninklijk besluit van 20 december 1963 nog
vermeld stond onder de bepalingen waarvan de toepassing geschorst was ten gevolge van de toekenning van de vrijstelling, die fout, gesteld dat ze bewezen was,
bet arbeidshof niet het recbt gaf om verweerster uit te sluiten van de toepassing
van artikel143 volgens betwelk het recbt
op uitkeringen wordt gescborst wanneer de
maximale werkloosheidsduur wordt overscbreden; bet arrest bijgevolg, daar bet de
vernietiging van de administratieve beslissing van 6 december 1991 grondt op de aan
eiser verweten fout, artikel 1382 van bet
Burgerlijk Wetboek, alsook artikel143, §§
1, 4 en 5, van het koninklijk besluit van 20
december 1963 schendt;
vierde onderdeel, luidens artikel1068 van
bet Gerecbtelijk Wetboek, boger beroep tegen een eindvonnis (oftegen een vonnis alvorens recbt te doen) bet gescbil aanbangig maakt bij de recbter in boger beroep;
bet boger beroep niet alleen ingevoerd is
om de fouten van de eerste rechter te berstellen maar ook om de fouten te verbelpen die de partijen eventueel hebben begaan bij de uiteenzetting van hun belangen;
eiser dus bet recht had om, op het boger beroep tegen het vonnis van de arbeidsrecbtbank, voor het arbeidshof, een verweermiddel voor te dragen, ook al had hij dat
niet gedaan voor de eerste rechter, dat ertoe strekte het beroep van verweerster tegen de administratieve beslissing van 6 december 1991 te verwerpen; het arbeidsbof
de heropening van bet debat diende te bevelen indien het van oordeel was dat genoemd verweermiddel niet voldoende was
besproken; bet arrest bijgevolg, daar het beslist dat eiser niet voor de eerste maal in
boger beroep de werkloosheidsperiode van
1984 tot 1987 mag aanvoeren, tot staving
van zijn beslissing om artikel 143, §§ 1 en
5, van bet koninklijk besluit van 20 december 1963 op verweerster toe te passen, de devolutieve kracht van het boger
beroep miskent (scbending van artikel1068
van bet Gerechtelijk Wetboek) en bovendien artikel143, §§ 1 en 5, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 scbendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zowel
op eigen gronden als met overneming
van de gronden van het beroepen vonnis, vaststelt dat verweerster, die
werkloosheidsuitkeringen geniet, vanaf
1 september 1987, op grond van artikel 155ter van het koninklijk besluit
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van 20 december 1963 betreffende de ·
arbeidsvoorziening en werkloosheid,
een vrijstelling om sociale en familiale redenen heeft gekregen en dat die
vrijstelling verlengd werd tot 31 augustus 1992;
Overwegende dat artikel 155ter, § 1,
eerste lid, van het koninklijk besluit
van 20 december 1963, v66r de wijziging ervan bij het koninklijk besluit
van 12 juli 1989, bepaalde dat de
werkloze in een regime van volledige
uitkeringen voor alle dagen van de
week, die er een geldige aanvraag voor
indient, een vrijstelling kan genieten van de artikelen 131, 132, 133,
134, tweede lid, 3o, 143 en 153, §§ 1 tot
3bis, voor een van de sociale en familiale redenen bepaald door de minister na advies van het beheerscomite;
Overwegende dat genoemd artikel,
zoals het is gewijzigd bij artikel 4 van
het koninklijk besluit van 12 juli 1989,
dat op 1 augustus 1989 in werking is
getreden, niet langer bepaalt dat de
erin aangewezen werkloze vrijgesteld
kan worden van de toepassing van artikel143;
Dat voornoemd artikel143, zoals het
van kracht was vanaf 1 augustus
1989, integendeel, in§ 2, tweede lid,
uitdrukkelijk bepaalt dat het eveneens van toepassing is op iedere werknemer van minder dan vijftig jaar die
de bepalingen van artikel 155ter geniet, in zoverre die werknemer, indien hij die bepalingen van artikel
155ter niet genoot, slechts aanspraak
zou kunnen maken op een van de uitkeringen waarin artikel160, § 3, eerste of derde lid, voorziet;
Overwegende dat een nieuwe reglementering in de regel niet aileen van
toepassing is op toestanden die na
haar inwerkingtreding ontstaan, maar
ook op de toekomstige gevolgen van de
onder de vroegere reglementering ontstane toestanden die zich voordoen of
die voortduren onder vigeur van de
nieuwe reglementering, voor zover die
toepassing geen afbreuk doet aan
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten;
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Dat daaruit volgt dat het recht op
werkloosheidsuitkeringen van de
werkloze die het bepaalde in artikel
155ter geniet, en bedoeld wordt in artike1143, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963,
vanaf 1 augustus 1989 geschorst kan
worden wanneer de duur van zijn
werkloosheid het dubbel overschrijdt
van de gemiddelde duur van de werkloosheid in het ambtsgebied van het
gewestelijk bureau waarvan hij afhangt en voor de leeftijdscategorie en
het geslacht waartoe hij behoort;
Dat die schorsing ingevolge artikel143, § 7, zoals het van kracht was
vanaf 1 augustus 1989, ten vroegste
ingaat op de eerste dag van de derde
maand die volgt op het einde van de
vrijstelling;
Dat luidens artikel 63, § 1, van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964,
gewijzigd bij het ministerieel besluit
van 4 augustus 1989, voor de berekening van de in artikel143 bedoelde
werkloosheidsduur, rekening wordt gehouden met alle dagen van volledige
werkloosheid;
Overwegende dat het arrest, hoewei het beslist "dat het algemeen beginsel dat wetten niet terugwerken
(. .. ), waardoor de nieuwe wet onmiddellijk kan worden toegepast op de toekomstige gevolgen van een onder de
oude wet ontstane toestand (. .. ) die
zich voordoen ofvoortduren onder vigeur van de nieuwe wet, niet eraan in
de weg staat dat, voor de berekening
van de duur van de werkloosheid" (van
verweerster) de dagen van volledige
werkloosheid vanaf 1 september 1987
tot 1 augustus 1989 "meegerekend
worden", "evenwel" beslist "dat andere specifieke algemene beginselen
terzake" eraan in de weg staan dat die
dagen in aanmerking worden genamen;
Dat het zegt "dat artikel155ter dat
(gedurende die periode) van kracht
was niet alleen vrijstelling van
stempelcontrole verleende maar ook
tot gevolg had dat de werkloze op wie
die vrijstelling van toepassing was,
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niet voorkwam op de lijst van werkzoekenden en niet verplicht was iedere passende dienstbetrekking te
aanvaarden; (... ) (dat hij) in dat geval een bijzondere uitkering ontving
die lager lag dan de gewone werkloosheidsuitkeringen, maar, vooral (... ) uitdrukkelijk vrijgesteld was van artikel143, zodat het begrip langdurige
werkloosheid niet op hem van toepassing was";
Overwegende dat het arrest, met die
vermeldingen, zijn beslissing om de
dagen waarop verweerster volledig
werkloos was van 1 september 1987
tot 1 augustus 1989 niet in aanmerking te nemen bij de berekening van
de duur van haar werkloosheid, niet
naar recht verantwoordt, aangezien
die dagen overeenkomstig de in het
onderdeel aangegeven bepalingen, die
vanaf 1 augustus 1989 onmiddellijk
van toepassing zijn, in aanmerking
moeten worden genomen bij die berekening;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat weliswaar uit de
in het antwoord op het eerste onderdee! aangegeven bepalingen volgt dat
het recht op werkloosheidsuitkeringen van de werkloze die de in artikel
155ter van het k9ninklijk besluit van
20 december 1963 bedoelde vrijstelling geniet en die bedoeld is in artikel 143, § 2, tweede lid, van dat besluit geschorst kan worden wanneer de
duur van zijn werkloosheid de met toepassing van dat artikel 143 bepaalde
duur overschrijdt, en voor de berekening van die duur alle dagen van volledige werkloosheid in aanmerking
worden genomen, maar dat daaruit
niet volgt dat die werkloze, om in voorkomend geval te ontsnappen aan zijn
recht op uitkeringen, zou moeten aantonen dat hij uitzonderlijke en onderbroken inspanningen heeft verricht om
werk te vinden gedurende de periode
waarin hij voornoemde vrijstelling genoot;
Overwegende dat het arrest, daar
het beslist "dat, voor de periode na 1
augustus 1989, na de wijziging van artikel 155ter, waarbij de verwijzing
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naar artikel143 was weggelaten, er,
gelet op de met de laatstgenoemde
maatregelen beoogde doelstellingen,
van een werknemer die de in artikel
155ter bedoelde vrijstelling geniet, niet
kan worden geeist dat hij terzelfder
tijd uitzonderlijke en ononderbroken
inspanningen verricht om werk te vinden, dat hij wegens zijn loopbaanonderbreking gerechtigd is te weigeren'', zijn beslissing dat artikel143 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 niet op verweerster kan worden toegepast voor de periode na 1 augustus 1989, niet naar recht
verantwoordt;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, uit de
overweging dat verweerster misleid
kan geweest zijn "omtrent haar werkelijk statuut en, bijgevolg, omtrent de
aard van haar verplichtingen" doordat eiser haar, in september 1991, een
formulier ter ondertekening heeft voorgelegd dat haar kon doen geloven dat
zij vrijgesteld bleefvan artikell43 van
het koninklijk besluit van 20 december 1963, niet wettig heeft kunnen afleiden dat, "met toepassing van de beginselen van vertrouwen en zekerheid", voornoemd artikel 143 geen
toepassing kon vinden;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, hager beroep tegen een
eindvonnis het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hager beroep;
Dat door het hager beroep het geschil op de appelrechter overgaat met
alle feitelijke en juridische vragen die
daarmee samenhangen;
Overwegende dat het hager beroep
niet aileen ingevoerd is om de fouten
van de eerste rechter te herstellen
maar ook om de fouten te verhelpen
die de partijen eventueel hebben begaan bij de uiteenzetting van hun belangen;
Overwegende dat het arrest, door te
bevestigen "dat (eiser) niet het recht
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heeft om voor de eerste maal in hoger beroep gewag te maken van de (... )
periode voor 1 september 1987 "waarover voordien geen discussie bestond',
artikel1068 van het Gerechtelijk Wethoek schendt;
Dat elk 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 Brussel.
17 mei 1999 - 38 kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Simont.

inachtneming van de gegevens die, op de
datum van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; zij kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de
gegevens waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had moeten granden (1); de omstandigheid dat, indien een
voorziening is ingesteld, de instelling van
sociale zekerheid haar administratieve beslissing kan intrekken en een nieuwe kan
nemen tot aan de sluiting van het debat, wanneer een nieuw feit dat een terugslag heeft op de rechten van de
mindervalide, tijdens het geding wordt
aangevoerd, verandert niets aan de bevoegdheden van de arbeidsgerechten (2).
(Art. 582, 1°, Ger.W.; artt. 8, § 1,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen;
art. 18 wet 11 april 1995.)
(BELGISCHE STAAT- STAATSSECRETARIS VOOR
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. LIGOT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0026.F)
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1° MINDERVALIDEN -

'IEGEMOETKOMINGEN- RECIITBANKEN- BEVOEGDHEID- MINISTER- BESLISSING- BEROEP - HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE GEVOLGEN.

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)
- BEVOEGDHEID- MINDERVALIDEN- 'IEGEMOETKOMINGEN- MINISTER- BESLISSINGBEROEP- HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE- GEVOLGEN.

3° SOCIALE ZEKERHEID- ALGEMEENHANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDEGEVOLGEN- MINDERVALIDEN- TEGEMOETKOMINGEN - RECHTBANKEN - BEVOEGDHEID - MINISTER - BESLISSING - BEROEP.

1o, 2° en 3° De arbeidsgerechten die kennisnemen van een beroep tegen een beslissing van de minister inzake tegemoetkomingen voor mindervaliden, zijn alleen
bevoegd om na te gaan of de ministe.riele beslissing beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke voorschriften, met

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1997 gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N amen;
Over het middel : schending van de artikelen 582, 1) van het Gerechtelijk Wethoek, 8, 19 van de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, 33, 37, 38 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
en 18 van de wet van 11 april1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal
verzekerde,
doordat het arrest, bij de uitspraak over
het beroep dat verweerster had ingesteld
tegen de beslissing van 27 februari 1997
waarin vast vastgesteld in hoeverre de zelfredzaamheid van verweerder verminderd
(1) Cass., 21 april1997, A.R. S.96.0045.F, nr.
191; raadpl. Cass., 24 maart 1997, A.R.
S.96.0117.N, 17 nov. 1997,A.R. S.97.0034.N, en
22 dec. 1997, A.R. S.97.0005.F, nrs. 159, 481 en
578; 20 april1998, A.R. S.97.0085.N, 2 nov. 1998,
A.R. S.98.0003.N, en 2. nov. 1998, A.R.
S.98.0006.N, nrs. 201, 470 en 471.
(2) Raadpl. CUP Formation permanente, dl.
XXI, januari 1998, La charte de !'assure social, afdeling VII La revision de la decision, p. 52 en 53.
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was op 1 juli 1996, een heropenillg van het
debat beveelt, teneinde te vragen het dossier te herzien, op grond dat "(verweerster)
in hoger beroep een door zijn behandelend geneesheer ondertekend F4-attest indient waarin gewag gemaakt wordt van 13
punten (. .. ); dat wel degelijk een verslechtering van de gezondheidstoestand van
(verweerster) haar geneesheer ertoe aanzet haar een hoger aantal punten toe te
kennen dan haar vroeger was toegekend en
dat die verslechtering is ingetreden tussen maart en juli 1997" en dat "krachtens artikel18 van de wet tot invoering van
het Handvest van de sociaal verzekerde (. .. )
de instelling van sociale zekerheid het dossier dient te herzien, wanneer zich een
nieuw feit voordoet dat een terugslag heeft
op de rechten van de sociaal verzekerde,
wanneer dat feit tijdens het geding wordt
aangevoerd",

terwijl de rechter die kennisneemt van
een beroep tegen een beslissing van de minister inzake tegemoetkomingen voor
mindervaliden enkel acht kan slaan op de
gegevens waarop de minister zijn uitspraak
heeft gegrond of had moeten gronden en
dus geen kennis kan nemen van een aanvraag die andere feiten aanvoert dan die
waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond; eiser op de datum van de administratieve beslissing van 27 februari 1997
geen kennis kon hebben van de achteruitgang van de gezondheidstoestand van verweerster die zich immers pas voordeed tussen maart en juli 1997 en pas bleek uit een
attest, dat bij het arbeidshof was ingediend bij het instellen van hoger beroep op
10 juli 1997; dat feit dus geen weerslag kon
hebben op de beoordeling van de wettigheid van die beslissing, maar diende te leiden tot een nieuwe aanvraag met het oog
op een medisch deskundigenonderzoek,
overeenkomstig de wet op de tegemoetkomingen aan gehandicapten; artikel 18 van
de wet van 11 april 1995 voor eiser niet de
verplichting maar het recht inhoudt om zijn
beslissing tijdens het geding in te trekken; voornoemd recht indruist tegen deregel dat een herziening die kan leiden tot
de toekenning of de verhoging van een tegemoetkoming eerst mogelijk is na een
nieuwe administratieve aanvraag; het
nieuwe feit, dat bestaat in de achteruitgang van de gezondheidstoestand
vanafmaart 1997, geen terugslag heeft op
de rechten die verweerster bezat op
1 juli 1996; het arrest bijgevolg, nu het eiser verzoekt het dossier te herzien, zonder dat een nieuwe aanvraag is ingediend,
alle aangevoerde bepalingen schendt :
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Overwegende dat, krachtens artikel 582, 1 a, van het Gerechtelijk Wethoek, de arbeidsgerechten kennisnemen van de beroepen tegen
beslissingen van de minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor
mindervaliden; dat bijgevolg die
rechtscolleges alleen bevoegd zijn om
na te gaan of de ministeriele beslissing beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke voorschriften, met inachtneming van de gegevens die, op de
datum van de beslissing, de rechten
bepalen die voortvloeien uit de wet van
27 februari 1987; dat zij derhalve enkel acht kunnen slaan op de gegevens,
waarop de minister zijn uitspraak
heeft gegrond of had moeten granden;
Overwegende dat, krachtens artikel 18 van de wet van 11 april1995 tot
invoering van "het handvest' van de
sociaal verzekerde, indien een voorziening is ingesteld, de instelling van
sociale zekerheid haar beslissing kan
intrekken en een nieuwe beslissing
kan nemen, tot aan de sluiting van het
debat, wanneer een nieuw feit dat een
terugslag heeft op de rechten van de
gehandicapte, tijdens het geding wordt
aangevoerd;
Overwegende dat die bepaling niets
verandert aan de bevoegdheden van de
rechtbanken;
Overwegende dat eiser, blijkens de
vaststelling van het arrest, in zijn beslissing van 27 februari 1997 de door
verweerster op 24 juni 1996 ingediende aanvraag tot het verkrijgen van
een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden heeft verworpen, op grond dat
de medische voorwaarden niet waren vervuld; dat verweerster in hager beroep een medisch F4-arrest heeft
ingediend waarin sprake was van een
vermindering van de zelfredzaamheid met 13 punten en dat zij erop gewezen heeft dat haar toestand verslechterd was; dat het arbeidshof, op
grond van artikel 18 van bovengenoemde wet van 11 april 1995 de heropening van het debat heeft bevolen
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"teneinde (eiser) te vragen het dossier te herzien, met inachtneming van
het nieuwe feit dat is aangevoerd";
Dat het arbeidshof aldus de in het
middel aangewezen wettelijke bepalingen heeft geschonden;
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2° Niet wettig met redenen omkleed is de
beslissing die nalaat alle bestanddelen
van het bewezen verklaarde misdrijf vast
te stellen (1). (Art. 149 Gw.)
(STRACKX,
NOORDLIMBURGSE BETONCENTRALE N.V.)

Dat het middel gegrond is;
ARREST

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst dealdus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
17 mei 1999 - 3e kamer- Voorzitter :
de h. Marechal, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. van
Heeke.

Nr. 287
2e KAMER - 18 mei 1999
1° VERVOER -

GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER WEGVERVOER- WEGVERVOER
- K.B. 25 NOV. 1992 - TOEPASSING.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCLJNZEN INBEGREPEN)- VEROORDELINGVASTSTELLING VAN DE BESTANDDELEN VAN
HET MISDRIJF.

1o Art. 3, § 1, K.B. 25 nov. 1992, houdende

algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, bepaalt dat het besluit
van toepassing is op elk vervoer van zaken op de openbare weg.

(A.R. P.97.1252.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 september 1997
in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te
Tongeren;
A. Op de voorziening van Johannes Strada :
Over het ambtshalve aangevoerde middel :
schending van artikel149 van de Grondwet;

Overwegende dat eiser wordt vervolgd wegens de telastlegging als volgt
omschreven : ''Binnen de grenzen van
Belgie met een voertuig vervoer van
zaken tegen vergoeding te hebben verricht, zonder voorzien te zijn van een
algemene vergunning voor nationaal vervoer (art. 4 KB 25.11.1992 en
art. 1 Wet 01.08.1960 gew. art. 1
Wet 21.05.1991 en art. 10 Wet
1.08.1960)";
Overwegende dat artikel 1, eerste
lid, wet 1 augustus 1960 betreffende
het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, bepaalt dat
niemand tegen vergoeding vervoer van
zaken over de weg mag verrichten met
een motorvoertuig of met een door afzonderlijke kracht voortbewogen voertuig, tenzij speciaal voor dit voertuig

(1) Cass., 27 maart 1996,A.R. P.95.1105.F, nr.
107, en de voetnoot 1; J. nu JARDIN, Motivering
van vonnissen en arresten in strafzaken, B4, p.
16, in Strafrecht en strafvordering, commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer

(Kluwer).
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is afgegeven ofwel een vergunning
voor nationaal vervoer binnen de
grenzen van het grondgebied van de
Benelux Economische Unie, ofwel een
vergunning voor internationaal vervoer, geldig voor het vervoer dat de
grezen van het grondgebied van de
Benelux Economische Unie overschrijdt;
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Dat artikel 3, § 1, koninklijk besluit 25 november 1992 houdende
algemeen reglement betreffende het
vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding, bepaalt dat
het van toepassing is op elk vervoer van zaken op de openbare
weg;

2° STRAF- ALLERLEI- ZWARE GELDBOETE

Overwegende dat het bestreden vonnis niet vaststelt dat eiser vervoer over
de openbare weg verrichtte, derhalve
nalaat alle bestanddelen van het bewezen verklaarde misdrijfvast te stellen, zodat het vonnis het Hofin de onmogelijkheid stelt de wettelijkheid van
de beslissing na te gaan;
Dat mitsdien het vonnis niet wettig met redenen is omkleed;

Om die redenen, ongeacht het namens beide eisers aangevoerde middel dat niet tot cassatie zonder verwij zing kan leiden; vernietigt het
bestreden vonnis; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdend in hoger beroep.
18 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal- Advocaten : mr. P. Noelmans en
C. Noelmans, Tongeren.

2e KAMER - 18 mei 1999

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 3 FOLTERINGEN OF ONMENSELIJKE HANDELINGEN- VERNEDERENDE BEHANDELINGENBEGRIP.

- ONMENSELIJK OF VERNEDEREND KARAKTER

3° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN -AL·
GEMEEN- TAAK VAN DE RECHTER

4o RECHTSWEIGERING.
1o Onder folteringen of onmenselijke han-

delingen in de zin van art. 3 E. V.R.M.
worden die handelingen begrepen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of
ernstig leed van fysieke ofpsychische aard
wordt toegepast met het oog bijvoorbeeld
op het bekomen van informa tie of bekentenissen van het slachtoffer, de bestraffing van het slachtoffer of het onder druk
zetten of intimideren van het slachtoffer; vernederende behandelingen zijn handelingen die diegenen die eraan worden
onderworpen, in hun ogen of in de ogen
van derden krenken of in hun menselijke waardigheid aantasten. Waar elke
strafrechtelijke veroordeling vernederend kan zijn, vereist art. 3 E. V.R.M.
evenwel dat het verboden vernederende
aspect van de straf afhangt van het geheel der omstandigheden, inzonderheid de
aard, de context en de uitvoeringsmodaliteiten van de straf (1) en dat, bovendien, de vernedering een minimum
van zwaarwichtigheid moet hebben (2).
(Art. 3 E.V.R.M.)
2° Een bestraffing met de zeer zware geld-

boeten die de wetgever op douanemisdrijven heeft gesteld, is op zich onmenselijk noch vernederend.

3° en 4° De strafrechter vermag niet te beslissen de strafwet niet toe te passen omdat, naar zijn oordeel, de wettelijk bepaalde bestraffing, in een bepaalde zaak,
(1) H.v.J., 25 april1978, arrest Tyrer, Publ. Europees Hof, reeks A, vol. 26, § 30.
(2) H.v.J., 25 feb. 1982, arrest-Campbell, Publ.
Europees Hof, reeks A, vol 48, § 30.
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niet in verhouding is met de aard van
overtreding of de financiele draagkracht
van de beklaagde (3).
(CORYN

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

(A.R. P.98.0883.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1998 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op arrest van het Hof van
11 februari 1997;
I. Op de voorziening van de Belgische Staat :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artik.elen 3, 14, van het
Europees Verdrag van 4 november 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 220, § 1,
221, § 1, van de algemene wet op de douane
en accijnzen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1977, bevestigd bij
de wet van 6 juli 1978,
doordat het bestreden arrest van hervorming, na verweerder schuldig verklaard
te hebben aan het hem ten laste gelegde
feit van onwettig bezit zoals in de tenlastelegging omschreven en hem veroordeeld
te hebben tot betaling van de accijnsrechten
t.b.v. 4.428.604 frank en van de bijzondere accijns t.b.v. 434.010 frank, de vraag
tot veroordeling tot betaling van de geldboete van 57.816.940 frank verwerpt, op
volgende gronden : dat verweerder voor de
verkrijging en bewaring der sigaretten zelfs
niet de goede trouw kan inroepen nu hij
wist en moest weten dat zijn gedraging, die
zich buiten elk regelmatig handelsverkeer situeerde, zeker geen legitiem karakter had of kon hebben; dat de vervolgende
partij, Minister van Financien-directeur
Douane en Accijnzen- gevorderde accijnsrechten en bijzondere accijns, nalatigheidsintresten, de geldboete (10 x de ontdoken accijnsrechten), en de verbeurdverklaring overeenkomstig de wet vorderde;
(3) Zie Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.002.F, nr.
111 (95).
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dat te dezen moet worden vastgesteld dat
de gevorderde geldboete van 57.816.940
frank, zoals wettelijk bepaald, niet in verhouding staat met de bewezen overtreding van de Douane en Accijnswetgeving
(louter materieel onwettig bezit) en dermate voor verweerders onbereikbaar hoog
is en dat zelfs zijn volledige inkomsten uit
arbeid in de komende 50 jaar het bedrag
van de gevorderde boete en intresten niet kan benaderen; dat aldus het
opleggen van zulke straf voor zulk misdrijf, rekening houdend met de persoonlijkheid van verweerder en met zijn financiele draagkracht, erop neerkomt dat
verweerder onmenselijk zwaar wordt gestraft, alle recht op eigendom in de toekomst vervalt en regelmatig verworven bezittingen voor verweerder en zijn familie
tenietgaan; dat derhalve deze onredelijke
en buitensporige boete als straf, strijdig met
artikel3 E.V.R.M., in casu niet kan worden opgelegd zoals gevorderd; dat evenwei de wettelijk verschuldigde accijnsrechten (4.428.604 frank) niet als strafte
beschouwen, de nalatigheidsintresten, integraal moeten worden toegekend; dat
evenzeer de gevorderde verbeurdverklaring wettig en gerechtvaardigd is,

terwijl, het feit dat de bij de wet voorziene geldboete inzake douane en accijnzen ten belope van 57.816.940 frank, zijnde
tienmaal de ontdoken rechten, voor verweerder onbereikbaar hoog is, en zelfs zijn
volledige inkomsten uit arbeid in de komende 50 jaar het bedrag van de gevorderde boete en intresten niet kan benaderen zodat alle recht op eigendom in de
toekomst vervalt en regelmatig verworven bezittingen voor verweerder en zijn familie teniet gaan, niet tot gevolg heeft dat
verweerder daardoor, in de zin van artikel3 E.V.R.M., zou onderworpen worden
aan een onmenselijke of vemederende behandeling of bestraffing; dat immers enerzijds deze geldboete tot voorwerp heeft het
weliswaar zwaar maar objectief sanctioneren van de opzettelijke handelingen van
verweerder gericht op het (de) benadeling van de schatkist en derhalve van gemengd karakter heeft van bestra:ffing en
herstel der geleden schade ten gevolge van
het fiscaal bedrog, zodat deze boete niet in
wanverhouding staat tot het begane misdrijf; dat verweerder inzake de verkrijging en de bewaring der sigaretten zelfs
niet de goede trouw kan inroepen nu hij
wist en moest weten dat zijn gedraging, die
zich buiten elk handelsverkeer situeerde,
zeker geen legitiem karakter had of kon
hebben; dat anderzijds deze, weliswaar
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zware geldboete, geen blijk geeft van verachting voor de persoon van verweerder en
hem niet onderwerpt aan physische of morele uitputting of vernedering; dat de straf,
die louter geldelijk is, niet van aard is bij
verweerder gevoelens van angst, ofverschrikking te veroorzaken, en hem evenmin in sociaal diskrediet brengt, zodat geen
buitengewoon lijden bij verweerder veroorzaakt wordt, en verweerder niet aan een
onmenselijke of bestraffing blootgesteld is
(schending van art. 3, van het Verdrag van
4 november 1950, 220, § 1, 221, § 1, van de
algemene wet op de douane en accijnzen);
dat daarbij de toepassing van gemeld artikel 3 dient te gebeuren zonder discriminatie naar het vermogen of de status van
de persoon en een onderscheiden behandeling naargelang de inkomsten en de bezittingen van de burger op dit punt willekeurig en ontoelaatbaar is; dat immers de
aanwending van artikel 3 en uiteindelijk
zelfs de bestra:ffing afhankelijk worden gemaakt van het vermogen van de persoon
(schending van de art. 3, 14, van het Verdrag van 4 november 1950, 220, § 1, 221,
§ 1, van de algemene wet op de douane en
accijnzen), zodat het bestreden arrest de in
het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen verweerder :

Overwegende dat krachtens artikel 3 E.V.R.M. niemand mag worden
onderworpen aan foltering noch aan
onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen;
Overwegende dat onder folteringen of onmenselijke ,behandelingen, in
de zin van artikel 3 E.V.R.M., die handelingen worden begrepen waarbij op
doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fYsieke of psychische aard
wordt toegepast met het oog bijvoorbeeld op het bekomen van informatie of bekentenissen van het slachtoffer, de bestraffing van het slachtoffer
of het onder druk zetten of intimideren van het slachtoffer; dat vernederende behandelingen handelingen zijn
die diegenen die eraan worden onderworpen, in hun ogen of in de ogen van
derden krenken of hun menselijke
waardigheid aantasten;
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Overwegende dat elke strafrechtelijke veroordeling vernederend
kan zijn; dat artikel 3 E.V.R.M. evenwei vereist dat het verboden vernederende aspect van de straf afhangt
van het geheel der omstandigheden,
inzonderheid de aard, de context en
de uitvoeringsmodaliteiten van de
straf; dat bovendien de vernedering een minimum van zwaarwichtigheid moet hebben om onder toepassing van artikel 3 E.V.R.M. te
vall en;
Overwegende dat de wetgever op
douanemisdrijven zeer zware geldboeten heeft gesteld om te beletten dat
fraude zou worden gepleegd met het
oog op de enorme winst die men ermee kan maken; dat dergelijke bestraffing op zich onmenselijk noch vernederend is;
Overwegende dat het de wetgever
toekomt misdrijven in te voeren en de
straffen hiervoor te bepalen; dat de
strafrechter niet vermag te beslissen
de strafwet niet toe te passen omdat
naar zijn oordeel de wettelijk bepaalde
bestraffing, te dezen de geldboete, in
een bepaalde zaak niet in verhouding
is met de aard van de overtreding
of de financiele draagkracht van de
beklaagde; dat dit bovendien ertoe
zou kunnen leiden dat de rechter in
een zaak of aan een schuldige de
wettelijk bepaalde bestraffing zou
opleggen en in een andere zaak of
aan een andere schuldige helemaal
niet;
Dat het middel gegrond is

Om die redenen, ongeacht denamens Eric Coryn neergelegde memorie die niet concludeert tot cassatie
zonder verwijzing, vernietigt, op de
voorziening van de Belgische Staat,
het bestreden arrest; verwerpt de voorziening van Eric Coryn; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde
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arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
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(PANIS)
ARREST

(A.R. P.97.1518.N)

18 mei 1999- 2e kamer- Voorzitter:
de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Houtekier; W.
Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 289
2e KAMER- 18 mei 1999

1o STRAF -

SAMENLOOP - EENDAADSE VERSCHEIDENE OVERTREDINGEN EEN
STRAF- GEEN VASTSTELLING VAN ZELFDE
OPZET- GEVOLG.

2° CASSATIE - VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN
DE WET- VERSCHEIDENE OVERTREDINGENEEN STRAF - GEEN VASTSTELLING VAN
ZELFDE OPZET- VORDERING TER TERECHTZITTING DOOR PROCUREUR-GENERAAL.

1o Waar de rechter in strafzaken onaan-

tastbaar in feite oordeelt of verscheidene overtredingen met dezelfde opzet
zijn gepleegd, is hij gehouden de ene
opzet vast te stellen wanneer hi} oordeelt
dat aan een beklaagde die wegens verscheidene overtredingen is vervolgd een
straf dient te worden opgelegd (1). (Art.
65 Sw.)
2° Nu het Hof van Cassatie, op de enkele

voorziening van de beklaagde, geen
ambtshalve middel kan aanvoeren dat
deze laatste kan benadelen, vermag de
procureur-generaal bij het Hof ter terechtzitting de vernietiging in het belang van
de wet te vorderen van een beslissing die
schending inhoudt van de regel neergelegd in art. 65 Sw. (2). (Art. 442 Sv.)
(1) Zie Cass., 28 mei 1985, A.R. 9372, nr. 587.
(2) Zie B. MAEs, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, nr. 18, en de voetnoot 110.

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis nr. 1638, op 30 oktober
1997 in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Tongeren;
I. Op de voorziening van Patrick Panis:
II. Op de voorziening van de
procureur-genraal :
Overwegende dat de procureurgeneraal te terechtzitting van het Hof
van 11 mei 1999 met toepassing van
artikel 442 Wetboek van Strafvordering de vernietiging in het belang van
de wet heeft gevorderd van het vonnis nr. 1638, op 30 oktober 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren, wegens
schending van artikel 65 Strafwetboek;
Over het middel :
Overwegende dat uit de inleidende
akte blijkt dat Patrick Panis is vervolgd wegens drie overtredingen van
artikel27.3.3 Wegverkeersreglement,
gepleegd te Genk op 5 februari 1996,
1 maart 1996 en 5 maart 1996;
Overwegende dat de eerste rechter "het ten laste gelegde feit bewezen (verklaart)", en eiser veroordeelt
tot een geldboete van vijftien frank;
Overwegende dat de appelrechters
considereren dat "de eerste rechter terecht (eiser) plichtig heeft verklaard
aan de hem ten laste gelegde feiten"
en voorts het beroepen vonnis bevestigen;
Overwegende dat de rechter in strafzaken onaantastbaar in feite oordeelt
of verscheidene overtredingen met dezelfe opzet zijn gepleegd; dat de rechter evenwel, wanneer hij oordeelt dat
aan een beklaagde die wegens verscheidene overtredingen is vervolgd
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Mm straf dient te worden opgelegd, gehouden is de ene opzet vast te stellen;
Overwegende dat de appelrechters
door de ten laste van eiser gelegde feiten bewezen te vetklaren en, met bevestiging van het beroepen vonnis, aan
eiser een straf op te leggen zonder vast
te stellen dat de drie in de tijd verschillende overtredingen van het Wegverkeersreglement, voorwerp van de
telastlegging, met dezelfde opzet zijn
gepleegd, de beslissing niet naar recht
verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, rechtdoende op de
voorziening van Patrick Parris, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten van zijn voorziening;
rechtdoende op de voorziening van de
procureur-generaal, vernietigt, doch aileen in het belang van de wet, het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
stelt vast dat er geen aanleiding is tot
verwijzing.
18 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever; de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. C. Buckens en K. Vandoren, Tongeren.

Nr. 290

2e KAMER- 18 mei 1999
STRAF -ANDERE STRAFFEN- BEROEPSVERBOD OPGELEGD BIJ RECHTERLIJKE BESLISSING- BEROEPSVERBOD VAN RECHTSWEGE
NA STRAFRECHTERLIJKE VEROORDELINGOVERTREDING VAN HET VERBOD- K.B. NR 22
VAN 24 OKT. 1934- OVERGANGSBEPALINGDRAAGWIJDTE.

Naar recht verantwoord is de beslissing van
de rechter die, uitspraak doende na de in-
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werkingtreding van de wet van 2 juni
1998 tot wijziging van het K.B. van 24
oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen
en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend
dergelijk verbod uit te spreken, met toepassing van de overgangsbepaling van
voormelde wet van 2 juni 1998, de beklaagde tot straf veroordeelt wegens overtreding van het bij art. 1 KB. nr. 22 van
24 oktober 1934 gestelde beroepsverbod,
wanneer deze beklaagde het bedoelde niet
rechterlijk opgelegde maar nog steeds geldend verbod van rechtswege overtrad
voordat 10 jaar verstreken zijn sedert de
datum van de veroordeling die tot het verbod aanleiding heeft gegeven. (Artt. 1 en
4 K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, en art. 6
wet 2 juni 1998 tot wijziging van dit besluit.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. VANDELOO)
ARREST

(A.R. P.98.1515.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1998 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 12, tweede
lid, en 14 van de Grondwet, de artikelen 1
en 100 van het Strafwetboek, en de artikelen 1 tot en met 5 van de Wet van 2 juni
1998 tot wijziging van het Koninklijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij
aan bepaalde veroordeelden en aan gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen en waarbij aan de rechtbanken van
koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1998), en
de artikelen 1 en 4 van het huidige Koninklijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934
betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om
bepaalde ambten, beroepen ofwerkzaamheden uit te oefenen,
doordat het arrest, op vervolging
wegens het feit: Te Zonhoven, sedert 19
mei 1995 tot 31 januari 1997, bij inbreuk
op artikel 1 van het K.B. van 24 oktober
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1934, persoonlijk of door tussenpersonen,
de functie van beheerder, commissaris of
zaakvoerder van een vennootschap op aandelen, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, cooperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt
verleend om een van die vennootschappen te binden, te hebben uitgeoefend, terwijl hij hetzij in Belgie, hetzij in de gebieden die onder Belgisch gezag of bestuur
hebben gestaan, veroordeeld was tot een
vrijheidsstraf van ten minste 3 maanden,
zelfs voorwaardelijk, uit hoofde van een der
misdrijven in artikel 1 opgesomd, te
weten: als zaakvoerder van de C.V. V & V
COMPANY te zijn opgetreden en dit na een
veroordeling wegens valsheid in geschrifte
en gebruik van valse stukken bij arrest van
het hofvan beroep d.d. 25 februari 1988 en
wegens heling bij vonnis van de correctionele rechtbank te Tongeren d.d. 23 december 1992; de voornoemde Vandeloo Johan
veroordeelde hoofdens dat feit tot de hogeromschreven geldboete,

terwijl het hof (van beroep) alsdan deze
beklaagde voor dat feit niet meer vermocht
te veroordelen nu het sedert 1 september
1998 niet meer strafbaar gesteld was en is,
ingevolge de wijziging van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 door de
artikelen 1 tot en met 5 van de voormelde
Wet van 2 juni 1998; dat immers door deze
wijziging artikel 4 van het huidige koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934
voortaan enkel nog een overtreding van het
in de vorige artikelen van dat koninklijk besluit omschreven rechterlijk verbod strafbaar stelt; dat weliswaar ingevolge artikel6 van de voormelde Wet van 2 juni 1998
het aan personen v66r de inwerkingtreding van deze wet opgelegde verbod, omschreven in de artikelen 1, 1bis en 2 van
het toenmalige koninklijk besluit nr. 22 van
24 oktober 1934, na de inwerkingtreding
van die wet van kracht blijft totdat er tien
jaar zijn verstreken sedert de datum van de
veroordeling die tot het verbod aanleiding heeft gegeven - hetgeen volgens de
processtukken het geval was en is voor beklaagde Vandeloo Johan -, doch dat de
overtreding van dit niet rechterlijk opgelegde verbod niet strafrechtelijk wordt beteugeld door het voormelde artikel 4 van
het huidige koninklijk besluit nr. 22 van 24
oktober 1934, nu het enkel nog de
overtreding van een rechterlijk verbod
sanctioneert, noch door enige andere strafbepaling;

Overwegende dat artikel 1 van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 okto-
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her 1934 betreffende het rechterlijk
verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde ambten, beroe pen en werkzaamheden uit te oefenen, zoals gewijzigd bij artikel3 van
de wet van 2 juni 1998, bepaalt dat,
onverminderd bijzondere verbodsbepalingen, die te dezen niet van toepassing zijn, de rechter die, hetzij in
Belgie, hetzij in gebieden die onder
Belgisch gezag of bestuur hebben gestaan, een persoon veroordeelt, zelfs
voorwaardelijk, als dader of medeplichtige aan een van de strafbare feiten of poging daartoe opgesomd in de
punten a tot en met ivan het artikel, zijn veroordeling kan doen gepaard gaan met het verbod om, persoonlijk of door een tussenpersoon, de
functie van bestuurder, commissaris of
zaakvoerder in een vennootschap op
aandelen, een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid of een
cooperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om
een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in Belgie, bedoeld in artikel 198,
§ 6, eerste lid, Vennootschappenwet of
het beroep van effectenmakelaar of
correspondent-effectenmakelaar uit te
oefenen en dat, in dat geval, de rechter de duur van dit verbod vaststelt,
zonder dat die minder dan drie jaar of
meer dan tien jaar mag bedragen;
Dat, krachtens artikel 4 van het vermelde koninklijk besluit, elke overtreding van het bij de vorige
artikelen - onder meer artikel
1 - gestelde verbod gestraft wordt
met gevangenisstrafvan drie maanden tot twee jaren en met geldboete
van 1.000 frank tot 10.000 frank;
Overwegende dat artikel 6 van de
wet van 2 juni 1998 bepaalt dat het
aan personen v66r de inwerkingtreding van deze wet opgelegde verbod
krachtens de artikelen 1, 1bis en 2 van
hetzelfde koninklijk besluit, na de inwerkingtreding van kracht blijft totdat tien jaar zijn verstreken sedert de
datum van de veroordeling die tot het
verbod aanleiding heeft gegeven;

"''~--
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Dat deze bepaling, bij wijze van
overgangsmaatregel voor het thans in
de gewijzigde artikelen 1, 1bis en 2
gedefinieerde rechterlijk uit te spreken beroepsverbod, door verwijzing
naar de vorige versie van deze artikelen de draagwijdte ervan preciseert
en aldus behoort tot het "bij de vorige artikelen gestelde verbod" waarvan de overtreding strafbaar is krachtens artikel 4 van het koninklijk
besluit;
Overwegende dat de appelrechters,
die uitspraak doen na de inwerkingtreding van de wet van 2 juni
1998 tot wijziging van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934,
verweerder veroordelen tot een geldboete van 500 frank, met 1990
opdeciemen gebracht op 200.000 frank,
of een vervangende gevangenisstraf
van een maand, wegens, te Zonhoven,
van 19 mei 1995 tot 14 juni 1997, als
zaakvoerder van de C.V. V & V Company te zijn opgetreden en dit na een
veroordeling wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken bij arrest op 25 februari 1988 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen en wegens heling, bij vonnis op
23 december 1992 door de Correctionele Rechtbank te Tongeren gewezen;
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conclusie (1) van de h. Henkes, advocaatgeneraal.

Nr. 291
2e KAMER - 19 mei 1999

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) BESLISSING
WAARBIJ DE TELASTLEGGING BEWEZEN VERKLAARD WORDT '-1ELASTLEGGING OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET- GEVOLG.

2° WEGVERKEER- INSCHRIJVING VAN
VOERTUIGEN- VRIJSTELLING- BEGRIP.

1o Wanneer het aan de beklaagde ten laste

gelegde misdrijf is omschreven in de bewoordingen van de wet, stelt de rechter,
die bij ontstentenis van een conclusie van
de beklaagde dienaangaande het ten laste
gelegde feit bewezen verklaart, vast dat de
bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn en motiveert hi} regelmatig zijn
beslissing (1).

Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.

Noot arrest nr. 290 :
(1) Het O.M. was de mening toegedaan dat ingevolge de wijziging van de artt. 1 en 1bis K.B.
nr. 22 van 24 okt. 1934 bij de wet van 2 juni 1998,
aileen het overtreden van een rechterlijk verbod bepaalde ambten, beroepen ofwerkzaamheden uit te oefenen vanaf de inwerkingtreding van
deze wet nog strafbaar is, nu de overgangsbepaling die het v66r 1 sept. 1998 opgelegde verbod
handhaaft totdat 10 jaar verstreken zijn sedert
de datum van de veroordeling die van rechtswege tot dit verbod aanleiding gaf, de strafbaarheid van dit vroeger van rechtswege gestelde verbod niet expliciet handhaaft. Het verwees hiertoe
ook naar de parlementaire werken waaruit blijkt
dat de overgangsbepaling met het handbaven van
een v66r de wet van 2 juni 1998 gestelde verbod tot 10 jaar na de datum van de veroordeling die ertoe aanleiding gaf, aileen tot doel had
de tijdsduur van dit vroeger opgelegd verbod te
beperken en met geen woord repte van het behoud van de mogelijkbeid tot bestrafl:ing van een
vroeger van rechtswege opgelegd verbod.

18 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Andersluidende

Noot arrest nr. 291:
(1) Zie Cass., 20 april1983, A.R. 2668, nr. 455;
16 nov. 1997, A.R. P.97.1027.F, nr. 507.

Dat de appelrechters door met toepassing van de overgangsbepaling van
het vermelde artikel 6 verweerder te
straffen wegens de overtreding van
een niet rechterlijk opgelegd maar te
dezen niettemin nog steeds geldend
verbod van rechtswege, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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2° Tot het verkeer in Belgie zonder vooraf-

gaande inschrijving worden alleen toegelaten de motorvoertuigen en de aanhangwagens die korte tijd in Belgie
rijden, zonder te zijn ingevoerd door er
verblijvende personen en die voorzien zijn
van een inschrijvingsteken dat werd uitgereikt door de autoriteiten van een bij
art. 3, § 1, tweede lid, K.B. 31 december
1953 aangewezen ander land dan Belgie, alsmede van het daarmee overeenkomend kenteken (2). (Art. 3, § 1, KB. 31
dec. 1953.)
(SCHRAUBEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.0970.F )

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 10 juni 1998 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen, en gelet op
de in het Duits gestelde voorziening;
Gelet op de beschikking van 16 juli
1998 van de eerste voorzitter van het
Hof, waarbij beslist wordt dat de
rechtspleging vanaf de terechtzitting
in het Frans zal worden gevoerd;
Over het tweede middel:
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat de aan eiser verweten inbreuk op artikel 3, § 1, van
het koninklijk besluit van 31 december 1953 houdende reglementering van
de inschrijving van de motorvoertuigen en de aanhangwagens, in de telastlegging was omschreven in de bewoordingen van de wet; dat bijgevolg,
bij ontstentenis van een conclusie
waarin eiser daartegen verweer voert,
het vonnis, door de telastlegging bewezen te verklaren, vaststelt dat de
bestanddelen van het misdrijf voorhanden zijn en zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt;
(2) Cass., 15 maart 1989, A.R. 7269, nr. 401.
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel in zijn geheel:
Overwegende dat artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van
31 december 1953 houdende reglementering van de inschrijving van de
motorvoertuigen en de aanhangwagens, bepaalt dat de motorvoertuigen en de aanhangwagens eerst tot
het verkeer op de openbare weg toegelaten worden als zij vooraf zijn ingeschreven;
Overwegende dat het tweede lid van
hetzelfde artikel hierop een uitzondering maakt, namelijk wanneer het motorvoertuigen en aanhangwagens betreft die kortstondig in Belgie rijden
zonder dat zij werden ingevoerd door
in het land verblijvende personen en
die voorzien zijn van een inschrijvingsteken dat werd toegekend door de autoriteiten van de in dat artikel opgesomde landen, andere dan Belgie,
alsmede van het overeenkomstige kenteken;
Overwegende dat uit die bepaling,
in haar geheel genomen, en inzonderheid uit het verband tussen het
eerste en tweede lid blijkt dat, met
uitzondering van het in het tweede
lid bepaalde geval, geen enkel motorvoertuig in Belgie mag rijden, als
het niet vooraf in Belgie is ingeschreven;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 mei 1999 - 2e kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
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de h. Spreutels, advocaat-generaal -Advocaat: mr. G. Zians, Eupen.

nieuw art. 155 Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
(RAES T. WAALS GEWEST, ROUSILLE)
ARREST

Nr. 292

(vertaling)

(A.R. P.98.1393.F)

2e KAMER -19 mei 1999

1° STEDENBOUW -

HERSTEL VAN DE
PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN
EEN MEERWAARDE- STRAFZAKEN- VORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAARMAATREGEL BEVOLEN DOOR DE STRAFRECHTER - AARD VAN DE BESLISSING.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VEREISTE VERMELDINGEN- TOEPASSELIJKE WETTELIJKE
BEPALINGEN- STEDENBOUW -HERSTEL VAN
DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT.

1o Wanneer de gemachtigde ambtenaar van

stedenbouw de strafrechter vraagt het herstel van de plaats in de vorige staat te bevelen, behoort de beslissing van de strafrechter waarbij die vordering wordt
toegewezen tot de strafvordering, .?ok al is
die maatregel van burgerrechteh;ke aard
en wordt de uitspraak ervan in een dergelijk geval door de wet voorgeschreven
als verplichte aanvulling van de burgerrechtelijke veroordeling (1). (Art. 65 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw;
oud art. 67 en nieuw art. 155 Waals Wethoek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
2° Wanneer de strafrechter het herstel van
de plaats in de vorige Staf!l beveelt op vordering van de gemacht~gde ambtenaar
van stedenbouw, moet hij de wettelijke bepalingen vermelden die de bestanddelen vermelden van het tegen de beklaagde
bewezenverklaarde misdrijf(2). (Art. 195,
eerste lid, Sv.; art. 65 Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedenbouw; oud art. 67 en
(1) Zie Cass., 20 jan. 1993, A.R. 9672, 9817 en
9894,nrs. 39, 39bis en 39ter; 27 feb. 1996, A.R.
P.95.0952,nr. 86; 8 sept. 1998, A.R. P.97.0889.N,
nr. 392.
(2) Zie Cass., 1 april1998,A.R. P.97.170l.F, nr.
184.

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 163 195, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering (wet van 27 april 1987) en
149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest het voorgelegde vonnis ver_ni~tigt en, bij de wijziging ervan, de verJarmg van de strafvorderiilg vaststelt maar voor recht zegt dat
eiser schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten, nl. dat hij, van 23 januari 1987
tot 10 oktober 1989, het perceel onbebost
heeft gelaten, en beveelt om de plaats bi_nnen een termijn van een jaar na de mtspraak van het bestreden arrest ~ ~ij_n vorige staat te herstellen, d.w.z. het hbg1euze
perceel te herbebossen volgens de door de
bevoegde besturen opgelegde richtlijnen,
terwijl een op de strafvordering uitgesproken veroordeling, om naar recht met
redenen omkleed te zijn, met name melding moet maken van de wetsbepalingen
die de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijfvermelden; de beslissing van de strafrechter, waa_rbij de vordering tot herstel van de plaats m
zijn vorige staat wordt toegewezen, onder
de strafvordering valt, niettegenstaande het
burgerlijk karakter v:an de maat.~egel,
waarvan de uitspraak m een dergehJk geval door de wet wordt voorgeschreven als
een verplichte aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling; het bestreden arrest
niet verwijst naar artikel 66 van ~et W~!lls
Wetboek van 14 mei 1984 van rmmtehJke
ordening, stedenbouw en patrimonium, v66r
de wijziging ervan bij het decreet van 27
november 1997 (artikel 64 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw), dat het behoud van de daarin opgesomde werken strafbaar stelt en aldus de
bestanddelen opsomt van het enige ten
laste gelegde feit waarvan het arrest het
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bestaan vaststelt op grond waarvan het beveelt de plaats in zijn vorige staat te herstellen; het bestreden arrest bijgevolg niet
naar recht met redenen is omkleed (schending van de in het middel aangegeven wettelijke en grondwettelijke bepalingen) :

Overwegende dat, wanneer de gemachtigde ambtenaar het strafgerecht
vordert om het herstel van de plaats in
zijn vorige staat te bevelen, de beslissing van de strafrechter waarbij die
vordering wordt toegewezen, onder de
strafvordering valt, niettegenstaande
het burgerlijk karakter van de maatregel, waarvan de uitspraak in een
dergelijk geval door de wet wordt voorgeschreven als een verplichte aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling;
Overwegende dat het bestreden arrest, nu het geen melding maakt van
de wettelijke bepaling die de bestanddelen opsomt van het aan de
beklaagde ten laste gelegde misdrijf, te
dezen van artikel 66 van het Waals
Wetboek van ruimtelijke ordening,
stedenbouw en patrimonium, zoals het
op het ogenblik van de feiten van toepassing was op eiser, artikel 195 van
het Wetboek van Strafvordering
schendt;
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1o ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- RECHTBANKEN- VERPLICHTINGGRENZEN.

2o PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF - RECHTBANKEN PLICHTING- GRENZEN.

VER-

1o en 2° De rechtscolleges waarvan de be-

slissing vatbaar is voor voorziening zijn
niet verplicht het Arbitragehof te vragen om bij wege van een prejudiciele beslissing uitspraak te doen over een vraag
betreffende de schending, a.m. door een
wet, van de art. 10 en 11 Gw., wanneer zij
van oordeel zijn dat die wet die
grondwetsbepalingen niet kennelijk
schendt (1). (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
(ABI-FADEL)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1546.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 oktober 1998 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel;

Dat, wat dat betreft, het middel gegrond is;
·

Overwegende dat eiser de appelrechters verzocht heeft om aan het
Arbitragehof de volgende prejudiciele
vraag te stellen: "Zijn de artikelen 172,
tweede
lid, en 203, § 1, van het WetOm die redenen, vernietigt het be- hoek van
Strafvordering verenigbaar
streden arrest, in zoverre het beveelt met
de
artikelen
11 van de
om de plaats in zijn vorige staat te Grondwet, in zoverre10deen
termijn
waarherstellen; beveelt dat van dit arrest binnen hoger beroep kan worden
inmelding zal worden gemaakt op de gesteld tegen de door de politierechtkant van het gedeeltelijk vernietigde bank op tegenspraak gewezen beslisarrest; laat de kosten van de voorziening ten laste van de Staat; verwijst singen, begint te lopen vanaf de dag
de uitspraak van het vonnis, en
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
niet
vanaf de dag van de kennisgevan Beroep te Brussel.
ving ervan of vanaf de dag van de betekening ervan aan de veroordeelde
19 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter : door de meest gerede partij?";
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.

(1) Zie Cass., 22 juni 1992, A.R. M.815.N, nr.
558; 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50.
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Overwegende dat eiser de beslissing van de appelrechters om die
vraag niet te stellen, betwist op grond
dat de feitenrechters, niet zonder artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof te
schenden, aileen op de door hen aangegeven gronden hebben kunnen beslissen dat er geen grond bestond om
die prejudiciele vraag te stellen; dat hij
aldus kritiek oefent op de beslissing,
die gewezen was op het geschil over de
ontvankelijkheid van zijn hoger beroep;
Overwegende dat krachtens artikel 26 van voornoemde bijzondere wet,
de rechtscolleges verplicht zijn het
Arbitragehof te verzoeken om, bij wege
van prejudiciele beslissing, uitspraak
te doen over een vraag betreffende,
met name, de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door
een wet; dat de rechtscolleges wier beslissing vatbaar is voor hoger beroep
daar evenwel niet toe gehouden zijn,
als zij oordelen dat de in artikel 26bis
van de Grondwet bedoelde wet, decreet of regel de bij voornoemd artikel 26, § 1, bedoelde regel of artikel
van de Grondwet kennelijk niet
schendt;
Overwegende dat de appelrechters,
op grond dat "de beklaagden niet
strenger behandeld worden dan enige
andere gedaagde partij, aangezien de
termijn van hoger beroep, in geval van
een op tegenspraak gewezen vonnis,
voor alle partijen begint te lopen vanaf
de uitspraak'', hebben beslist dat de in
de vraag opgesomde artikelen van het
Wetboek van Strafvordering het in de
Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel kennelijk niet miskenden en
hun beslissing aldus naar recht hebben verantwoord;
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.
19 mei 1999 - 2• kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Spreutels, advocaat-generaal -Advocaat: mr. B. Auquier, Brussel.
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19 mei 1999

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD - BEGRIP.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT liDN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- MAATREGEL VAN INWENDIGEAARD.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAF- STRAFMAAT- MOTIVERING
- BEKLAAGDE- GEDRAG T.A.V. DE GETUIGEN EN DE SLACHTOFFERS.

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE -

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- STRAFMAAT- BEKLAAGDE- GEDRAG T.A.V. DE GETUIGEN EN DE SLACHTOFFERS.

5o STRAF- ALLERLEI- MOTIVERING- BEKLAAGDE - GEDRAG T.A.V. DE GETUIGEN EN
DE SLACHTOFFERS.

6° MISBRUIK VAN VERTROUWEN MISBRUIK VAN GOEDEREN VAN DE VENNOOTSCHAP- BEGRIP.

1 o en 2° De beslissing waarbij de behandeling van de zaak wordt verdaagd zonder dat uitspraak wordt gedaan over een
geschil is een maatregel van inwendige

-
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aard waartegen geen cassatieberoep openstaat (1). (Art. 1046 Ger.W.)
3°, 4° en 5° De beklaagde heeft weliswaar
het recht om uri} de wijze te kiezen
waarop hi} zijn onschuld voor de rechter staande wil houden, maar de rechter kan, bij de beoordeling van de mentaliteit van de beklaagde en met het oog
op de bepaling van de strafmaat, rekening houden met diens houding jegens de
getuigen en de slachtoffers tijdens het onderzoek (2). (Algemeen beginsel van het
recht van verdediging; art. 195, tweede
lid, Sv.)
6° De artt. 491 en 492bis Sw. straffen on-

derscheiden gedragingen; de wetgever
heeft art. 491 niet willen vervangen door
art. 492bis, ingeval degene die gelden
heeft verduisterd, bestuurder is van de
handelsvenootschap die hi} door de verduistering heeft benadeeld (3). (Artt. 491
en 492bis Sw.)
(GILLARD, PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL T. GILLARD)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0087.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
I. Op de voorziening van Jacques
Gillard:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eisers verzoek tot schorsing toegewezen wordt en het beroepen vonnis
bevestigd wordt, in zoverre het de uitspraak over de telastleggingen A I, 1
tot 3, B, F, G en H aanhoudt en de
zaak met betrekking tot die telastleggingen sine die verdaagt :
(1) Zie Cass., 11 dec. 1991, A.R. 9385, nr. 195;
18 nov. 1997, A.R. P. 96.1364.N, nr. 495, en concl.
adv.-gen. Bresseleers.
(2) Zie Cass., 24 feb. 1999, A.R. P.99.0120.F, nr.
113.
(3) Cass., 17 maart 1999, A.R. P.98.1129.F, nr.
161.
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Overwegende dat tegen die beslissing, waarbij de behandeling van de
zaak met betrekking tot die telastleggingen verdaagd wordt, zonder dat een
geschil wordt beslecht, geen cassatieberoep openstaat;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij de
telastlegging A III a 17 "verworpen
wordt" wegens "overlapping met de telastlegging A III a 14", en dus tegen de
beslissing waarbij eiser vrijgesproken wordt van de telastleggingen A I,
5, 6 en 7, van de verbeterde telastlegging A III a 1, 2, van de telastleggingen 3, 4, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 15,
16, 18, 20, 22, 24 en 25, A IV 1 en 2, A
V, A VII, C 1 en 2, D, van de aangevulde telastlegging E 4, van de telastleggingen 12, 14, 19, 20, van de aangevulde telastlegging 30, van de
anders omschreven telastlegging 31 en
van de telastlegging I :
Overwegende dat de voorziening, bij
~ebrek aan belang, niet ontvankelijk
IS;

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordeling wegens
de telastleggingen A I 4 a en b, A I 8,
A II 1 tot 6, A III a 5, 14, tegen de verbeterde telastlegging 19, alsook tegen de telastleggingen 21 en 23, A III
h, A VI, A VIII, E 1, 2, 3, 5, de verbeterde telastlegging 6, de telastleggingen 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 23, 24, de verbeterde telastlegging 25, 26, 27, 28 en de aangevulde telastlegging 29 samen :
Overwegende dat de beklaagde weliswaar het recht heeft om vrij de wijze
te kiezen waarop hij zijn onschuld voor
de rechter staande wil houden, maar
dat de rechter, bij de beoordeling van
de mentaliteit van de beklaagde en
met het oog op de bepaling van de
strafmaat, rekening kan houden met
diens houding jegens de getuigen en de
slachtoffers tijdens het onderzoek;
Overwegende dat de rechter de aan
eiser opgelegde straf verantwoordt
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door onder meer erop te wijzen "dat de
betrokkene tijdens het onderzoek zijn
gedrag goedpraatte door pogingen te
doen om de verschillende getuigen en
getroffenen die hem beschuldigden belachelijk te maken";
Dat de appelrechters eisers recht
van verdediging aldus niet hebben
miskend;
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;
II. Op de voorziening van de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel:
Overwegende dat artikel 492bis van
het Strafwetboek het gebruik van goederen of van het krediet van de rechtspersoon straft in de bij dat artikel bepaalde voorwaarden, 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 verbintenis of een
schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd waren onder verplichting om ze terug te
geven of ze voor een bepaald doel te
gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk verduistert of verspilt;
Dat die twee wetsbepalingen betrekking hebben op onderscheiden
strafbare gedragingen;
Overwegende dat het arrest in feite
vaststelt dat eiser op 12 februari 1998
"voor de onderzoeksrechter uitdrukkelijk heeft toegegeven de vermelde
bedragen te hebben verduisterd ten
nadele van de n.v. Tegias", en dat de
"verduisterde bedragen opliepen tot
90.000 en 17.000 frank", zoals vermeld stond in de oorspronkelijke telastlegging E 31, a en b, die gegrond
was op artikel 491 van het Strafwetboek;

Nr. 294

Overwegende dat de appelrechters
de feiten van die telastlegging opnieuw
omschrijven als "misbruik van goederen van de vennootschap in de zin van
artikel 492bis van het Strafwetboek"
en eiser hiervan vrijspreken, op grond
"(. .. ) dat (hij) op het ogenblik van de
feiten in rechte en in feite bestuurder was van de n.v. Tegias en de hem
ten laste gelegde verduistering in die
hoedanigheid heeft gepleegd ten nadele van voomoemde vennootschap; de
voorwaarden voor de strafbaarstelling van het in artikel 492bis van het
Strafwetboek omschreven misdrijf
strikter zijn dan die voor het in artikel 491 van voornoemd wetboek bedoelde misdrijfmisbruik van vertrouwen, aangezien de verduistering aileen
strafbaar is als zij 'op betekenisvolle
wijze' nadeel heeft berokkend; (. .. ) dat
uit de waarde van de verduisterde bedragen, met name respectievelijk
90.000 en 70.000 frank, niet kan worden opgemaakt dat het hier, gelet op
de winsten van de betrokken vennootschap, om betekenisvolle bedragen
ging''; dat de appelrechters aldus
geoordeeld hebben dat de wetgever artikel 492bis heeft willen vervangen
door artikel 491, ingeval degene die
gelden heeft verduisterd, in rechte en
in feite bestuurder is van de handelsvennootschap die hij door de verduistering heeft benadeeld; dat zij aldus
aan artikel 492bis een draagwijdte
hebben verleend die voornoemd artikel niet heeft; dat zij hun beslissing
bijgevolg niet naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de telastlegging E 31,
a en b; verwerpt de voorziening van de
eiser Jacques Gillard; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt voornoemde eiser in de kosten van zijn
voorziening; laat de kosten van de
voorziening van de procureur-generaal
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bij het Hof van Beroep te Brussel ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
19 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaten : mr. P. Vanderveeren en P. Manville, Brussel.
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BESLAG -

'GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND
GOED - BESLAGRECHTER- BESCHIKKING
TOT SCHORSING VAN VERKOOP- VERZAKING
AAN BESCHIKKING DOOR SClillLDEISER- GEVOLG.

Uit de feitelijke omstandigheden die hi}
vaststelt mag de rechter beslissen dat de
notaris die met de verkoop van een beslagen goed is belast, de verkoop verder
mag zetten wanneer de schuldeiser die
van de beslagrechter een beschikking heeft
verkregen die de verkoop schorst, de uitvoering van die beschikking verzaakt (1).
(Art. 1586 Ger.W.)
(VERCAMMEN E.A. T. MERCATOR & NOORDSTAR
N.V., BANK BRUSSEL LAMBERT N.V.)
ARREST

(A.R. C.97.0020.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1319, 1320,
1322, 1994 van het Burgerlijk Wetboek, 17,
18,23,24,25,26,28, 702,774,807,1039,
(1) Zie Cass., 8 okt. 1992, A.R. 9415, nr. 657;
R. W, 1992-93, 1090, en de noot E. Dirix.
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1042, 1138, 2°, 1395, 1396, 1580, 1581,
1582, 1587 en 1622 van het Gerechtelijk
Wetboek, evenals van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht
van verdediging voorschrijft en van het algemeen rechtsbeginsel, genaamd het
beschikkingsbeginsel, dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over ambtshalve opgeworpen betwistingen,
doordat het Hof van Beroep te Antwer-,
pen, na te hebben vastgesteld sub 6 van het
bestreden arrest (pagina's 3 en 4) dat de
door tweede verweerster bij de beslagrechter te Mechelen ingestelde vordering
tot stopzetting van de openbare verkoping werd ingewilligd bij beschikking van
18 november 1994, die "de stopzetting van
de openbare verkoop van de gehypothekeerde onroerende goederen vermeld in het
lastenkohier opgesteld door notaris Clerens" beval, met bevestiging van de bestreden beschikking, bij het bestreden arrest de
vordering, strekkende tot de nietigverklaring van de toewijzing van de onroerende
goederen van eisers op 29 november 1994
aan tweede verweerster, ongegrond verklaart en eisers in de kosten veroordeelt op
grond:
"dat (verweersters) echter wel kunnen gevolgd worden daar waar zij betogen dat de
beschikking de dato 18 november 1994 uitgelokt werd door een van de schuldeisers
namelijk de B.B.L. (= tweede (verweerster))
en het deze laatste vrij stond al dan niet op
deze beschikking beroep te doen;
Dat immers wanneer de B.B.L. oordeelde
dat 'haar rechten' voldoende gevrijwaard
waren zij inderdaad het recht had om aan
de notaris mede te delen dat zij van de oorspronkelijk ingediende zwarigheid waarover de beslagrechter een beslissing had genomen, afzag;
trouwens dat de vordering van (eisers) er
in feite op neerkomt te stellen dat indien
die beschikking was nageleefd er wellicht
een hogere prijs had kunnen bekomen worden;
Dat echter (eisers) niet gerechtigd zijn om
tegen de bekomen prijs op te komen;
Dat heel de constructie van (eisers) nopens het gerechtelijk mandaat van de notaris die wetens en willens 'ultra vires' heeft
gehandeld, gezien op dat ogenblik (van de
toewijzing?) zijn gerechtelijk mandaat door
de heer beslagrechter y.ras geschorst, te dezen helemaal niet opgaat;
Dat de notaris duidelijk gehandeld heeft
op verzoek van een van de schuldeisers die
gerechtigd was de uitvoering verder te vervolgen;
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Dat uit hetgeen voorafgaat client besloten dat het hoger beroep niet gegrond is";
terwijl, eerste onderdeel, blijkens artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek de
schuldeiser die de gedwongen verkoop vervolgt, een verzoekschrift client neer te leggen tot benoeming van een notaris, belast met de veiling van de in beslag
genomen goederen en met de verrichtingen tot rangregeling,
bij verhindering van de notaris de rechter op verzoekschrift in zijn vervanging
voorziet,
uit artikel 1587 van voornoemd wethoek tenslotte volgt dat de benoeming
slechts geldt voor een termijn van zes
maanden,
de aldus aangestelde notaris onder toezicht van de rechtbank overgaat tot de verrichtingen, voorgeschreven bij de artikelen 1582 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek,
hij daarbij de belangen van de diverse, bij
de beslagprocedure betrokken personen, beslaglegger, schuldenaar, koper, client te behartigen overeenkomstig de hem door de
wet opgelegde verplichtingen,
uit een en ander volgt dat de notaris zijn
bevoegdheid tot handelen put uit de beschikking van de beslagrechter, waarbij hij
werd aangesteld, en slechts binnen de door
de beslagrechter bepaalde perken vermag
te handelen,
diens beschikkingen bovendien van
rechtswege uitvoerbaar zijn,
zodat het bestreden arrest, dat oordeelt
dat de notaris, niettegenstaande de beschikking tot stopzetting van de verkoop
van de beslagrechter te Mechelen van 18
november 1994, op eenvoudig verzoek van
een van de schuldeisers, wie het vrijstond
al dan niet een beroep te doen op voornoemde beschikking, de gedwongen verkoop kon voortzetten, niet naar recht is verantwoord (schending van artikelen 1580,
1581, 1587 en 1622 van het Gerechtelijk
Wetboek), hierbij de notaris op onwettige
wijze kwalificerend als de lasthebber van de
(vervolgende) schuldeiser (schending van
artikelen 1396, 1580, 1581, 1582, 1587 van
het Gerechtelijk Wetboek en 1994 van het
Burgerlijk Wetboek) en bovendien het gezag van rechterlijk gewijsde, gehecht aan
de beschikking van de beslagrechter te Mechelen van 18 november 1994, waarbij de
verkoop voorlopig werd stopgezet, miskennende (schending van artikelen 23, 24, 25,
26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek),
evenals de uitvoerbare kracht van rechtswege van voornoemde beschikking (schen-
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ding van artikelen 1039, eerste lid, en 1395
van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 702 van het Gerechtelijk Wetboek de
akte, waarbij een vordering wordt ingeleid, het onderwerp evenals de korte samenvatting van de middelen die eraan ten
grondslag liggen, client te vermelden,
het voorwerp van de vordering datgene
is dat de eisende partij wenst te laten vaststellen door de rechter en aldus te onderscheiden is van het belang, zijnde het materieel of moreel voordeel, dat hij client te
vertonen om de vordering op ontvankelijke wijze te kunnen inleiden en dat hij
meent te kunnen halen uit de vordering,
zoals door het bestreden arrest uitdrukkelijk vastgesteld, eisers' vordering strekte
tot de nietigverklaring van de toewijzing en
was gestoeld op de afwezigheid van bevoegdheid van de notaris om op het gestelde ogenblik tot de verkoop van het onroerend goed over te gaan, gelet op de door
de beslagrechter bevolen stopzetting van de
verkoop totdat er werd beslist over de geldigheid van de huurcontracten ten gronde,
hierbij, blijkens de beroepsakte en de
beroepsbesluiten van eisers, de vraag of de
verkoop een hogere prijs zou hebben behaald op een later tijdstip buiten beschouwing werd gelaten,
hoogstens in de inleidende dagvaarding,
ten overvloede, gewag werd gemaakt van
een niet-opbodpact tussen eerste en tweede
verweersters,
de vordering van eisers derhalve geenszins tot voorwerp had te doen vaststellen
dat het goed niet aan de laatst geboden
prijs had mogen worden toegewezen omwille van de hoegrootheid van die prijs,
er evenmin door verweersters werd aangevoerd dat de vordering er in feite op neerkwam te stellen dat er wellicht een hogere prijs had kunnen worden bekomen
indien de beschikking was nageleefd en eisers niet gerechtigd waren om tegen de bekomen prijs op te komen,
het derhalve het hof van beroep, op
stra:ffe van ultra petita uitspraak te doen,
enkel toekwam vast te stellen dat de notaris op het ogenblik der verkoop al dan
niet over de wettelijk vereiste bevoegdheid beschikte om tot de gedwongen verkoop over te gaan en de vordering op die
grond al dan riiet toe te wijzen,
zodat, in zoverre het bestreden arrest besluit dat de vordering er in feite op neer
kwam te stellen dat er wellicht een hogere prijs had kunnen worden bekomen,
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het de bewijskracht, gehecht aan eisers'
beroepsakte en beroepsbesluiten, alsook
aan de inleidende dagvaarding miskent
door hieraan een uitlegging te geven, die
onverenigbaar is met de zin, de draagwijdte en de bewoordingen van deze bescheiden, nu eisers zich in de beroepsakte en in hun beroepsbesluiten ertoe
beperkten de bevoegdheid van de notaris
aan te vechten en in de dagvaarding slechts
ondergeschikt gewag maakten van een nietopbodpact (schending van artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
en het wettelijk vereiste belang met het
voorwerp van de vordering verwart (schending van artikelen 17, 18 en 702 van het
Gerechtelijk Wetboek) en, in zoverre het
aanneemt dat eisers opkwamen tegen de
prijs, en derhalve hun vordering ertoe
strekte te horen vaststellen dat een hogere prijs had kunnen worden bekomen,
ambtshalve het voorwerp van de in hoofdorde gestelde vordering wijzigt (schending van artikelen 702 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek), evenals haar oorzaak
(schending van artikelen 807 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek), althans in zoverre het besluit dat eisers niet gerechtigd waren tegen de prijs op te komen, hetgeen de ontvankelijkheid der vordering
aanbelangt, zonder eisers voorafgaandelijk uit te nodigen hierover hun verweer te
laten gelden, niet naar recht is verantwoord (schending van artikel 774 van het
Gerechtelijk Wetboek, evenals van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiedi.ging van het recht van verdediging voorschrijft) en aldus bovendien een betwisting
opwerpt die door partijen was uitgesloten
(schending van artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, evenals van het algemeen
rechtsbeginsel,
genaamd
beschikkingsbeginsel, dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over ambtshalve opgeworpen betwistingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt:
1. dat het bedoelde beslag werd gelegd op verzoek van de N.V. B.N.P.
Lease, die over geen hypotheek op de
bedoelde onroerende goederen be.schikte;
2. dat die vennootschap de verkoop
van de in beslag genomen goederen benaarstigde, met dien verstande dat zij
door de verweerster sub 1 werd opgevolgd;
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3. dat de verweerster sub 2 over een
hypotheek in tweede rang beschikte op
de in beslag genomen goederen en de
verweerster sub 1 de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser was;
4. dat de Beslagrechter te Mechelen bij beschikking van 25 mei 1994
notaris Clerens belastte met de verkoop van de bedoelde goederen;
5. dat op verzoek van de verweerster
sub 2 die beslagrechter bij beschikking van 18 november 1994 de stopzetting van de verkoop beval totdat
over de huurtoestand van het goed
werd beslist;
6. dat de verweerster sub 2 op de
derde zitdag het voordeel van die laatste beschikking heeft verzaakt;
7. dat het goed werd toegewezen aan
de verweerster sub 2;
8. dat de notaris duidelijk gehandeld heeft op verzoek van een van de
schuldeisers die gerechtigd was de uitvoering te vervolgen;
·Overwegende dat de notaris die met
de verkoop van het beslagen goed is
belast, de verkoop mag verder zetten
wanneer de schuldeiser die van de
beslagrechter een beschikking heeft
verkregen die de verkoop schorst, de
uitvoering van die beschikking verzaakt;
Dat het onderdeel faalt riaar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel opkomt tegen een ten overvloede gegeven beschouwing, mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
20 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitterVerslaggeuer: de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs.
Geinger en Simont.
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1e KAMER - 20 mei 1999

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - UITBREIDING VAN EIS EN
NIEUWE EIS- AANVULLENDE VORDERINGFElTEN DIE ZICH IN DE LOOP VAN HET GEDING
HEBBEN VOORGEDAAN- BEPERKING.

2o NIEUWE VORDERING- BURQERLIJKE
ZAKEN- UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE
VORDERING- FElTEN DIE ZICH IN DE LOOP
VAN HET GEDING HEBBEN VOORGEDAAN- BEPERKING.

1 o en 2° De appelrechter moet over de bij
hem aanhangige vordering uitspraak
doen met inachtneming van de feiten die
zich in de loop van het geding hebben
voorgedaan en een weerslag hebben op het
geschil, maar mag bij het beoordelen van
aanvullende vorderingen de grenzen door
art. 808 Ger. W. gesteld niet overschrijden (1). (Art. 808 Ger.W.)
(BOUDIN E.A. T. WILLEMS)
ARREST

(A.R. C.97.0058.N)
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 maart 1996 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;

Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 808 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als
nodig 807 Gerechtelijk Wetboek,
doordat verweerster in eerste aanleg een
vergoeding wegens huurschade vorderde en
een vergoeding gelijk aan een maand huur
om reden dat eisers de huurovereenkomst
tijdens het derde huurjaar beeindigden;
Verweerster voor de eerste maal in hoger beroep de veroordeling van eisers vorderde tot betaling van een vergoeding, gelijk aan drie maanden huur, om reden dat
eisers bij het beein'digen van de huurovereenkomst de wettelijk voorziene opzeggingstermijn van drie maanden niet hadden geeerbiedigd;
(1) Cass., 21 feb. 1994,A.R. S.93.0117.N, nr. 84.
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De rechtbank van eerste aanleg in het
bestreden vonnis deze in hoger beroep ingestelde vordering op volgende gronden ontvankelijk verklaarde: "(Verweerster) vordert in hoger beroep voor het eerst een
opzeggingsvergoeding van drie maanden
huur.
(Eisers) roepen de onontvankelijkheid in
van deze vordering, voorhoudende dat het
een nieuwe vordering in hoger beroep betreft.
Een volslagen wijziging van feitelijk basismateriaal, van het gevorderde of van de
partijen of van hun hoedanigheid is niet
toelaatbaar. Dit principe geldt zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.
Bepaalde nieuwe eisen worden door het
Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk toegelaten in hoger beroep.
Dit geldt o.m. voor eisen die beschouwd
worden als accessoria of bijkomende vorderingen ofwel het rechtstreeks gevolg uitmaken van het instellen van de hoofdvordering. Ret gaat om de gevallen bepaald
in artikel 808 Ger.W. m.n. 'de intresten,
rentetermijnen, huurgelden en elk toebehoren, sedert de instelling en zelfs de later bewezen verhogingen of schadevergoedingen verschuldigd'.
De vordering van (verweerster) client als
zodanig beschouwd te worden, nl. als een
bijkomende vordering en is als dusdanig
ontvankelijk",

terwijl luidens artikel 808 van het Gerechtelijk Wetboek de partijen in elke stand
van het geding, zelfs bij verstek, de intresten, rentetermijnen, huurgelden en elk
toebehoren, sedert de instelling van de vordering verschuldigd ofvervallen, kunnen
vorderen en zelfs de later bewezen verhogingen of schadevergoedingen;
Deze wetsbepaling niet toelaat dat andere vorderingen dan aanpassingen van de
oorspronkelijke vorderingen op grond van
deze bepaling zouden worden ingesteld;
De rechter over de bij hem aanhangige
vordering weliswaar uitspraak moet doen
met inachtneming van de feiten die zich in
de loop van het geding hebben voorgedaan
en een weerslag hebben op het geschil,
maar de grenzen, gesteld door artikel 808
van het Gerechtelijk Wetboek, niet mag
overschrijden; de bijkomende eisen, bedoeld in artikel 808 van het Gerechtelijk
Wetboek, vorderingen zijn die niet in het
onmiddellijk verlengde liggen van de oorspronkelijke eis en die deze aanvullen of
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doen evolueren teneinde rekening te houden met feiten die zich sedert het instellen van de oorspronkelijke vordering hebben voorgedaan en die een gevolg zijn van
feiten die tot staving van de oorspronkelijke vordering werden ingeroepen;
Aldus een vordering tot schadevergoeding voor het eerst in hoger beroep slechts
kan worden ingesteld indien deze de vergoeding beoogt van schade ontstaan sedert het aangevochten vonnis en die ontstaan is uit feiten, begrepen in de oorzaak
van de oorspronkelijk in eerste aanleg ingestelde eis; ·
Te dezen de vordering tot schadevergoeding wegens het niet-naleven van een opzeggingstermijn van drie maanden geenszins tot doel had de oorspronkelijke
vordering, ertoe strekkende eisers te horen veroordelen tot betaling van een vergoeding van huurschade en een vergoeding wegens het beeindigen van de
overeenkomst in het derde jaar, aan te vullen in functie van feiten die zich hebben
voorgedaan sinds het beroepen vonnis of
sinds het instellen van de oorspronkelijke
vordering;
Eisers de overeenkomst reeds hadden
beeindigd op het ogenblik dat verweerster
haar oorspronkelijke vordering voor de vrederechter instelde en zij op dat ogenblik
reeds een vordering tot het bekomen van
schadevergoeding wegens het niet-naleven
van de opzeggingstermijn kon instellen;
De vordering, ertoe strekkende eisers te
veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van drie maanden huur wegens niet-naleving van de opzeggingstermijn, dan ook niet kan beschouwd worden
als een uitvloeisel of een accessorium van
de oorspronkelijk door verweerster ingestelde vordering,
zodat de rechtbank van eerste aanleg
door in het bestreden vonnis de door verweerster voor de eerste maal in hoger beroep ingestelde vordering, ertoe strekkende eisers te veroordelen tot een
opzeggingsvergoeding van drie maanden
huur, ontvankelijk te verklaren, de artikelen 808 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek en voor zoveel als nodig 807 van
hetzelfde wetboek schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 808 van het Gerechtelijk Wetboek,
de partijen in elke stand van het geding, zelfs bij verstek, de interesten,
rentetermijnen, huurgelden en elk toebehoren, sedert de instelling van de
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vordering verschuldigd of vervallen,
kunnen vorderen en zelfs de later bewezen verhogingen of schadevergoedingen; dat die wetsbepaling niet toelaat dat andere vorderingen dan
aanvullingen op de oorspronkelijke
vorderingen zouden worden ingesteld;
Dat de rechter over de bij hem aanhangige vordering weliswaar uitspraak
moet doen met inachtneming van de
feiten die zich in het loop van het geding hebben voorgedaan en een weerslag hebben op het geschil, maar bij
het beoordelen van aanvullende vorderingen de grenzen door artikel 808
van het voormelde wetboek gesteld,
niet mag overschrijden;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat de vordering van verweerster
voor de eerste rechter en in hager beroep strekte tot betaling van een vergoeding voor huurschade aan het door
haar aan de eisers in huur gegeven onroerend goed evenals tot betaling van
e.en vergoeding, gelijk aan een maand
huur, om reden dat de eisers de
huurovereenkomst hebben beeindigd
tijdens het derde huurjaar;
Dat verweerster, voor het eerst in
hager beroep, de veroordeling van de
eisers vorderde tot betaling van een
vergoeding, om reden dat de eisers bij
het beeindigen van de huurovereenkomst de wettelijk voorziene opzegtermijn van drie maanden niet hadden geeerbiedigd;
Overwegende dat die voor het eerst
in hager beroep gestelde vordering niet

kan worden beschouwd als een aanvulling van de voormelde voor de eerste rechter gestelde vorderingen;
Dat het bestreden vonnis oordeelt
dat artikel 808 van het Gerechtelijk
Wetboek geldt voor "eisen die beschouwd worden als accessoria of bijkomende vorderingen ofwel het rechtstreeks gevolg uitmaken van het
instellen van de hoofdvordering" en
dat de voormelde voor het eerst in hager beroep gestelde vordering als zodanig dient te worden beschouwd;
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Dat het aldus artikel 808 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

De rechtbank van eerste aanleg evenwei nalaat deze regelmatig aangevoerde,
precieze en relevante aanvoeringen in besluiten te beantwoorden,

Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 van de op 17
februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet,
doordat de rechtbank van eerste aanleg in het bestreden vonnis, met bevestiging van het vonnis van de vrederechter te
Sint-Truiden van 10 november 1994, eisers veroordeelde tot betaling van de
expertisekosten ten belope van 47.971
frank,
terwijl eisers in hun besluiten in hoger
beroep aanvoerden :
"Door de eerste rechter (werd) niet in het
minst rekening gehouden met de opmerkingen van (eisers) omtrent de expertisekosten; (eisers) vernemen immers uit de
brief van (verweerster) van 3 oktober 1994
voor het eerst dat de expertisekosten ruim
47.971 frank bedroegen, en mondelingverklaarde (verweerster) dat de expert werkte
aan een tariefvan maar liefst 3.500 frank
per uur.
De expert heeft aan (eisers) nooit zijn
staat voorgelegd, zodat zij er ook geen kennis van hebben.
(Eisers) formuleren hier dan ook het
grootste voorbehoud voor wat de begroting van de ereloonstaat van expert Dubois betreft, die immers ingevolge het vernieuwde artikel 982 van het Gerechtelijk
Wetboek dient opgesteld te worden 'met inachtneming van de hoedanigheid van de
deskundige, de moeilijkheid en de duur van
de verrichte werkzaamheden en de waarde
van het geschil".
Er kan bezwaarlijk gesteld worden dat de
expert in casu voor zware moeilijkheden
heeft gestaan (schade vaststellen en er een
prijs op plakken), en de beweerde schade
bedraagt slechts 46.000 frank. In de gegeven omstandigheden en in de veronderstelling dat de beweringen van (verweerster) kloppen, kan het bedrag van de
expertisekosten [volgens (verweerster) dus
zo hoog als de waarde van het geschil] niet
aanvaard worden en dient het in billijkheid herleid te worden.
De expert kan, gezien de eenvoud van de
zaak, hooguit 20.000 frank kosten aanrekenen.
Ook dit door (eisers) geformuleerde voorbehoud werd door de eerste rechter in het
geheel niet beantwoord";

zodat het bestreden vonnis op dat punt
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet):
·

Overwegende dat de eisers concludeerden zoals in het middel is weergegeven;
Dat het bestreden vonnis dit verweer niet beantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre dit uitspraak doet over de vordering van verweerster tegen de eisers tot betaling
van een vergoeding gelijk aan drie
maanden huur wegens niet-naleven
van de opzeggingstermijn en over de
kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Tongeren, zitting
houdende in hoger beroep.
20 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Geinger.
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MANDELIGHEID -

NABURIGE GEBOUWEN
- ACHTEREENVOLGENDE CONSTRUCTIES SCHEIDINGSMUUR- VERMOEDEN VAN MANDELIGHEID - VOORWAARDEN.
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Naar recht uerantwoord is de beslissing die
uaststelt dat de aangrenzende onroerende goederen, u66r ze door de partijen
werden verkregen, een geheel vormden en
dat een van de partijen later een gebouw
heeft opgericht dat steunde op de muur
van het aangrenzende gebouw die de
scheiding tussen de twee erven vormt, en
overweegt dat het vermoeden van mandeligheid van toepassing blijft als de
muur v66r het achteraf optrekken van het
gebouw geen scheiding tussen gebouwen vormde (1). (Art. 653 B.W.)
(HOLEMANS T. LEFEVRE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0073.F )

HET HOF; -Gelet op het bestreden vonnis, op 3 januari 1997 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi;
Over het m(ddel :
schending van de artikelen 653, 654 en
1352 van het Burgerlijk Wetboek,

doordat het bestreden vonnis eisers vordering die ertoe strekt verweerder de
waarde te doen betalen van de mandeligheid van de muur waartegen laatstgenoemde een gebouw had doen steunen, niet
gegrond verklaart; dat het vonnis vaststelt dat de partijen eigenaar zijn van naburige panden die aan een zelfde eigenaar hebben toebehoord; dat de ouders van
eiser in 1951, op het door hen gekochte deel
van dat geheel het aan eiser toebehorende
gebouw hebben opgericht; dat verweerder in 1985 het aangrenzende goed, bestaande uit twee gebouwen en een stuk
grond, heeft aangekocht; dat verweerder in
juli en augustus 1989 op het stuk grond een
garage heeft gebouwd die, aan de kant van
de voorgevel, steunt tegen de muur van eisers pand en, aan de zijkant die muur in
zich opneemt; dat het vervolgens zijn beslissing hierop grondt "dat volgens artikel 653 van het Burgerlijk Wetboek in de
steden en op het platteland iedere muur
vermoed wordt gemeen te zijn, wanneer hij

(1) Cass., 21 maart 1946, Bull. en Pas., 1946,
I, 113; J. HANSENNE, Les Biens, Precis, t. II, nrs.
982 e.v., inz. p. 1008 en 1009.
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tot scheiding dient tussen gebouwen, tot
aan het minst verheven dak, ofnog wanneer hij tot scheiding dient tussen binnenplaatsen en tuinen, en zelfs tussen omheinde erven in de velden; een en ander
indien er titel noch teken is van het tegendeel; (... ) dat genoemd vermoeden, dat weerlegbaar is, degene in wiens voordeel het bestaat, van ieder bewijs ontslaat (. .. ); (. .. ) dat
overigens het vermoeden van artikel 653
van het Burgerlijk Wetboek moet toegepast worden op de huidige plaatsgesteldheid (. .. ), d.w.z. de plaatsgesteldheid zoals ze bestond ten tijde van de vordering in
rechte; dat genoemd vermoeden gebaseerd
is op de veronderstelling dat een afsluiting of een scheidingsmuur die twee naburige eigenaars van nut is, hun in onverdeeldheid toebehoort, ofwel omdat die
afsluiting op gemene kosten is opgetrokken, ofwel door een van de eigenaars, voor
prive-doeleinden is opgetrokken waarbij de
andere echter de medeeigendom ofwel ten
bezwarende titel, ofwel door usucapio heeft
verkregen, een en ander naar gelang van
zijn behoeften (. .. ); (. .. ) dat het vermoeden van mandeligheid van toepassing blijft
als maar aan een kant was gebouwd toen
de muur werd opgetrokken (... ); (. ..) dat (eiser) geen titel van het tegendeel overlegt;
dat hij niet bewijst en niet aanbiedt te bewijzen dat er tekenen zijn dat de scheidsmuur niet gemeen is, in de zin van artikel 654 van het Burgerlijk Wetboek; dat de
(door hem afgelegde) verklaringen louter
eenzijdig zijn en dienaangaande niets bewijzen";

terwijl, eerste onderdeel, de toestand die
in aanmerking moet worden genomen voor
de toepassing van het vermoeden niet uitsluitend de plaatsgesteldheid ten tijde van
de vordering in rechte kan zijn, aangezien zulks elke betekenis zou ontnemen aan
het in artikel 653 van het Burgerlijk Wethoek vervatte vermoeden dat een muur tussen gebouwen gemeen is, en aangezien dat
vermoeden ten goede zou komen aan degene die, zonder daartoe gerechtigd te zijn,
een muur op de grens van zijn grond in bezit neemt; de toestand waarmee rekening
moet worden gehouden wanneer de aanleiding tot het geschil, zoals in casu, bestaat in de onrechtmatig geachte toeeigening van de muur van een gebouw, niet die
is welke zich voordoet op de dag waarop, na
vruchteloze onderhandelingen, het geschil voor de rechter is gebracht, maar wel
die welke bestond op het tijdstip van de
toeeigening van de muur; het bestreden
vonnis bijgevolg, nu het beslist dat het vermoeden dat een muur die gebouwen
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scheidt, gemeen is, moet worden toegepast met inachtneming van de "plaatsgesteldheid ten tijde van de vordering in
rechte", artikel653 van het Burgerlijk Wethoek schendt; dat het vonnis, nu het bijgevolg eisers vordering niet gegrond verklaart op grond dat verweerder zich op dat
vermoeden kan beroepen, dat het vermoeden hem van alle bewijs ontslaat en dat tegen hem geen enkele titel van het tegendeel of geen enkel teken dat de muur niet
gemeen is, wordt aangevoerd, nogmaals artikel 653 en, bovendien artikel 654 alsook artikel 1352 van het Burgerlijk Wethoek schendt;
tweede onderdeel, het vermoeden van
mandeligheid krachtens artikel 653 van het
Burgerlijk Wetboek enkel van toepassing is
op een muur die gebouwen scheidt; zoals
verweerder in zijn appelconclusie heeft erkend, de door hem gebouwde garage op een
open terrein opgericht is; de muur van eisers pand dus niet kon worden vermoed gemeen te zijn toen verweerder hem in bezit nam; het bestreden vonnis bijgevolg, nu
het beslist dat het vermoeden van mandeligheid van toepassing is op die muur, hoewel die muur, v66r de bouw van de litigieuze garage niet had gediend als
scheiding tussen gebouwen, nogmaals artikel653 van het Burgerlijk Wetboek en bijgevolg ook de artikelen 654 en 1352 van dat
Wetboek schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de muur die de scheiding vormt tussen de gebouwen van de
partijen zonder toestemming en op een
onrechtmatig geachte wijze is toegeeigend;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het bestreden vonnis niet
blijkt dat de appelrechters die toeeigening onrechtmatig hebben geacht
of dat zij van oordeel waren dat ze niet
toegestaan was; dat het bestreden vonnis vaststelt dat de procespartijen eigenaars zijn van aangrenzende onroerende goederen die oorspronkelijk een
aan dezelfde eigenaar toebehorend geheel vormden; dat de ouders van eiser in 1950 een gedeelte van die goederen kochten, namelijk een nietbebouwd stuk grond waarop zij in
1951 een huis oprichtten en dat verweerder in 1985 een ander gedeelte
van die goederen kocht waarop hij een
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garage bouwde die aanleunde tegen de
muur van eisers huis die de scheiding tussen de twee erven vormde; dat
het bestreden vonnis vaststelt dat in
de koopakten is bedongen dat de muren of de grenzen die het verkochte
goed scheiden van datgene dat aan de
verkopers bleef toebehoren, gemeen
zijn;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft;
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel aanvoert, het in artikel 653
van het Burgerlijk Wetboek vervatte
vermoeden van toepassing kan zijn
wanneer de muur v66r het oprichten
van het aangrenzende gebouw, geen
scheiding tussen gebouwen vormde;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende
conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal-Advocaten :mrs. T'Kint en De
Bruyn.
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1° AMBTENAAR -

AMBTENAAR (GEMEENTEN EN PROVINCIES)- STAD- PERSONEELSLID- PERSONEEL VAN DE MINISTERIESWEDDESCHAAL- 'IDEPASSING.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- UITLEGGINGSTAD- PERSONEELSLID- PERSONEEL VAN
DE MINISTERIES WEDDENSCHAAL NIEUWE GEMEENTEWET- BEGRIP.

1o en 2° Niet naar recht verantwoord is het
arrest dat beslist dat ingevolge een bepaling van de nieuwe Gemeentewet een
partij zijn personeelsleden niet meer mag
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meenten konden immers, op grond van dat
koninklijk besluit, de wedden en pensioenen van hun personeel verlagen zonder een
minimum vast te stellen. Door naderhand
de nieuwe gemeentewet goed te keuren en
(STAD LUIK T. WISLET)
terug te komen op de enige mogelijkheid
voor de gemeenten om op hun personeel de
bezoldigingsregeling en de weddenschalen
ARREST (vertaling)
van het personeel van de ministeries toe te
(A.R. C.98.0163.F)
passen, wijkt de wetgever af van het koninklijk besluit nr. 260, dat intussen door
HET HOF; - Gelet op het bestre- een wet van 1984 was bekrachtigd. Sinds
den arrest, op 18 november 1997 ge- 1 juni 1989 biedt de wet die gemeenten imwezen door het Hof van Beroep te mers niet langer de mogelijkheid om hun
personeel onder de weddenschalen van het
Luik;
personeel van de ministeries te betalen. Thvergeefs voert (eiseres) aan dat artikel 253,
Over het middel :
schending van de artikelen 149 van de 1 o, van de nieuwe gemeentewet van toeGrondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk passing is onverminderd artikel1, § 1, van
Wetboek, 145, inzonderheid 2° (v66r de wij- de bekrachtigingswet van 6 december 1984;
ziging ervan bij de wet van 16 juli 1993), hoewel het zeker normen van gelijke hie253, inzonderheid 1 o, van de nieuwe ge- rarchische waarde betreft, mag niet uit het
meentewet, gecoordineerd bij koirinklijk be- oog worden verloren dat de latere wet in de
sluit van 24 juni 1988, bekrachtigd bij ar- regel afwijkt van de vorige en dat in casu
tikel 1 van de wet van 26 mei 1989, 1 van de gemeentewet wel degelijk de voorhet koninklijk besluit nr. 260 van 31 de- noemde afwijkingen bevat" en "(Eiseres)
cember 1983 betreffende de bijzondere heeft op 16 december 1991 een- in casu
maatregelen die door de gemeenten, de betwist - besluit genomen luidens hetopenbare centra voor maatschappelijk wel- welk de bezoldigingsregeling van haar nietzijn, de agglomeraties en de federaties van onderwijzend personeel de koppeling van de
gemeenten mogen worden genomen met weddenschalen van dat personeel aan de
het oog op de sanering en het herstel van index 138,01 van de consumptieprijzen bede plaatselijke financien, bekrachtigd bij de vat (artikel 4) en de wedden aan de index
wet van 6 december 1984, en 6 van het ko- van de comsumptieprijzen aanpast valninklijk besluit van 25 juni 1990 tot vast- gens de voor de wedden van het persostelling van de algemene bepalingen be- neel van de ministeries geldende regeling
treffende de weddenschalen van het (artikel 30). De weddenschalen worden
provincie- en gemeentepersoneel,
evenwel verminderd met de in artikel 69
doordat het arrest beslist dat "eiseres, bepaalde coefficient die 'overeenkomt met
door de gemeentewet, die zij moet nale- de niet toegekende 2 pet. verhoging op 1 javen, te schenden, en aldus (verweerders) nuari 1990, die voortvloeide uit het interbelangen te schaden, een fout begaat waar- sectorieel akkoord voor sociale programvan zij de burgerrechtelijke gevolgen (voor matie van 1989 en de in de saneringsverweerder) moet vergoeden"; dat het ei- plannen 1983 en 1985 vervatte
seres uit dien hoofde veroordeelt om aan maatregelen'. Zodoende stelt (eiseres) uitverweerder het bedrag van 623.318 frank eindelijk voor haar personeel lagere
te betalen, plus de gerechtelijke interest te weddenschalen vast dan die welke bepaald
rekenen van de gemiddelde datum, name- zijn in de bijlagen I, II en III bij het kolijk 12 juni 1995; dat het arrest beslist op ninklijk besluit van 25 juni 1990, wat zij
de volgende uit het beroepen vonnis van 29
juni 1995 van de Rechtbank van Eerste luidens artikel 6 van dat koninklijk beAanleg te Luik overgenomen gronden: "Uit sluit mag doen. Daarentegen staat het vast
het overzicht van de bepalingen die ach- dat de toepassing van die verminderingstereenvolgens genomen zijn volgt dat (het) coe:fficient door (eiseres) niet tot gevolg mag
koninklijk besluit nr. 260, na het konink- hebben dat haar personeel volgens lagere
lijk besluit nr. 110, de gemeenten die een weddenschalen dan die van het personeel
begrotingstekort vertonen, nog het recht van de ministeries wordt bezoldigd, aanheeft toegekend om op hun personeella- gezien artikel 6 van het koninklijk begere weddenschalen toe te passen dan die sluit van 1990 in geen enkel geval afbreuk
van het personeel van de ministeries; de ge- heeft kunnen do en aan artikel253, 1o, van

bezoldigen onder de weddenschaal van
het personeel van de ministeries. (Art.
253, 1°, Gemeentewet.)
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de nieuwe gemeentewet, gelet op de hierarchie van de in het geding zijnde normen, en (eiseres) niet indirect mag doen
wat ze rechtstreeks niet mag doen"; dat het
arrest als eigen gronden opgeeft "dat het
gemeentepersoneel, ten tijde van (verweerders) benoeming, doorgaans beter werd betaald dan de toenmalige rijksambtenaren
met dezelfde graad; dat (eiseres) wegens financiele moeilijkheden krachtens opeenvolgende bepalingen die het begrotingsevenwicht en de sanering van de financien
oplegden, het recht had om op haar personeel 'de bezoldigingsregeling en de
weddenschalen van het personeel van de
ministeries toe te passen (koninklijk besluit nr. 110 van 13 februari 1982) en vervolgens om onder die weddenschalen te
gaan, zonder dat een minimum was vastgesteld (koninklijk besluit nr. 260 van 31
december 1983); dat verschillende koninklijke besluiten, waaronder het besluit nr.
260, waarvan de wettigheid werd betwist,
door de wet van 6 december 1984 zijn bekrachtigd; dat al die maatregelen in wezen tijdelijke maatregelen waren die in de
vorm van koninklijke besluiten werden genomen teneinde dringende economische
problemen te verhelpen; dat de
bekrachtigingswet ertoe strekte de eventuele vormgebreken te dekken, door aan die
maatregelen kracht van wet te verlenen
waardoor ze niet aan de toetsing van de
toenmalige rechtscolleges waren onderworpen; dat de bekrachtigingswet het voorwerp en de aard van de uitgevaardigde
maatregelen niet wijzigde; dat de op 1 juni
1989 in werking getreden nieuwe gemeentewet alle vorige, door dringende noodzaak ingegeven tijdelijke maatregelen opheft, ongeacht of zij in een gewoon
koninklijk besluit dan wel in een door de
wet bekrachtigd koninklijk besluit zijn vervat, en ze vervangt door volwaardige wettelijke bepalingen; dat alle gemeenten aan
de nieuwe gemeentewet zijn onderworpen en zij daarvan niet mogen afwijken
tenzij overeenkomstig de wetten en bij wege
van bepalingen die dagtekenen van na de
goedkeuring van de nieuwe gemeentewet;
dat de omstandigheid dat (eiseres) in gebreke blijft een sluitende begroting in te
dienen, haar niet ontslaat van de verplichting de nieuwe wet toe te passen en haar
niet het recht geeft zich op vroegere tijdelijke maatregelen te beroepen; dat de
nieuwe wet uitdrukkelijk het geval vermeldt van de gemeenten wier begroting
niet in evenwicht is; dat die gemeenten ingevolge die wet op hun personeelsleden 'de
bezoldigingsregeling en de weddenschalen
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van het personeel van de ministeries' mogen toepassen (artikel 253, 1 °); dat de
nieuwe gemeentewet (eiseres) het recht toekent om haar personeelsleden te blijven betalen volgens een lagere weddenschaal dan
die welke ten tijde van hun benoeming bestond, namelijk de weddenschaal van het
personeel van de ministeries; dat (eiseres) hen niet langer onder de weddenschaal
van het personeel van de ministeries mag
betalen; dat het niet wordt betwist dat (eiseres) sinds de inwerkingtreding van de
nieuwe wet, (verweerder) bezoldigt volgens een lagere weddenschaal dan die
welke geldt voor het personeel van de ministeries",
terwijl, krachtens artikel145, 2°, van de
nieuwe gemeentewet - v66r de wijziging
ervan bij de wet van 16 juli 1993 -, de gemeenteraad binnen de perken van de algemene bepalingen die de Koning heeft
vastgesteld de bezoldigingsregeling en de
weddenschalen van het gemeentepersoneel
bepaalt; artikel 6 van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot vaststelling van
de algemene bepalingen betre:lfende de
weddenschalen van het provincie- en
gemeentepersoneel, uitgevaardigd ter uitvoering van voornoemd artikel145, de gemeenten met financiele moeilijkheden,
waarvoor een door de toezichthoudende
overheid goedgekeurd plan met maatregelen inzake financiele gezondmaking van
toepassing is, het recht toekent weddenschalen vast te stellen die lager zijn dan die
welke bepaald zijn in voornoemd koninklijk besluit van 25 juni 1990; de gemeenten die in gebreke blijven om een sluitende
begroting in de zin van artikel 252 in te
dienen, krachtens artikel 253, 1 o, van de
nieuwe gemeentewet op hun personeelsleden de bezoldigingsregeling en de weddenschalen van het personeel van de ministeries mogen toepassen; artikel 1 van het
koninklijk besluit nr. 260 van 31 december 1983, dat bekrachtigd is bij de wet van
6 december 1984, de gemeenten het recht
toekent om, in het raam van door de toezichthoudende overheid goedgekeurde
saneringsprogramma's, op hun personeel
maatregelen toe te passen tot vermindering van wedden ter nakoming van de verplichting van artikel 1 van het koninklijk
besluit nr. 110 van 13 december 1982 waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd; de impliciete ophe:ffing van vorige wettelijke bepalingen alleen maar het gevolg
kan zijn van het feit dat ze onverenigbaar
zijn met latere wettelijke bepalingen;
zodat, eerste onderdeel, het arrest, daar
het beslist dat eiseres, door verweerder te .
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bezoldigen volgens een weddenschaal die
lager is dan die welke voor het personeel
van de ministeries geldt, de gemeentewet
schendt en zodoende een fout begaat, omdat artikel253, 1°, van de nieuwe gemeentewet eiseres niet !anger het recht toekent om haar personeel onder de
weddenschalen van het personeel van de
ministeries te bezoldigen, voornoemd artikel253, 1", schendt dat immers de gemeenten aileen het recht toekent om op
hun personeel de weddenschalen van het
personeel van de ministeries toe te passen, maar daarentegen hun geen enkele
verplichte minimum-weddenschaal oplegt (schending van artikel 253, 1o, van de
nieuwe gemeentewet); het arrest bijgevolg het wettelijk begrip fout miskent en aldus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat luidens artikel
253, 1o, van de nieuwe gemeentewet,
de gemeenten die in gebreke blijven
om een sluitende begroting in de zin
van artikel 252 in te dienen, op hun
personeelsleden, met inbegrip van degenen die functies uitoefenen welke inherent zijn aan de bijzondere werkzaamheden van die gemeenten, de
bezoldigingsregeling en de weddenschalen van het personeel van de ministeries mogen toepassen;
Dat uit die bepaling niet volgt dat
de bezoldigingsregeling en de weddenschalen die van toepassing zijn op het
gemeentepersoneel waarop het betrekking heeft, niet lager kunnen zijn dan
die van het personeel van de ministeries;
Overwegende dat het arrest, zowel
op eigen gronden als met overneming
van de gronden van het beroepen vonnis, beslist dat eiseres, ingevolge artikel 253, 1 o, van de nieuwe gemeentewet, "niet langer haar (personeelsleden) onder (de) weddenschaal van
het personeel van de ministeries mag
bezoldigen"; dat het beslist dat eiseres, door op verweerder "een lagere
weddenschaal" toe te passen "de gemeentewet, die zij moet naleven,
schendt en aldus (verweerders) belan-

705

gen schaadt, (en) een fout begaat
waar(voor) zij (hem) moet vergoeden";
Dat het arrest aldus de in het onderdeel van het middel aangegeven
wettelijke bepalingen schendt;
Dat. het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
20 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Simont.

Nr. 299
1e KAMER - 20 mei 1999

GEMEENSCHAP EN GEWEST- RECHTSOPVOLGING VAN DE STAAT DOOR GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN- OVERGEDRAGEN
GOEDEREN- WEGEN- VERPLICHTINGENTIJDSTIP - GEVOLG.

Niet naar recht verantwoord is het, na 1 januari 1989 gewezen, arrest wanneer het
vaststelt dat het geschil ontstaan is naar
aanleiding van twee verkeersongevallen
op een weg waarvan de eigendom, van
rechtswege, sinds 1 januari 1989, is overgedragen van de Staat naar een gewest,
en de Staat veroordeelt om bij te dragen in de herstelschuld, hoewel hi} enkel de verantwoordelijkheid draagt voor
de verplichtingen waarover een rechterlijke beslissing is gewezen die v66r die datum in kracht van gewijsde is gegaan (1).
(Art. 57,§§ 2, 4, 5 en 82 Bijzondere wet
(1) Zie Cass., 24 sept. 1992, A.R. 9406, nr. 628;
H. STRYCKERS, "De procesrechtelijke rechtsopvolging van de Staat door de Gemeenschappen en Gewesten : de rechtzoekeftde van de re-
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16 jan. 1989; art. 6, § 1, X, Bijzondere
Wet 8 aug. 1980.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERVOER
T. STAD HOEI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0312.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 september 1989 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1, § 1, 2, 6, § 1, X, 1 o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de
wet van 8 augustus 1988, 57,§§ 2, 4 en 5,
en 82 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de gemeenschappen en de gewesten,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat het geschil ontstaan is naar
aanleiding van twee verkeersongevallen op
de rijksweg nr. 17, zegt dat zowel eiser en
verweerster, die mede-aansprakelijk zijn
voor de litigieuze ongevallen, naar hun onderlinge verhouding moeten bijdragen in de
helft van de schuld en eiser veroordeelt om
aan verweerster de helft van de bedragen van 534.822 frank, 1.916.284 frank en
2.384.430 frank te betalen,
terwijl, krachtens de artikelen 57,§§ 2 en
4, van de bijzondere wet van 16 januari
1989, de rijkswegen en hun aanhorigheden
die gelegen zijn op het grondgebied van verweerster en ressorteren onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest, krachtens de
artikelen 1, § 1, 2 en 6, § 1, X, 1°, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, op 1 januari 1989
van rechtswege overgedragen zijn aan het
Waalse Gewest; artikel 57, § 5, van voornoemde bijzondere wet van 16 januari 1989
bepaalt dat de gewesten de rechten en verplichtingen van de Staat betreffende de hen
krachtens dit artikel overgedragen goederen overnemen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen verbonden aan hangende en toekomstige gerechtelijke
procedures; de processen waarin op 1 januari 1989 geen eindbeslissing is gewegen in de drop", R.W, 1991-92, nr. 14, p. 452; A.
ALEN, "De rechtsopvolging van de Staat door de
Gemeenschappen en de Gewesten", T.B.P., 1989,
p. 440.
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zen, voor de toepassing van die bepaling,
als hangende procedures moeten worden
beschouwd; de rechtsopvolging van de Belgische Staat door de gewesten bovendien
van rechtswege is geschied, door dedirecte werking van de wet, en volledig is, in
die zin dat ze zowel geldt voor de verplichtingen als voor de proceshandelingen; de
verplichting om bij te dragen in een schuld
die gegrond is op de aansprakelijkheid van
eiser in zijn hoedanigheid van eigenaar van
de weg, een verplichting betreffende een
krachtens artikel 57, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 overgedragen goed is, die op 1 januari 1989 overgenomen is door het Waalse Gewest; het
arrest van 6 september 1989 bijgevolg niet
zonder aile in het middel aangegeven wetsbepalingen te schenden de rechtsvordering van verweerster kon toewijzen die ertoe strekt eiser te doen bijdragen in de
schuld en hem te doen veroordelen om haar
het bedrag van 2.417.768 frank te betalen:

Overwegende dat, conform de artikelen 57,§§ 2 en 4, en 82 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
gemeenschappen en de gewesten, de
roerende en onroerende goederen van
de Staat, zowel behorend tot het openbaar als tot het privaat domein, die
ressorteren onder de bevoegdheid van
de gewesten krachtens onder meer artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming
van de instellingen, waartoe de wegen en hun aanhorigheden behoren,
sinds 1 januari 1989 van rechtswege
zonder vergoeding worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest naar gelang van
hun ligging;
Dat voornoemd artikel 57,§ 5, bepaalt, enerzijds, in het eerste lid, dat
de gemeenschappen en de gewesten de
rechten en verplichtingen van de Staat
overnemen die hen krachtens dit artikel zijn overgedragen, met inbegrip
van de rechten en verplichtingen verbonden aan hangende en toekomstige
gerechtelijke procedures, anderzijds, in
het tweede lid, dat de Staat de verantwoordelijkheid blijft dragen voor de
verplichtingen waarvan de betaling of
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de uitvoering kon worden geeist voor
de eigendomsoverdracht wat de goederen betreft waarvan sprake is in dit
artikel;
Overwegende dat de verplichtingen waarvoor de Staat de verantwoordelijkheid blijft dragen, de verplichtingen zijn waarover een gerechtelijke
· beslissing is gewezen die v66r 1 januari 1989 in kracht van gewijsde is
gegaan;
Overwegende dat het na die datum
gewezen arrest vaststelt "dat het geschil ontstaan is naar aanleiding van
twee verkeersongevallen op de rijksweg nr. 17" op 4 december 1980 en 8
september 1981, dat eiser en verweerster, in twee vonnissen van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei
van 5 maart 1984 veroordeeld zijn, in
solidum in het ene geval, en hoofdelijk in het andere geval, om de schade
te vergoeden van de slachtoffers van
die ongevallen waarvoor eiser en verweerster aansprakelijk zijn, en dat die
slachtoffers enkel door verweerster zijn
vergoed;
Overwegende dat het arrest uitspraak doet over verweersters vordering tot vaststelling van de bijdrage
van iedere partij in de herstelschuld
waarvoor zij aldus gehouden zijn en
tot veroordeling van eiser om haar de
bijdragen die zij aan de benadeelden
heeft betaald tot beloop van het verschuldigde terug te betalen;
Dat het arrest, daar het eiser na 1
januari 1989 veroordeelt om aan verweerster een bedrag te betalen in het
kader van een verplichting die rechtstreeks betrekking heeft op een weg
waarvan de eigendom aan het Waalse
Gewest is overgedragen, de in het middel aangegeven 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;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-
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rechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
20 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Draps.

Nr. 300
1e KAMER - 20 mei 1999

WRAKING- BURGERLIJKE ZAKEN- VREDERECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING ONTTREKKING- ONDERSCHEID.

Het Hof wijst het verzoek tot onttrekking
van de zaak op grond van gewettigde verdenking van een vredegerecht af, wanneer uit de bewoordingen van het verzoek blijkt dat de verdenking enkel
betrekking heeft op de vrederechter en niet
op de rechters-plaatsvervangers in dat gerecht; gesteld dat de aangevoerde motieven een ofmeer gronden tot wraking zouden opleveren t.a.v. de vrederechter, staat
het niet aan het Hof daarvan kennis te
nemen (1). (Artt. 648 e.v. en 828 e.v.
Ger.W.)
(DUBAERE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0197.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoek
tot onttrekking van de zaak wegens
gewettigde verdenking, dat op 12 mei
1999 ter gri:ffie van het Hof is neergelegd en ertoe strekt de op de algemene
rol sub nummer 29.142 ingeschreven zaak wegens gewettigde verdenking te onttrekken aan de vrederechter van het kanton Jette; ·
Overwegende dat uit de bewoordingen van dat verzoekschrift blijkt dat
(1) Cass., 3juni 1993,A.R. C.93.0096.F, nr. 267.
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het uitsluitend ertoe strekt de zaak te
doen onttrekken aan de heer Joseph
Spruyt, vrederechter van het kanton
Jette; dat de tot staving van die vordering aangevoerde verdenking enkel betrekking heeft op die magistraat en niet op de rechters-plaatsvervangers in dat gerecht;
Dat, gesteld dat de in het verzoek
aangevoerde motieven een of meer
gronden zouden opleveren tot wraking van de erin aangewezen magistraat, het niet aan het Hof staat ervan kennis te nemen, zoals blijkt uit
de artikelen 828 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek;
Dat het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is;
Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt de eisers in de kosten.
20 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende
conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. L. Janssens de
Varebeke, Brussel.
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KAMER-

21 mei 1999

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGGEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- VERGOEDINGSVERPLICHTING -1DEVALLIG FElT- VOORWAARDEN.

De vergoedingsverplichting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,
overeenkomstig art. 50, § 1, 2°, wet van 9
juli 1975, betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, vereist, in de
hypothese van een toevallig feit, dat door
dat toevallig feit de bestuurder van het
voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat; zodat er geen vergoeding verschuldigd is wanneer ten ge-
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volge van een fout de overmacht
uitgesloten is (1). (Art. 50, § 1, 2°, wet 9
juli 1975.)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
T. MAGIC-HOME B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. C.96.0128.N)

HET HOF; -Gelet op het bestreden vonnis van de Vrederechter van
het kanton Oudenaarde, op 8 januari
1996 in laatste aanleg gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 50, § 1, eerste lid, 2°, en tweede lid van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondememingen (voor zoveel als
nodig zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 8 januari 1993, zijnde thans artikel80, § 1, 2°, van dezelfde wet), 17, § 2,
en 19, § 1, vari het koninklijk besluit van
16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49
en 50 van de wet van 9 juli 1975, zoals vervangen resp. bij de artikelen 4 en 5 van het
koninklijk besluit van 6 mei 1991,
doordat de vrederechter eiser veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding van 11.150 frank aan verweerster, vermeerderd met de vergoedende en
gerechtelijke intresten, o.m. op volgende
gronden:
"Aangaande de gegrondheid van de vordering.
Uit het opsporingsonderzoek blijkt dat de
Vrankaertstraat een zeer landelijk gelegen betonweg is, zonder bebouwing met aan
weerszijden een gracht.
De verbalisanten stelden vast dat er
modder op de rijbaan lag, tengevolge van
het afvoeren van bieten.
De weg was glad over een lengte van 200
meter en de. bestuurster Sentrie kwam in
een gracht terecht bij het nemen van een
Iichte bocht.
Ret ongeval gebeurde omstreeks 13 uur.
De bestuurster Sentrie verklaarde aan een
(1) Zie Cass., 7 juni 1988, A.R. 1585, nr. 610,
met voetnoot get. G. D'H.; 26 april 1991, A.R.
7387, nr. 449.
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snelheid van maximum 40 km/u. te heb- een motorrijtuig, waarvan de identiteit niet
ben gereden gelet op de bevuiling van het is vastgesteld. (Cass. 16.03.1993, R. W: 199394, 158)",
wegdek.
Zij verklaarde dat zij op de hoogte was
terwijl, eerste onderdeel, uit de samenvan de aanwezigheid van de aarde op de lezing van de artikelen 50, (voor zoveel als
rijbaan ingevolge het wegvoeren van hie- nodig zoals gewijzigd bij Koninklijk Beten, daar zij even verderop woonde.
sluit van 8 januari 1993, zijnde thans arDe landbouwer en de loonwerker die de tikel80, § 1, 2° van dezelfde wet)§ 1, eerbieten voor de landbouwer had gerooid en ste lid, 2°, en tweede lid van voormelde wet
geladen ontkenden dat zij de rijbaan had- van 9 juli 1975, 17, § 2, en 19, § 1, van
den bevuild.
voormeld koninklijk besluit van 16 december 1981, uitdrukkelijk volgt dat eiser
Aangaande de aansprakelijkheid.
slechts verplicht is de door verweerster geUit het opsporingsonderzoek blijkt dat leden stoffelijke schade te vergoeden, in(verweerster) die in de omgeving van de geval geen enkele verzekeringsonderneming
Vrankaertstraat woont op de hoogte was tot die vergoeding verplicht is om reden van
van de bevuilde toestand van de rijbaan, in- een 'toevallig feit', wanneer door dit feit de
gevolge het rooien van bieten.
bestuurder van het voertuig dat het ongeIeder bestuurder met enige rijervaring val veroorzaakte, vrijuit gaat,
weet dat, wanneer regen valt op een door
zodat de vrederechter, die nergens vastmodder bevuilde straat, dat deze modder
zich omzet in een glijachtige brij, die de weg stelt dat de bestuurster van verweersters
personenwagen "vrijuit gaat" door een toeals het ware spekglad maakt.
vallig feit, maar integendeel dat die beDe vaststelling dat (verweerster) uit de stuurster, die in de omgeving van de plaats
bocht is gegaan, bewijst dat zij haar rij- van het ongeval woonde, op de hoogte was
gedrag niet volledig had aangepast aan de van de bevuilde toestand van de rijbaan, ingevaarlijke toestand van de weg.
gevolge het rooien van bieten en dat zij
Bij klaarlichte dag kon zij de toestand haar rijgedrag niet volledig had aangevan de weg waarnemen en een snelhei<i past aan de gevaarlijke toestand van de
aanhouden v;m circa 40 km/u. volgens hmir weg, die zij bij klaarlichte dag kon waareigen verklaring, (wat) een onaangepast rij- nemen, eisers veroordeling niet naar recht
gedrag (was) gelet op de speciale omstan- verantwoordt (schending van de in het middigheden van het wegdek.
del aangeduide wetsbepalingen),
(Verweerster) is derhalve zelf voor de
terwijl, tweede onderdeel, het "toevallig
helft aansprakelijk voor de door haar ge- feit'', bedoeld in de artikelen 50 (voor zoleden schade.
veel als nodig zoals gewijzigd bij KoninkAnderzijds stellen wij vast dat de slechte Iijk Besluit van 8 januari 1993, zijnde thans
toestand van de weg en de gladheid er- artikel 80, § 1, 2° van dezelfde wet), § 1,
van in de hand werden gewerkt door de eerste lid, 2° van de wet van 9 juli 1975, 17,
aanwezigheid van een modderbrij over een § 2, en 19, § 1, van het korr'mklijk besluit
afstand van circa 200 meter op de rijbaan. van 16 december 1981, een omstandigDeze modderbrij werd er achtergelaten door heid of een gebeurtenis is, die voor de becamions of tractoren die gebruikt werden stuurder van het vo~rtuig dat het ongebij het weghalen van de gerooide suiker- val heeft veroorzaakt, een geval van
overmacht is, zodat ze hem niet kan worbieten.
Het Gemeenschappelijk Motorwaar- den toegerekend,
borgfonds, (. .. ) stelt ten onrechte dat hij aizodat de vrederechter, die vaststelt dat de
leen gehouden is tot tussenkomst van ver- bestuurster van verweersters personenwagoeding voor lichamelijke schade en niet gen zelfverklaarde datzij op de hoogte was
voor materiele schade.
van de aanwezigheid van de aarde op de
Het Gemeenschappelijk Motor- rijbaan ingevolge het wegvoeren van hiewaarborgfonds client tussen te komen op ten, daar zij even verderop woonde, dat iebasis van art. 50, § 1, van de Wet van der bestuurder met enige rijervaring weet
9.07.1975, in samenhang met art. 17, § 2, dat, wanneer regen valt op een door modKB. 16.12.1981, namelijk wanneer geen er- der bevuilde straat, deze modder zich omkende verzekering verplicht is tot vergoe- zet in een glijachtige brij, die de weg als het
ding om reden van een toevallig feit niet ware spekglad maakt, en dat diezelfde beverdwijnt doordat het ongeval waardoor de stuurster haar rijgedrag niet volledig had
schade ontstond ook veroorzaakt werd door aangepast aan de gevaarlijke toestand van
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de weg, die zij bij klaarlichte dag kon waarnemen, niet wettig, uit de aanwezigheid
van een modderbrij over een afstand van
circa 200 meter op de rijbaan, achtergelaten als gevolg van het weghalen van gerooide suikerbieten, het bestaan van een
"toevallig feit" voor de bestuurster van verweersters voertuig heeft kunnen afleiden
en derhalve, evenmin wettig eiser heeft
ve~oordeeld tot betaling van schadevergoeding jegens verweerster (schending van de
in het middel aangeduide wetsbepalingen):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, ingevolge het te
dezen toepasselijk artikel 50, § 1, 2°,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen, elke benadeelde van
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, hierna te noemen het Fonds,
vergoeding kan krijgen van de schade
voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt, wanneer geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die
vergoeding verplicht is, om reden van
een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval
veroorzaakt vrijuit gaat;
Dat, krachtens artikel19, § 1, van
het koninklijk besluit van 16 december 1981 het Fonds de sto:ffelijke
schade vergoedt die door een motorrijtuig is veroorzaakt in de in dat artikel bepaalde gevallen;
Dat krachtens artikel 17, § 2, van
ditzelfde besluit, het Fonds tot vergoeding gehouden is tegenover de personen bedoeld bij § 1, 2° en 4°, van dat
artikel om reden van een toevallig feit
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waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt,
vrijuit gaat;
Dat geen vergoeding verschuldigd is
wanneer ten gevolge van een fout de
overmacht is uitgesloten;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de bestuurster Sentrie op de hoogte was van de bevuilde
toestand van de rijbaan en dat zij haar
rijgedrag niet volledig had aangepast
aan de gevaarlijke toestand van de
weg; dat het oordeelt dat de bestuurster Sentrie zelfvoor de helft aansprakelijk is voor haar schade;
Overwegende dat het bestreden vonnis aldus zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het tweede onderdee! niet tot ruimere cassatie kan leiden;
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 Eerste Kanton Gent.
21 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Biitzler.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 4 van JAARGANG 1999

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Verscheidene daders. Hoofdelijkheid - Een zelfde misdrijf- Begrip Nauw verband tussen twee strafbare
feiten.
528

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Zaken - Aansprakelijkheid
van de bewaarder van een gebrekkige zaakBewijs.
665

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Algemeen - Schade veroorzaakt
door het gebrek van een zaak die men onder
zijn bewaring heeft- "Onoverkomelijke onwetendheid" van het gebrek - Gevolg.
665

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade- Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
Peildatum- Raming ex aequo et bono -Art.
1135 B.W. - Toepassing.
540

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
Peildatum - Raming ex aequo et bono Wettigheid- Voorwaarden.
540

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade- Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
Peildatum - Raming - Forfaitaire raming
-Reeds gel eden schade- Toekomstige schade
- Onderscheid.
540

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade grootte rium.

Materiele schade. Elementen en
Technisch raadsman - Honora612

Advocaat
Hof van assisen - Veroordeling- Afwezigheid van de advocaat- Geen aanwijzing van
een nieuwe verdediger.
586

Advocaat
Publiciteitsregeling- Orde van AdvocatenKritiek - Tuchtvervolging - Raad van de
Orde- Wettige verdenking- Onpartijdigheid - Onttrekking.
628

Ambtenaar
Ambtenaar (gemeenten en provincies)- Stad
- Personeelslid- Personeel van de ministeries - Weddeschaal- Toepassing.
702

Apotheker
Functie - Activiteit - Aard.

631

Apotheker
Orde van Apothekers - Begrip.

631

Apotheker
Orde van Apothekers - Opdracht Gevolg- Mededingingswet.

Doel 631

Apotheker
Orde van Apothekers - Organen - Besluiten
- Raad van beroep - Beslissing - Aard Gevolg- Mededingingswet.
631

Arbeidsongeval
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en
wedertewerkstelling - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Hulp van derden - Omvang
- Programmawet 22 december 1989- Werking in de tijd.
648

Arbeidsongeval
Verzekering - Onderlinge verzekeringsvereniging - Handelskarakter.
554

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzegging - Bediende - Lid van
het vliegend personeel burgerlijke luchtvaart
- Wettelijke pensioenleeftijd
Verkorte
opzeggingstermijn.
643

Arbeidsovereenkomst
Einde- Uitwinningsvergoeding- Toekenningsvoorwaarden - Gevolg.
559

Arbitragehof
Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie Verplichting- Grenzen.
570

Arbitragehof
Prejudicieel geschil - Verplichting van het
Hofvan Cassatie- Grenzen- BeslissingCassatieberoep- Vormen- BetekeningNiet-ontvankelijkheid - Gevolg - Art. 26,
§ 2, tweede lid, Bijz. Wet Arbitragehof. 585

2Arbitragehof

Bewijs

Prejudicieel geschil plichting - Grenzen.

Rechtbanken -

Ver691

Arts
Ziekenhuis - Contractuele verhouding Beeindiging- Ziekenhuiswet - Huishoudelijk reglement van een dienst - Toepassing.
545

Strafzaken- Geschriften- BewijskrachtMiskenning - Begrip - Getuigenverklaring
- Geloofwaardigheid.
543

Bewijs
Strafzaken- Geschriften - BewijskrachtBegrip.
621

Bewijs

Arts
Tuchtzaken - Beslissing van de provinciale
raad- Hoger beroep- Vorm.
550

Bewijs

B

Strafzaken- Getuigen- Oproeping- Verzoek van de beklaagde - Grenzen - Taak
van de rechter.
564

Belasting
Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheid
volgens verschillende categorieen van belastingplichtigen - Vereiste verantwoording- Criteria.
622

Beroepsverenigingen
Orde van Apothekers -

Strafzaken- Getuigen- Recht van verdediging- Bedrieglijke verstandhouding- Beoor543
deling door de rechter.

Bewijs
Strafzaken spraak.

Recht op tegen564

Bewijs
Begrip.

631

Beslag
Bewarend beslag - Beslag onder derden Uit handen geven van de sommen of zaken die
het voorwerp zijn van het beslag- Sanctie Vereiste.
668

Beslag
Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend
beslag op onroerend goed - Beslagrechter Beschikking tot schorsing van verkoop Verzaking aan beschikking door schuldeiser
- Gevolg.
695

Betekeningen en kennisgevingen
Algemeen - Strafzaken - Cassatieberoep Betekening- Regelmatigheid - Ambtshalve
onderzoek door het Hofvan Cassatie.
561

Betekeningen en kennisgevingen
In het buitenland - Strafzaken - Overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van
schengen - Toepasselijkheid - Onherroepelijke beslissing op strafgebied - Burgerlijke
rechtsvordering - Gedwongen tussengekomen partij - Cassatieberoep - Betekening- Wijze.
561

Betekeningen en kennisgevingen

Strafzaken - Getuigen - Anonieme getuige
- Oproeping- Verzoek van de beklaagde 564
Afwijzing - Redenen.

Bewijs
Strafzaken - Getuigen - Bewijswaarde.

Bevoegdheid en aanleg
Geschil inzake bevoegdheid 536

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Algemeen - Mdoende vermoedens- Gegevens die op het tegendeel wijzen.
543

Anonieme getuige
564

Bewijs
Strafzaken - Getuigen - Ondervraging tijdens het vooronderzoek- Onderzoek terterechtzitting- Afwezigheid van de getuige- Gevolg.
564

Bewijs
Strafzaken - Getuigen- Getuige- Verhoor
- Noodzaak of opportuniteit - Beoordeling
door de rechter.
617

Bewijs
Strafzaken- Vermoedens - Beoordelingsvrijheid - Gegevens die op het tegendeel
wijzen.
543

Burgerlijke rechtsvordering
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Reiziger zonder geldig vervoerbewijs - Aanrekenen van een forfaitaire vergoeding- Strafrechter - Bevoegdheid. 532

In het buitenland - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Gedwongen tussengekomen partij- Betekening-Bondsrepubliek
Duitsland - Wijze - Tijdstip.
561
Strafzaken Begrip.

Getuigen -

c
Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Burgerlijke zaken - Arrest van het Hof Feitelijke vergissing- Verbetering.
597

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Verhaal op de rechter- Afwijzing- Verzet
- Ontvankelijkheid.
627
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Cassatie
Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voorgedragen middelen - Internationale rechtshulp in strafzaken - Rogatoire commissie
uitgevoerd in Belgie - Inbeslagneming Overdracht van in beslag genomen voorwerpen - Goedkeuring door de raadkamer Rechtsvordering van de derde houder van het
voorwerp - Beslissing van de raadkamer Hoger beroep van de derde houder - Arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling Cassatieberoep - Controle door het Hof Beperking.
538

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve voorgedragen middelen - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Cassatieberoep- Betekening - Regehnatigheid - Ontvankelijkheid.
561

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof- Allerlei - Regeling van rechtsgebied- Strafzaken - Tussen
onderzoeksrechters en vonnisgerechten Zelfde rechtsgebied.
656

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof -.Allerlei- Regelingvan rechtsgebied- Strafzaken- Samenhang- Vereisten van een goede rechtsbedeling
- Beoordeling - Aard.
656

Cassatie
Vorderingen tot vernietiging. Cassatieberoep
in het belang van de wet - Verscheidene
overtredingen - Een straf- Geen vaststelling van zelfde opzet- Vordering ter terechtzitting door procureur-generaal.
685

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zakenBestreden beslissing - Dictum - Onwettigheid- Ander dictum- Nauw verband tus·
sen beide dicta.
608

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zakenHoofdvordering - Beslissing - Vernietiging
- Vordering tot vrijwaring- Gevolg.
660

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Vervangende gevangenisstraf- OnwettigheidGevolg.
539

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Cassatieberoep van de beklaagde - Beslissing op de
strafvordering - Cassatie - Beslissin~ op de
burgerlijke rechtsvordering- Uitbreidingvan
de vernietiging- Voorwaarden.
570

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Ambtshalve vernietiging- Burgerlijke rechtsvordering
- Eindbeslissing - Geen eindbeslissing Cassatieberoep niet ontvankelijk - Uitbreiding- Voorwaarden.
615

Cassatie
Allerlei- Cassatiearrest- Gezagvan gewijsde.
617

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en
termijn voor memories en stukken - Artikel
642 Ger.W. - Kennisgeving van het cassatieberoep - Opmerkingen van de partijen Vervaltermijn.
596

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep- :Recht;..
bank van koophandel - Verdeling van de
zaken onder afdelingen, rechters of kamers
van een zelfde rechtbank- Incident- Beslis·
sing van de voorzitter.
596

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Ver·
zoek tot verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen - Kamer van inbeschuldigingstelling - Geen onderzoek van regelmatigheid van strafonderzoek of strafvordering Gevolg.
654

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslis·
sing) - Arrest waarbij de beklaagde veroordeeld wordt tot betaling van een vergoeding
en een deskundige wordt aangewezen. 615

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering
- Geen eindbeslissing, toch onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Beginsel van de
aansprakelijkheid - Cassatieberoep van de
beklaagde - Ontvankelijkheid.
615

Cassatieberoep
Strafzaken- Vormen- Algemeen- Verzoek tot opheffing van een onderzoeksGeen verdachte- Weigering ~
Voorzie_m!lg-: Geen betekenil!-1!' a~ het open·
baar mmtstene - Ontvankehjkhetd.
585
handelin~t-

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging ~ Betekening - Regelmatigheid - Ontvankelijkheid
- Ambtshalve voorgedragen _:middelen ~
Bevoegdheid van het Hofvan Cassatie. 561

4 Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening enfof neerlegging - Onherroepelijke beslissing op strafgebied- Burgerlijke rechtsvordering - Cassatieberoep van
de gedwongen tussengekomen partij - Betekening - Wijze - Overeenkomst ter uitvoering van het akkoord van Schengen- Toepasselijkheid.
561

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Burgerlijke rechtsvordering - Gedwongen tussengekomen partij- Betekening-Bondsrepubliek
Duitsland - Wijze - Tijdstip - Ontvankelijkheid.
561

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en stukken - Memorie Ondertekening - Leesbare handtekening Hoedanigheid van de ondertekenaar is niet
vermeld en blijkt niet nit het dossier- Gevolg.
531

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en stukken - Verzoek tot
heropening van het debat - Laattijdige neerlegging - Ontvankelijkheid.
585

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep - StrafVordering - Beslissingen uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Maatregel van inwendige
aard.
692

Cassatieberoep
Strafzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafVordering- Gemis aan belang
of bestaansreden- Verstekarrest- Verzet
- Arrest dat ingaat op het verzet en bij wege
van een nieuwe beschikking uitspraak doetCassatieberoep tegen het verstekarrest Ontvankelijkheid.
617

Cassatieberoep
Strafzaken-Beslissingen vatbaarvoor cassatieberoep - StrafVordering- Gemis aan belang
of bestaansreden - Veroordelend arrest Verwerping van het cassatieberoep- Bevel
tot onmiddellijke aanhouding
Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
617

Cassatieberoep
Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering- Afstand die door dwaling is aangetast- Gevolg.
570

Cassatiemiddelen
Algemeen - Onderzoek van feitelijke gegevens - Ontvankelijkheid.
543

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Middel van
niet-ontvankelijkheid- Wering nit debatten
van tweede appelconclusie - Gebrek aan
nieuwe argumenten.
660

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Algemeen - Ontvankelijkheid
- Middel dat het hofverplicht feiten te onderzoeken.
586

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Onduidelijk middel- Gronden
- Geen antwoord op de conclusie - Ontvankelijkheid.
543

Cassatiemiddelen
Strafzaken -

Begrip.
617

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Verband met bestreden beslissing- Hofvan assisen- Veroordelend arrest
- Voorziening- Middel dat kritiek oefent op
het arrest over de burgerlijke rechtsvorderingen - Ontvankelijkheid.
587

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Onaantastbare beoordeling door
. de feitenrechter- Feitelijke gegevens. 584

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Allerlei - Cassatieberoep van
de tegenpartij- Verwerping- Gevolg. 561

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Nieuw middel - Orde van
Geneesheren - Raad van beroep - Onduidelijkheid van de telastlegging- Ontvankelijkheid.
638

Collectieve arbeidsovereenkomst
Paritair Comite voor het verzekeringswezen
- Vastheid van betrekking - Ontslag Economische of technische redenen - Procedures - Niet-naleving - Forfaitaire vergoeding.
523

D
Douane en accijnzen
Verschillende misdrijven- Vermengde feiten
- Eenheid van opzet - Strafmaat - Enige
straf.
651

Dwangsom
Stedenbouw- Hers tel van plaats in de vorige
staat - Verschillende personen - Hoofdelijke veroordeling - Dwangsom - Afzonder-'
lijke veroordeling- Wettigheid.
610

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Gebrek aan
belang - Begrip - Bestreden beslissing Bekritiseerde grondslag - Andere niet
bekritiseerde grondslag- Gevolg.
602

Onduidelijk middel -

E
Economie
Apotheker - Activiteit.

631
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G

Grondwet

Wet 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het
· vergunningsrecht - Drankgelegenheid van
sterke drank - Begrip.
613

Grondwet

Geestrijke dranken

Gemeenschap en gewest
Rechtsopvolging van de Staat door gemeenschappen en gewesten - Overgedragen goederen- Wegen- Verplichtingen- Tijdstip
- Gevolg.
705

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Gemeentebelastingen· - Afvalophaling Belasting - Tarief - Berekening - Campings - Hotels - Gelijkheid voor de belastingen - Onderscheid volgens verschillende
categorieen van belastingplichtigen - Vereiste verantwoording - Criteria.
622

Gemeente·, provincie· en plaatselijke belas·
tingen
Provinciebelastingen - Algemene provinciebelasting - Provincie Antwerpen - Belastingplichtige - Vrij beroep - Begrip.
597

Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -ArtikelllNiet-discriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden Begrip.
622
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- ArtikelllNon-discriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden Gemeentebelasting- Afvalophaling- Belasting - Tarief- Berekening - Campings Hotels - Onderscheid volgens verschillende
cat.egorieen van belastingplichtigen - Vereiste verantwoording - Criteria.
622

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) -,-- Artikel
172 - Gelijkheid inzake belastingen- Begrip.
.
622

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel
172-Gelijkheid voor de belastingen- Gemeentebelasting - Afvalophaling - Belasting Tarief- Berekening - Campings - Hotels
- Onderscheid volgens verschillende categorieen van belastingplichtigen - Vereiste
verantwoording - Criteria.
622

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Beslissing van de provinciale raad - Hoger
beroep- Vorm.
550

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren ·_
Raad van beroep - Tuchtzaken - Algemeen
rechtsbeginsel- Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter - Toepasselijkheid
- Begrip - Lid van de raad van beroep Lid van het controleorgaan - R.l.Z.I.V. Gevolg.
629

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Raad. van beroep- Vertrouwelijke gegevens
- Onbeschikbaar - Gevolg - Recht van
verdediging.
638

Geneeskunde
Allerlei - Ziekenhuis -Arts - Contractuele
verhouding - Beeindiging - Ziekenhuiswet
~ Huishoudelijk reglement van een dienstToepassing.
545

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel10Gelijkheid van de Belgen voor de wet Begrip.
622

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel 10Gelijkheid van de Belgen voor de wet. Gemeentebelasting- AfValophaling- Belasting - Tarief- Berekening - Campings Hotels - Onderscheid volgens verschillende
categorieen van belastingplichtigeil - Vereiste verantwoording- Criteria.
622

H
Handelspraktijken
K.B. van 3 maart 1995 Begrip.

Vol-au-vent 568

Handelsregister
Onderlinge verzekeringsvereniging - Arbeidsongevallenverzekering
Inschrijving
in het handelsregister.
554

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury - Aan de jury te
stellen vragen- Bevoegdheid van het hofvan
assisen- Verwerping- Motivering.
586

Hof van assisen
Behandleing ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury- Vordering tot verwerping van bepaalde stukken- Verdaging
van de beslissing - Gevolg.
586

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury- Vordering tot verwerping van bepaalde stukken - Beslissing
van het Hof- Draagwijdte.
586

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verklaring van de jury - Sluiting van het
debat- Veroordelend arrest- Afwezigheid
van de raadslieden van de beschuldigde Gevolg.
586

6 Hof van assisen

Inkomstenbelastingen

Behandeling ter zitting en tussenarresten.
Verldaring van de jury..:.___ Debat- A&nwezigheid van de gezworepen.
586

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid
van de rechter- Devolutieve kracht- Begrip.
672

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Uitbreiding vap eis en
nieuwe eis - Aanvullende vordering - Feiten die zich in de loop van het geding hebben
voorgedaan - Beperking,
698

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Principaal beroep, Vorm. Termijn- Termijn - Uitlevering - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverldaring - Beschikking van de raadkamer.
590

Hoger berpep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hoger beroep - Eerste
rechter - Meerdere telastleggingen - Een
enkele straf- Appelgerecht - Vrijspraak uit
hoofde van een telastlegging - Handhaving
van de straf- Eenstemmigheid.
544

Aanslagprocedure - Algemeen - Belastbare
grondslag - Personenbelasting - Diverse
inkomsten - Occasionele of toevallige winsten of baten buiten de uitoefening v&n een
beroepswerk~aamheid - Schuldvordering Belastbaar tijdperk.
519

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Kennisgeving van aanslag door dwangbevel- Vermeldingen.
558

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelastingen- Nieuwe bescheiden- Nieuwe feiten
- Overlegging- Aanvoering- Voorwaarden.
600

J
Jeugdbescherming
Maatschappelijk en medisch-psychologisch
onderzoek - Doel.
658

Jeugdbescherming
Maatschappelijk en medisch-psychologisch
onderzoek - V eroordeling we gens nietafgifte van een kind - Gegevens uit het
maatschappelijk of medisch-psychologisch
onderzoek- Wettigheid.
658

Hoger beroep
Thchtzaken- Orde van Geneesheren- Beslissing van de provinciale raad - Hoger beroep
550
- Vorm.

K
Koophandel. Koopman

I
Immuniteit
Leden van de Gemeenschaps- en Gewestraden- Parlementaire onschendbaarheidOpheffing - Bevoegdheid.
570

Onderlinge verzekeringsvereniging - Arbeidsongevallenverzekering
Handelskarakter.
554

Koopbandel. Koopman
Apotheker - Begrip.

Inkomstenbelastingen
Algemeen - Annualiteit van de belasting Personenbelasting - Diverae inkomsten Occasionele of toevallige winsten of baten
buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid - Schuldvordering - Belastbaar
tijdperk.
519

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfslasten- Aft:rekbaarheid- Voorwaa:rden - Lening - Kapitaal - Interest . Koopman -'- Beroepswerkzaamheid - Stopzetti,ng- Volgend aanslagjaar, ·
626

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting- Diverse inkomsten occasionele of toev&llige winsten of b&ten buiten
de uitoefening van een beroepswe:rkzaamheid
- Schuldvordering - Belastbaar tijdperk.
519

631

M
Mandeligheid
N aburige gebouwen- Achtereenvolgende constructies - Scheidingsmuur - Vermoeden
van mandeligheid- Voorwaarden.
700

Milieurecht
Bouwafval - Sluikstorting decreet - Toepassing,

AfValstoffen611

Mindervaliden
Tegemoetkomingen - Rechtbanken - Bevoegdheid - Minister - Beslissing- Beroep
- Handvest van de sociaal verzekerde Gevolgen.
679

Misbruik van vertrouwen
Misbruik van goederen van de vennootschap
- Begrip.
692

I~---
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7Ontvoering van een kind

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging - Noodtoestand - Begrip.
581

Munten en bankbiljetten
Uitgifte van nagemaakte ofvervalste bankbiljetten - Begrip.
652

Operibaar ministerie
Burgerlijke zaken - Verplichte mededeling
- Vonnissen en arresten- Advies- Magistraat- Naam- Advies- VermeldingVerzuim- Gevolg- Nietigheid.
527

N
Nieuwe vordering
Burgerlijke zaken - Uitbreiding of wijziging
van de vordering- Feiten die zich in de loop
van het geding hebben voorgedaan - Beperking.
698

0
Onaantastbare beoordeling door de feiten·
rechter
Strafzaken- Getuige - Verhoor- Noodzaak of opportuniteit - Beoordeling door de
rechter.
617

Onderzoek in strafzaken
Geheimhoqding van het on<lerzoek - Schending van het geheim- Gevolg.
570

Onderzoek in strafzaken
Gerechtelijke fouillering
den.

Niet-afgifte van een kind- VeroordelingGegevens uit het door de jeugdrechter bevolen
maatschappelijk en/of medisch-psychologisch onderzoek- Wettigheid.
658

Voorwaar654

Onderzoek in strafzaken
Verzoek tot verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen- Kamer van inbeschuldigingstelling - Geen onderzoek van regelmatigheid van strafonderzoek of strafVordering Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
654

Onderzoeksgerechten
Verwijzing naar het vonnisgerecht - Bevoegdheden van het vonnisgerecht - Gren570
zen.

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling - Verzoek om bijkomende onderzoeksmaatregel Opportuniteit - Feitelijke beoordeling. 584

Openbaar ministerie
StrafVordering- Rechtsmacht van de rechter
- Voeging van dossier.
564

Openbaar vervoer
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen- Reiziger zonder geldig vervoerbewijs- Algemeen reglement toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de instellingen van de spoorweg (A.R.R.)
- Forfaitaire schadevergoeding - Strafrechter - Bevoegdheid.
532

Overheidsopdrachten (Werken. Leverin·
gen. Diensten)
Openbare aanbesteding - Inschrijvingen Neerlegging - Einde - Gronden - AI:Wijking- Voorwaarden.
592

Overheidsopdrachten (Werken. Leverin·
gen. Diensten)
Openbare aanbesteding - Inschrijvingen Neerlegging- Einde- Overtreding- Gevolg
592
- Geldigheid- Voorwaarden.

p
Politie
Gerechtelijke fouillering
den.

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Rechtbanken - Verplichting
- Grenzen.
691

R

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling- Rechtspleging bedoeld in artikel 135 Sv. - Partijen
in openbare terechtzitting gehoord - Beslissing uitgesproken met gesloten deuren. 584

Onderzoeksgerechten
Verzoek tot verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen- Kamer van inbeschuldigingstelling- Geen onderzoek van regelmatigheid van strafonderzoek of strafVordering
- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 654

Ontvoering van een kind
Niet-afgifte van een kind- Bewaring van een
kind- Uitvoerbare beslissing- Voorwaarden.
617

Voorwaar654

Rechtbanken
Algemeen - Beslissing gegrond op de rechtsleer.
668

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Ambtshalve afwijzing van vordering - Geen heropening der debatten - Gevolg.
552

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels)- Bevoegdheid- Mindervaliden
- Tegemoetkomingen - Minister - Beslissing - Beroep - Handvest van de sociaal
verzekerde - Gevolgen.
679

8 Rechtbanken
Strafzaken- Algemeen- Taak van de rechter.
682

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Rechtsmacht
van de rechter - Openbaar ministerie Voeging van dossier.
564

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Onderzoeksgerecht- Verwijzing naar het vonnisgerecht
- Bevoegdheden van het vonnisgerecht Grenzen.
570

Rechtbanken
Strafzaken- Strafvordering- Nieuwe kwalificatie- Datum van de feiten- Verbetering- Voorwaarde.
611

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - V erzachtende omstandigheden- Misdaad- Correctionalisatie door raadkamer - Herkwalificatie
door rechter in wanbedrijf - Inachtneming
van aangenomen verzachtende omstandigheden.
652

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 3 Folteringen of onmenselijke handelingen Vernederende behandelingen- Begrip. 682

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Eerlijk proces- SchendingBegrip.
538

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Getuigen - Recht op tegenspraak.
564

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Getuigen Ondervraging tijdens het vooronderzoek Onderzoek ter terechtzitting - Afwezigheid
van de getuige - Gevolg.
564

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie- Openbaar ministerie.
570

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Hofvan assisen- Aan de jury
te stellen vragen - Debat op tegenspraak Verwerping- Eerlijk proces.
586

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Hof van assisen - Tussenvordering - Aanwezigheid van de gezworenen - Gevolg.
586

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Strafzaken- StrafvorderingVerstekvonnis - Verzet - Onafhankelijke
en onpartijdige rechtbank - Begrip.
617

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Strafzaken- Getuige- Verhoor - Noodzaak of opportuniteit - Beoordeling door de rechter.
617

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld Schending - Begrip.
538

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.2- Hbfvan assisen- Aan de jury
te stellen vrage;J;: - Debat op tegenspraak Verwerping- Vermoeden van onschuld. 586

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen Oproeping- Verzoek van de beklaagde Grenzen - Taak van de rechter.
564

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen Anonieme getuige- Oproeping- Verzoek
van de beklaagde - Afwijzing - Redenen.
564

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 ~ Artikel 6.3.d - Getuigen Anonieme getuige - Bewijswaarde.
564

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Artikel 6.3.d - Getuigen Ondervraging tijdens het vooronderzoek Onderzoek ter terechtzitting - Afwezigheid
van de getuige - Gevolg.
564

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Onderzoeksgerecht.
584

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Artikel 6.3.d - Strafzaken Getuige- Verhoor- Noodzaak of opportuniteit- Beoordeling door de rechter.
617

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Artikel 6.3.b - Voorbereiding
van de verdediging - Tuchtzaken - Toepasselijkheid.
638

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel14.1- StrafzakenStrafvordering- Verstekvonnis- VerzetOnafhankelijke en onpartijdige rechtbank Begrip.
617

'
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9 Rechten van de Mens

Recht van verdediging

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel 14.7- Non his in
idem - Bestaansreden - Zelfde land Zelfde misdrijf- Nieuwe vervolgingen. 617

Rechten van de Mens

Recht van verdediging

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14, §§ 1 en 3 Strafzaken - Getuige- Verhoor- Noodzaak of opportuniteit __:_ Beoordeling door de
rechter.
617
Allerlei -

Cassatie617

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van de
zetel - Vaststelling - Vonnis - Procesverhaal van de terechtzitting- Tegenstrijdigheid - Gevolg.
548

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Behandeling en uitspraak 64 7
Andere samenstelling - Gevolg.

Rechtsbeginselen (Algemene)
Non his in idem- Toepassing- Werkloosheid - Toekenningsvoorwaarden - Arheidsmarkt - Beschikhaarheid - Onheschikhaarheid - Uitsluiting - Maatregel - Aard Gevolg.
608

Rechtsbeginselen (Algemene)
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechter- Tuchtzaken- ToepasselijkheidBegrip - Orde van Geneesheren - Lid van
de raad van heroep - Lid van het controleorgaan - Gevolg.
629

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginsel van de eerhiediging van het gewettigd vertrouwen- Toepassing- Voorwaarden .,.-- Werkloosheid- Recht op uitkeringLangdurige werkloosheid.
672

Rechtsbeginselen (Algemene)
Recht op rechtszekerheid - Toepassing Voorwaarden - Werkloosheid - Recht op
uitkering - Langdurige werkloosheid. 672

Rechtsweigering
Rechtsweigering.

Strafzaken- Stra:!Vordering- Voeging van
dossier- Verzoek van de beklaagde- Rechts"
macht van de rechter- Openhaar ministerie.
564

Recht van verdediging

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde arrest.

Strafzaken - Stra:!Vordering - Getuigen Ondervraging tijdens het vooronderzoek Onderzoek ter terechtzitting - Afwezigheid
van de getuige - Gevolg.
564

682

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Amhtshalve afwijzing
van vordering door de rechter - Geen her552
opening der dehatten - Gevolg.

Recht van verdediging
Strafzaken- Getuigenverklaring- Bedrieglijke verstandhouding - Beoordeling door de
rechter.
543

Strafzaken - Miskenning - Begrip.

570

Recht van verdediging
Strafzaken- Verzoek om bijkomende onderzoeksmaatregel - Verwerping
Voor-.
waarde. ·
584

Recht van verdediging
Strafzaken - Hof van assisen.- Tussenvordering - Aanwezigheid van de gezworenen - Gevolg.
586

Recht van verdediging
Strafzaken - Tenlastelegging - Misdrijf Begin- en einddatum- Verbetering door de
rechter- Gevolg.
611

Recht van verdediging
Strafzaken- Getuige- Verhoor- Noodzaak of opportuniteit - Beoordeling door de
rechter.
617

Recht van verdediging
Strafzaken - Straf - Strafinaat - Motivering- Beklaagde- Gedrag t.a.v. de gel;uigen
en de slachtoffers.
692

Recht van verdediging
Tuchtzaken- Orde van Geneesheren- Raad
van beroep - Vertrouwelijke gegevens Onheschikbaar - Gevolg.
638

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Begrip en aard van een reden Burgerlijke zaken - Tegenstrijdige redenen
- Begrip.
523

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Beroepen beslissing - Nietigheid- Bevestiging- Eigen gronden- Gevolg.
.
M8

Redenen van .de vonnissen en arresten
Algemeen- Beslissing gegrond op derechtsleer.
668

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Veroordeling- Vaststelling van de hestanddelen van het misdrijf.
681
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Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie - Strafzaken (geestrijke
dranken en douane en accijnzen inbegrepen)
- Beslissing waarbij de telastlegging
bewezen verklaard wordt - Telastlegging
omschrev!ln in de bewoordingen van de wet Gevolg.
688

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Vereiste vermeldingen- Toepasselijke wettelijke bepalingen - St!ldenbouw - Herstel
van de plaats in de vorige staat.
690

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Straf - Strafmaat - Beklaagde - Gedrag
t.a.v. de getuigen en de slachtoffers.
692

Redenen van de vonnissen en arresten
Op condusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Hof van assisen - Aan de jury te stellen
vragen- Verwerping- Motivering.
586

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Sluiten van de deuren - Motiv!lring.
586

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken-Algemeen- Tussen onderzoeksrechters en vonnisgerechten - Zelfde rechtsgebied- Bevoegdheid van het Hofvan Cassatie.
656

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken- Algemeen- Tussen onderzoeksrechters en vonnisgerechten - Geschil van
rechtsmacht - Begrip.
656

Regeling van rechtsgebied
.Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheid van
het Hof van Cassatie - Samenhang- Vereisten van een goede rechtsbedeling- Beoordeling - Aard.
656

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen vonnisgerechten
Geschil van rechtsmacht - Begrip.
656

RegeUng van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht - Algemeen - Geen geschil
inzake bevoegdheid - Gevolg.
536

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Allerlei - Tussen onderzoeksrechters - Verschillende rechtsgebieden 656
Geschil van rechtsmacht - Begrip.

Samenhang
Misdrijven - Begrip - Identiteit van telastleggingen - Gelijktijdigheid van gerechtelijke onderzoeken - Gevolg.
656

Samenhang
Misdrijven - Regeling van rechtsgebied Bevoegdheid van het Hof van Cassatie Vereisten van een goede rechtsbedeling 656
Beoordeling - Aard.

Sociale zekerheid
Algemeen - Handvest van de sociaal verzekerde - Gevolgen - Mindervaliden - Tegemoetkomingen- Rechtbanken- Bevoegdheid
679
- Minister - Beslissing - Beroep.

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijdragen- Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Tewerkgestelde werknemers - Dagelijkse lijst- Weglatingen- R.S.Z.- Verschuldigd bedrag - Aard.
602

Stedenbouw
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling
van een meerwaarde- Verschillende personen- Hoofdelijke veroordeling- Dwangsom
.:____ Mzonderlijke veroordeling- Wettigheid.
610

Stedenbouw
Herstel van de plaats in de vorige staat.
Betaling van een meerwaa:rde - Strafzaken
- Vordering van de gemachtigde ambtenaar
- Maatregel bevolen door de strafrechter Aard van de beslissing.
690

Straf
Vervangende gevangenisstraf- Overtreding
539
- Maximum.

Straf
Andere straffen - Beroepsverbod opgelegd
bij rechterlijke beslissing - Beroepsverbod
van rechtswege na strafrechterlijke veroordeling- Overtreding van het verbod- K.B. nr.
22 van 24 okt. 1934 - Overgangsbepaling Draagwijdte.
686

Straf
Samenloop- Eendaadse- Douane en accijnzen - V erschillende misdrijven - Vermengde feiten - Eenheid van opzet - Enige
straf.
651

Straf
Samenloop- Eendaadse- Verscheidene overtredingen - Een straf - Geen vaststelling
van zelfde opzet __:__ Gevolg.
685

Straf
Verzachtende omstandigheden. Verschoningsgronden- Misdaad- Correctionalisatie door
raadkamer - Herkwalificatie door rechter in
wanbedrijf- Inachtneming van aangenomen
verzachtende omstandigheden.
652
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11Straf
AllerleJ.- SocJ.ale zekerheid- Werknemers
- Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats Tewerkgestelde werknemers- Dagelijkse lijst
- Weglatingen - R.S.Z. - Verschuldigd
bedrag - Aard.
602

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Tuchtzaken- Wettige verdenking- Orde
van Advocaten - PubHciteitsregeling- Kritiek - Raad van de Orde - Tucbtvervolging
- Onpartijdigheid - Onttrekking.
628

Verzekering

Straf
Allerlei- Zware geldboete- Onmenselijk of
682
vernederend karakter.

Straf
Allerlei- Motivering- Beklaagde - Gedrag
692
t.a.v. de getuigen en de slachtoffers.

T
Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- Vonnissen en arresten. Nietigheden - Strafzaken Correctionele recbtbank te Brussel - Zaak
waarvan de recbtspleging in het Frans dient
te gebeuren - Kamer die kennis neemt van
de zaken in bet Nederlands.
536

u
Uitlevering
In bet buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Bescbikking van de raadkamer - Hoger beroep Termijn.
590

Uitlevering
Vreemdeling voorlopig aangebouden met,het
oog op uitlevering - Uitvoerbaarverklaring
van een door de buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding - Gevolg.
590

v
Vennootschappen
Algemeen. Gemeenschappelijke regels- Optreden in rechte.
554

Verhaal op de rechter
Arrest van het Hofvan Cassatie- AfWijzing
- Verzet- Ontvankelijkbeid.
627

Verjaring
Burgerlijke zaken - Termijnen (Aard. Duur.
Aanvang. Einde) - Aanvang - Landverzekering- Rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde - Gespreide betalingen.
663

Vervoer
Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - Wegvervoer - K.B. 25 nov. 1992 Toepassing.
681

Verwij:dng na cassatie
Strafzaken - Vervangende gevangenisstraf
- Onwettigheid - Gevolg.
539

Landverzekering- Onderlinge verzekeringsvereniging - Arbeidsongevallenverzekering
- Handelskarakter.
554

Verzekering
Landverzekering- Verjaring- Rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde - Gespreide betalingen - Aanvang
van de verjaring.
663

Verzekering
WA.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- VergoedingsverplichtingToevallig feit- Voorwaarden.
708

Verzet
Strafzaken - Strafvordering
Verstekvonnis - Verzet - Onafhankelijke en onpartijdige rechtbank - Begrip.
617

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Openbaar
ministerie - Verplichte mededeling- Advies - Magistraat - Naam - Advies Veflllelding- Verzuim- Gevolg- Nietigbeid.
527

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken- Algemeen- Samenstelling van de zetel - Vaststelling - Vonnis Proces-verbaal van de terechtzitting- Tegenstrijdigheid - Gevolg.
548

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Ambtshalve afwijzing van vordering - Geen heropening der debatten - Gevo!g.
552

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Heropening van bet debat - Verplichting voor de
appelrechter - Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Eindvonnis van de eerste rechter
gewezen voor bet beroep!Jn vonnis.
591

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Verbeterend arrest - Bevoegdheden van het
Hof.
·
597

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Geding Onwillige procespartij (artikel 751 Ger.W.)Termijn om conclusie neer te leggen.
660

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Geding Onwillige procespartij (artikel 751 Ger.W.)Termijn om conclusie neer te leggen - Conclusie van de meest gerede partij.
660

12 Vonnissen en arresten

Werkloosheid

Burgerlijke zaken - Algemeen - Geding Onwillige procespartij (artikel 751 Ger.W.)Meest gerede partij - Termijn om conclusie
neer te'leggen- Gevolg.
660

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Algemeen
inwendige aard - Begrip.

Maatregel van
692

Vonnissen en arresten
Strafzaken- Strafvordering- Hofvan assisen
- Proces-verbaal van de terechtzitting Ontbreken van vereiste vaststellingen- Nietigheid - Vaststellingen in het arrest Gevolg.
586

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van
de terechtzitting - Ontbreken van procesverbaal - Gevolg.
615

Recht op uitkering- Toekenningsvoorwaarden
- Arbeidsmarkt- Beschikbaarheid- Onbeschikbaarheid - Uitsluiting - Maatregel Aard - Gevolg - Algemene rechtsbeginselen- Non bis in idem.
608

Werkloosheid
Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - In aanmerking te nemen periode Wetten. Decreten. Ordonnanties. BesluitenWerking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd- Onmiddellijke werking- Draagwijdte.
672

Werkloosheid
Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid - Beginsel van· de eerbiediging van het
gewettigd vertrouwen - Recht op rechtszekerheid- Toepassing- Voorwaarden. · 672

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - Zegel van de onderzoeksrechter- Doel- AfWezigheid- Gevolg.
570

Voorlopige hechtenis
Onmiddellijke aanhouding - Veroordelend
arrest - Cassatieberoep - Verwerping Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
617

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Ambtshalve afwijzing
van vordering door de rechter - Geen her552
opening der deba.tten - Gevolg.

Vordering in rechte
.Rechtspersoon -

Handelsvennootschappen.
554

w
Wegverkeer
Wegverkeerswet - Artikel 63 - Bloedproef'
- Weigering van de ademanalyse- Gevolg.
534

Wegverkeer
Inschrijving van voertuigen - Vrijstelling Begrip.
688

Werkloosheid
Recht op uitkering- Toekeniringsvoorwaarden

~ Arbeidsmarkt- Beschikbaarheid- Onbe-

schikbaarheid - Uitsluiting - Maatregel 608
Aard.
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Werkloosheid
Allerlei - Misdrijf- Artikel 261, 6°, Werkloosheidsbesluit 1963- Bestanddelen- Moreel
bestanddeel.
528

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Uitlegging.

568

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Uitlegging - Stad - Personeelslid- Personeel van de ministeries- WeddenschaalNieuwe gemeentewet - Begrip.
702

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Draagwijdte.
648

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Arbeidsongevallen.
648

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte -Werking
in de tijd- Onmiddellijke Werking- Werkloosheid - Recht op uitkering - Langdurige
werkloosheid - In aanmerking te nemen
periode.
672

Wraking
Burgerlijke zaken - Vrederechter - Gewettigde verdenking - Onttrekking - Onderscheid.
707

