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1e KAMER - 21 mei 1999

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- ZAKEN
- GEBREK VAN DE ZAAK- OORZAAK- BOOM
- GEBREK TE WIJTEN AAN INWENDIGE VERROTTING.

Een zaak is gebrekkig, indien zij een
abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden
schade kan veroorzaken; zulks kan het
geval zijn met een boom die een verrotte
toestand vertoonde; het feit dat het gebrek het gevolg is van een natuurverschijnsel is zonder belang (1). (Art. 1384
B.W.)
(STAD ANTWERPEN E.A. T. GOOVAERTS E.A.)
ARREST

CAR. C.96.0259.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 maart 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van het artikel 1384, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van bevestiging eiseressen solidair veroordeelt om te
betalen aan eerste verweerder ten titel van
schadevergoeding de som van 700.000 fr.
provisioneel en dokter R. Van Camp aanstelt als gerechtsdeskundige met opdracht
eerste verweerder te onderzoeken, zijn
kwetsuren ten gevolge van het ongeval van
11 november 1992 na te gaan, de periodes en graden van tijdelijke werkongeschiktheid vast te stellen, evenals de
(1) Vgl. Cass., 1 maart 1996, A.R. nr.
C.95.0250.F, nr. 92; zie L. CORNELIS, "Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht", Antwerpen, Maklu, 1989,
nr. 295, 483, waarbij wordt verwezen naar de
rechtspraak van het Hof volgens welke de oorsprong van het gebrek niet relevant is : Cass., 9
nov. 1979 nr. 164; contra, H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil belge, t. II, Brussel,
Bruylant, 1964, nr. 1004, 1040.
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consolidatiedatum en het percentage van de
blijvende werkongeschiktheid en de eventuele esthetische schade en eiseressen solidair veroordeelt om te betalen aan tweede
verweerster de som van 1 fr. provisioneel op
grond dat "vaststaat en overigens niet betwist wordt dat op 11 november 1992 omstreeks 13.20 uur (eerste verweerder) tijdens een wandeling in het stadspark te
Antwerpen zwaar gekwetst werd door het
afbreken en neervallen van een gedeelte
van een stam van een paardekastanjeboom waarvan de leeftijd ongeveer 100 jaar
bedraagt; dat uit het zonder gevolg gerangschikt strafdossier de feiten als volgt werden vermeld : "Het blijkt dat een boom van
2,5 meter omtrek is afgebroken op ongeveer 6 meter hoogte. De boom staat links
achter het standbeeld der gesneuvelden op
ongeveer 30 meter afstand van dit monument, langs de linkerkant van de wandelweg die evenwijdig met de Rubenslei loopt
gezien vanaf het standbeeld. Het afgebroken stuk ligt over de volledige breedte van
de wandelweg plus nog een zestal meter op
het grasveld. Waarschijnlijk is het afbreken te wijten aan het stormweer, doch tevens merken wij op dat de binnenkant van
de stam alsook van de grote takken is uitgehold door rotting"; dat een nader onderzoek van de Dienst Groenvoorziening van
(eiseres) uitwees dat de oorzaak van het afbreken van de stam gelegen was in de verrotting van het kernhout; dat de voorgelegde foto's waarvan de waarheidsgetrouwheid niet wordt betwist, insgelijks
duidelijk aantonen dat de stam emstige tekenen van inrotting vertoonde; dat niet betwist wordt dat er op 11 november 1992
stormweer was doch uit geen enkel gegeven blijkt dat op het gegeven tijdstip de
storm dermate hevig was dat er van overmacht sprake zou kunnen zijn; dat (eiseres) trouwens geen overmacht inroept; dat
niet blijkt dat andere bomen in de omgeving niet overeind zijn gebleven; dat nu het
stormweer zelf niet de oorzaak van het afknappen van de paardekastanjeboom kan
geweest zijn noch enige andere oorzaak
aanwijsbaar is tenzij de staat van verrotting zoals hoger vastgesteld, als bewezen
moet worden aanvaard dat de boom is afgeknapt tengevolge van een intrinsiek gebrek en het ongeval en de schade zich niet
zouden voorgedaan hebben zonder dit gebrek; dat (eiseressen) ten onrechte het gebrek van de zaak betwisten op grond van
het feit dat de kwestieuze boom aan een
normale ziekte leed die geenszins het gevolg is van een slecht onderhoud - doch
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integendeel een natuurlijk verschijnsel is
bij ouder wordende bomen; dat als gebrek
van de zaak moet worden beschouwd elke
eigenschap of toestand ervan die ze ongeschikt maakt voor normaal gebruik en
waardoor ze schade kan veroorzaken; dat
luidens de hogeraangehaalde vaststellingen de boomstam ten gevolge van zijn gevorderde staat van inwendige verrotting
niet kon weerstaan aan de weersomstandigheden die in dit geschil aan de orde zijn
en die, zoals reeds vastgesteld, zeker geen
abnormaal of slechts zelden voorkomend
natuurverschijnsel uitmaken; dat het verrotten en afsterven van een boom, zoals te
dezen, als een abnormale gedraging of toestand moet worden beschouwd die de toestand van de boom wijzigt en hieraan niets
afdoet het feit dat de boom reeds 100 jaar
oud was; dat mag verwacht worden van een
boom, staande midden een druk bezocht
wandelpark langs een wandelweg die door
de voetgangers veelvuldig als binnenweg
wordt gebruikt als verbinding tussen verschillende belangrijke straten in het stadscentrum van Antwerpen, dat hij gezond is
zodat onderhavige toestand van verrotting een abnormaal kenmerk vertoonde en
de boom derhalve door een gebrek is aangetast; dat het inzake zonder belang is dat
(eerste eiseres) in het gebrek de hand niet
zou gehad hebben en het gebrek het gevolg was van een natuurverschijnsel dat al
is kwestieus verschijnsel een natuurverschijnsel het niet als een normale toestand
maar als een gebrek te beschouwen is; ...
dat voor de toepassing van art. 1384, 1,
B.W. volstaat dat de zaak die schade toebracht gebrekkig was; dat nu (eerste verweerder) naar eis van recht bewijst dat de
zaak waarvoor (eerste eiseres) als eigenares de bewaring had door een gebrek was
aangetast en dat de schade door deze gebrekkige zaak werd veroorzaakt, zij op
grond van art. 1384,1, B.W. aansprakelijk blijft",

terwijl een zaak door een gebrek aangetast is wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken; dat
het niet volstaat dat de zaak een afwijkend kenmerk of een afwijkende gesteldheid vertoont maar dat dit kenmerk of die
gesteldheid voor die zaak bovendien abnormaal moet zijn; dat het bestreden arrest vaststelt dat de stam van de kastanjeboom van eerste eiseres inwendig verrot
was en dat de toestand van de boom daardoor gewijzigd was; dat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft dat die toestand een abnormaal kenmerk vertoont en
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de boom door een gebrek aangetast is, ook
al is kwestieus verschijnsel een natuurverschijnsel; dat immers een boom die een
afwijkende gesteldheid vertoont, namelijk een staat van inwendige verrotting, niet
aangetast is door een gebrek wanneer die
gesteldheid voor die boom een natuurlijk en
dus geen abnormaal verschijnsel is (schending van art. 1384, eerste lid, B.W.),

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

Overwegende dat een zaak gebrekkig is indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan
veroorzaken;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de afgebroken paardekastanjeboom reeds honderd jaar oud
was en dat zijn stam in een gevorderde staat van inwendige verrotting
was;
Dat het arrest oordeelt dat de boom
in zijn verrotte toestand een abnormaal kenmerk vertoonde en derhalve
door een gebrek is aangetast;
Dat het zonder belang is dat het gebrek het gevolg was van een natuurverschijnsel;
Overwegende dat het hof van beroep op grond van die vaststellingen
wettig heeft kunnen beslissen dat de
boom een gebrek vertoonde;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
21 mei 1999- 1e kamer- Voorzitter:
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Rie-
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maecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.
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CVAN OPPENS B.VB.A. T. IMMOFLANDRIA N.V E.A.l
ARREST

(A.R. C.96.0353.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
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1e KAMER- 21 mei 1999
1° OVEREENKOMST -

ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID UIT OVEREENKOMST- OORZAKELLJK VERBAND- BEOORDELING DOOR DE
RECHTER- WETTIGHEID- TOETSING VAN
HETHOF.

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALGEMEEN - AANSPRAKELIJKHEID UIT
OVEREENKOMST- OORZAKELIJKVERBANDBEOORDELING DOOR DE RECHTER- WETTIGHEID- TOETSING VAN HET HOF.

3o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- AANSPRAKELIJKHEID UlT OVEREENKOMST- OORZAKELLJK VERBAND- BEOORDELING DOOR DE
RECHTER- WETTIGHEID- TOETSING VAN
HETHOF.

4 ° OVEREENKOMST -

ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID UIT OVEREENKOMST SCHADE VEROORZAAKT AAN EEN MEDECONTRACTANT DOOR DE FOUT VAN EEN MEDECONTRACTANT- DEZELFDE SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE FOUT VAN EEN DERDEOORZAKELIJK VERBAND - GEVOLGEN.

1°, 2° en 3° De rechter stelt op onaantastbare wijze de feiten vast waaruit hij het
al dan niet bestaan van een oorzakelijk
verband tussen schuld en schade afleidt;
het Hof toetst evenwel of de rechter die beslissing wettig heeft kunnen gronden op
zijn vaststellingen (1).
4° Uit de omstandigheid dat een partij ten
opzichte van zijn medecontractant een
contractuele {out heeft begaan waardoor
schade is ontstaan, volgt niet dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen de {out
van een derde en dezelfde schade.
(1) Vgl. Cass., 25 maart 1997, A.R. P.96.1075.F,
nr. 161, en de verwijzingen in concl. O.M., in Bull.
en Pas., 1997, I, nr. 161.

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1142, 1147 tot
en met 1151, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest enerzijds
beslist:
"dat de overeenstennnende verslagen van
de deskundigen er geen twijfel over laten
dat het loskomen van de rubberen Noramenttegels te wijten was aan het gebruik
van inadequate lijm, gelet op de ondergrand waarop de tegels dienden te worden verlijmd;
dat met name epoxylijm vereist was in
plaats van lijm op basis van polyurethaan
omdat enkel eerstgenoemde zowel op chape
alsop synthetische rubber hecht'';
"dat in de beknopte beschrijving van de
werken alle gegevens vervat waren opdat
de uitvoering een goed resultaat zou opgeleverd hebben", en
"dat (derde verweerster) door (eerste verweerster) gevraagd was om epoxylijm te gebruiken en dat eerstgenoemde die aanwending ook meldde in haar orderbevestiging;
dat zij (. .. ) evenwellijm op basis van polyurethaan heeft gebruikt en derhalve niet
heeft gepresteerd zoals was bedongen (. .. )"
en anderzijds aan eiseres een contractuele fout verwijt, bestaande in een tekortkoming aan haar advies- en informatieplicht ten opzichte van eerste verweerster
doordat zij, zoals de producent van de tegels (tweede verweerster), niet gewezen
heeft "op het principiele probleem van de
hechting van kunstrubber op de variabele ondergronden, zoals betonachtig materiaal (chape)" en "te weinig richtlijnen
verstrekte voor de aanwending van de litigieuze tegels en de gebruiker in het ongewisse heeft gelaten omtrent een cruciale aangelegenheid"
en beslist dat die fout in oorzakelijk verband staat met de schade, die eerste verweerster heeft geleden ingevolge het loskomen van de Noramenttegels, om de
reden dat indien eiseres die tekortkoming
niet zou hebben begaan, het euvel zich niet
zou hebben voorgedaan,
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terwijl, de rechter, die beslist dat er een
oorzakelijk verband bestaat tussen fout en
schade, het wettelijk begrip oorzakelijk verband schendt wanneer hij uit de feiten, die
hij vaststelt, geen zodanig oorzakelijk verband heeft kunnen afleiden,
de vaststelling van het bestreden arrest dat in de opdracht, die eerste verweerster aan derde verweerster gaf betreffende de plaatsing van de N oramenttegels,
alle gegevens - met name ook het gebruik
van epoxylijm - vervat waren opdat de
uitvoering van dit werk een goed resultaat zou opleveren, uitsluit dat de door het
bestreden arrest ten laste van eiseres weerhouden contractuele fout ten opzichte van
eerste verweerster in oorzakelijk verband
zou staan met de schade van eerste verweerster bestaande in het loskomen van de
N oramenttegels,
zodat het bestreden arrest uit de feiten, die het vaststelt, niet wettig het bestaan van een oorzakelijk verband heeft
kunnen afleiden tussen de in dit arrest
weerhouden fout ten laste van eiseres en de
schade van eerste verweerster, en aldus het
wettelijk begrip oorzakelijk verband
schendt (schending van de artikelen 1142,
1147 tot 1151, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek):

Ovmwegende dat de rechter onaantastbaar de feiten vaststelt waaruit hij
het al dan niet bestaan van een oorzakelijk verband tussen schuld en
schade afleidt; dat het Hof evenwel
toetst of de rechter de beslissing wettig heeft kunnen gronden op zijn vaststellingen;
Dat uit de omstandigheid dat een
partij ten opzichte van zijn medecontractant een contractuele fout heeft
begaan waardoor schade is ontstaan,
niet volgt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van een
derde en dezelfde schade;
Overwegende dat het arrest enerzijds vaststelt dat de informatieplicht
van eiseres tegenover de eerste verweerster des te stringenter was nu de
regels van de kunst inzake het verlijmen van die tegels destijds nauwelijks of niet gekend waren in het bouwbedrijf; dat het arrest anderzijds
vaststelt dat de tekortkoming van de
derde verweerster in de uitvoering van
de overeenkomst met de eerste ver-
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weerster niet los kan gezien worden
van het feit dat zelfs specialisten toen
niet echt ervaring hadden met het verlijmen van synthetische rubber op betonachtige ondergrond en de vermelding epoxylijm niet meteen bijzondere
aandacht diende op te wekken als toepassing van een gekende regel van de
kunst;
Overwegende dat het arrest dat aan
eiseres en aan de derde verweerster
een onderscheiden fout verwijt, wettig heeft kunnen oordelen dat zonder die fout het euvel zich niet zou
hebben voorgedaan, dat de schade zich
in concreto niet zou hebben voorgedaan zonder de samenloop van die fouten en dat die fouten onmiskenbaar in
oorzakelijk verband staan met de door
de eerste verweerster geleden schade;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de verwerping van
de voorziening alle belang ontneemt
a an de vorderingen tot bindendverklaring;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vorderingen tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres in de
kosten.
21 mei 1999- 1e kamer- Voorzitter:
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggever : tnevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe, De Gryse en
Geinger.
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1o CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF
-ALGEMEEN- WRAKING- LID VAN DE RAAD
VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN.
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2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- ORDE VAN ARCIDTECTEN- RAAD VAN BEROEP- WRAKING
VAN EEN LID- RECHTER BEVOEGD OM OVER
DE AKTE VAN WRAKING UITSPRAAK TE DOEN.

3° WRAKING- ORDE VAN ARCHITECTENRAAD VAN BEROEP- WRAKING VAN EEN LID
- RECHTER BEVOEGD OM OVER DE AKTE VAN
WRAKING UITSPRAAK TE DOEN.

4 o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN ARCHITECTEN- RAAD VAN BEROEP- WRAKING
VAN EEN LID- REDENEN TOT WRAKINGSCHULDEISER VAN EEN DER PARTIJEN -BEGRIP.

5o WRAKING- ORDE VAN ARCHITECTENRAAD VAN BEROEP- WRAKING VAN EEN LID
- REDENEN TOT WRAKING- SCHULDEISER
VAN EEN DER PARTIJEN- BEGRIP.

1 o, 2° en 3° Het Hof van Cassatie is bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot wraking van een lid van de raad
van beroep van de Orde van Architecten (1). (Art. 838 Ger.W., zoals gewijzigd bij art. 7 wet 12 maart 1998.)
4° en 5o Is geen schuldeiser in de zin van
art. 828, 4°, Ger. W., het lid van de raad
van beroep van de Orde van Architecten aan wie een volgens algemene regels bepaalde vergoeding toekomt, die
krachtens de wet door een overheid verschuldigd is om de werking van tuchtorganen te verzekeren (2). (Artt. 24, § 2,
Architectenwet, en 828, 4°, Ger.W.)
(L ... )

ARREST

(A.R. C.99.0163.N)

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot wraking neergelegd ter grif(1) Betreffende het oordeel dat, als gevolg van
de wijziging van art. 838 Ger.W., de in 'uitvoering van art. 24, § 2, Architectenwet vastgestelde vormen waarin het recht van wraking dient
te worden uitgeoefend geen gelding meer hebben, vergelijk .Cass., 31 dec. 1855, Bull. en Pas.,
I, 38.
(2) Zie Cass., 18 dec. 1997, A.R. D.97.0015.N,
nrs. 571 en 572 (eerste zaak).

715

fie van de Raad van Beroep van de
Orde van Architecten;
Gelet op de verklaring afgelegd door
kamervoorzitter Meyer, lid van de raad
van beroep, waarbij hij weigert zich
van de zaak te onthouden;
Over het door verzoeker aangevoerde middel van onbevoegdheid van
het Hof:
Overwegende dat, krachtens artikel 24, § 2, van de wet van 26 juni
1963 tot instelling van een Orde van
Architecten, de betrokkene het recht
van wraking bezit in de bij artikel 828
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
gevallen; dat volgens dit artikel de vormen waarin het recht van wraking
dient te worden uitgeoefend, door de
Koning worden vastgesteld;
Dat het koninklijk besluit van 31
augustus 1963 in hoofdstuk III de vormen van de wraking regelt en hierbij ervan uitgaat dat de raad van de
Orde bevoegd is om over de wraking
van een lid van de raad te oordelen en
de raad van beroep om over de wraking van een lid van de raad van beroep te beslissen;
Overwegende dat ingevolge de wijziging aangebracht aan het Gerechtelijk Wetboek bij wet van 12 maart
1998 aan de regels over de wraking en
inzonderheid aan artikel 838 van dat
wetboek, de beoordeling van de
wrakingsgronden niet meer behoort
aan de rechtsinstantie waarvan de leden gewraakt worden, maar aan de
onmiddellijk hogere rechtsinstantie;
Dat met die wetswijziging de vroegere bevoegdheidsregeling, krachtens welke het recht de wraking te beoordelen toekomt aan het rechtscollege
waartoe het gewraakte lid behoort,
werd opgeheven; dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever die
wijziging beschouwde als een belangrijk element van het recht van verdediging;
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Dat die regeling tot gevolg heeft dat
het uitvoeringsbesluit van de wet van
26 juni 1963 geen gelding meer kan
hebben in zoverre het onbestaanbaar
is met de algemene wettelijke regeling die ingevolge de wet van 12 maart
1998 toepasselijk wordt;
Dat mitsdien het Hof bevoegd is
kennis te nemen van het verzoek tot
wraking van een lid van de raad van
beroep van de Orde van Architecten;
Over het verzoek :
Overwegende dat verzoeker aanvoert dat het in strijd is met het beginsel van de onafhankelijkheid van de
rechter dat een lid van de raad van beroep zou vergoed worden door de wederpartij van verzoeker dit is, valgens verzoeker, de nationale raad;
Dat verzoeker vervolgens aanvoert :
"(het feit dat) het gewraakte lid inderdaad een voordeel dient te bekomen blijkt uit het feit dat hij afhankelijk is van de vrijgevigheid van de
N ationale Raad. Dat het gewraakte lid
er inderdaad veel over heeft om zijn
schuldenaar gunstig te stemmen blijkt
uit het feit dat hij zonder te wachten
op de naleving van de artikelen 39 en
40 van het Koninklijk Besluit van 31
augustus 1963, de wrakingen dd. 3
maart 1998 van de heren Hulpiau en
Janssens op eigen initiatief en dus op
onwettige wijze aan zich heeft getrokken om ze zonder voorwerp te kunnen verklaren; in strijd met artikel 837
Gerechtelijk Wetboek lopende een
wrakingprocedure niet alle vonnissen en verrichtingen schorste en de
zaak ten grande wilde aanvatten vooraleer er een definitieve einduitspraak
was inzake deze wrakingen";
Overwegende dat, krachtens artikel828, 4°, van het Gerechtelijk Wethoek, bepaling waarop verzoeker
steunt om de wraking van kamervoorzitter Meyer te staven, iedere rechter gewraakt kan worden indien die
rechter schuldeiser of schuldenaar is
van een der partijen;
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Dat de wetgever aan de nationale
raad die als orgaan van de Orde in het
geding optreedt, de opdracht heeft toevertrouwd alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de Orde; dat
die opdracht inhoudt dat de nationale raad de nodige maatregelen, zoals een vergoedingsstelsel, moet nemen met het oog op de materiele
organisatie van de werking van de raden van beroep; dat de bedragen die
de Orde zou betalen op grond van in
het algemeen en op voorhand geldende
criteria die niet verbonden zijn met de
inhoud van de te wijzen beslissing,
weliswaar verschuldigd zijn aan het lid
van de raad van beroep maar van dit
lid nog geen schuldeiser maken in de
zin van artikel 828, 4 °, van het Gerechtelijk Wetboek; dat dit artikel geen
betrekking heeft op volgens algemene
regels bepaalde vergoedingen die
krachtens de wet door een overheid
verschuldigd zijn om de werking van
tuchtorganen te verzekeren;
Overwegende dat de overige feiten
die worden aangevoerd door verzoeker uitgaan van de hiervoren verworpen premisse dat kamervoorzitter
Meyer schuldeiser is van de nationale raad in de zin van artikel 828, 4 o,
van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het verzoek moet worden verworpen;

Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt verzoeker in de kosten, met inbegrip van de kosten van
betekening van dit arrest; stelt aan als
gerechtsdeurwaarder mr. De Valek,
met opdracht op verzoek van de griffier dit arrest te betekenen aan verzoeker en aan de nationale raad.
21 mei 1999- 1e kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. C. Declerck,
Kortrijk.

---------------
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ter vrij, mitsdien onaantastbaar, de
bewijswaarde beoordeelt;
2e

KAMER-

25 mei 1999

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 62- PROCES·
VERBAAL- BIJZONDERE BEWIJSWAARDEAFSCHRIFT AAN OVERTREDER- BUITEN TERMIJN - GEVOLG.

Het verzuim om binnen de bij artikel 62
Wegverkeerswet voorgeschreven termijn
aan de overtreder een afschrift van de in
deze bepaling bedoelde processen-verbaal
over te maken, heeft niet tot gevolg dat
dergelijk proces-verbaal nietig zou zijn,
maar enkel dat het zijn bijzondere bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel verliest, zodat het blijft gelden als inlichting waarvan de rechter vrij, mitsdien
onaantastbaar, de bewijswaarde beoordeelt (1). (Art. 62 Wegverkeerswet.)
(ADINS)

ARREST

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe 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 eiseres in de kosten
25 mei 1999 - 2e kamer- Voorzitter:
de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. S.
Criel, Gent.

(A.R. P.97.1008.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 19 juni 1997 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Gelet op de namens eiseres ingediende memorie waarvan een door
de gri:ffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het verzuim om
binnen de bij artikel 62 Wegverkeerswet voorgeschreven termijn aan de
overtreder een afschrift van de in deze
bepaling bedoelde processen-verbaal
over te maken niet tot gevolg heeft dat
dergelijk proces-verbaal nietig zou zijn,
maar enkel dat het zijn bijzondere
bewijswaarde tot bewijs van het
tegendeel verliest, zodat het blijft
gelden als inlichting waarvan de rech(1) Cass., 22 okt. 1985, A.R. 9748, nr. 116.
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SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN
- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN- VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - TIJDELIJKE ONGESCIDKTHEID TOT HET VERRICHTEN VAN
PERSOONLIJKE ARBEID- BLIJVENDE INVALIDITEIT- SAMENLOOP.

De omstandigheid dat opzettelijke slagen
slechts een tijdelijke en geen blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad, sluit niet uit dat die slagen een
blijvende invaliditeit tot gevolg hebben gehad (1).
(1) Zie Cass., 31 maart 1993, A.R. 372, nr. 168;
18 mei 1993, A.R. 5816, nr. 242.
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(DENHAERINCK T. VANWIJNSBERGHE)
ARREST

(A.R. P.98.0620.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1998 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de tegen
eiser ingestelde strafvordering :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest het vonnis van de correctionele rechtbank bevestigt waarbij eiser op strafgebied veroordeeld werd tot een geldboete van 50 frank
en, op burgerlijk gebied tot betaling van een
schadevergoeding van 25.000 frank provisioneel; het bestreden arrest, de door de
correctionele rechtbank opgelegde onderzoeksmaatregel handhaaft, waarin deskundige dokter P. Devos werd aangesteld
met opdracht : ''het slachtoffer Vanwynsberghe Vincent te onderzoeken en de opgelopen letsels te beschrijven. In een geschreven en met redenen omkleed verslag
de duur der tijdelijke volledige werkonbekwaamheid, de duur en de graad der
tijdelijke gedeeltelijke werkonbekwaamheid
en eventueel de graad der blijvende invaliditeit te bepalen. Zijn advies te geven nopens de eventuele verdere nadelige gevolgen spruitende uit het ongeval desgevallend
rekeninghoudend met de leeftijd en het beroep van het slachtoffer",
terwijl het tegenstrijdig is, enerzijds, eiser op strafgebied te veroordelen krachtens het ten laste gelegde door het gevolg
gekwalificeerde misdrijfvan artikel399 van
het Strafwetboek, te weten "opzettelijke slagen ofverwondingen te hebben toegebracht
aan Vincent Vanwynsberghe, welke slagen of verwondingen een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad bij
Vincent Vanwynsberghe", en, anderzijds, op
burgerlijk gebied een geneesheerdeskundige aan te stellen met als opdracht
"in een geschreven en met redenen omkleed verslag de duur der tijdelijke volledige werkonbekwaamheid, de duur en de
graad der tijdelijke gedeeltelijke werkonbekwaamheid en eventueel de graad der
blijvende invaliditeit te bepalen"; de op-
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dracht aan de geneesheer-deskundige, zoals gelibelleerd, immers de mogelijkheid
van een blijvende arbeidsongeschiktheid, in
de zin van artikel 400 van het Strafwetboek, die in de aan eiser ten laste gelegde
en door het hof (van beroep) bewezen verklaarde feiten niet is begrepen, impliceert;

zodat het arrest is aangetast door tegenstrijdigheid en dus niet naar recht is gemotiveerd (schending van artikel149 van
de Grondwet) :

Overwegende dat de appelrechters,
met bevestiging van het beroepen vonnis, enerzijds, eiser schuldig verklaren aan het opzettelijk toebrengen van
slagen of verwondingen die een ziektEil
of een tijdelijke ongeschiktheid tot het
verrichten van persoonlijke arbeid ten
gevolge hebben gehad; dat zij, anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering van verweerder tegen eiser, een
geneeskundig deskundigenonderzoek
bevelen en de deskundige belasten met
de opdracht "de duur der tijdelijke volledige werkonbekwaamheid, de duur
en de graad der tijdelijke gedeeltelijke werkonbekwaamheid en even-·
tueel de graad van blijvende invaliditeit te bepalen";
Overwegende dat de omstandigheid dat de slagen slechts een tijdelijke en geen blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hebben gehad,
niet uitsluit dat die slagen een blijvende invaliditeit tot gevolg hebben gehad;
Dat de in het middel aangevoerde
tegenstrijdigheid niet bestaat;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantit:\le of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, . . . verwerpt de
voorziening ... ; veroordeelt eiser in de
kosten.
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2S mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.
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2e KAMER- 25 mei 1999
1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECillEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ADMINISTRATIEVE SANCTIE INZAKE BELASTINGEN
- STRAFSANCTIE - BEGRIP.

2o RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14-ADMINISTRATIEVE SANCTIE INZAKE BELASTINGEN
- STRAFSANCTIE - BEGRIP.

3o ADMINISTRATIEVE GELDBOETE IN
FISCALE ZAKEN- AARD VAN DE SANGTIE.

4o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE
SANCTIE -AARD.

so
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1 o en 2° Om uit te maken of een administratieve sanctie inzake belastingen een
strafsanctie is in de zin van artikel 6
E. V.R.M. en 14 I. V.B.P.R., moet nagegaan worden of ze zonder onderscheid
elke belastingplichtige en niet slechts een
bepaalde groep met een particulier statuut betreft, een bepaald gedrag voorschrijft en op de naleving ervan een sanetie stelt, niet alleen maar een vergoeding
in geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe strekt te straffen om de herhaling van gelijkaardige handelingen te
voorkomen, stoelt op een norm met een algemeen karakter, waarvan het oogmerk
terzelfder tijd preventief en repressief is en
of ze zeer zwaar is gelet op het be drag ervan (1). lndien na afweging van al deze
elementen blijkt dat de strafrechtelijke aspecten de doorslag geven, moet de administratieve sanctie inzake belastingen beschouwd worden als een strafsanctie in de
zin van de vermelde verdragsbepalingen. (Art. 6 E.VR.M. en 14 I.VB.P.R.) (2)
3° en 4° De aard en de omvang van de be-

gane overtredingen kunnen door de strafrechter in aanmerking genomen worden om uit te maken of een opgelegde ,
administratieve sanctie inzake BTW een
strafsanctie is in de zin van de artikelen 6 E. V.R.M. en 14 I. V.B.P.R ..

so en 6°

Artikell49 Grondwet is niet toepasselijk op de kamer van inbeschuldigingstelling die de rechtspleging regelt (3).

ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VERING.

MOTI-

6° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE)- ARTIKEL 149- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- REGELING VAN
DE RECHTSPLEGING- MOTlVERING.

7o en so De verwijzing naar de correctionele rechtbank zonder voeging van het administratief dossier van de Bijzondere Belastinginspectie laat de bevoegdheid van
deze rechtbank om te oordelen over het
eerlijk karakter van het proces in zijn geheel en bijaldien oak het recht van verdediging onverkort. (Art. 130 Sv.)

7o ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- VERWIJZING - GEEN VOEGING VAN HET ADMINISTRATIEF DOSSIER VAN DE BIJZONDERE
BELASTINGINSPECTIE - GEVOLG.

so

RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- KAMER VAN lNBESCHULDIGINGSTELLING- REGELING VAN DE RECillSPLEGINGGEEN VOEGING VAN HET ADMINISTRATIEF
DOSSIER VAN DE BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE - GEVOLG.

(1) Cass., 5 feb. 1999, A.R. C.97.0441.N, nr. 67,
en 5 feb. 1999, A.R. C.98.0398.N, nr. 68.
(2) E.H.R.M., arrest Bendenoun t. Frankrijk, 24 feb. 1994, Publ. Cour, Ser. A., nr. 284,
§ 45; VELU, J., en ERGEC, R., "La convention europeenne des droits de l'homme", Brussel,
Bruylant, 1990, p. 192, nrs. 236 e.v.; ERGEC, R. en
SCHAUS, A., "Examen de jurisprudence (19901994)", La convention europeenne des droits de
l'homme, R.C.J.B., 1995, p. 341-419.
(3) Cass., 22 jan. 1991, A.R. 4104, nr. 264, en
18 jan. 1994, A.R. P.93.1637.N, nr. 29.
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(LAROY E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.0517.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1999 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
I. Op de voorziening van Arnold
Laroy:
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6 van het op 4 november 1950 te Rome ondertekende en bij
wet van 13 mei 1955 goedgekeurde Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, hierna aangeduid als E.V:R.M., van
artikel 14 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15
mei 1981, hierna aangeduid als I.V:B.P.R.,
van artikel149 van de Grondwet en ten
slotte van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek (miskenning
van de bewijskracht van een akte),
doordat het bestreden arrest de middelen omtrent de onontvankelijkheid van de
strafvordering verwierp op grand van de
volgende motieven : "Overwegende dat de
inverdenkinggestelden - verwijzend naar
het E.V:R.M. en het BUPO-Verdrag (art. 14,
7°) - de exceptie 'non bis in idem' opwerpen om te stellen dat de strafvordering niet
zou ontvankelijk zijn; dat zij dienaangaande
wijzen op het feit dat er reeds een bedrag
van 15.000.000 frank werd betaald, welke
som volgens hen als een strafsanctie dient
beschouwd, zodat zij geen tweede keer kunnen vervolgd worden voor feiten, waarvoor ze reeds gesanctioneerd werden; overwegende dat de fiscale administratieve
sancties niet vallen onder de veroordelingen, bedoeld in het E.V:R.M. en het BUPOVerdrag; dat daarenboven dient opgemerkt
te worden dat aanvankelijk een bedrag van
59.090.120 frank werd gevorderd, wat na
een verzoek van de betrokkenen om terzake een dading aan te gaan, werd herleid naar 15.000.000 frank; dat een
dadingsovereenkomst van civielrechtelijke aard is en niet als een strafsanctie kan
voorgesteld worden om een strafvervolging te ontlopen; dat dergelijke dading tussen de administratie en de betrokkene niet
tegenstelbaar is aan het Openbaar Ministerie, dat de strafvordering uitoefent; dat de
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grootte van het bedrag: 15.000.000 frank,
op zich evenmin een aanwijzing vormt dat
het om een strafsanctie zou gaan, gelet op
de aard en de omvang van de inbreuken,
waarvan sprake in het proces-verbaal van
de B.B.I. d.d. 7/3/1996 (stuk 1b, neergelegd door Laroy Arnold), op basis waarvan er aanvankelijk zelfs sprake was van
59.090.120 frank; dat ten slotte dient opgemerkt dat de dading voor een bedrag van
15.000.000 frank werd aangegaan met de
BVBAAvanti-Voeding, terwijl het thans fysieke personen zijn, die het voorwerp uitmaken van de strafvervolging",

terwijl, eerste onderdeel, waar eiser in
conclusie (zie nr. 32) voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Gent het middel had ontwikkeld dat
de hem opgelegde boete geen reparatoir karakter vertoonde daar ze werd opgelegd wegens beweerde medeplichtigheid aan de
B.T.W.-fraude begaan door de clienten van
BVBA Avanti-Voeding en dat laatstgenoemde wel degelijk al de door haar verschuldigde B.T.W. had betaald en eiser bovendien (zie nr. 34) had gesteld dat de
voorliggende zaak overigens precies daarin
verschilde van de zaak waarin door het Hof
(van Cassatie) arrest werd geveld op 11 oktober 1996 en het Hof (van Cassatie) had
besloten tot het reparatoir karakter van een
belastingverhoging; het hofvan beroep niettemin alleen de hoogte van de boete
(15.000.000 frank) in de beoordeling van de
repressieve dan wel reparatoire aard van
deze boete heeft betrokken, zonder te antwoorden op het middel dat de oplegging
van een boete aan een leverancier (AvantiVoeding) die zelf de B.T.W. niet ontdoken
had doch alleen een ander (de kleinhandelaars) daarbij behulpzaam was geweest, een element is dat v:;m aard is om,
benevens de hoogte van de sanctie, te doen
besluiten tot de repressieve aard van de fiscale sanctie; dat immers de loutere vermelding door het hofvan beroep dat "de
aard en de omvang van de inbreuken" zou
beletten dat de grootte van het bedrag
(15.000.000 frank) op zich evenmin een
aanwijzing zou vormen dat het om een
strafsanctie zou gaan, zonder de motieven te vermelden waarom de "aard en de
omvang", van de inbreuken tot dit besluit
zouden leiden, geen antwoord op de voormelde argumentatie en het middel van eiser inhoudt;
zodat het bestreden arrest artikel 149
van de Grondwet schendt door niet te antwoorden op de regelmatig aan het hof van
beroep voorgedragen middelen;
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en terwijl, tweede onderdeel, de oplegging aan een vennootschap van een administratieve B.T.W.-boete ten belope van ca.
59 miljoen frank, weliswaar later verminderd tot het ronde bedrag van 15 miljoen
frank, voornamelijk wegens foutieve vermeldingen van de namen van afnemers op
uitgaande facturen, overtreding die de ontduiking van B.T.W. door de afnemers van
de vennootschap mogelijk maakt, onder het
begrip "strafvervolging" van artikel 6
E.V.R.M. en artikel 14 I.V.B.P.R. valt;
zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat het opleggen van de betrokken fiscale administratieve boete geen
strafVervolging uitmaakt in de zin van artikel 6 E.V.R.M. en artikel 14 van het
I.V.B.P.R., deze beide verdragsartikelen
schendt;
en terwijl, derde onderdeel, de "aard en
de omvang van de begane overtredingen"
geen omstandigheden kunnen uitmaken
die, in principe en in hun algemeenheid,
van aard zouden zijn om aan een zeer hoge
administratieve boete, die de hoogte ervan beschouwend, een punitief karakter
heeft, dit karakter in de zin van de genoemde verdragsartikelen te ontnemen; dat
bovendien het feit dat de begane overtredingen een aard en omvang vertonen zodat er noodzakelijk veel schade wordt berokkend aan de Schatkist, geen omstandigheid is die op zichzelf aan de opgelegde
boete haar punitief karakter kan ontnemen; integendeel is mogelijk het tegenovergestelde waar aangezien de grootte van
de schade van de Schatkist eveneens bepalend is voor het afkeurenswaardig karakter van de overtreding en dus het repressief en preventief effect van een sanctie
kan verhogen, noodzaken of tot gevolg hebben; en ten slotte dat de algemeenheden en
de vaagheid van de stelling dat de aard en
de omvang van de overtredingen het reparatoir karakter van de boete zouden meebrengen, overigens het Hof (van Cassatie) mogelijk belet zijn wettigheidscontrole
uit te oefenen aangezien minstens niet eender welke aard of omvang van de overtredingen, in gelijk welke omstandigheid, tot
het door het hof van beroep getrokken besluit leidt;
zodat het bestreden arrest artikel 6
E.V.R.M. en artikel14 van het I.V.B.P.R.
schendt ofwel minstens een dubbelzinnige of onduidelijke redengeving bevat die
het Hof (van Cassatie) belet zijn
wettigheidstoezicht uit te oefenen en aldus niet regelmatig gemotiveerd is (scherrding van artikel 149 van de Grondwet);
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en terwijl, vierde onderdeel, het arrest de
bewijskracht miskent van het procesverbaal van de heer Monsaert van de B.B.I.
dd. 7 maart 1996 bevattende de vermelding van de feiten waarvoor de kwestieuze
boete was opgelegd, de motivering en het
bedrag ervan, in samenlezing met de brief
van de B.B.I. dd. 7 juni 1996 waarin het bedrag werd gereduceerd tot het weliswaar
nog zeer hoge bedrag van 15 miljoen frank,
aangezien de bewoordingen van deze aktes ter zake van de erin vervatte feiten, de
oorzaken voor de oplegging van de boete, en
de hoogte van die boete, niet verzoenbaar
zijn met de stelling dat een voor de bewuste feiten opgelegde boete van een dergelijke hoogte geen strafVervolging zou uitmaken in de zin van artikel6 E.V.R.M. of
14 I.V.B.P.R., tenzij het hofvan beroep een
onwettig oordeel zou hebben geveld;
zodat het bestreden arrest de bewijskracht miskent van de twee voornoemde
akten (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
(miskenning van de bewijskracht van een
akte), ofwel van artikel 6 E.V.R.M. en artikel141.V.B.P.R., often slotte minstens de
controle van de wettigheid van de interpretatie van deze verdragsartikelen niet
toelaat en aldus het Hof (van Cassatie) verhindert zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen en aldus niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel149 van de
Grondwet);
en terwijl, vijfde onderdeel, het niet principieel uit te sluiten valt, zoals het hof van
beroep, minstens impliciet maar zeker,
deed, dat het verbod van artikel 14, zevende lid I.V.B.P.R. (eventueel ook neergelegd in artikel 6 E.V.R.M.) van toepassing zou zijn op de cumulatie van een
strafVervolging in hoofde van een rechtspersoon enerzijds en in hoofde van haar
strafrechtelijke verantwoordelijke anderzijds;
zodat het bestreden arrest artikel14, zevende lid I.V.B.P.R. en, voor zoveel als nodig, artikel6 E.V.R.M. schendt:

Overwegende dat een administratieve sanctie inzake belasting een
strafsanctie kan zijn in de zin van de
artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R.;
Overwegende dat om uit te maken
of een administratieve sanctie inzake
belasting dergelijk karakter heeft,
moet nagegaan worden of ze, 1. zonder onderscheid elke belastingplichtige en niet slechts een bepaalde groep
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met een particulier statuut betreft, 2.
een bepaald gedrag voorschrijft en op
de naleving ervan een sanctie stelt, 3.
niet aileen maar een vergoeding in
geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe strekt te straffen om de
herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen, 4. stoelt op een
norm met een algemeen karakter,
waarvan het oogmerk tezelfdertijd preventief en repressief is, 5. zeer zwaar
is gelet op het bedrag ervan; dat, indien na afweging van al deze elementen blijkt dat de strafrechtelijke aspecten de doorslag geven, de
administratieve sanctie inzake belasting als een strafsanctie in de zin van
de vermelde verdragsbepalingen moet
worden beschouwd;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel149 Grondwet niet toepasselijk is op de kamer
van inbeschuldigingstelling die de
rechtspleging regelt;
Overwegende dat de appelrechters
met de in het middel aangehaalde motivering eisers verweer dat de aan
Avanti-Voeding B.V.B.A. opgelegde administratieve boete inzake BTW een
strafsanctie is in de zin van artikel 6
E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. met opgave
van redenen verwerpen, hierdoor zijn
conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn bij de
appelrechters genomen geschreven
conclusie enkel heeft betoogd dat gelet op het bedrag van de aan AvantiVoeding B.V.B.A. opgelegde administratieve boete deze een strafsanctie is
in de zin van de artikelen 6 E.V.R.M.
en 14 I.V.B.P.R.;
Overwegende dat de appelrechters
met de in het middel aangehaalde motivering dit verweer van eiser verwerpen;
Dat zij door eisers verweer in die
context en op deze grond te verwerpen de artikelen 6 E.V.R.M. en 14
I.V.B.P.R. niet schenden;
Wat het derde onderdeel betreft :
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Overwegende dat de aard en de omvang van de begane overtredingen, anders dan het middel aanvoert, door de
strafrechter in aanmerking kunnen
worden genomen om uit te maken of
een opgelegde administratieve boete
inzake BTW een strafsanctie is in de
zin van de artikelen 6 E.V.R.M. en 14
I.V.B.P.R.;
Dat de appelrechters door hun beslissing deze verdragsbepalingen niet
schenden;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
de brief van de Bijzondere Belastinginspectie van 7 juni 1996 aanhalen
noch bespreken, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskennen;
Overwegende dat de appelrechters
door te considereren dat het bedrag
van de aan Avanti-Voeding B.V.B.A.
opgelegde administratieve boete inzake BTW, gelet op de aard en de omvang van de inbreuken waarvan
sprake in het proces-verbaal van de
Bijzondere Belastinginspectie van 7
maart 1996, op zich geen aanwijzing
vormt dat deze boete een strafsanctie
is -in de zin van het E.V.R.M. en het
I.V.B.P.R. -van dit proces-verbaal
geen interpretatie geven die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is,
mitsdien de bewijskracht ervan niet
miskennen;
Wat het vijfde onderdeel betreft:
Overwegende dat nu de appelrechters wettig vermogen te beslissen dat de aan Avanti-Voeding
B.V.B.A. opgelegde administratieve
boete inzake BTW geen strafsanctie is
in de zin van de artikelen 6 E.V.R.M.
en 14 I.V.B.P.R., het onderdeel dat
aanvoert dat deze verdragsbepalingen eventueel ook van toepassing zouden kunnen zijn op de cumulatie van
straf\rervolging in hoofde van, enerzijds, een rechtspersoon, anderzijds, de
natuurlijke persoon die de strafrechtelijk verantwoordelijke voor die
rechtspersoon is, niet tot cassatie kan
leiden;
Dat het middel niet kan worden angenomen;
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Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6 van het op 4 november 1950 te Rome ondertekende en bij
wet van 13 mei 1955 goedgekeurde Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, hierna aangeduid als E.V.R.M., van
artikel14 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15
mei 1981, hierna aangeduid als I.V.B.P.R.,
van de artikelen 127, 131, 135, 211, 235 en
235bis van het Wetboek van Strafvordering, van de beginselen van behoorlijk bestuur, van het recht van verdediging, van
de algemene beginselen van het
strafprocesrecht, van de strafvorderlijke
bewijsregels, het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelke elke bewijsvoering
rechtmatig hoort te zijn, en ten slotte van
artikel149 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat : "de inverdenkinggestelden hun bezwaren en grieven in verband met het gevoerde fiscaalcontrole onderzoek wensen beoordeeld te
zien door de strafrechter, die echter niet bevoegd is om hierover te oordelen; dat de beweringen omtrent inbreuken op de beginselen van behoorlijk bestuur vanwege de
BBI niet relevant zijn in het kader van de
strafj:Jrocedure en desgevallend via de daartoe geeigende procedures kunnen worden
aangevoerd, doch niet voor de strafrechter; dat het Openbaar Ministerie dan ook
terecht heeft geoordeeld dat het administratief dossier niet thuis hoort in het strafdossier; dat immers de fiscaal-administratieve afhandeling van de zaak
volledig los staat van de uitoefening van de
strafvordering wegens fiscaalrechtelijke inbreuken; dat er geen enkele reden of aanwijzing bestaat, van aard om een verhoor
van de BBI-ambtenaren over het indienen van de strafklacht - zoals vooropgesteld door de inverdenkinggestelde Laroy
- nodig te maken; dat enkel kan worden
vastgesteld dat de ten laste gelegde strafrechtelijke inbreuken op regelmatige wijze,
conform artikel 29, lid 2, van het Wetboek
van Strafvordering, werden ter kennis gebracht aan het Openbaar Ministerie; dat er
geen enkele reden is om in te gaan op de
suggesties, hypothesen en beweringen van
de inverdenkinggestelden, nu er dienaangaande geen enkele aanwijzing van enige
onregelmatigheid, van aard om het gerechtelijk strafonderzoek te be'invloeden, bestaat; dat het niet de taak is van de administratie, en het haar zelfs niet toekomt, om
mogelijke verdachten van een misdrijf
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vooraf reeds in te lichten van een kennisgeving aan het parket of een op til zijnd gerechtelijk strafonderzoek, zodat de bewering, als zou er 'heimelijk' een strafklacht
zijn ingediend, elke grond mist",

terwijl, eerste onderdeel, eiser in conclusies (zie met name nrs. 20, 26, 36, 37, 38 en
39) genomen voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te
Gent verschillende elementen had opgeworpen, waaruit de bedoelde onregelmatigheden bleken ofwaardoor ze waarschijnlijk konden worden gemaakt ofwaardoor er
minstens waarschijnlijk werd gemaakt dat
het niet uit te sluiten viel dat zich bepaalde
onregelmatigheden zouden hebben voorgedaan; dat eiser in deze conclusie onder
meer had verwezen naar de omstandigheden dat de B.B.I. de gerechtelijke onderzoekers tijdens of na de indiening van de
strafklacht nooit had gewezen op de betaling van de B.T.W. of de betaling van de
boete, en dat de strafklacht werd ingediend na bekentenis en na betaling van de
boete, wat minstens ongebruikelijk voorkomt en een mogelijk onbehoorlijk bestuurlijk handelen uitmaakt; dat ook in de brief
van de raadsman van eiser dd. 11 september 1998 (vermeld en hernomen in het nr.
20 van de conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent) werd gewezen op de redenen voor de relevantie van de
stukken van het B.B.I.-dossier voor de
strafzaak; en dat de loutere tegenspraak
door het hof (van beroep) van het ''heimelijk" karakter van de acties van de B.B.I.
geen afdoende antwoord inhoudt op al deze
middelen;
zodat het bestreden arrest daarop niet
antwoordde en aldus tekortschoot aan de
motiveringsverplichting van artikel 149 van
de Grondwet;
en terwijl, tweede onderdeel, de strafrechter mede tot taak heeft erop toe te zien
dat de strafprocedure in de zin van artikel 6 E.V.R.M. verloopt met inachtneming
van de in die bepaling vervatte waarborgen; deze bepaling er primordiaal op is gericht na te gaan of de persoon tegen wie
een strafvervolging is ingesteld, een eerlijk proces heeft gehad; dat zulks echter
veronderstelt dat de vonnisrechter het verloop van de ganse procedure kan overschouwen; het eerlijk karakter van een
strafprocedure immers in zijn totaliteit
moet worden beoordeeld; het beginpunt van
een strafvervolging dient te worden gesitueerd op het ogenblik waarop de betrokkene zich in een toestand bevond waarin
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het optreden van de overheid zijn situatie be'invloedde; dat dit in casu reeds het geval was vanaf het tijdstip waarop de betrokkene geconfronteerd werd met het
onderzoek van de B.B.I., nl. midden 1995;
zodat het bestreden arrest, door te oordelen dat de strafrechter niet bevoegd is om
te oordelen over het fiscaal-administratief
onderzoek en dat dit laatste volledig losstaat van de strafprocedure, de vonnisrechter in de onmogelijkheid stelt te oordelen over het respect voor de eerlijke
procedure, artikel6 E.V.R.M. en artikel14
I.V.B.P.R., in samenhang met de artikelen 127, 131, 135, 211, 235 en 235bis van
het Wetboek van Strafvordering schendt of
minstens het recht van verdediging van eiser in het gedrang brengt;
en terwijl, derde onderdeel, de strafrechter wel degelijk bevoegd is om te oordelen over bezwaren en grieven in verband
met een fiscaal controle-onderzoek, aangezien deze de regelmatigheid en zelfs de ontvankelijkheid van de strafvordering kunnen bei:nvloeden;
zodat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Gent op onwettige wijze tot zijn besluit kwam (scherrding van de artikelen 127, 131, 135, 211,
235 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, van de strafvorderlijke bewijsregels, van de algemene beginselen van het
strafprocesrecht en het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelke elke bewijsvoering rechtmatig hoort te zijn);
en terwijl, vierde onderdeel, inbreuken op
de beginselen van behoorlijk bestuur door
de B.B.I. in het kader van een fiscaal
controle-onderzoek, wel degelijk relevant
kunnen zijn in het kader van een daarop
volgende strafprocedure, aangezien deze inbreuken de regelmatigheid van de door de
B.B.I. ingediende strafklacht kunnen bei:nvloeden; dat inbreuken op beginselen van
behoorlijk bestuur en onregelmatigheden in
het algemeen in het kader van een administratief onderzoek, de regelmatigheid en
zelfs de ontvankelijkheid van de strafvordering kunnen bei:nvloeden, alsmede een invloed kunnen hebben op de regelmatigheid van het bewijs dat wordt aangevoerd
in de strafprocedure;
zodat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Gent op onwettige wijze tot zijn besluit kwam (scherrding van de artikelen 127, 131, 135, 211,
235 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, van de beginselen van behoorlijk bestuur, van de algemene beginselen
die de strafvordering beheersen, van de
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strafvorderlijke bewijsregels en ten slotte
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelke elke bewijsvoering rechtmatig
hoort te zijn);
en terwijl, vijfde onderdeel, noch de
verwijzingsrechter, noch de strafrechter,
zonder kennis te nemen van het administratief dossier (B.B.I.-dossier) dat de essentiele gegevens bevat met betrekking tot
de eerder reeds opgelegde administratiefpunitieve sancties en de door dezelfde diensten ingediende aangifte van strafbare feiten, zal hebben kunnen oordelen of de
betrokkene heeft genoten van een eerlijk
proces en over de vraag of de strafvordering met betrekking tot bepaalde feiten die
reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van
een administratieve sanctionering met punitief gehalte, door laatstgenoemde sanctionering bei:nvloed wordt en ten slotte over
de regelmatigheid van de door de B.B.I.ambtenaren ingediende strafklacht en bijgevolg over de daarmee samenhangende regelmatigheid en ontvankelijkheid van de
strafvordering, dat zulks onvermijdelijk,
mede gelet op het artikel 235bis, § 5, Sv.,
zal indruisen tegen het recht op een eerlijk proces en de waarborg tegen dubbele
vervolging zoals met name vervat in artikel14, zevende lid, van het I.V.B.P.R. en
ook tegen het recht van verdediging;
zodat het bestreden arrest de in het middel aangehaalde intemationale verdragsartikelen en het recht van verdediging, in
samenlezing met de in het middel aangehaalde bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering, schendt, doordat noch de
verwijzingsrechter, noch de rechter ten
gronde in de mogelijkheid zal zijn om de
reeds eerder, voor dezelfde feiten opgelegde administratieve sancties in zijn oordeel te betrekken :

Overwegende dat de rechter in strafzaken, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, onaantastbaar in feite de bewijswaarde
beoordeelt van de hem regelmatig
overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren;
Dat de rechter bovendien onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de gepastheid van een
bijkomende onderzoeksmaatregel beoordeelt, voor zover hij het recht van
verdediging van de beklaagde eerbiedigt;
Wat het ~erste onderdeel betreft:
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OveiWegende dat artikel149 Grandwet niet toepasselijk is op de kamer
van inbeschuldigingstelling die de
rechtspleging regelt;
OveiWegende dat de appEllrechters
met de in het middel aangehaalde motivering eisers veiWeer betre:ffende de
aangevoerde inbreuken op de beginselen van behoorlijk bestuur door de
Bijzondere Belastinginspectie als irrelevant veiWerpen, hierdoor zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden;
Wat het tweede en het vijfde onderdee! betreft :
Overwegende dat de onderdelen
uitgaan van de onderstelling dat
ingevolge de verwijzing van eiser naar
de correctionele rechtbank zonder voeging van het administratief dossier
van de Bijzondere Belastinginspectie, de correctionele rechtbank niet in
staat zou zijn te oordelen over het eerlijk karakter van het proces ten zijne
laste in zijn geheel;
OveiWegende dat de verwijzing van
eiser naar de correctionele rechtbank
de bevoegdheid van deze rechtbank om
hierover te oordelen en bijaldien ook
eisers recht van verdediging onverkort laat;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 74, § 1,
BTW-wetboek bepaalt dat de strafvordering inzake BTW-misdrijven wordt
uitgeoefend door het openbaar ministerie;
Dat eventuele onregelmatigheden bij
het fiscaal controle-onderzoek op zich
de regelmatigheid, noch de ontvankelijkheid van de strafvordering aantasten;
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alle feiten waren toegegeven, devolledige medewerking aan het onderzoek was verleend en alle belastingen waren betaald, een aangifte of
klacht bij de procureur des Konings
heeft gedaan, teiWijl hierbij niet werd
vermeld dat van de bvba AvantiVoeding de betaling van een boete van
15.000.000 frank werd gevorderd en
evenmin de onderzoeksrechter hiervan ge!nformeerd was, schending oplevert van de beginselen van behoorlijk bestuur;
Overwegende dat de appelrechters
door de in het middel aangehaalde motivering dit veiWeer van eiser veiWerpen;
Dat de appelrechters door eisers verweer in die context en op deze grond
te veiWerpen de artikelen 6 E.V.R.M.
en 14 I.V.B.P.R. niet schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;
II. Op de voorzieningen van Freddy
Dons, Joseph Vergauwen, Rudy
Bracke, Etienne De Voider, Desire De
Wael en Jean Boone:
OveiWegende dat de substanWile of
op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;
Om die redenen, veiWerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.

Wat het vierde onderdeel betreft:
OveiWegende dat eiser in zijn bij de
appelrechters genomen geschreven
conclusie heeft betoogd dat het feit dat
de Bijzondere Belastinginspectie, buiten weten van de verdachten, nadat

25 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever: de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duinslager, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. B. Coopman,
Antwerpen.
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Dat die bepaling bijgevolg niet van
toepassing is op de belemmering van
het verkeer van een voetganger;

Nr. 308
2e KAMER- 26 mei 1999

VERKEERSBELEMMERING -

BE-

GRIP.

Art. 406 Sw. straft belemmeringen van het
verkeer van alle verkeers- en vervoermiddelen op de spoorweg, de weg, de binnenwateren of op zee; die bepaling is niet van
toepassing op de belemmering van het
verkeer van een voetganger. (Art. 406 Sw.)
(ZERROUK)
ARREST

Nr. 308

(vertaling)

(A.R. P.98.0625.F)

Om die redenen, verklaart het verzet ontvankelijk, en, met regeling van
rechtsgebied bij wege van een nieuwe
beschikking, vernietigt het arrest van
16 mei 1997 van het Hof van Beroep
te Brussel; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het vernietigde arrest; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen; laat de kosten ten
laste van de Staat.
26 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Draps.

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 25 maart 1998 (1);
Gelet op het door eiser op 6 mei
1998 tegen dat arrest gedane verzet;
Nr. 309

Overwegende dat, krachtens de artikelen 406 en 408 van het Strafwetboek, met opsluiting van 20 tot 30 jaar
wordt gestraft degene die kwaadwillig het verkeer op de spoorweg, de weg,
de binnenwateren of op zee belemmert door enige handeling die een
aanslag uitmaakt op de verkeerswegen, de kunstwerken of het materieel, of door enige andere handeling die
het verkeer met of het gebruik van
vervoermiddelen gevaarlijk kan rnaken of die ongevallen kan veroorzaken bij het gebruik van of het verkeer met die vervoermiddelen en
daarbij iemands dood veroorzaakt;
Overwegende dat uit het vermelde
artikel 406, en meer bepaald uit de
N ederlandse tekst ervan, blijkt dat de
wetgever de belemmeringen van het
verkeer van alle verkeers- en vervoermiddelen op de spoorweg, de weg, de
binnenwateren of op zee heeft willen
strafbaar stellen;
(1) Niet gepubliceerd.

2e

KAMER -

26 mei 1999

1° STRAFVORDERING-

MISDRIJVEN
M.B.T. GEESTRLJKE DRANKEN- VERVOLGENDE
PARTIJ.

2° GEESTRIJKE DRANKEN -

STRAFVORDERING- MISDRIJVEN M.B.T. GEESTRIJKE
DRANKEN- VERVOLGENDE PARTIJ.

3° VERZET- MISDRIJVEN M.B.T. GEESTRIJKE
DRANKEN- VEROORDELING BIJ VERSTEKVERZET - BETEKENING AAN DE VERVOLGENDE PARTIJ- VERVOLGENDE PARTIJ- BEGRIP.

4o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALLERLEI- MISDRIJVEN M.B.T.
GEESTRIJKE DRANKEN - VEROORDELING BIJ
VERSTEK- VERZET- BETEKENING AAN DE
VERVOLGENDE PARTIJ- VERVOLGENDE PARTIJ- BEGRIP.

1o en 2° De rechtsvorderingen wegens overtredingen, fraudes en misdrijven m.b.t.
geestrijke dranken en het vergunningsrecht, worden ingesteld of vervolgd door
het Bestuur van Financien of, in naam
van dat bestuur, door het O.M., dat ze niet
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op eigen initiatief instelt, maar niettemin het recht heeft om de overtreder te
vervolgen wegens gemeenrechtelijke misdrijven die met de fiscale misdrijven samenhang vertonen (1). (Art. 22 wet 28
dec. 1983 betreffende het verstrekken
van sterke drank en betreffende het
vergunningsrecht; art. 281, § 2, Douaneen Accijnzenwet.)
3° en 4° Het verzet tegen het vonnis dat

strekt tot veroordeling wegens overtredingen, fraudes of misdrijven m. b. t.
geestrijke dranken en het vergunningsrecht, moet betekend worden aan het Bestuur van Financien, aangezien de betekening van het O.M. geen uitwerking
heeft.
(BIZJAK
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0012.F )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 november 1998 door
het Hofvan Beroep te Luik gewezen;

Overwegende dat artikel 22 van de
wet van 28 december 1983 betreffende
het verstrekken van sterke drank en
betreffende het vergunningsrecht, de
bepalingen van de gecoordineerde
douane- en accijnzenwetten op die materie van toepassing verklaart;
Overwegende dat, krachtens artikel281, § 2, van deze wetten, alleen
het bestuur bevoegd is tot het instellen van rechtsvorderingen wegens
overtredingen, fraudes en misdrijven, die strekken tot de toepassing van
'boetes, verbeurdverklaringen ofhet
sluiten van fabrieken ofwerkplaatsen"; dat die rechtsvorderingen aldus ingesteld of vervolgd worden door
het bestuur of, in naam van dat be(1) Zie Cass., 11 feb. 1997, A.R. P.96.1031.N, nr.
77.
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stuur, door het openbaar ministerie,
dat ze niet op eigen initiatief instelt,
maar niettemin het recht heeft om de
overtreder te vervolgen wegens
gemeenrechtelijke misdrijven die met
de fiscale misdrijven samenhang vertonen;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank in haar verstekvonnis van
30 mei 1997, binnen de perken waarin
de zaak bij haar aanhangig was, eiseres alleen veroordeelde tot betaling van de ontdoken vergunningsrechten, fiscale boeten en verwijlinterest op voornoemde vergunningsrechten, alsook tot de sluiting
van de twee geexploiteerde drankgelegenheden totdat zij die belastingen, geldboeten en interest zou hebben betaald; dat het verzet tegen dat
vonnis bijgevolg moest worden betekend aan de belastingadministratie;
dat het aan het openbaar ministerie
ter kennis gebrachte verzet geen uitwerking heeft;
Overwegende dat het arrest dat de
beslissing van de eerste rechter, volgens welke het verzet, bij gebrek aan
betekening aan de administratie, niet
ontvankelijk was, bevestigt, zijn beslissing derhalve naar recht verantwoordt;
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 eiseres in de kosten.
26 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Riemaecker, advocaat-generaal Advocaten: mrs. Tihon, Luik; 'T Kint.
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Nr. 310
2e KAMER- 26 mei 1999
MISDRIJF- ALGEMEEN.

BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN
OPZET- COLLECTIEF MISDRLJF WEGENS EENHEID VAN OPZET- VORIGE EINDBESLISSINGNIEUWE STRAF - DRAAGWIJDTE.

De bodemrechter die uitspraak moet doen
over ·een collectief misdrijf door eenheid
van opzet, terwijl over bepaalde bestanddelen daarvan reeds een eindbeslissing is
gewezen, moet bij de eventuele bepaling
van een nieuwe straf rekening houden
met de reeds opgelegde straf; hij heeft het
recht niet om op grand van die bepaling
omgekeerd te werk te gaan en te beslissen dat de straf die hij zelf zal opleggen
enig gevolg zal hebben voor die welke bij
een vorige beslissing is opglegd. (Art. 65
Sw.; art. 43 wet 11 juli 1994 betreffende
de politierechtbanken en houdende een
aantal bepalingen betreffende de versnelling van de strafrechtspleging.)
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Overwegende, derhalve, dat het arrest wettig beslist dat "de door de
Politierechtbank te Verviers op 13 oktober 1998 uitgesproken straf niet zal
worden opgeslorpt door die welke het
hof (van beroep) te dezen heeft opgelegd";
Dat de grief faalt naar recht;
En overwegende dat de substantitile of op straffe van nietigheid voor~
geschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Verhulst, Luik.

(REYNDERS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0027.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;

Nr. 311
2e KAMER- 26 mei 1999
1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

Over de grief in verband met artikel 65 van het StrafWetboek:
Overwegende dat, krachtens artikel 65 van het StrafWetboek, de
bodemrechter, die uitspraak moet doen
over een collectief misdrijf door eenheid van opzet terwijl over bepaalde
bestanddelen daarvan reeds een eindbeslissing is gewezen, bij de eventuele bepaling van een nieuwe straf,
rekening moet houden met de reeds
opgelegde straf; dat de rechter op
grond van die bepaling niet het recht
heeft om omgekeerd te werk te gaan
en te beslissen dat de straf die hij zelf
zal opleggen enig gevolg zal hebben
voor die welke bij een vorige beslissing is opgelegd;

- STRAFRECIITSPLEGING- INQillSITOIR KARAKTER

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN - ALGEMEEN - STRAFRECHTSPLEGING- ACCU'
SATOIR KARAKTER

1o en 2° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de strafrechtspleging een inquisitoir karakter
heeft; de rechtspleging ter zitting die, in
de regel, openbaar, mondeling en tegensprekelijk is, heeft daarentegen een accusatoir karakter (1).
(1) Zie "Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding", plechtige openingsrede van proc.-gen. E. Krings, voor het Hofvan
1 sept. 1983, A. C., 1983-84, blz. 5 tot 8.
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HOF VAN CASSATIE
(VAN PELT E.A. T. COUCKE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0096.F)

HET·HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 november 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, rechtdoende op verwijzing:
Gelet op het arrest van het Hof van
5 maart 1997:
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
strafvordering:
Overwegende dat de eisers, burgerlijke partijen, in geen kosten van de
strafVordering zijn veroordeeld en dus
geen hoedanigheid hebben om zich tegen die beslissing in cassatie te voorzien;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
door de eisers ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de eisers in dit onderdeel aan het hof van beroep verwijten dat het, na bepaalde leemten in
het voorbereidend onderzoek te hebben vastgesteld, niet ambtshalve aanvullende onderzoeksmaatregelen heeft
bevolen teneinde "de lacunes in de bewijzen van de beschuldiging te verhelpen", en "de schending aanvoeren
van het in artikel 268 van het Wethoek van Strafvordering in assisenzaken neergelegde algemeen beginsel dat de strafrechtspleging een
inquisitoriaal karakter heeft";
Overwegende dat het hof van beroep weliswaar, zoals de correctionele rechtbank, over een recht van initiatief beschikt om de bewijzen te
verzamelen, en meer bepaald het recht
heeft deskundigenonderzoeken te bevelen, maar dat er geen algemeen
rechtsbeginsel bestaat volgens hetwelk de strafrechtspleging een inquisitoriaal karakter heeft; dat de rechts-

pleging ter zitting, die in de regel
openbaar,mondeling en tegensprekelijk is, daarentegen een accusatoir karakter heeft; dat de voorzitter van het
hof van assisen weliswaar krachtens
artikel 268 van het Wetboek van Strafvordering over een discretionaire
macht beschikt, maar die macht, die
facultatief is en waarvan deze magistraat, mits hij handelt binnen de perken van de wet, geen rekenschap dient
af te leggen, hem alleen toebehoort en
enkel bestaat in assisenzaken;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

. Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
26 mei 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse. ·
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CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING- BETEKENING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -ARREST VAN BUITENVERVOLGINGSTELLINGCASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- GEEN BETEKENING AAN HET OPENBAAR
MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID.

De burgerlijke partij die cassatieberoep instelt tegen een arrest, waarbij de kamer
van inbeschuldigingstelling het verzet van
die partij tegen een beschikking van de
raadkamer, dat geen gevolg moet worden gegeven aan de strafvordering, niet
gegrond verklaart, moet, op straffe van
niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, dat cassatieberoep aan het O.M..

HOF YAN CASSATIE
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betekenen, zelfs indien de strafvordering was ingesteld tegen een onbekende
(1). (Art. 418 Sv.)
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RECIITELIJKE MISDRIJVEN EN MISDRIJVEN TEGEN RET ARBEIDSRECRT - SAMENLOOP SAMENHANG- OPENBAAR MINISTERIE -AANWIJZING DOOR DE PROCUREUR-GENERAALOPTREDEN.

(QUINTIN)

3o OPENBAAR MINISTERIEARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0219.F)

RET ROF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 januari 1999 gewezen door het Rof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat niet blijkt dat eiser, burgerlijke partij, de door hem tegen een arrest van buitenvervolgingstelling ingestelde voorziening heeft
doen betekenen aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Riemaecker, advocaat-generaal.

STRAFVORDERING - UITOEFENING - GEMEENRECIITELIJKE MISDRIJVEN EN MISDRIJVEN TEGEN RET ARBEIDSRECRT - SAMENLOOP SAMENHANG- OPENBAAR MINISTERIE -AANWIJZING DOOR DE PROCUREUR-GENERAALOPTREDEN.

4o RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING UITOEFENING GEMEENRECRTELIJKE MISDRIJVEN EN MISDRIJVEN TEGEN RET ARBEIDSRECRT - SAMENLOOP - SAMENHANG - OPENBAAR MINISTERIE AANWIJZING DOOR DE
PROCUREUR-GENERAAL- OPTREDEN.

1°, 2°, 3° en 4° Het staat alleen aan de
procureur-generaal om de magistraat aan
te wijzen die de strafvordering uitoefent
overeenkomstig art. 155, tweede lid,
Ger. W.; die aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het
O.M., zonder dat daarvoor een stuk moet
worden voorgelegd (1). (Art. 155, tweede
lid, Ger.W.)
(FIEVEZ)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0597.F)

RET ROF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1999 gewezen door het Rof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
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1° STRAFVORDERING -

UITOEFENINGGEMEENRECRTELIJKE MISDRIJVEN EN MISDRIJVEN TEGEN RET ARBEIDSRECRT- SAMENLOOP- SAMENHANG- OPENBAAR MINISTERIE AANWIJZIN.G DOOR DE
PROCUREUR-GENERAAL- OPTREDEN.

2° SAMENHANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING -

UITOEFENING -

GEMEEN-

(1) Cass., 26 april1978,A.C., p. 997; zie Cass.,
12 okt. 1982, A.R. 7335, nr. 108; Cass., 3 nov.
1982, A.R. 2531, nr. 147; Cass., 15 maart 1983,
A.R. 7567, nr. 389, en de noot ondertekendA.T.

Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat artikel 155 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
de openbare rechtsvordering wegens
een overtreding van de wetten en de
verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten,
(1) Zie Cass., 8 okt. 1996, A.R. P.96.0087.N, nr.
365.
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voor de politierechtbanken en voor de
rechtbanken van eerste aanleg wordt
uitgeoefend door de leden vail het arbeidsauditoraat en dat, in geval van
samenloop of samenhang van genoemde overtredingen met een of meer
overtredingen van andere wetsbepalingeli die niet tot de bevoegdheid behoren van de arbeidsgerechten, de
procureur-generaal het parket van
de procureur des Konings of het arbeidsauditoraat aanwijst, die bevoegd
zijn om de strafvordering uit te oefenen, onder voorbehoud van de toepassing van artikel149 van voornoemd
wetboek;
Overwegende dat de procureur des
Konings en de arbeidsauditeur aldus
gelijkelijk bevoegd zijn in geval van samenloop of samenhang van misdrijven van sociaal recht met die van gemeen recht en dat de aanwijzing van
een van die magistraten door de
procureur-generaal kan geschieden bij
wege van algemene richtlijnen;
Overwegende dat aileen al het feit
dat de strafvordering in een dergelijk geval van samenloop of samenhang van misdrijven van sociaal recht
met misdrijven van gemeen recht
wordt uitgeoefend door de procureur
des Konings of door de arbeidsauditeur een voldoende bewijs is van de
geldigheid van zijn aanwijzing door de
procureur-generaal bij het hofvan beroep overeenkomstig artikel 155,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, zonder dat daartoe een stuk
client te worden overgelegd waaruit die
aanwijzing blijkt;
Overwegende dat de strafvordering
te dezen tegen eiser wordt ingesteld
wegens een misdrijfvan gemeen recht,
namelijk wegens het feit dat hij als dader of mededader bij nacht opzettelijk brand heeft gesticht in een gebouw (telastlegging A) en wegens
misdrijven die tot de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten behoren, namelijk overtredingen van het koninklijk
besluit van 31 mei 1933, gewijzigd bij
de wet van 7 juni 1994 , betreffende de
verklaringen te doen in verband met
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subsidies, vergoedingen en toelagen
(telastlegging B);
Overwegende dat de appelrechters
overwegen "dat het aileen aan de
procureur-generaal staat om de magistraat aan te wijzen die de strafvordering zal uitoefenen overeenkomstig artikel155, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek; dat die aanwijzing blijkt uit het optreden zelfvan de
magistraat van het openbaar ministerie; dat het niet aan de rechter staat
die aanwijzing te onderzoeken"; dat ze
aldus doelen op de vervolgingen die
werden ingesteld door de procureur
des Konings te Bergen; dat laatstgenoemde dus degene van de magistraten met samenlopende bevoegdheid
was die, zij het bij wege van algemene
richtlijn, door de procureur-generaal
bij het Hof van Beroep te Bergen was
aangewezen; dat ze aldus hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 mei 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Fischer - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Vanderlinden, Bergen.
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1o VERJARING- BURGERLIJKE

ZAKENSTUITING- VERVANGING VAN DE VERJARING
DOOR EEN ANDERE- VOORWAARDEN.
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2° VERJARING

ALLERLEI ~ REISCONTRACT- INTERNATIONALE OVEREENKOMST- GRONDSLAG VAN DE VERJARING.

1o De erken~ing van het recht van degene

tegen wte de verjaring loopt heeft niet tot
gevolg dat in de plaats van de aldus gestuite verjaring een verjaring komt, die
verschilt naar aard of termijn, tenzij die
erkenning schuldvernieuwing inhoudt of
de oorspronkelijke verjaring op een vermoeden van betaling berust (1). (Art. 2248
B.W.)
2° De verjaring, bepaald in art. 30.2 van de
Internationale Overeenkomst van 23 april
1970 betreffende het reiscontract, berust
niet op een vermoeden van betaling. (Wet
30 maart 1973.)
(JET AIR N.V. T. DEPLAEDT E.A.)
ARREST

'""'' ~·

(vertaling)

(A.R. C.98.0015.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 januari 1997 in laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton Chatelet;
Over het eerste middel;
schending van de artikelen 1271, 1273,
2242, 2248, 2262, 22·94 van het Burgerlijk Wetboek, 30.2 van de Internationale
Overeenkomst betreffende het reiscontract
(C.C.V.) van 23 april1970, goedgekeurd bij
de wet van 30 maart 1973, zoals die overeenkomst van toepassing was voor de uitvaardiging ervan door de Belgische Staat,
die uitwerking had op 4 oktober 1994, en
voor de inwerkingtreding van de wet van
16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
en, voor zoveel nodig, 30.2 van de wet van
16 februari 1994 tot regeling van het contract t9t reisorganisatie en reisbemiddeling,
doordat de rechter, na kennis te hebben genomen van de conclusie waarin eiseres betoogde dat de door de eerste en de
tweede verweerder op 11 januari 1996 bij
conclusie ingestelde rechtsvordering verjaard diende te worden verklaard op grond
van artikel 30.2 van de Internationale
Overeenkomst betreffende het reiscontract
van 23 ~pril 1970, in het bestreden vim(1) Cass., 12 maart 1908 (Bull. en Pas., 1908,
I, 122), en 9 maart 1972 (A. C., 1972, 647).
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nis beslist dat eiseres "zich ten onrechte beroept op de verjaring, bedoeld in artikel
30.2 van de Overeenkomst, vermits zij in
een brief van 5 september 1994 zonder
voorbehoud het recht van de (eerste en de
tweede verweerder) in beginsel erkend
heeft, zodat de ve:rjaring naar gemeen recht
met ingang van die datum in de plaats gekomen is van de oorspronkelijke verjaring" en haar derhalve veroordeelt om aan
de eerste en de tweede verweerder het bedrag van 23.840 frank te betalen, vermeerderd met moratoire intrest vanaf 25 januari 1995 en gerechtelijke intrest tot de
volledige betaling,

terwijl de door de schuldenaar overeenkomstig artikel 2248 van het Burgerlijk
Wetboek gedane erkenning van het recht
(van degene) tegen wie de verjaring loopt,
onder voorbehoud van de artikelen 2271 tot
2274 van het Burgerlijk Wetboek, niet tot
gevolg heeft dat in de plaats van de gestuite ve:rjaring een ve:rjaring komt die naar
aard oftermijn verschilt, tenzij die erkenning schuldvernieuwing inhoudt;
eerste onderdeel, artikel 1273 van het
burgerlijk Wetboek bepaalt dat schuldvernieuwing niet wordt vermoed en de wil om
ze tot stand te brengen duidelijk uit de
handeling moet blijken; het enkele feit dat
eiseres het recht van de eerste en de tweede
verweerder in beginsel erkend heeft geenszins impliceert dat eiseres een nieuwe verbintenis heeft willen aangaan in de plaats
van die welke ze had aangegaan in haar
hoedanigheid van reisorganisatrice; het bestreden vonnis geen enkele vaststelling bevat, waaruit kan worden afgeleid dat eiseres door haar schuld in haar brief van 5
september 1994 te erkennen, die schuld
heeft willen vernieuwen; het bestreden vonnis derhalve uit de enkele vaststelling dat
eiseres, in haar schrijven van 5 september 1994 het recht van de eerste en de
tweede verweerder zonder voorbehoud in
beginsel heeft erkend, niet wettig kon afleiden dat de ve:rjaring naar gemeen recht
in de plaats was gekomen van de oorspronkelijke verjaring (schending van de artikelen 1271, 1273, 2242, 2248 en 2262 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, artikel2274 van het
Burgerlijk Wetboek slechts kan worden toegepast op de korte ve:rjaringstermijnen, die
zijn bepaald in bijzondere teksten, op voorwaarde dat die ve:rjaringen van dezelfde
aard zijn als die waarvan sprake is in de
artikelen 2271 tot 2273 van het Burgerlijk Wetboek, dat wil zeggen dat zij
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vermoedens van betaling van schuldvorderingen opleveren die geen spoor nalaten; artikel 30.2 van de Internationale
Overeenkomst van 23 april 1970 betreffende het reiscontract en 30.2 van de wet
van 16 februari 1994 tot regeling van het
contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling bepalen dat de vorderingen
waartoe een contract waarop de Overeenkomst (of de wet) toepasselijk is aanleiding kan geven, andere dan die vermeld in
het eerste lid van dit artikel, verjaren na
een termijn van een jaar; deze termijn begint te lopen vanaf de datum die in het contract bepaald is voor het einde van de prestatie die aanleiding heeft gegeven tot het
geschil; die verjaring niet gegrond is op een
vermoeden van betaling; het bestreden vonnis, zo het aldus moet worden uitgelegd dat
het heeft beslist dat de eenjarige verjaring, bedoeld in de artikelen 30.2 van de
Overeenkomst van 23 april 1970 en, voor
zover nodig, in artikel 30.2 van de wet van
16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
berust op een vermoeden van betaling,
voornoemde bepalingen schendt (scherrding van artikel 30.2 van de Internationale Overeenkomst van 23 april 1970 betreffende het reiscontract, goedgekeurd bij
de wet van 30 maart 1973, zoals die overeenkomst van toepassing was voor de uitvaardiging ervan door de Belgische Staat
die uitwerking had op 4 oktober 1994 en
voor de inwerkingtreding van de wet van
16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
en, voor zoveel nodig, schending van artikel 30.2 van de wet van 16 februari 1994
tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling), alsmede deartikelen 2242, 2248, 2262 en 2274 van het
Burgerlijk Wetboek door derhalve te beslissen dat de dertigjarige verjaring van gemeen recht in de plaats was kunnen komen van de oorspronkelijke verjaring :

Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat de erkenning, als
bedoeld in artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek, niet tot gevolg heeft
dat in de plaats van de aldus gestuite
vEnjaring een veijaring komt, die verschilt naar aard of termijn, tenzij zij
schuldvernieuwing inhoudt of de oorspronkelijke verjaring berust op een
vermoeden van betaling;
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Overwegende dat, enerzijds, schuldvernieuwing niet wordt vermoed en
dat uit het bestreden vonnis niet kan
worden afgeleid dat eiseres, door de
rechten van de eerste en de tweede
verweerder te erkennen, een nieuwe
verbintenis heeft willen aangaan in de
plaats van die welke zij in haar hoedanigheid van reisorganisatrice had
aangegaan;
Dat, anderzijds, de verjaring, bepaald in artikel 30.2 van de Internationale overeenkomst van 23 april
1970 betreffende het reiscontract,
goedgekeurd bij de wet van 30 maart
1973, die volgens het bestreden vonnis op het geschil van toepassing is,
zonder dat zulks wordt bekritiseerd,
niet gegrond is op een vermoeden van
betaling;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre
het de oorspronkelijke vordering van
de eerste twee verweerders tegen
de derde verweerder ontvankelijk
maar niet gegrond verklaart en hen in
de kosten van die vordering veroordeelt en beslist dat de door de derde
verweerder tegen eiseres ingestelde
vordering tot vrijwaring geen bestaansreden meer heeft; beveelt dat
van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de vrederechter van het eerste kanton Charleroi.
27 mei 1999 - 1e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verheyden, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureur-generalAdvocaat : mr. De Gryse.
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1 o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - WETIELIJK STELSEL- SCHULDEN
AANGEGAAN BIJ DE UITOEFENING VAN HET
BEROEP - BEGRIP - BELASTING OP DE
BEDRIJFSINKOMSTEN.

2o INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING - BELASTINGPLICHTIGE. RIJKSINWONER WETTELIJK
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL BEDRIJFSINKOMSTEN VAN EEN ECHTGENOOTBELASTING VERHAALD OP HET EIGEN VERMOGEN VAN DE ANDERE ECHTGENOOT.

1 o en 2° Uit de omstandigheid alleen dat

belasting geheven werd op de bedrijfsinkomsten van een der echtgenoten kan niet
worden afgeleid dat die schuld door hem
is aangegaan bij de uitoefening van zijn
beroep en derhalve evenmin dat die belasting niet kan worden verhaald op het
eigen vermogen van de andere echtgenoot (1). (Art. 1414, tweede lid, 3, B.W.;
art. 394, § 1, W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V FINANCIEN
T. OUDENNE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0060.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 september 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel : ·schending van de artik.elen 1405, 1, 1408, 1414, eerste lid, 1414,
tweede lid, 3, 1440, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 1, 6, 295, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)
(1, 6 en 394, § 1, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992),
(1) P. DE PAGE, "Les dettes d'impots et les regimes matrimoniaux", in Quinze annees
d'application de la reforme des regimes matrimoniaux, Academia, Bruylant, 1991, p. 176.
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doordat het arrest oordeelt dat te dezen toepassing dient te worden gemaakt
van artikel1414, tweede lid, 3, van het
Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk "op het
eigen vermogen van de niet-contracterende
echtgenoot niet mag worden verhaald de
schulden door een der echtgenoten aangegaan bij de uitoefening van zijn beroep"; dat
immers "de litigieuze belasting is vastgesteld op basis van de bedrijfuinkomsten van
Scharpe ...", de gewezen echtgenoot van verweerster "en trouwens niet op zijn naam is
ingekohierd"; dat het op die gronden beslist dat voomoemde belasting, ofschoon ze
was vastgesteld op de inkomsten "die
krachtens artikel1405 van het Burgerlijk Wetboek vermoed worden gemeenschappelijk te zijn" niet kon worden verhaald op de goederen van verweerster,
terwijl het krachtens het bovenaangehaalde artikel 1414, tweede lid, 3, enkel verboden is de schuld "door een der
echtgenoten aangegaan bij de uitoefening
van zijn beroep" te verhalen op het vermogen van de niet-contracterende echtgenoot; de belastingschuld die zoals te dezen rust op de gemeenschappelijke
inkomsten, geen schuld is die door een der
echtgenoten is aangegaan bij de uitoefening van zijn beroep in de zin van het bovengenoemde artikel1414, tweede lid; de
inkomsten uit de beroepsbezigheden van
"elk der echtgenoten" krachtens artikel
1405, 1, van het Burgerlijk Wetboek gemeenschappelijk zijn en de daarop rustende belastingschuld bovendien (artikel
1408 van het Burgerlijk Wetboek) "door
beide echtgenoten, gezamenlijk of hoofdelijk" wordt aangegaan, aangezien zij betrekking heeft op het gemeenschappelijk
vermogen; de personenbelasting bovendien een belasting is op het totale inkomen en geheven wordt op het globale inkomen van iedere echtgenoot en niet aileen
op de bedrijfsinkomsten van een der echtgenoten (artikelen 1 en 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964));
die belasting dus evenmin een schuld is die
de betrokken echtgenoot aangaat bij de uitoefening van zijn beroep; dat ze krachtens de wet wordt vastgesteld op alle inkomsten die in de loop van het jaar
verkregen zijn; artikel 295, § 1, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat "elk gedeelte van de belasting op
de respectieve inkomsten van de echtgenoten (... ) kan worden verhaald op alle eigen goederen en op de gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten" (cf.
ook de artikelen 1414, eerste lid, en 1440,
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, op

- L.
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grond waarvan de gemeenschappelijke
schulden kunnen worden verhaald op het
vermogen van elk der echtgenoten); het arrest bijgevolg niet wettig heeft kunnen beslissen dat de litigieuze belasting, daar ze
is vastgesteld op de bedrijfsinkomsten (van)
Scharpe, de gewezen echtgenoot van verweerster, moet worden beschouwd als een
schuld die Scharpe heeft aangegaan bij de
. uitoefening van zijn beroep en derhalve
krachtens artikel1414, tweede lid, 3, van
het Burgerlijk Wetboek niet kan worden
verhaald op het vermogen van verweerster
die de schuld niet aangegaan heeft (scherrding van alle, bovenaan in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen, inzonderheid, van artikel1414, tweede lid, 3,
waarvan het arrest ten onrechte toepassing maakt) :

Overwegende dat het arrest beslist
dat de betaling van de litigieuze achterstallige belasting, krachtens artikel 1414, tweede lid, 3, van het Burgerlijk Wetboek, niet kan worden
verhaald op het eigen vermogen van
verweerster op grand dat de
belasting is vastgesteld op basis van de
bedrijfsinkomsten van haar gewezen
echtgenoot;
Dat het arrest uit die overweging
niet wettig heeft kunnen afleiden dat
de schuld is aangegaan door voornoemde gewezen echtgenoot bij de uitoefening van zijn beroep;
Dat, in zoverre, het middel gegrond
1s;

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.
27 mei 1999 - 1e kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Verheyden, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureur-generaal-Advocaten: mrs. DeBruyn en Delahaye.
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1e KAMER- 28 mei 1999
VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGGEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS VERGOEDINGSVERPLICHTING - STOFFELIJKE
SCHADE- VOORWAARDEN.

In de regel kan de eigenaar van een motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt
geen recht doen gelden tegen het gemeenschappelijk waarborgfonds; de verplichting van het Fonds de eigenaar tach te
vergoeden hangt niet af van de enkele omstandigheid dat zich een toevallig feit
voordoet waardoor de bestuurder van het
voertuig vrijuit gaat, bovendien is vereist dat de schade werd veroorzaakt door
een bestuurder die zich op een toevallig
feit kon beroepen om ten aanzien van een
derde benadeelde van zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid te worden ontslagen; het recht op vergoeding voor stoffelijke schade wordt onderworpen aan
dezelfde voorwaarden, met dien verstande
dat daarbij nag wordt uitgesloten dat het
ongeval veroorzaakt zou zijn door een onbekend gebleven bestuurder (1). (Artt. 49
en 50 Controlewet verzekeringsondernemingen (2); art. 17, § 1, 1°, en§ 2 en
19, K.B. 16 dec. 1981.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. LANDSVERDEDIGING T. GEMEENSCHAPPELIJK )\WTORWAARBORGFONDS)
ARREST

(A.R. C.97.0389.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149, van de
Grondwet, 10, § 1, van de wet van 1 juli
(1) Zie Cass., 18 nov. 1987, A.R. 5892, nr. 164;
13 nov. 1992,A.R. nr. 7742 (A. C., 1991-92, nr. 729)
met concl. van de heer eerste adv.-gen. du Jardin, toen advocaat-generaal; 5 nov. 1997, A.R.
97.1014.F, nr. 451.
(2) Zoals toepasselijk v66r het K.B. van 6 mei
1991 en van 12 aug. 1994.
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1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen zoals toepasselijk voor de wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 49, 50,§ 1, 1°, 2°, van de wet
van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, zoals toepasselijk voor het K.B. van 6 mei 1991 en van
12 augustus 1994, 14, 17, § 2, 19, § 2, van
het koninklijk besluit van 16 december
1981 houdende inwerkingstelling van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,

doordat het bestreden arrest van hervorming de door eiser tegen verweerder ingestelde vordering tot betaling van 145.093
fr. ontoelaatbaar verklaart op volgende
gronden: "dat wat de aansprakelijkheid betreft, er geen eigen fout van de bestuurder van de beschadigde dienstwagen vaststaat en evenmin dat deze bestuurder de
vlek tijdig kon opmerken, zodat er in zijnen hoofde overmacht was; ... dat enerzijds, indien wordt aangenomen dat deze
olievlek werd achtergelaten door een voertuig dat niet werd gei:dentificeerd, verweerder geenszins hoeft tussen te komen voor
de vergoeding van louter ·stoffelijke schade
(K.B. van 16 december 1981, art. 18, Fontaine Marcel, Droit des Assurances, Ed.
Larcier 1996, p. 913) zoals ter zake; dat anderzijds, zo door een fout van een onbekende bestuurder op het wegdek gelaten
olievlek toch wordt beschouwd als een toevallig feit in hoofde van de bestuurder die
het ongeval veroorzaakte (cf. Cass. 14 september 1988, J.T., 1989, p. 91), verweerder slechts dekking dient te verlenen indien niet alleen dit toevallig feit wordt
bewezen, maar ook het bewijs wordt geleverd dat het ingeroepen feit er reden van
is dat geen verzekeringsmaatschappij tot
dekking is gehouden; dat het in casu niet
omwille van de olievlek is dat geen verzekeringsmaatschappij is gehouden; dat immers geen enkele verzekeringsmaatschappij is gehouden tot vergoeding van de
geleden schade, zo de derde benadeelde was
vrijgesteld van de verplichting een verzekering af te sluiten voor zijn voertuigen
(Cass. 18 november 1987, J.T., 1988, p. 82);
dat bovendien, zo het slippen van het
dienstvoertuig van de rijkswacht zou zijn
veroorzaakt door een fout van de bestuurder, evenmin een verzekeringsmaatschappij zou zijn tussengekomen, aangezien de
burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering niet de voor zijn eigen schade verantwoordelijke bestuurder dekt; dat de ver-
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plichte aansprakelijkheidsverzekering geldt
voor schade toegebracht door voertuigen;
( ... ) dat er geen verplichting bestaat in
hoofde van de eigenaar van een voertuig om
een verzekering af te sluiten voor de schade
die hij zou lijden aan zijn eigen wagen, zo
hij het slachtoffer zou zijn van een geval
van overmacht (Van Trappen Sylvie, Le
Fonds Commun de Garantie Automobile,
1994, Les dossiers du J.T., p. 142); dat bijgevolg, waar eiser over geen verhaal beschikt tegen verweerder voor de vergoeding van de schade aan zijn eigen voertuig,
de oorspronkelijke vordering niet kan worden toegelaten",
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat, wat de
aansprakelijkheid betreft, er geen eigen
fout van de bestuurder van de beschadigde
dienstwagen vaststaat en evenmin dat deze
bestuurder de vlek tijdig kon opmerken, zodat er in zijnen hoofde overmacht was, ten
onrechte de toepassing van artikel 50, § 1,
2°, van de wet van 9 juli 1975 als een loutere hypothese beschouwt; dat immers het
bestaan van het toevallig feit of de overmacht moet beoordeeld worden in hoofde
van de bestuurder die het ongeval veroorzaakte, en aan deze voorwaarde voldaan is
door de aanwezigheid van een olievlek, die
door de bestuurder die het ongeval veroorzaakte, niet kon opgemerkt worden en
waarop deze bestuurder geslipt is; dat daardoor deze bestuurder ontslagen wordt van
alle aansprakelijkheid en zulks aanleiding geeft tot tussenkomst van verweerder, ook al kan deze olievlek door een nietgei:dentificeerd voertuig achtergelaten zijn;
dat deze laatste veronderstelling de toepassing van artikel50, § 1, 2°, voormeld
niet uitsluit (schending van art. 49, 50, § 1,
1 o en 2°, van de wet van 9 juli 1975); dat
door het toevallig feit in hoofde van de bestuurder van het voertuig enerzijds als een
realiteit en anderzijds als een loutere hypothese te beschouwen, de motieven van
het bestreden arrest tegenstrijdig en in alle
geval duister en twijfelachtig zijn (schending van art. 149 van de Grondwet),
tweede onderdeel, het ongeval materieel veroorzaakt is geworden door de bestuurder van het voertuig van eiser, en dit
ongeval volgens de vaststellingen van het
bestreden arrest enkel aan toeval te wijten was; dat dientengevolge dit toeval in
concreto de reden is dat geen verzekeringsmaatschappij tot dekking voor dit ongeval gehouden is, zodat eiser tegenover verweerder gerechtigd is op betaling der
materiele schadevergoeding door verweerder (schending van art. 49, 50§ 1, 2°, van
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de wet van 9 juli 1975, 14, 17 § 2, 19 § 2,
van het K.B. van 16 december 1981),
derde onderdeel, het feit dat eiser, eigenaar van het voertuig waarmede het ongeval gebeurd is, vrijgesteld is van de verplichting een verzekering conform de wet
van 1juli 1956 afte sluiten, vreemd is aan
de tussenkomst van verweerder om de
schade te vergoeden; dat immers eiser ter
zake optreedt als eigenaar van het voertuig en niet als aansprakelijke partij; dat
daarbij eiser onderworpen is aan dezelfde
verplichtingen tot vergoeding als de verzekeringsmaatschappijen (schending van
art. 49, 50 § 1, 2°, van de wet van 9 juli
1975, 14, 1 § 2, 19 § 2, van het K.B. van 16
december 1981, 10 § 1, van de wet van 1
juli 1956),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
,heeft:
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door een bestuurder die zich op een
toevallig feit kon beroepen om ten aanzien van een derde benadeelde van
zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid te worden ontslagen;
Dat artikel19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981, zoals het toen toepasselijk was en
waarin verwezen wordt naar het vroegere artikel 50 van de controlewet op
de verzekeringsondernemingen, het
recht op vergoeding voor sto:ffelijke
schade onderwerpt aan dezelfde voorwaarden met dien verstande dat daarbij nog uitgesloten wordt dat het ongeval veroorzaakt zou zijn door een
onbekend gebleven bestuurder;

Overwegende dat het arrest het
recht op vergoeding van eiser uitsluit
Wat het eerste onderdeel betreft : omdat, gelet op het toevallig feit in
Overwegende dat het arrest beslist hoofde van de bestuurder, het Fonds
dat de bestuurder van het voertuig de geen dekking moest verlenen voor eiolievlek niet tijdig kon opmerken, zo- gen schade aan het voertuig;
dat er in zijnen hoofde overmacht was;
Dat het arrest aldus de in het ondat het arrest het toevallig feit in
hoofde van de bestuurder niet als een derdeel aangewezen wetsbepalingen
niet schendt;
loutere hypothese beschouwt;
Dat het onderdeel feitelijke grandDat het onderdeel niet kan worden
slag mist;
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Wat het derde onderdeel betreft :
· Overwegende dat uit artikel 17, § 1,
1o, en § 2, van het koninklijk besluit
Overwegende dat het onderdeel volvan 16 december 1984 houdende in- ledig gebaseerd is op een verkeerde
werkingstelling en uitvoering van de toepassing die het arrest zou gemaakt
artikelen 49 en 50 van de wet van 9 hebben van artikel 10 van de wet van
juli 1975 betreffende de controle der 1 juli 1956;
verzekeringsondernemingen, in de leDat die bepaling geen verband
zing v66r de wijziging bij koninklijk
besluit van 6 mei 1991, blijkt dat de houdt met de aangevoerde grief;
eigenaar van het motorrijtuig dat de
Dat het onderdeel niet ontvankeschade heeft veroorzaakt, in de regel lijk is;
geen recht kan doen gelden tegen het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds;
Om die redenen, verwerpt de voorDat uit die tekst kan worden afge- ziening; veroordeelt eiser in de kosleid dat de verplichting van het Ge- ten.
meenschappelijk Motorwaarborgfonds
om de eigenaar te vergoeden niet afmei 1999 - 1e kamer- Voorzitter:
hangt van de enkele omstandigheid de28
h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter dat zich een toevallig feit voordoet Verslaggeuer : mevr. Bourgeois - Gelijkwaardoor de bestuurder van het voer- luidende conclusie van mevr. De Raeve,
tuig vrijuit gaat; dat bovendien is ver- advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
eist dat de schade werd veroorzaakt Houtekier en Biitzler.
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3e KAMER- 31 mei 1999
WERKLOOSHEID- ALGEMEEN- CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN- WERKGEVERVERVANGINGSVERPLICHTING- TEKORTKOMING- SANCTIE- FORFAITAIRE COMPENSATOIRE VERGOEDING WERKLOOSHEIDSINSPECTEUR- BESLISSING- AARD.

Luidens de bewoordingen van artikel 5, eerste en derde lid, K.B. 20 augustus 1986
betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, heeft de term "kan" dezelfde betekenis en dient te worden
begrepen dat de inspecteur in beginsel de
betaling van de forfaitaire compensatoire vergoeding dient op te leggen en
daartoe de macht bezit, zoals de aangewezen ambtenaar overeenkomstig de artikelen 1, Ibis en 4 van de wet van 30
juni 1971 een administratieve geldboete
kan opleggen; het derde lid van artikel 5
dienvolgens, ook al wordt "kan" gebruikt,
geen willekeurige beslissing van de inspecteur toelaat, wat niet uitsluit dat hij
in redelijkheid de forfaitaire compensatoire vergoeding niet oplegt (1). (Art. 5,
eerste en derde lid, KB. 20 aug. 1986 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen; art. 6 Gw. 1831.)
(GEBROEDERS VAN GILS BOUWMATERIALEN
B.V.B.A. T. R.V.A.)
ARREST

(A.R. S.98.0005.N)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van dit Hof van 24 oktober 1994;
Gelet op het bestreden arrest, op 18
september 1997 op verwijzing gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 6, 6bis en voor
zoveel als nodig 107 van de Grondwet van
7 februari 1831, 10, 11 en voor zoveel als
(1) Zie Cass., 17 mei 1978 met concl. proc.gen. Lenaerts, A. C., 1978, p. 1081.
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nodig 159 van de gecoi.irdineerde Grondwet van 17 februari 1994,
doordat het Arbeidshof te Brussel bij het
bestreden arrest van 18 september 1997,
met bevestiging van het vonnis a quo, eiseres' verhaal tegen de beslissing van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur van 19
april1990 verwerpt, onder meer op volgende gronden : '1Iet arbeidshof dient na te
gaan of het voornoemd koninklijk besluit
van 20 augustus 1986 conform is met het
gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 6 van
de Grondwet. Dit beginsel sluit niet uit dat
een verschil in behandeling bestaat tussen bepaalde categorieen van personen voor
zover voor het criterium van onderschEdd
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De beslissing van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur dient gesteund op objectieve en controleerbare
gegevens van het administratief dossier
waaruit kan worden opgemaakt dat de beslissing redelijkerwijze verantwoord is, rekening houdend met de doelstelling van het
besluit. Het arbeidshofverwijst naar het arrest van het Arbitragehof van 18 november 1992, R. W. 1992-1993, nr. 31, kolom
1054 waarin dit Hof zegt: 'een wettelijke
bepaling is niet zonder meer discriminatoir door het enkele feit dat de concrete toepassing ervan aanleiding kan zijn tot een
onderscheiden behandeling of doordat een
gedifferentieerde uitvoering ervan n,iet uitgesloten is'. Bij het koninklijk besluit van
20 augustus 1986 voormeld, werd de
vervangingsplicht, ingevoerd door het koninklijk besluit van 30 augustus 1985 verlengd : de vervangingsplicht werd uitgebreid van 12 naar 36 maanden en naast de
administratieve geldboeten, werd een bijkomende sanctie ingevoerd met name de
mogelijkheid tot forfaitaire schadevergoeding van 131 fr. (gei:ndexeerd) per dag
werkloosheid. Het arbeidshof is van oordeel dat het koninklijk besluit van 20 augustus 1986 voormeld, gelet op de ratio legis ervan namelijk de groeiende werkloosheid bestrijden en de verstrenging van de
vervangingsplicht betreffende de duur van
de vervanging en de sancties, niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel vervat in
artikel 6 van de Grondwet. Het arbeidshof stelt vast dat de bestreden beslissing
niet kennelijk onredelijk is, gezien (eiseres) handelaarster in bouwmaterialen er
zich onherroepelijk toe verbond de bruggepensioneerde Cornelius Tuytelaars,
chauffeur, te vervangen door een volledig
uitkeringsgerechtigde werkloze.",
terwijl, de regel dat de Belgen gelijk zijn
voor de wet, die neergelegd is in artikel 6
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van de Grondwet van 7 februari 1831
(thans 10 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994) en deze van nietdicriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden,
die vervat is in artikel 6bis van de Grondwet van 7 februari 1831 (thans 11' van de
gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994) impliceren dat eenieder die zich in
dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze
wordt behandeld. Zij wellicht niet uitsluiten dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van personen
wordt ingesteld, voorzover voor het criterium van dat onderscheid een objectieve en
redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van dergelijke verantwoording moet
worden beoordeeld met inachtneming van
het doel en de gevolgen van de genomen
maatregel, evenals van de redelijkheid van
de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. Er aldus
onder meer sprake zal zijn van een
schending van het gelijkheidsbeginsel wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan
tot het beoogde doel. Artikel 5, derde alinea, van het koninklijk besluit van 20 augustus 1986 betreffende de toekenning van
werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen bepaalt dat de inspecteur een forfaitaire compensatoire vergoeding van de werkgever kan eisen,
zonder weliswaar enig criterium vast te leggen waardoor deze zich moet laten leiden
bij het al dan niet opleggen van dergelijke maatregel, zoals manifeste kwade
trouw, de afwezigheid van goede wil, de mogelijkheid om een geschikte werknemer te
vinden, de financiele toestand van het bedrijf ... , hetgeen impliceert dat de
werkloosheidsinspecteur volkomen willekeurig de betaling van een forfaitaire compensatoire vergoeding kan eisen. Voor de
hieruit voortvloeiende uiteenlopende behandeling van werkgevers, die aan dezelfde vervangingsplicht tekortkwamen,
geen enkele objectieve en redelijk verantwoording wordt gegeven, noch voorhanden is. Het bestreden arrest bovendien in
gebreke blijft na te gaan in welke mate de
opgelegde maatregel, bestaande in een forfaitaire compensatoire vergoeding van 131
frank per dag gekoppeld aan de spilindex
114.20, zonder enige beperking in de tijd,
hetzij in hoofde van eiser een bedrag van
788.683,- frank, redelijk is verantwoord, gelet op het beoogde doel, zijnde de
werkloosheidsbestrijding,

zodat het bestreden arrest, gelet op de afwezigheid van enige objectieve·en rede-

739

lijke verantwoording in het besluit voor de
verschillende behandeling van werkgevers die aan de bij het besluit opgelegde
vervangingsplicht tekortkwamen, niet wettig kon besluiten dat artikel 5, derde alinea, van het koninklijk besluit van 20 augustus 1986 betreffende de toekenning van
werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen niet strijdig is met
het gelijkheidsbeginsel (schending van de
in het middel aangehaalde grondwetsbepalingen) en hiertoe alleszins niet wettig kon besluiten zonder na te gaan in
welke mate de opgelegde maatregel is verantwoord, gelet op de verhouding bestaande
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel (schending van diezelfde bepalingen):

Overwegende dat, krachtens artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 augustus 1986 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van
conventioneel brugpensioen, de werkgever die de bepalingen van artikel 3
inzake de vervanging van een werknemer niet naleeft ofwaarvan de aangestelden of lasthebbers die bepalingen niet nageleefd hebben, een
administratieve geldboete kan oplopen overeenkomstig de bepalingen
van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten
toepasselijk in geval van inbreuk op
sommige sociale wetten en haar
uitvoeringsbesluiten;
Dat het derde lid van dit artikel 5
bepaalt dat de inspecteur bovendien
kan eisen dat de bedoelde werkgever
aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een forfaitaire compensatoire
vergoeding stort;
Overwegende dat de term ''kan" in
de voormelde bepalingen dezelfde betekenis heeft en aldus dient te worden begrepen dat de inspecteur in beginsel de betaling van de forfaitaire
compensatoire vergoeding dient op te
leggen en daartoe de macht bezit, zoals de aangewezen ambtenaar overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 4
van de wet van 30 juni 1971 een administratieve geldboete kan opleggen;
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Dat het derde lid vah artikel 5 dienvolgens, oak al wordt "kan" gebruikt,
geen willekeurige beslissing van dedirecteur toelaat, wat niet uitsluit dat hij
in redelijkheid de forfaitaire compensatoire vergoeding niet oplegt;
Dat het middel, dat ervan uitgaat
dat de directeur willekeurig kan beslissen, uitgaat van een verkeerde uitlegging van het voormelde artikel 5,
derde lid, van het koninklijk besluit
van 20 augustus 1986;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
31 mei 1999- 3e kamer- Voorzitter:
de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Andersluidende
conclusie (2) van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Geinger en Simont.

Nr. 318

KORTER DAN DRIE UREN- DEELTIJDSE ARBEID - GEVOLG.

1o De deeltijdse arbeid is de arbeid die re-

gelmatig en vrijwillig gedurende een kortere periode dan de normale periode
wordt verricht en die te onderscheiden is
van occasionele arbeid, seizoenarbeid en
tijdelijke arbeid. (Art. 1 C.A.O. nr. 35 gesloten op 27 feb. 1981 in de Nationale
Arbeidsraad.)
2° Wanneer de wekelijkse arbeid,sduur van
de deeltijds tewerkgestelde werknemer lager ligt dan het bij artikel11bis van de
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde minimum van een derde van de wekelijkse
arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemer, is het loon verschuldigd op basis van de minimumgrens,
maar de geleverde arbeid verliest hierdoor niet het karakter van deeltijdse arbeid. (Art. llbis Arbeidsovereenkomstenwet.)
3° Wanneer de deeltijdse werknemer
arbeidsprestaties moet leveren die korter zijn dan een aaneengesloten periode
van drie uren, behoudens de toegelaten
uitzonderingen als minimum gesteld in
artikel 21 van de Arbeidswet, verliest de
arbeid haar karakter van deeltijdse arbeid niet; de werkgever stelt zich alleen
bloat aan strafsancties of aan de oplegging van een administratieve geldboete.
(Art. 21 Arbeidswet.)

Nr. 318
(LAPIERE T. R.V.A.)

3e KAMER- 31 mei 1999
1 o COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - DEELTIJDSE ARBEID - OMSCHRIJVING.

2o ARBEIDSOVEREENKOMST -

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP
EN BESTAANSVEREISTEN- DEELTIJDSE ARBEID- WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR- DUUR
VAN WERKPERIODE - KORTER DAN DRIE
UREN- GEVOLG.

3° ARBEID- ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN -

ARBEIDSDUUR -

WERKPERIODE -

(2) Het O.M. concludeerde tot cassatie; het was
de mening toegedaan dat het arrest niet nagaat of de betwiste maatregel redelijk en verantwoord is gelet op de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

ARREST

(A.R. S.98.0057.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1998 gewezen door het Arbeidshof te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schendin.g van artikelen 149 van de op 17
februari 1994 gecoordineerde Grondwet,
llbis van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (zoals gewijzigd bij wet van 23 juni 1981 en aangevuld bij de Programmawet van 22
december 1989) en 19, tweede lid en 21 van
de Arbeidswet van 16 maart 1971 (artikel21 zoals vervangen bij wet van 27 juli
1979 en later bij Programmawet van 22 december 1989), en voor zoveel als nodig van
artikel171, tweede lid van de Programmawet van 22 december 1989, zoals van
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kracht na de wijziging bij artikel112 van
de Wet van 20 juli 1991, en dus v66r de wijziging bij artikel 45 van de Wet van 26 juli
1996,

doordat het arbeidshof in het bestreden arrest het hoger beroep als ongegrond
afwijst en onder bevestiging van de beslissing van de Arbeidsrechtbank te Kortrijk
dd. 7 november 1996, de administratieve
beslissing van 26 januari 1995 van de Gewestelijke werkloosheidsdirecteur te Kortrijk bevestigt, en dienvolgens eisers recht
op werkloosheidsuitkeringen voor de maanden maart en volgende van 1992 met een
derde vermindert en eiser uitsluit van het
recht op uitkeringen voor de jaren 1993 en
1994, op volgende gronden: "4.3. (Eiser)
voert verder aan dat de wettelijke bepalingen inzake deeltijdse arbeid op hem niet
van toepassing zijn omdat hij louter
gelegenheidswerk presteerde, hetgeen conform de C.A.O. nr. 35 van 27 januari 1981
duidelijk moet onderscheiden worden van
deeltijdse arbeid. Er bestaat geen wettelijke definitie van het begrip "deeltijdse arbeid". Niettemin kan de deeltijdse arbeid,
in navolging van de definitie gegeven door
het Internationaal Arbeidsbureau, omschreven worden als de arbeid die regelmatig en vrijwillig gedurende een kortere periode dan de normale periode wordt
verricht. De deeltijdse arbeid onderscheidt
zich aldus van occasionele arbeid, seizoenarbeid en tijdelijk arbeid (... ). Reeds in zijn
aangifte d. d. 16 maart 1992 met het formulier C1.1 verklaarde (eiser) dat hij tweemaal per week helpt met het laden en lossen van een bestelwagen met inkomende
auto-onderdelen. Op 3 november 1994 bevestigde hij dat hij dit werk enkele uren per
week verricht. In zijn brief van 30 november 1994 is er sprake van dat hij ongeveer 10 uren per week werkt. Onafgezien
het feit dat de vriendin van de zaakvoerder van de N.V. lnterparts-Ackou verklaarde dat (eiser) dagelijks in het bedrijf komt helpen, blijkt uit alle
verklaringen van (eiser) dat hij niet slechts
af en toe werkt, maar elke week. Het gaat
blijkens de verklaringen van (eiser) dus niet
om occasionele arbeid, maar wel degelijk
om arbeid die regelmatig gedurende een
kortere periode dan de normale periode
wordt verricht. Het feit dat de dagen en
uren waarop die arbeid wordt verricht van
week tot week kunnen verschillen en onvoorspelbaar zijn doet daaraan geen afbreuk. Dit betekent slechts dat het uurrooster van (eiser) variabel is. De
arbeidsverhouding die tussen (eiser) en de
N.V. Interparts-Ackou bestond beantwoordt
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wel degelijk aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid,
ook al beantwoordde ze niet aan alle voorschriften van art. llbis Arbeidsovereenkomstenwet en van de C.A.O. nr. 35 d.d.
27 februari 1981. De bepalingen van de afdelingen 2 (artikelen 157 tot en met 169),
3 (artikelen 170 tot en met 178) en 4 (o.m.
art. 181) van titel II hoofdstuk IV van de
Programmawet van 22 december 1989 (Wet
Deeltijdse Arbeid) zijn bijgevolg op die arbeidsverhouding van toepassing." (arrest
p.p. 10-11),

en doordat het arbeidshof op grond van
de vaststelling dat de door eiser gepresteerde arbeid als deeltijdse arbeid diende
te worden beschouwd, waarvoor geen geschreven arbeidsovereenkomst voorlag noch
werkroosters werden opgesteld, besluit dat
eiser geacht moest worden prestaties te
hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid,
zonder dat het bewijs van het tegendeel kon
worden aangebracht, waardoor "moet aangenomen worden dat (eiser) het loon voor
een voltijdse tewerkstelling heeft genoten, minstens dat hij op dit loon gerechtigd was" (arrest p. 13, tweede alinea); Het
arbeidshof er aldus van uitgaat dat eiser
voor zijn tewerkstelling bij de N.V.
lnterparts-Ackou gerechtigd was op een
loon, voor 1992 van 444.851,- frank, voor
1993 van 573.447,- frank en voor 1994 (tot
en met oktober) van 450.232,- frank, waardoor, gelet op de van toepassing zijnde bepalingen inzake toegelaten arbeid voor
bruggepensioneerden, het recht op werkloosheidsuitkeringen diende te worden beperkt (1992) of opgeheven (1993 en 1994),
terwijl overeenkomstig artikel 44 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering,
om uitkeringen te kunnen genieten, de
werkloze wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn' wil, zonder arbeid en
zonder loon moet zijn; De beperking of uitsluiting van eisers recht op werkloosheidsuitkeringen voor de periode van maart 1992
tot en met oktober 1994 gegrond wordt op
een vermoeden van recht op loon voor voltijdse prestaties, ingevolge een onregelmatige tewerkstelling als deeltijdse arbeider; Het arbeidshof immers, gelet op artikel
171, tweede lid van de Programmawet van
22 december 1989, zoals van toepassing op
onderhavige zaak, gelet op de ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters die voor eiser als deeltijdse arbeider zouden gelden, vermoedt dat eiser
prestaties heeft verricht in het kader van
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een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid; Als deeltijdse arbeid dient te worden opgevat de arbeid die regelmatig en
vrijwillig gedurende een kortere periode
dan de normale wordt verricht; Overeenkomstig artikel21, eerste lid van deArbeidswet van 16 maart 1971 de duur van
elke werkperiode in beginsel niet korter
mag zijn dan drie uren; Overeenkomstig artikel llbis, vijfde lid van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds
tewerkgestelde werknemer die in de schriftelijke overeenkomst is overeengekomen,
niet lager mag liggen dan een derde van de
wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers die in de onderneming tot dezelfde categorie behoren, ofbij
ontstentenis hiervan, van de arbeidsduur
die in dezelfde bedrijfssector van toepassing is; Van deeltijdse arbeid derhalve dient
te worden onderscheiden, de occasionele
rbeid of het gelegenheidswerk; Eiser in
conclusie
voor
het
arbeidshof
aanvoerde dat hij geen deeltijdse
arbeidsrestaties leverde; dat immers noch
de minimumduur voor elke periode (3 uren)
gerespecteerd werd, noch de wekelijkse
minimumduur van een derde ten opzichte
van voltijds presterende werknemers (appelconclusie p. 3, punt 2); Eiser aldus voorhield dat hij noch in 1992, noch in 1993 of
1994 deeltijdse arbeidsprestaties leverde;
dat "het niet (is) omdat (hij) bij zijn verhoor stelde dat hij 'regelmatig' wat presteerde voor dhr. Ackou dat daarmee afbreuk is gedaan aan de vaststelling dat hij
daarmee louter gelegenheidswerk presteerde, hetgeen conform CAO nr. 35 van
27.02.81 duidelijk moet onderscheiden worden van deeltijdse arbeid", dat verweerder "derhalve niet (bewijst) dat voor de betwiste periodes de wetgeving inzake deeltijdse arbeidsregeling van toepassing zou
zijn" (ibidem); Eiser preciseerde, bij de bespreking van de gegrondheid van zijn hoger beroep (conclusie pp. 2-3, punt Il.l.), dat
hij bij wege van vriendendienst op onregelmatige basis bepaalde prestaties uitoefende bij de heer Ackou en diens bedrijf, telkens dit hem het best paste en dat hij nooit
meer dan 10 uren per week presteerde; dat
eiser er zelfs nog op wees dat hij in zijn
schrijven van 30 november 1994 aan verweerder uitleg vroeg waarom hij minstens
15 uren per week zou moeten arbeiden, en
erop wees dat hij daartoe niet kon verplicht worden; eiser aldus stelde slechts
gelegenheidswerk te hebben geleverd; Het
arbeidshof niet antwoordt op deze pertinente aanvoeringen, minstens niet wet-
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tig kon stellen dat spijts de niet-nakoming
van alle voorwaarden om van een deeltijdse tewerkstelling te kunnen spreken, de
arbeidsverhouding tussen eiser en de N.V.
Interparts-Ackou niettemin diende beschouwd te worden als deeltijdse arbeid;
Slechts de deeltijdse arbeid, waarvan de
werkroosters niet worden openbaar gemaakt op de wijzen bepaald bij de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van
22 december 1989, overeenkomstig het
tweede lid van artikel 171 van dezelfde
programmawet als voltijdse arbeid dient te
worden opgevat,
zodat het arbeidshof zijn beslissing niet
regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel149 van de gecoordineerde
Grondwet), minstens zijn beslissing niet
wettig rechtvaardigt (schending van alle in
de aanhef van het mid del aangehaalde
wetsbepalingen, artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet uitgezonderd) :

Overwegende dat, krachtens het bijhorend commentaar van artikel 1 van
de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr.
35 van de N ationale Arbeidsraad van
27 februari 1981, de deeltijdse arbeid
de arbeid is die regelmatig en vrijwillig gedurende een kortere periode dan
de normale periode wordt verricht en
die te onderscheiden is van occasionele arbeid, seizoenarbeid en tijdelijke arbeid;
Overwegende dat, wanneer de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds
tewerkgestelde werknemer lager ligt
dan het bij artikel llbis van de
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde
minimum van een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemer, het loon verschuldigd is op basis van de
minimumgrens, maar de geleverde arbeid hierdoor niet het karakter van
deeltijdse arbeid verliest; dat, wanneer de deeltijdse werknemer arbeidsprestaties moet leveren die korter zijn
dan een aaneengesloten periode van
drie uren, behoudens de toegelaten uitzonderingen als minimum gesteld in
artikel 21 van de Arbeidswet, de arbeid evenmin haar karakter van deeltijdse arbeid verliest; dat de werkgever zich dan aileen blootstelt aan
strafsancties of aan de oplegging van
een administratieve geldboete;
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat er geen wettelijke definitie bestaat van het begrip "deeltijdse arbeid" en dat eiser regelmatig en "niet
slechts af en toe" gedurende een kortere periode dan de normale periode
arbeid verrichtte; dat het arrest op
grond hiervan oordeelt dat de tussen
eiser en de N.V. Interparts-Acou bestaande overeenkomst met betrekking tot de arbeidsduur een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid
was, "ook al beantwoordde (deze arbeid) niet aan alle voorschriften van
artikel llbis van de Arbeidsovereenkomstenwet en van de C.A.O. nr.
35 d.d. 27 februari 1981";
Dat het arrest aldus het in het middel bedoelde verweer beantwoordt en
zijn beslissing dat eiser deeltijdse arbeid verrichtte, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
31 mei 1999 - 3e kamer- Voorzitter:
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en
Simont.
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3e KAMER- 31 mei 1999
1° MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHT GESCHIL OVER BURGERLIJKE RECHTEN -ARTIKEL 144 GW. (OUD 92)- DRAAGWIJDTE.

2° BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN- GESCHIL OVER BURGERLIJKE RECHTEN- BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT- GRONDWET (1994)ARTIKEL 144- DRAAGWIJDTE.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE)- ARTIKEL 144- BEVOEGDHEID
VAN DE RECHTERLIJKE MACHT- DRAAGWIJDTE.

1°, 2° en 3° De rechtbanken nemen kennis van de door een partij ingestelde vorderingen, die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting, welke door
een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en
bij wier uitvoering eiser een eigen belang heeft (1). (Art. 144 Gw. 1994.)
(BELGISHE STAAT T. DE COCK)
ARREST

(A.R. S.98.0100.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 144, 145 en
146 van de gecoi:irdineerde Grondwet, 14,
lid 1, van de door K.B. van 12 januari 1973
gecoi:irdineerde wetten op de Raad van
State, 17, 18, 556, 568, lid 1, 639, 643 en
660 van het Gerechtelijk Wetboek, en 135,
inzonderheid laatste lid, van het Wetboek
van lnkomstenbelastingen, en 16 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming,
doordat het bestreden arrest, dat enerzijds oordeelt dat de arbeidsrechtbanken
"ratione materiae" onbevoegd zijn inzake de
medische attesten met het oog op fiscale en
sociale voordelen voor gehandicapten, anderzijds wel beslist tot de bevoegdheid van
de rechtbanken, in het bijzonder van de
rechtbank van eerste aanleg, en de zaak
verwijst naar het Hofvan Beroep te Antwerpen, en deze beslissing op volgende
overwegingen steunt : "Beoordeling. 1. Betreft de vordering een actueel subjectief
recht waarvoor de rechtbanken bevoegd
zijn ? De oorsprong van het geschilligt bij
het formulier 332H van de Directe Belastingen waarmee aan het Ministerie van Sociale Voorzorg, Dienst voor Tegemoetkomingen aan de Minder-validen gevraagd
werd 'voor de toepassing van artikel 82,
§ 2 of§ 4 W.I.B.' de invaliditeitsgraad vast
(1) Zie Cass., 25 april1996, A.R. C.94.0013.N,
nr. 137, met concl. adv.-gen. Dubrulle.
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te stellen. (Hierbij kan de randbemerking
gemaakt dat het artikel uit het W.I.B.
waarnaar verwezen werd in deze aanvraag
reeds opgeheven was en wellicht thans zou
moeten gerefereerd worden naar artikel135
W.I.B. Dit wijzigt evenwel in weze niets aan
de aard van de vordering.) Deze vaststelling, m.a.w. de erkenning van deze invaliditeit, is het enige voorwerp van de vordering. Er is geen samenhang met een
aanvraag om tegemoetkomingen als gehandicapte. Ze is voor betrokkene noodzakelijk om op bepaalde wettelijke voordelen aanspraak te kunnen maken in de
belastingwetgeving en ook bij andere voorzieningen. Het gaat hier dus om een wettelijk erkend en geregeld recht en betrokkene heeft een verkregen en dadelijk
belang om dit recht te laten gelden, m.a.w.
een rechtsvordering daartoe in te stelleh.
(Artikel17-18 Ger.W.). Tenzij de bevoegdheid om over dit geschil te oordelen hun
zou ontnomen of onttrokken zijn behoort
deze aan de rechtbanken. (Artikel 144145 G.W. - artikel 556 Ger.W.). Deze bevoegdheid werd niet bij wet aan de rechtbanken onttrokken. De Ministeriele
Omzendbriefvan 9 februari 1995, tot vaststelling van de minnelijke beroepsprocedure
tegen de beslissing genomen in het kader
van de aanvragen om attesten die recht geven op fiscale en sociale voordelen (B.S.
2.3.1995, 4765, en err. B.S. 8.8.1995, 22963)
die overigens dateert van na de oorspronkelijke aanvraag en beslissing, heeft deze
bevoegdheid niet aan de rechtbanken kunnen onttrekken. 2. Zijn de arbeidsgerechten
bevoegd om van deze vordering kennis te
nemen? Geen enkele wettelijke be paling
geeft de bevoegdheid over deze geschillen
aan de arbeidsgerechten. De wet van 27
juni 1969 (overigens opgeheven op de datum van het verzoek) noch de wet van 27
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten noch enige bepaling van het Gerechtelijk Wetboek vertrouwt deze betwistingen toe aan de
bijzondere bevoegdheid van de arbeidsgerechten. Bijgevolg vallen deze onder de
algemene bevoegdheid, overeenkomstig artikel 568, eerste lid, Ger.W., van de rechtbank van eerste aanleg. Overeenkomstig
artikel639 en 660, eerste lid, Ger.W. had de
arbeidsrechtbank bijgevolg de zaak naar de
rechtbank van eerste aanleg dienen
te verwijzen. Overeenkomstig artikel 643
Ger.W. dient het arbeidshofthans de zaak
te verwijzen naar het bevoegde hof van beroep.",

terwijl geen enkele wettelijke bepaling
een beroep voorziet tegen de beslissingen
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van de administratie betreffende de vaststelling van de invaliditeitsgraad met het
oog op fiscale en sociale voordelen; krachtens de artikelen 144 en 145 van de gecoiirdineerde Grondwet, geschillen over subjectieve rechten in principe tot de
bevoegdheid van de rechtscolleges van de
Rechterlijke Orde behoren; deze bevoegdheid bepaald wordt door het werkelijk en
rechtstreeks voorwerp van het beroep; de
rechtbanken aldus bevoegd zijn indien het
beroep de erkenning beoogt van een subjectief recht en de nietigverklaring van de
bestreden handeling niet louter een weerslag kan hebben op het bestaan of de uitoefening van een subjectief recht maar
rechtstreeks dit subjectief recht raakt; aan
deze voorwaarden is voldaan wanneer de
door een partij ingestelde vordering gegrond is op een precieze juridische verplichting die rechtstreeks door een regel
van het objectiefrecht aan een derde is opgelegd en bij de uitvoering waarvan de verzoeker een eigen belang heeft; het verzoek dat niet aan voormelde voorwaarden
voldoet geen subjectieve rechten betreft en
bijgevolg hoogstens overeenkomstig artikel14, eerste lid, van de gecoiirdineerde
wetten op de Raad van State tot de bevoegdheid van de Raad van State kan behoren,

en terwijl, zoals het bestreden arrest ook
vaststelt, het werkelijke voorwerp van het
geschil betrekking heeft op de vaststelling of erkenning van invaliditeit door de
administratie, waarnaar wordt verwezen in
artikel 135, inzonderheid laatste lid, van
het Wetboek van Inkomstenbelasting, en
die gebeurt via een medisch onderzoek
overeenkomstig artikel 16 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de
inkomensvervangende tegemoetkoming en
de integratietegemoetkoming; dit werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het geschil geen subjectief recht betreft; verweerster immers van de administratie, en
meer bepaald van de geneesheer bevoegd
om de invaliditeit vast te stellen, niet kan
eisen een welbepaalde graad van ongeschiktheid vast te stellen; de enkele omstandigheid dat de toekenning van sociale
of fiscale voordelen afhangt van die beslissing , die van medische aard is, aan verweerster niet het vereiste belang verleent
om van een subjectief recht op erkenning
van een welbepaalde graad van invaliditeit gewag te kunnen maken; de door ver~
weerster ingestelde vordering tegen de beslissing van eiser waarbij werd vastgesteld
dat verweerster niet voldeed aan de
medische voorwaarden voor de fiscale of
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sociale voordelen, bijgevolg niet tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoort,
doch hoogstens tot de bevoegdheid van de
Raad van State; het bestreden arrest derhalve, door op grond van de in het middel vermelde motieven tot de bevoegdheid van de rechtbanken te besluiten, de
artikelen 144, 145, 146 van de gecoordineerde Grondwet, 14, lid 1, van de gecoordineerde wetten op de Raad van State, 17,
18, 556 van het Gerechtelijk Wetboek, 135,
inzonderheid laatste lid, van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen, en 16 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming,
schendt, en, door op grond van die beslissing de zaak te verwijzen naar het Hofvan
Beroep te Antwerpen, ook schending
inhoudt van de artikelen 568, lid 1, 639,
643 en 660 van het Gerechtelijk Wetboek:

Overwegende dat, krachtens artikel 144 van de Grondwet, geschillen
over burgerlijke subjectieve rechten bij
uitsluiting tot de bevoegdheid van de
rechtbanken behoren; dat krachtens
artikel145 van de Grondwet, geschillen over politieke subjectieve rechten in beginsel tot de bevoegdheid van
de rechtbanken behoren; dat die bevoegdheid bepaald wordt door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van
het geschil;
Dat de hoven en rechtbanken aldus kennisnemen van de door een partij ingestelde vordering die gegrond is
op een welbepaalde juridische verplichting die door een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een
derde wordt opgelegd en bij wier uitvoering de eiser belang heeft;
Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het arrest, de vordering van verweerster gericht was tegen een beslissing van eiser, waarbij
haar ter kennis was gebracht dat zij
niet voldeed aan de medische voorwaarden om als gehandicapte te worden beschouwd, zoals vereist door artikel 135 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992 voor het
verkrijgen van een in dat wetboek bepaald fiscaal voordeel;
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat het enige voorwerp van de
vordering van verweerster de vaststelling of de erkenning van haar invaliditeit is en er geen samenhang is
met een aanvraag tot tegemoetkomingen als gehandicapte; dat het arrest
voorts oordeelt dat, nu de vaststelling of de erkenning van de invaliditeit voor de betrokkene noodzakelijk is
om aanspraak te kunnen maken op
wettelijke voordelen, het te dezen gaat
om een wettelijk erkend en geregeld
recht en verweerster een dadelijk belang heeft om dit recht te laten gelden;
Dat aldus de vordering van verweerster strekkende tot het afieveren door eiser van een medisch attest met betrekking tot haar graad van
invaliditeit, een subjectief recht tot
werkelijk voorwerp heeft;
Overwegende dat het arrest verder oordeelt dat geen wettelijke
bepaling bevoegdheid over deze
geschillen aan de arbeidsrechtbanken geeft en beslist dat de vordering
van verweerster tot de algemene
bevoegdheid van de rechtbank van
eerste aanleg behoort en de zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen
verwijst;
Dat het arrest zodoende zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
31 mei 1999 - 3 6 kamer- Voorzitter:
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Houtekier.
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3e KAMER - 31 mei 1999

ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN
HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS) -BEGRIP- NORMAAL TRAJECT- OMWEG.

Het traject dat de werknemer aflegt om zich
van zijn verblijfplaats te begeven naar de
plaats waar hij werkt, en omgekeerd,
blijft normaal, in de zin van art. 8, § 1,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 10
april1971, indien de door de werknemer gemaakte omweg onbeduidend is, indien die omweg weinig belangrijk en te
verantwoorden is door een wettige reden, of indien hij wel belangrijk, maar
aan overmacht te wijten is (1). (Art. 8,
§ 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
(WINTERTlillR EUROPE VERZEKERINGEN N.V.
T. LEENDERS)
ARREST

(A.R. S.98.0141.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 149 van de op 17
februari 1994 gecoordineerde Grondwet, 7
en 8, inzonderheid § 1, tweede lid, tweede
zin, zo van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 (zoals aangevuld door de wet van
12 juli 1991), 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel als nodig
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arbeidshof, door bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, beslist dat het ongeval, waarbij Eric
Stouten op 17 juli 1995 het leven verloor,
een arbeidsongeval is, in de zin van artikel 8, § 1, tweede lid, tweede zin, zo van de
Arbeidsongevallenwet, en de heropening
der debatten beveelt teneinde partijen toe
te laten te concluderen over de vergoedingen waarop de rechthebbenden krachtens
(1) Zie: Cass., 13 nov. 1995, A.R. S.94.0107.F,
nr. 490, en noot J.F.L.

Nr. 320

de Arbeidsongevallenwet aanspraak kuiinen maken, op volgende gronden : "1. Onder de weg naar en van het werk, wordt
verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar
hij werkt en omgekeerd en zulks veronderstelt een wegaflegging die zowel op chronologisch als wel op geografisch vlak als
normaal kan worden aangemerkt. Deze
arbeidsweg kan worden verlengd wanneer daartoe gegronde redenen bestaan.
Een omweg zal het normaal karakter van
het traject niet in het gedrang brengen
wanneer hij niet belangrijk is en ingegeven wordt door een geldige reden (... ). Doch
wanneer deze omweg wel belangrijk is dan
moet deze gerechtvaardigd worden door
overmacht (...). Volgens het (aangevulde) artikel 8, § 1, 2de lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 blijft het bedoelde traject normaal indien de werknemer de nodige en redelijkerwijze te
verantwoorden omwegen maakt met het
oog op het wegbrengen of ophalen van de
kinderen naar of aan de kinderopvangplaats of de school( ... ). Omwegen en onderbrekingen die de werknemer maakt om
zijn kinderen op te pikken kunnen derhalve aan het gevolgde traject het normaal karakter wel degelijk ontnemen, wanneer deze omwegen of onderbrekingen
belangrijk zijn - zie het proportionaliteitsbeginsel-, tenzij deze omweg of
onderbreking verantwoord wordt door overmacht (een onvoorziene en/of niet te vermijden gebeurtenis), of wanneer deze onbelangrijk is, door een wettig motief. 2. Is
er in casu sprake van een belangrijke omweg in het tijdsgebruik tussen vertrek van
het werk en het tijdstip van het ongeval?
Werd de chronologisch normale weg gevolgd? Het equivalent van de 'omweg' bij de
beoordeling van het chronologisch normaal karakter van het gevolgde traject, vereenzelvigt zich met de 'onderbreking'. Volgens het Hofvan Cassatie (... )is de normale
arbeidsweg niet noodzakelijk de rechtstreekse en ononderbroken weg doch blijft
het normaal indien het in een niet belangrijke mate onderbroken wordt om een wettige reden (zie de wetswijziging van 12 juli
1991) ofindien een belangrijke onderbreking aan overmacht te wijten is; bij de beoordeling van dit feitelijk gegeven moet
vooreerst worden uitgegaan van de effectieve tijdsinname bij het beeindigen van de
arbeid. In het onderhavige geval- uiteraard komt de bewijslast aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden toe - is niet precies gewe(t)en wanneer Stouten Erik de
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arbeidsplaats heeft verlaten. De verschillende getuigenverklaringen bieden daaromtrent geen enkele zekerheid, zodat het
aannemelijk is dat het slachtoffer pas op
16.00 het werk heeft verlaten. Wel kan worden aanvaard dat zulks niet kan zijn gebeurd na 16.15 uur (zie verklaring inspecteur beroepster). Ook is niet in betwisting
dat het slachtoffer nadien nog zijn echtgenote heeft bezocht op haar arbeidsplaats,
doch bestaat er onenigheid of hij zulks deed
om af te spreken wie het kind zou gaan afhalen. Alle(s)zins zal de aanwezigheid van
het slachtoffer op de arbeidsplaats van (verweerster), mede gezien haar particuliere
werkomstandigheden op de speelplaats en
haar verantwoordelijkheid in dit verband,
toch wel enige tijdsruimte in beslag hebben genomen. Gezien het afhalen van het
kind in de kinderopvangplaats en de noodwendigheid om in dit verband, zeker op de
dag van het ongeval te weten de nieuwe
arbeidstaak en onmogelijkheid om het
einde van de dagtaak van beroepene in te
schatten, afspraken te maken omtrent dit
afhalen, kan worden aanvaard dat de omweg in de tijd gewettigd was door het afhalen van het kind in de opvangplaats en
het maken van afspraken daaromtrent" (arrest pp. 5-8),
terwijl overeenkomstig artikel 8, § 1, eerste lid van de Arbeidsongevallenwet van 10
april1971 als arbeidsongeval wordt aangezien het ongeval dat zich voordoet op de
weg naar en van het werk; Luidens het
tweede lid van dezelfde bepaling onder de
weg naar en van het werk wordt verstaan
het normale traject dat de werknemer moet
afieggen om zich van zijn verblijfplaats te
begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd, waarbij gepreciseerd wordt
(aanvulling bij wet van 12 juli 1991) dat het
traject normaal blijft indien de werknemer de nodige en redelijkerwijze te verantwoorden omwegen maakt (... ) 2° met het
oog op het wegbrengen of ophalen van de
kinderen naar of van de kinderopvangplaats of de school; Aangenomen wordt dat
de normale arbeidsweg niet noodzakelijk
het (naar tijd) ononderbroken traject ofhet
(naar ruimte) rechtstreeks traject moet zijn;
Aldus aanvaard wordt dat het traject normaal blijft (1) als de onderbreking of de omweg onbeduidend of niet betekenisvol zijn.
(2) Indien de onderbreking of omweg weinig belangrijk zijn, voor zover een wettige reden voorhanden is en (3) wanneer de
onderbreking of omweg belangrijk te noemen zijn, zij verantwoord kunnen worden door overmacht; Te dezen eiseres in
haar appelconclusie, na er in het feitenre-
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laas te hebben op gewezen dat de normale
werkuren van de heer Stouten liepen van
9.30 u tot 15.30 u (wat noch door verweerster, noch door het arbeidshof werd betwist), met betrekking tot de chronologische onderbreking van de arbeidsweg
(zijnde te dezen de weg van de werkplaats
naar de woonplaats of zelfs naar de opvangplaats van het kind) had aangevoerd dat
een belangrijke onderbreking voorhanden was, die derhalve, om nog van een normaal traject te kunnen spreken, door overmacht diende te worden gerechtvaardigd;
Eiseres daartoe onder meer stelde : "Zoals hoger beschreven, had dhr. Stouten de
keuze tussen 2 trajecten. Beide trajecten
hebben met elkaar gemeen dat zij slechts
10 minuten in beslag nemen. Dus normaal
gezien had dhr. Stouten om 15u40 a 15u55
thuis kunnen zijn naargelang hij het werk
verlaten had om 15u30 of 15u45. Ret ongeval heeft echter plaatsgevonden omstreeks 16u45, dus in de praktijk een uur
later. Wat is er intussentijd gebeurd? Uit
het onderzoek van de inspecteur van (eiseres) blijkt dat dhr. Stouten na zijn vertrek uit de winkel op de werkplaats (Noteborn) van zijn echtgenote is langs geweest.
Volgens dhr. Gert Steutelings, die als hoofdmonitor in de Notebom tewerkgesteld is, is
dhr. Stouten pas rond 16u45 vanuit de
Notebom vertrokken. Dhr. Stouten is dus
ongeveer een uur op de werkplaats van zijn
echtgenote gebleven en is daar pas rond
16u45 vertrokken terwijl hij indien hij zijn
weg niet had onderbroken reeds omstreeks
15u45 thuis had kunnen zijn. De rechter in
eerste aanleg maakt er zich gemakkelijk
van af door het niet opportuun te achten
wiskundig te berekenen hoeveel tijd het
slachtoffer nodig had om de normale reisweg van 10 km. afte leggen ofhoeveel tijd
hij nodig had om naar zijn echtgenote te rijden en met haar af te spreken en stelt dan
maar dat dat zeker niet langer dan een half
uur in beslag kan genomen hebben. Nochtans is deze berekening noodzakelijk om te
bepalen of deze onderbreking al dan niet
belangrijk is. Vaststaande rechtspraak stelt
immers dat het traject maar als normaal
kan worden beschouwd als de onderbreking waarvan de duur niet aanzienlijk is,
door een wettige reden is verantwoord; het
is niet langer normaal wanneer de onderbreking aanzienlijk is en niet door overmacht is verantwoord . (... ) (Eiseres) is de
mening toegedaan dat het in verhouding
belangrijke tijdsverschil tussen het uur van
vertrek 15u30 en het tijdstip van het ongeval, zijnde 16u45, niet gerechtvaardigd
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wordt door enige reden van overmacht."
(conclusie pp. 3-4), .

en terwijl, eerste onderdeel, het arbeidshof door slechts te stellen dat "de aanwezigheid van het slachtoffer op de arbeidsplaats van (verweerster) ... toch wel enige
tijdsruimte in beslag (zal) hebben genomen", in het ongewisse laat of de onderbreking van de arbeidsweg als nietbelangrijk of als belangrijk moet worden
opgevat, en dienvolgens door een wettige
reden respektievelijk door overmacht moest
worden gerechtvaardigd; het arbeidshof aldus Uw Hof niet in de mogelijkheid stelt
zijn wettigheidscontrole uit te oefenen, nu
niet uitgesloten wordt dat de onderbreking van de arbeidsweg belangrijk was, en
niettemin geen overmachtssituatie aanwezig was,
zodat het arbeidshof niet wettig kon besluiten dat een ongeval op de normale
arbeidsweg voorhanden was dat dienvolgens als arbeidsongeval kon worden beschouwd (schending van artikelen 7 en 8,
inzonderheid § 1, tweede lid, tweede zin, 2°
van de Arbeidsongevallenwet),

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, naar luid van artikel 8, § 1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, onder de weg naar en van het werk
wordt verstaan het normale traject dat
de werknemer moet afleggen om zich
van zijn verblijfi>laats te begeven naar
de plaats waar hij werkt en omgekeerd;
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Over~egende dat het arrest vaststelt dat f 1. het aannemelijk is dat het
slachtoffer pas om 16.00 uur het werk
heeft verlaten en dat wel kan aanvaard worden dat dit niet kan gebeurd
zijn na 16.15 uur; 2. het slachtoffer
eerst zijn echtgenote heeft bezocht op
haar arbeidsplaats alwaar deze een
nieuwe arbeidstaak had, waardoor het
onmogelijk was het einde van die taak
in te schatten met het oog op het ophalen van hun kind; 3. wegens de particuliere werkomstandigheden van zijn
echtgenote op de speelplaats en haar
verantwoordelijkheid in dit verband de
aanwezigheid van het slachtoffer bij
zijn echtgenote wel enige tijd zal in beslag genomen hebben;

Dat het arrest op grond daarvan
oordeelt dat de omweg die het slachtoffer maakte om zijn kind op te halen, in de tijd gewettigd was;
Overwegende dat het arrest dataldus oordeelt dat "de omweg in de tijd"
gewettigd was, zonder vast te stellen
dat die belangrijk dan wel weinig
belangrijk was, artikel 8, § 1, tweede
lid, van de Arbeidsongevallenwet
schendt;
Dat het middel gegrond is;

Dat, krachtens artikel 8, § 1, tweede
lid, 2°, van die wet het bedoelde
traject normaal blijft indien de
werknemer de nodige en redelijkerwijze te verantwoorden omwegen
maakt met het oog op het wegbrengen of ophalen van de kinderen naar
of aan de kinderopvangplaats of de
school;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst
de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

Dat dit traject normaal blijft, in de
zin van dit artikel, indien de omweg
onbeduidend is, indien hij weinig belangrijk is en te verantwoorden door
een wettige reden, of indien hij wel belangrijk maar aan overmacht te wijten is;

31 mei 1999 - 3e kamer- Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Hiitzler en De
Gryse.
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ven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht
is
tegen de beslissingen waarbij Jeroen
VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGMoors wegens de telastlegging A en
RISICOVERZWARING IN DE LOOP VAN DE OVERFrederik Liekens wegens de telastlegEENKOMST- BEDRIEGLIJKE OF VERWIJTBARE
ging C worden vrijgesproken:
NIET-AANGIFTE - BESTAAN VAN EEN VERZEKERING OVEREENKOMSTIG DE W.A.M.-WETOver het tweede middel :
MISDRIJF.
Wat
de drie onderdelen samen beTot behoud van de dekking, overeenkomtreft:
stig de W.A.M. -wet, van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe een
Overwegende dat artikel 22, § 1, van
motorrijtuig aanleiding kan geven, moet de wet van 21 november 1989 betrefde verzekeringnemer ook elke risico- fende de verplichte aansprakelijkverzwaring in de loop van de overeenkomst aangeven; zijn bedrieglijke of ver- heidsverzekering inzake motorrijtuiwijtbare tekortkoming hieromtrent brengt gen strafbaar stelt het in het verkeer
met zich, naargelang hij eigenaar, hou- brengen of toelaten van motorrijtuider of bestuurder van het verzekerde mo- gen op een van de in artikel2, § 1, betorrijtuig is, overeenkomstig het in art. 22, doelde plaatsen, zonder dat de civiel§ 1, tweede lid, W.A.M.-wet gemaakte on- rechtelijke aansprakelijkheid waartoe
derscheid, wel dan niet strafbare niet- het aanleiding kan geven, gedekt is
verzekering (1). (Artt. 2 en 22, § 1,
W.A.M.; art. 26, §§ 1 en 3, wet 25 juni overeenkomstig deze wet;
1992.)
Dat ook artikel 2, § 1, van de vermelde wet dekking vereist door een
verzekeringsovereenkomst die aan de
(PROCUREUR DES KONINGS TE MECHELEN
bepalingen van deze wet voldoet en
T. MOORS E.A.)
waarvan de werking niet is geschorst;
ARREST
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat de verzekeraar gehou(A.R. P.97.0885.N)
den is de derde-schadelijder te verHET HOF; - Gelet op het bestre- goeden, niet tot gevolg heeft dat - in
den vonnis, op 16 mei 1997 in hager de rechtsverhouding tussen de verzeberoep gewezen door de Correctio- keraar en de verzekerde - aan het
vermelde wettelijke vereiste is volnele Rechtbank te Mechelen;
daan;
Gelet op eisers memorie waarvan
Overwegende dat artikel 26, § 1, van
een door de griffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit de wet van 25 juni 1992 op de landarrest is gehecht en ervan deel uit- verzekeringsovereenkomst de
verzekeringnemer verplicht de nieuwe
maakt;
of gewijzigde omstandigheden die een
A. In zoverre de voorziening gericht aanmerkelijke en blijvende risicois tegen de beslissingen waarbij eer- verzwaring met zich meebrengen aan
ste verweerder van de telastlegging B de verzekeraar aan te geven; dat bij
wordt vrijgesproken, en tweede ver- het niet-nakom:en van deze verplichweerder wegens de telastlegging B ting, artikel 26, § 3, de verzekeraar
wordt veroordeeld :
slechts tot een mindere dekking verOverwegende dat de substantiele of plicht of hem desgevallend zelfs van
op straffe van nietigheid voorgeschre- deze verplichting vrijstelt, tenzij het
ontbreken van de kennisgeving niet
aan de verzekeringnemer kan wor(1) Cass., 26 jan. 1999, A.R. P.96.100l.N, nr. 41.
den verweten;
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Dat uit deze bepalingen volgt dat tot
behoud van dekking "overeenkomstig de wet", de verzekeringnemer ook
in de loop van de overeenkomst elke
risicoverzwaring moet aangeven, en
diens bedrieglijke of verwijtbare tekortkoming hieromtrent naargelang
zijn hoedanigheid van eigenaar, houder of bestuurder van het verzekerde
motorrijtuig, overeenkomstig het in artikel 22, § 1, tweede lid, W.A.M.verzekeringswet gemaakte onderscheid, wel dan niet strafbare nietverzekering met zich meebrengt;

vonnis; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Antwerpen, zitting houdend in hoger
beroep.

Overwegende dat de appelrechters
weliswaar releveren dat niet is aangetoond dat de verzekeringnemer met
bedrieglijk opzet handelde, maar tevens overwegen dat in het geval bedoeld in artikel 26, § 3, b, van de wet
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, namelijk
wanneer de niet-aangifte aan de
verzekeringnemer kan worden verweten, de verzekeraar hoogstens de dekking kan reduceren en dater geen
sprake is van niet-verzekering;
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Dat zij zodoende aannemen dat
wanneer het ontbreken van de kennisgeving van de risicoverzwaring aan
de verzekeringnemer kan worden verweten en Jeroen Moors, die vervolgd
wordt als eigenaar, en Frederik Liekens, die vervolgd wordt als houder of
bestuurder, dit weten, er dekking is
overeenkomstig de W.A.M.-wet;
Dat deze beslissing niet naar recht
is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, ongeacht het eerste middel dat tot geen ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak
doet over de telastlegging A wat Jeroen
Moors betreft, en de telastlegging C
wat Frederik Liekens betreft; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde

1 juni 1999 - 2 6 kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Holsters, voorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal.

2 6 KAMER - 1 juni 1999

1° UITLEVERING- ROGATOIRE

COMMISSIE- INBESLAGNEMING IN BELGIE- OVERDRACHT VAN IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN- GOEDKEURING DOOR DE RAADKAMER
- RECHTEN VAN DERDEN- ONDERZOEKSGERECHT- BEVOEGDHEID - BEPERKING.

2° BENELUX- VERDRAGSBEPALINGENBENELUX-UITLEVERINGSVERDRAG, ARTIKEL 20
- OVERDRACHT VAN IN BESLAG GENOMEN
VOORWERPEN·- RECHTEN VAN DERDENONDERZOEKSGERECHT- BEVOEGDHEID- BEPERKING.

3o ONDERZOEKSGERECHTEN
BENELUX-UITLEVERINGSVERDRAG, ARTIKEL 20
- OVERDRACHT VAN IN BESLAG GENOMEN
VOORWERPEN- RECHTEN VAN DERDEN- BEVOEGDHEID VAN RET ONDERZOEKSGERECHT
- BEPERKING.

1°, 2° en 3° Het onderzoeksgerecht dat overeenkomstig de bepalingen van de art. 11
Uitleveringswet en 20.2 BeneluxUitleveringsverdrag aileen gelast is om de
overdracht van in beslag genomen voorwerpen aan de vreemde autoriteit goed te
keuren, vermag, bij het onderzoek of de
rechten van derden worden benadeeld,
deze overdracht alleen te weigeren wanneer derden-houders of andere rechthebbenden aantonen dat zij er belang bij hebben dat deze voorwerpen binnen 's lands
grenzen worden bewaard (1). (Artt. 11
Uitleveringswet, 20.2 en 24.2 BeneluxUitleveringsverdrag.)
(1) Cass., 7 sept. 1953 (Arr. Verbr., 1953,
824).
=>
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(HARFF, CORONEL)
ARREST

(A.R. P.99.0630.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 20.2 van het Verdrag van 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk Belgie, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden (goedgekeurd bij wet van 1
juni 1964), en voor zoveel als nodig van
artikel 11 van de Uitleveringswet van 15
maart 1874 en van het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim karakter
van het gerechtelijk onderzoek in strafzaken,
doordat het Hofvan beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, bij arrest van 2 april1999, door bevestiging van
de beschikking van 5 mei 1997 van de
raadkamer van de Rechtbank van eerst
aanleg te Gent, beveelt dat de overtuigingsstukken neergelegd ter griffie onder de
nummers 965431, 965432 en 965433 zullen worden overgedragen aan de verzoekende partij, te weten, voor het Koninkrijk der Nederlanden, mevrouw C.G. van de
Gampel, officier van justitie te Rotterdam,
onder verwerping van een verweermiddel
van eisers betre:ffende de onregelmatige
voorafgaandelijke overzending van kopies van de betre:ffende stukken, op volgende gronden : " ... dat (de eisers) opwerpen dat de onderzoeksrechter in strijd met
de wet handelde, door op de dag van de
huiszoeking reeds kopie's van de bij de
huiszoeking inbeslaggenomen documenten te laten bezorgen aan de Nederlandse
opsporingsambtenaren; Dat de uitleveringswet en het Beneluxuitleveringsverdrag de
tussenkomst van de raadkamer weliswaar
noodzakelijk maken voor de overdracht van
de overtuigingsstukken, doch niets belet de
onderzoeksrechter om desgevallend reeds

Zie Cass., 24 jan. 1984, A.R. 84 76, nr. 272; 10
feb. 1987, A.R. 654, nr. 345; 14 juni 1994, A.R.
P.94.0616.N, nr. 305; 17 aug. 1998, A.R.
P.98.0974.N, nr. 366. DE SwAEF, M., Uitlevering
en internationale rechtshulp : Overdracht van
voorwerpen, in Comm. Straf, 4, 5, 7.
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een kopie van inbeslaggenomen documenten ter informatie over te maken aan de opsporingsambtenaren van de verzoekende
staat; Dat het de gerechtelijke autoriteiten van de verzoekende partij toekomt te
oordelen of en in welke mate van dergelijke kopie's rechtsgeldig gebruik kan worden gemaakt, reden waarom de O:fficier van
Justitie van het Arrondissementsparket te
Rotterdam in zijn schrijven van 21/1/1999,
gericht aan de heer Procureur-generaal bij
het Hofvan Beroep te Gent, in fine laat weten dat deze kopie's nog niet in het strafdossier zijn gevoegd, "gelet op het feit dat
er tot op heden geen toestemming door de
Belgische justiWHe autoriteiten was verleend tot gebruikmaking daarvan"; Dat de
vraag of de verzoekende partij al dan niet
op regelmatige wijze in het bezit is gekomen van kwestieuze kopie's en in welke
mate ze hiervan gebruik mag maken, mogelijks wel van belang kan zijn bij de
bewijswaardering in het strafgeding, dat in
de verzoekende staat wordt gevoerd, doch
irrelevant is in huidige procedure, gezien
voor de overdracht van de inbeslaggenomen stukken wel degelijk de procedure, zoals voorgeschreven door artikel 11 van de
uitleveringswet van 15 maart 1874 en artikel 20.2 van het Beneluxuitleveringsverdrag van 27 juni (1)962, wordt gevolgd" (arrest p. 5, punt II),

terwijl overeenkomstig artikel 11, derde
lid van de Uitleveringswet van 15 maart
1874 het aan de raadkamer toekomt te beslissen of er al dan niet aanleiding is om de
papieren en andere ingevolge de uitvoering van een rogatoire commissie, uitgaande van een bevoegde vreemde autoriteit, tijdens een huiszoeking in beslag
genomen voorwerpen, geheel of ten dele
aan de aanzoekende regering over te rnaken; Overeenkomstig artikel20.1, enig lid,
a van het verdrag van 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in
strafzaken tussen het Koninkrijk Belgie,
het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, goedgekeurd bij
wet van 1 juni 1964, dat te dezen voorrang heeft op de bepalingen van de wet van
15 maart 1874, op verzoek van een partij
de aangezochte partij, voor zover zulks
krachtens haar wetgeving is toegestaan,
voorwerpen in beslag kan nemen die kunnen dienen als stukken van overtuiging;
Overeenkomstig artikel20.2 van genoemd
verdrag, de overdracht van deze stukken is
onderworpen aan de goedkeuring van de
raadkamer van de rechtbank van de plaats
waar de huiszoeking en inbeslagneming
hebben plaatsgevonden; de raadkamer zal
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beslissen of de in beslag genomen voorwerpen geheel of gedeeltelijk aan de verzoekende partij worden overgedragen; zij de
teruggave kan bevelen van voorwerpen die
niet rechtstreeks betrekking hebben op het
feit dat de verdachte wordt te laste gelegd, en in voorkomend geval zal beslissen op bezwaren van derden, die houder
waren van het voorwerp, of van andere
rechthebbenden; Het aldus aan de raadkamer, en in graad van beroep aan de kamer van inbeschuldigingstelling, toekomt
voorafgaandelijk te oordelen over de gehele of gedeeltelijke overdracht van in beslag genom en stukken of voorwerpen a an
een vreemde verzoekende partij; Eisers in
hun conclusie hadden aangevoerd, zonder in dat verband te worden tegengesproken door het hof van beroep, dat de onderzoeksrechter op de dag van de huiszoeking
opdracht had gegeven aan verbalisant Goemans om kopie te bezorgen aan de Nederlandse onderzoekers, van alle documenten die ter plaatse in beslag werden
genomen; Elke aan de beslissing van de
raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling voorafgaande mededeling, in
origineel, in gelijkluidend afschrift of in
kopie, aan een vreemde partij of aan een
harer politiediensten of gerechtelijke diensten, van stukken die ter gelegenheid van
de uitvoering van een rogatoire commissie zijn in beslag genomen, onregelmatig is;
deze voorafgaande kennisgeving immers
strijdig is met de genoemde verdragsrechtelijke bepalingen alsmede met het algemeen rechtsbeginsel inzake het geheim
karakter van het onderzoek; Het hof van
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dienvolgens niet wettig kon oordelen dat "niets de onderzoeksrechter (belet) om desgevallend reeds een kopie van
inbeslaggenomen documenten ter informatie over te maken aan de opsporingsambtenaren van de verzoekende staat"; De omstandigheid dat de gerechtelijke autoriteiten van de verzoekende partij verklaren
van de overgemaakte kopies nag geen gebruik te hebben gemaakt, niet ter zake dienend is, nu de toepasselijke verdragsbepaling niet het gebruik van de overgemaakte stukken aan voorwaarden
onderwerpt, doch de overmaking zelf reglementeert; het in het bezit komen zelf
van de betre:ffende kopies dienvolgens onregelmatig is, ongeacht het gebruik dat ervan beweerdelijk wordt gemaakt; De appelrechter derhalve evenmin wettig kon
oordelen dat "de vraag of de verzoekende
partij aldan niet op regelmatige wijze in
het bezit is gekomen van kwestieuze kopie's
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( ... )irrelevant is in huidige procedure, gezien voor de overdracht van de inbeslaggenomen stukken wel degelijk de procedure, zoals voorgeschreven door artikel 11
van de uitleveringswet van 15 maart 1874
en artikel 20.2 van het Beneluxuitleveringsverdrag van 27 juni (1)962,
wordt gevolgd", nude onregelmatige kennisgeving van de kopies van de betreffende stukken, de regelmatigheid van de
overdracht van de inbeslaggenomen stukken verhindert; de onwettigheid van een
voorafgaande kennisgeving van stukken
immers slechts gesanctioneerd kan worden door de weigering van een overeenkomstig de toepasselijke bepalingen gevraagde overdracht der stukken,

zodat het hofvan beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, bijgevolg niet wettig de overdracht kon bevelen van de ingevolge de uitvoering van een rogatoire
commissie in beslag genomen stukken
(schending van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen en van het algemeen rechtsbeginsel) :

Overwegende dat, overeenkomstig
de bepalingen van de artikelen 11
Uitleveringswet en 20.2 BeneluxUitleveringsverdrag, de overdracht
aan een vreemde autoriteit van op dezer verzoek in beslag genomen voorwerpen onderworpen is aan de goedkeuring van de raadkamer van de
rechtbank van de plaats waar de huiszoeking en de inbeslagneming hebben plaatsgevonden; dat de raadkamer beslist of de in beslag genomen
voorwerpen geheel of gedeeltelijk aan
de verzoekende partij worden overgedragen; dat zij de teruggave kan bevelen van voorwerpen die niet rechtstreeks betrekking hebben op het feit
dat de verdachte wordt ten laste gelegd, en in voorkomend geval beslist op
bezwaren van derden, die houder waren van het voorwerp, of van andere
rechthebbenden;
Overwegende dat de raadkamer en
in hager beroep de kamer van inbeschuldigingstelling binnen hun duidelijk afgebakende bevoegdheid aileen onderzoeken of de rechten van
derden kunnen worden benadeeld,
doordat de in beslag genomen voorwerpen aan de verzoekende regering
worden overgegeven; dat de rol van
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het onderzoeksgerecht een bewarend
karakter heeft doordat het, als rechtscollege dat aileen gelast is om de overdracht van de in beslag genomen voorwerpen aan de vreemde autoriteit goed
te keuren, deze overdracht aileen vermag te weigeren wanneer derdenhouders of andere rechthebbenden er
belang bij hebben dat deze voorwerpen binnen 's lands grenzen zouden
worden bewaard; dat vermelde personen dit belang moeten aantonen;
Overwegende dat de beweerd onregelmatige voorafgaande overzending
van kopieen van de in beslag genomen stukken geen afbreuk doet aan de
regelmatigheid van de beslissing tot
overdracht van deze stukken;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
1 juni 1999 - ze karner - Voorzitter : de
h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de
h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Biitzler.
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2e KAMER - 1 juni 1999

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- RECHTER DIE ZICH VOOR DE OPENING VAN HET DEBAT OVER DE OPLOSSING VAN HET GESCHIL
HEEFT UITGESPROKEN- NIET GERECHTIGD
OM DE ZAAK TE BESLECHTEN.
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3o RECHTEN VAN DE MENS

-INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.1- RECHT
OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER- RECHTER
DIE ZICH VOOR DE OPENING VAN HET DEBAT
OVER DE OPLOSSING VAN HET GESCHIL HEEFT
UITGESPROKEN- NIET GERECHTIGD OM DE
ZAAK TE BESLECHTEN.

4o MISBRUIK VAN VERTROUWENVERDUISTERING VAN EEN PROCESSTUKSTRAFWETBOEK, ARTIKEL 495 - RATIO LEGIS.

5o MISBRUIK VAN VERTROUWEN VERDUISTERING VAN EEN PROCESSTUK STRAFWETBOEK, ARTIKEL 495 - MATERIEEL
ELEMENT- BEGRIP.

6° MISBRUIK VAN VERTROUWEN VERDUISTERING VAN EEN PROCESSTUKSTRAFWETBOEK, ARTIKEL 495 - TERUGGAVE
VAN DE STUKKEN DOOR DE RECHTER OM OPNIEUW TE WORDEN VOORGELEGD OP VOLGENDE TERECHTZITTING- NEERLEGGING
VAN ONVOLLEDIG BUNDEL- GEVOLG.

1o, 2° en 3° De rechter die zich reeds voor
de opening van het debat over de oplossing van het geschil heeft uitgesproken, is
niet meer gerechtigd om de zaak te beslissen. (Artt. 6.1 E.V.R.M.en 14.1
I.V.B.P.R.) (1)
4 o Artikel 495, eerste lid, Strafwetboek dat
strafbaar stelt hij die, na in een rechtsgeding enige titel, enig stuk of enige memarie te hebben overgelegd, die titel, dat
stuk of die memorie, op welke wijze oak,
kwaadwillig of bedrieglijk verduistert, wil
de voortgezette mogelijkheid beveiligen tot
aanwending van deze stukken die, eenmaal ingebracht in het debat, tot nut van
alle betrokkenen moeten blijven. (Art. 495
Sw.)
5° en 6° Onder verduistering is te verstaan
het achterhouden, op welke wijze oak, van
de aanvankelijk (in het rechtsgeding)
overgelegde titels, stukken of memories
doordat de betrokkene weigert deze opnieuw over te leggen (2). De omstandigheid dat deze stukken voordien bij de heropening van de debatten aan betrokkene

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTER- RECHTER DIE ZICH VOOR DE OPENING
VAN HET DEBAT OVER DE OPLOSSING VAN HET
GESCHIL HEEFT UITGESPROKEN - NIET GERECHTIGD OM DE ZAAK TE BESLECHTEN.

(1) Cass., 21 maart 1985, A.R. 7178, nr. 444.
(2) E.

GARCON,

Code penal annote (Sirey, 1959),

t. III, p. 306; R. GARRAUD, Traite de Droit penal
{ran9ais (Sirey, 1935), t. 6, p. 586, nr. 2661; J.
NYPELS, Legislation criminelle, t. 3, p. 498, nr. 38;
R.P.D.B., t. I, yo Abus de confiance, nrs. 119-
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terug ter hand gesteld werden om opnieuw te worden voorgelegd op een volgende terechtzitting, doet hieraan niets af
(Art. 495 Sw.)
('IDURNICOURT)
ARREST

(A.R. P.99.0547.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1999 door het
Hof van Beroep te Gent, burgerlijke
kamer, rechtsprekend in correctionele zaken, gewezen;
Over het eerste onderdeel van het tweede
middel:
schending van de artikelen 6.1 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de
Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950 en goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955, 14.1 van het Internationaal
Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt
te New York en goedgekeurd bij wet van 15
mei 1981, 10 en 11 van de op 17 februari
1994 gecoiirdineerde bepalingen van de
Grondwet, 495, tweede lid, van het
StrafWetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de
rechter,
doordat de appelrechter in de bestreden beslissing eiser bij toepassing van artikel 495 van het Strafwetboek veroordeelt tot een geldboete van 300 frank met
uitstel gedurende drie jaar, na verhoging
met opdeciemen gebracht op 60.000 frank
of een vervangende gevangenisstraf van
veertien dagen, en voorts tot de kosten van
de strafVordering en tot het betalen van een
bijdrage aan het Fonds tot hulp aan slachtoffers van o_pzettelijke gewelddaden en tot
een bijzondere vergoeding, op grond van
o.m. de volgende overwegingen : "Hoewel
(eiser) de verwijzing niet vordert naar een
kamer met drie rechters is dit, volgens alinea 3 van zijn besluiten te wijten aan interpretatie door het hof (van beroep) van
art. 495 StrafWetboek; dit sluit niet uit dat
het hof (van beroep) zijn bevoegdheid onderzoekt. Niet het hof(van beroep) doch de
120; Idem, in R. CHARLES, R.P.D.B., Complement I, yo Abus de confiance, nrs. 155-156; CoNSTANT, Manuel de Droit penal, t. II, Les
infractions, nr. 1435.

Nr. 323

wetgever heeft geoordeeld dat enkel de
rechter of rechters gevat door een geschil
tevens gevat worden door een gebeurlijk
misdrijf van verduistering van stukken die
tot het geschil behoren. Dit volgt niet aileen uit de tekst van de wet zelf doch ook
uit de bespreking destijds met betrekking
tot art. 409 van de codex van 1810 artikel dat vrijwel woordelijk werd overgenomen in artikel 495 StrafWetboek; verwezen wordt naar o.m. Jos M.E., Goedseels,
Commentaire du Code Penal Belge, deel II,
uitg. 1948 nr. 2889 en vlgd. : Le Code Penal Belge Interprete, J.S.G. Nypels, deellii
uitg. 1884 P.356 en volgende en Theorie du
Code Penal nrs. 3573 en vlgd., waaruit ten
overvloede volgt waarom de rechter, gevat door het geschil, bekleed is geworden
met de macht om te oordelen over verduistering van stukken en dit gebeurlijk te
sanctioneren, en nl. omdat enkel deze rechter de 'verduistering' kan beoordelen en de
omstandigheden die of van de verduistering en misdrijf maken in de zin van art.
495 StrafWetboek of er juist geen misdrijf
van maken en in voorkomend geval de
ernst van het misdrijf kan inschatten niet
aileen naar belang van het stuk zelf doch
ook naar de draagkracht of draagwijdte die
de/of een der partijen aan het stuk toekent of heeft toegekend of wenst toegekend te zien, ongeacht de impact die het
stuk aldan niet kan hebben. De grief van
(eiser) rust op drijfzand en mist iedere
grond. Het hof (van beroep) als samengesteld is de terzake bevoegde rechtbank als
bedoeld in art. 495 Strafwetboek" (randnummer 1.1 op het tweede en het derde
blad van het aangevochten arrest),

terwijl, eerste onderdeel, elkeen tegen wie
een strafprocedure wordt ingesteld, recht
heeft op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onpartijdige rechter; de twintigste kamer van het Hof van Beroep te
Gent, voorgezeten door alleenzetelend
raadsheer Boudolf, zowel zetelde bij de behandeling van de fiscale zaak binnen welke
de feiten werden gepleegd die aanleiding
gaven tot de tegen eiser ingestelde strafvervolging, als bij de behandeling van deze
strafvervolging zelf; in het n.a.v. de fiscale procedure gewezen tussenarrest van 14
september 1998 door het hofvan beroep
reeds een standpunt werd ingenomen dat
rechtstreeks betrekking heeft op de beweerde schuld van eiser aan de hem nadien ten laste gelegde feiten; het hof van
beroep in het in fiscale zaken gewezen
tussenarrest van 14 september 1998 immers het volgende opmerkte : '1Iet hof (van
beroep) kan niet aannemen dat het thans

Nr. 323

HOF VAN CASSATIE

ontbreken van dit stuk het gevolg zou kunnen zijn van een vergetelheid of onoplettendheid gezien de repliek die specifiek via
enkele zinsneden - voluit weergegeven in
de besluiten - poogt de stelling van het
O.M. onderuit te halen en er niet kan aan
voorbijgegaan dat stuk 13 uit 3 stukken bestaat wijl13bis - met potlood aangebracht
- wijst op 2 stukken wat appellante niet
kan zijn ontgaan" (randnummer 3.2.1 in
fine op het vijfde blad van het tussenarrest
in de fiscale zaak dd. 14 september 1998),
en voorts : "Dit gegoochel met stukken en
inventarissen - waarbij de huidige bij het
bundel gevoegde inventaris nimmer ter
gri:ffie werd neergelegd - sterkt de overtuiging van het hof (van beroep) dat het appellante ontbreekt aan procesrechtelijke
fairplay - om niet te gewagen van gebrek in de spreekwoordelijke procesrechtelijke goede trouw - door het hof (van
beroep) deze stukken te onthouden, dewelke niet aileen het voorwerp hebben uitgemaakt van een tegensprekelijk debat tussen partijen en het O.M. doch, blijkens het
advies van het O.M., mogelijks de sleutel
bevatten ter beoordeling van het geschil;
het bijkomstig nummeren van het stuk
13bis - waardoor er opnieuw 15 stukken zijn- en het in allerlaatste instantie opnemen van twee nieuwe stukken, toevallig genummerd stuk 16 en 17, het
voegen bij de bundelstukken van een aangepaste inventaris vooraf niet ter gri:ffie
neergelegd vermeldend 14 stukken, zonder enig commentaar noch uitleg nopens
het hoe of waarom van het inhouden van
stukken en het voegen van een verklarende nota, evenmin neergelegd, noch meegedeeld zoals ter zitting bleek, zijn al te
veel toevalligheden om hetgene hiervoor is
gesteld met betrekking tot de procesrechtelijke goede trouw te weerleggen"
(randnummer 3.2.4 op het zesde blad van
het in de fiscale zaak gewezen tussenarrest
van 14 september 1998); het hofvan beroep, voorgezeten door raadsheer Boudolf, aldus reeds tijdens de fiscale procedure tot het besluit was gekomen dat het
niet neerleggen van bepaalde stukken na
het sluiten van de debatten niet aan een
vergetelheid of een onoplettendheid te wijten kon zijn, doch slechts kon worden verklaard door een gebrek aan "procesrechtelijke fairplay"; raadsheer Boudolf
dienvolgens niet onbevooroordeeld was op
het ogenblik dat hij, als voorzitter van de
twintigste kamer van het hofvan beroep,
kennis diende te nemen van de tegen eiser ingestelde strafVordering,
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zodat het hofvan beroep, door eiser te
veroordelen na reeds een standpunt te hebben ingenomen dat rechtstreeks betrekking heeft op de beweerde schuld van eiser voordat eiser hiervoor strafrechtelijk
werd vervolgd, eisers recht op een onpartijdige rechter miskent (schending van de
artikelen 6.1 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 14.1 van
het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York en
goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, en
van het algemeen rechtsbeginsel inzake de
onpartijdigheid van de rechter) :

Overwegende dat de rechter die, zoals in het onderdeel is vermeld, zich in
het tussenarrest in fiscale zaken van
14 september 1998 reeds v66r de opening van het deb at over de oplossing
van het geschil heeft uitgesproken,
niet meer gerechtigd is om de zaak te
beslissen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het eerste middel :
schending van artikel 495, eerste lid, van
het Strafwetboek,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing eiser bij toepassing van artikel 495 van het Strafwetboek veroordeelt tot een geldboete van 300 frank met
uitstel gedurende drie jaar, na verhoging
met opdeciemen gebracht op 60.000 frank
of een vervangende gevangenisstraf van
veertien dagen, en voorts tot de kosten van
de strafVordering en tot het betalen van een
bijdrage aan he t Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en tot
een bijzondere vergoeding, op grond van de
volgende overwegingen: " ... De term verduisteren (soustraire in het Frans) is gelijk met 'aan zijn bestemming onttrekken, onthouden'. Binnen het kader van art.
495 Strafwetboek komt dit neer op verduisteren van stukken die tot het geschil
behoren, het verwijderen van deze stukken, het onttrekken van deze stukken aan
hun bestemming, nl. het geschil, een stuk
dat in het debat wordt gebracht behoort het
debat toe en niet meer de partij die het
stuk in het debat bracht; alle partijen in het
debat - ook het openbaar ministerie zo
deze verzocht werd om advies - mogen er
wetmatig op rekenen dat alle stukken die
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in het debat zijn in het debat blijven zolang dit niet op definitieve wijze is beslecht.
Inhoudelijk betekent dat dat een partij die
meent dat een stuk (n)iet langer in het debat dient gehouden of geen verder nut meer
heeft voor het debat niet eigenmachtig dit
stuk uit het debat kan wegnemen, 'verduisteren', zonder de instemming van alle
partijen inzake. De term 'verduisteren'
houdt derhalve in dat een partij 'heimelijk', 'stiekem', of op welke wijze ook een
stuk wegneemt uit het debat zonder het
vereiste akkoord van de andere debatpartijen. Art. 495 Strafwetboek is de wettelijke waarborg voor de debatpartijen dat
aile stukken van het debat in het debat blijven tot na de definitieve beslechting. Het is
de waarborg voor het procesrechtelijke vertrouwen die partijen in geding in elkaars
geloofwaardigheid, eerlijkheid en rechtschapenheid mogen hebben, en het moet de
procespartijen ervan weerhouden op malafide wijze stukken te manipuleren, ongeacht wat ook de bedoeling moge zijn van
deze of gene procespartij. De term en 'verduisteren' 'onttrekken' dienen derhalve
steeds begrepen te worden in deze context.... 2.1 De constitutieve elementen van
het misdrijf. 2.1.1. Er wordt niet betwist dat
de stukken opgesomd in het tussenarrest
van 14 september 1998- grondslag van
huidige strafvordering- stukken zijn die
door (eiser) naar aanleiding van een geschil tussen zijn cliente en de Belgische
Staat, zowel voor de eerste rechter als in
graad van beroep, in het debat waren gebracht, derhalve stukken van het debat en
toebehorend aan de gedingvoerende partijen. 2.1.2 Evenmin kan worden betwist
dat deze stukken die hoewel zij op 9 februari 1998 - pleidooi - 23 februari 1998
- advies Openbaar Ministerie - en 8 juni
1998 - pleidooi, sluiting debatten beraad
- uitgebreid aan bod kwamen, op 8 juni
1998 niet in de bundel staken dewelke door
(eiser) voor zijn client werd neergelegd en
dit niettegenstaande de brief van 1.3.1990,
deel uitmakend van het stuk 13 van de
bundel van (eiser) de onderbouw vormt van
het advies van het Openbaar Ministerie die
ter zitting van 8 juni 1998 de bijzondere
aandacht vroeg van het hof (van beroep)
meer specifiek voor de opbouw van dit stuk
en de gevolgen naar de directoriale beslissing toe. 2.1.3 Het hof(van beroep) kan dan
ook geen geloof hechten aan de bewering
van (eiser) als zou het 'verduisteren' van
deze stukken gebeurd zijn ingevolge overhaasting vergetelheid of onoplettendheid of
om reden dat hij meende dat het hof (van
beroep) reeds voldoende kennis had geno-
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men van deze stukken en het gehele debat nog enkel draaide rond de interpretatie van de directoriale beslissing. 2.1.3.1
Nooit en op geen enkele wijze is er ooit terloops de debatten (9.2.98, 23.2.98 en 8.6.98)
sprake geweest als was het hof (van beroep) voldoende gei:nstrueerd zodat er enkel nog op interpretatie van de directoriale beslissing aan de orde zou zijn
geweest. Waar (eiser) dit heeft gehaald is
een raadsel. 2.1.3.2. Het betreft een gratuite bewering die geen steun vindt in de
gegevens van de strafinformatie. lntegendeel, zowel uit de eerste verklaring van (eiser) als uit de vragen en antwoorden bij zijn
tweede ondervraging volgt dat na het pleidooi op 9.2.1998- waarbij het Openbaar
Ministerie aanwezig was met het oog op het
advies - het dossier werd overgemaakt
aan het Openbaar Ministerie met het oog
op advies, advies waarvan (eiser) kennis
kreeg op 20.2.1998- informeel, gezien er
op 20.2.1998 geen zitting was van de 20e
kamer- dat op 23.2.98 zou worden neergelegd, om alsdan, zo nodig, de debatten te
heropenen om partijen toe te laten verder te besluiten; op 23.2.1998 werden op de
banken, na de neerlegging van het schriftelijk advies van het Openbaar Ministerie de debatten ambtshalve heropend om te
voldoen aan het arrest van het E.H.R.M.
van 20.2.1996 en art. 6.1 van het E.V.R.M.
Als advocaat, met jarenlange praktijk en
ervaring, wist (eiser) derhalve dat het hof
(van beroep) geen kennis had genomen van
stukken - materialiter zelfs niet had kunnen nemen gezien het gerechtsbundel met
de bundels van partijen tot op 23.2.98 in
handen was van het Openbaar Ministerie en de bundels van partijen hen op
23.2.98 werden terug ter hand gesteld om
opnieuw te worden neergelegd op 8,6.98.
2.1.3.3. De eigen verklaring van (eiser) op
30 oktober 1998 spreekt - ten overvloede- deze bewering van overhaasting, vergetelheid, onoplettendheid tegen
(eiser) verklaarde tekstueel: ' ... Het was
mijn beoordeling dat na de heropening van
de debatten de betwisting beperkt zou worden tot de interpretatie van de directoriale beslissing ... Vandaar dat ik geoordeeld heb dat niet alle stukken van dit
omvangrijk dossier ... Vandaar dat ik het
stuk 13 dd, 01.03.90 en de stukken vermeld sub 3.2.2. van het arrest van 14.09.98,
niet opnieuw heb neergelegd. Ik heb deze
beslissing zelf genom en ... Ik heb hier
geenszins gehandeld met enig bedrieglijk of
kwaadwillig inzicht ... en ik meen dat het
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Hofvoor het eerste tussenarrest de stuk- waar onder de stukktm die (eiser) zonder ieken had bestudeerd, reden waarom ik ze la- mand te kennen - verduisterde er een
ter dan (n)iet meer heb voorgelegd'. (Ei- stuk was die door het openbaar ministeser) heeft bijgevolg de in het arrest van 14 rie in zijn advies omstandig was geanalyseptember 1998 opgesomde stukken moed- seerd en finaal als basis diende om te bewillig en bewust verduisterd door deze hei- sluiten dat het beroep ongegrond was en
melijk- zonder de andere partijen te ken- om het koninginnestuk van (eiser) - de dinen - aan het verdere debat te onttrekken, rectoriale beslissing - onderuit te halen.
hoewel zij onafscheidelijk aan het debat 2.1.4.3. Tot slot kan niet worden ontkend
verbonden zijn en iedere partij er mag op dat de verduistering op een uiterst gerafvertrouwen dat elke partij de stukken die fineerde wijze is geschied zoals volgt uit het
hij of zij in het debat heeft gebracht door arrest van 14.9.1998 en meer bepaald de
hem of haar die ze in het debat heeft ge- wijze waarop 17 stukken ook na het adbracht ook in het debat worden gehouden vies van 23.2.1998 17 stukken blijven, hoeen aan de rechter worden voorgelegd om wei de stukken 16 en 17 plots een andere
deel uit te maken van het deb at en de be- inhoud kregen, de wijze waarop het stuk 13
oordeling. Ret is niet aan ene partij te oor- dat aanvankelijk uit 3 afzonderlijke stukdelen wat de rechter al dan niet van doen ken bestond, nog slechts uit 2 stukken beheeft uit de elementen van het debat om staat na 23.2.98 waarvan het tweede stuk
een oordeel te yellen. 2.1.4 Tevergeefs wil genummerd werd als 13bis, in potlood,
(eiser) zijn handelen verrechtvaardigen door waar alle andere stukken genummerd wate stellen dat hij niet kwaadwillig of be- ren met inkt ofbalpen, de wijze waarop een
drieglijk verduisterde minstens niet het niet neergelegde inventaris door het hof
kwaad ofbedrieglijk opzet had om een ver- (van beroep) wordt teruggevonden in het
duistering te plegen daar het in het be- door (eiser) neergelegde bundel vermellang van zijn cliente was dat alle stuk- dend 14 stukken die overeenstemmen met
ken zouden deel uitmaken van het beraad. de 14 neergelegde stukken of 15 wanneer
2.1.4.1. Onafgezien van het feit dat het mis- het in potlood genummerd stuk 13bis wordt
drijf voorzien door art. 495 Strafwetboek is meegeteld, weze het aantal stukken vermeld op de inventaris van 24 mei 1996,
voltrokken wanneer vaststaat dat (eiser) op meer
verklarende nota die, niet meegewelke wijze ook, hetzij kwaadwillig hetzij deeld de
aan partijen en dus geen deel uitbedrieglijk de stukken heeft verduisterd is makend
van het debat - ook nooit neerniet ter beoordeling of deze verduistering gelegd ter gri:ffie - voor het hof (van
al dan niet in het belang van de eigen client beroep) de sleutel moet vormen om het gedan wel ten nadele van een andere in het schil te beslechten ten voordele van de
geding zijnde partij, noch wat de inhoud cliente van (eiser). 2.1.5. Alles wat voorafvan deze stukken is of het belang ervan. gaat vormt het sluitende bewijs dat (eiDit wordt bepaald door het debat en het ser) de bewuste wil en het bedrieglijk opuiteindelijk oordeel. Door bewust een of zet heeft gehad om de stukken, voorwerp
meerdere stukken aan het debat te ont- van den tenlastelegging, te verduisteren. De
trekken heeft (eiser) belet dat het hof(van feiten zoals ten laste gelegd aan (eiser) koberoep) van deze stukken, waarvan min- men het hof (van beroep) bewezen voor"
stens een, ingevolge het advies van het (derde tot en met het vijfde blad van het
Openbaar Ministerie, een centrale onderzochte arrest),
beoordelingsplaats innam, kennis kon nemen en er het belang kon of zou van interwijl degene die, na in een rechtsgeschatten weze in het belang van zijn ding enige titel, enig stuk of enige memocliente, weze in het belang van een an- rie te hebben overgelegd, die titel, dat stuk
dere partij. Door het hof(van beroep) het of die memorie, op welke wijze ook, kwaadstuk te onttrekken - te verduisteren heeft willig of bedrieglijk verduistert, krach(eiser) geoordeeld- beslist- het hof(van tens het eerste lid van artikel 495 van het
beroep) niet toe te laten er gebeurlijk de ge- Strafwetboek wordt gestraft met een geldvolgen aan te verbinden die het openbaar boete van zesentwintig frank tot driehonministerie er meende te moeten aan ver- derd frank; er slechts sprake is van een verbinden. 2.1.4.2. Bovendien wist (eiser) als duistering van een stuk in de zin van deze
advocaat, met jarenlange praktijk en er- bepaling wanneer het desbetre:ffende stuk
varing, dat stukken die in het debat zijn tot in een gerechtelijke procedure werd aanhet debat behoren en er zo maar niet naar gewend en werd weggemaakt op een ogeneigendunken uit kunnen verwijderd of aan- blik dat diegene die het heeft neergelegd,
gevuld zonder dat daarover tegenspraak is er niet de vrije beschikking over had; te
gevoerd. Dit klemt terzake des te meer dezen vaststaat dat eiser in de fiscale
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procedure die aanhangig was voor de twintigste kamer van het Hof van Beroep te
Gent, op de terechtzitting van 9 februari
1998 - waarop de zaak werd behandeld een bundel met stukken neerlegde waarbij zich de stukken bevonden die thans in
de tenlastelegging worden vermeld, nl. de
stukken 15, 16 en 17 van de oorspronkelijke inventaris alsook, en vooral, het bij de
stukken 13 van zijn inventaris ondergebrachte schrijven van 1 maart 1990; eveneens vaststaat dat de zaak op de terechtzitting van 9 februari 1998 werd uitgesteld
met het oog op het verlenen van een advies door het openbaar ministerie, dat op de
terechtzitting van 23 februari daaropvolgend een schriftelijk advies neerlegde; het
hof van beroep op deze laatste terechtzitting bij tussenarrest de debatten heropende teneinde partijen toe te laten te reageren op het advies van het openbaar
ministerie; evenmin wordt betwist dat partijen- d.w.z. hun respectievelijke raadslieden - n.a.v. deze heropening van de debatten opnieuw in het bezit werden gesteld
van hun bundels; het hofvan beroep in het
bestreden arrest er in dit verband uitdrukkelijk op wijst dat "de bundels van partijen hen op 23.2.98 (. .. ) terug ter hand
(werden) gesteld om opnieuw te worden
neergelegd op 8.6.98" (randnummer 2.1.3.2
in fine, medio het vierde blad van het bestreden arrest); het hof van beroep in de fiscale procedure vaststelde dat eiser bij de
behandeling van de zaak na de heropening van de debatten, nl. op de terechtzitting van 8 juni 1998, een bundel neerlegde
waarin bepaalde stukken- die aanvankelijk, op de terechtzitting van 9 februari
1998, wel waren neergelegd doch die n.a.v.
de heropening van de debatten terug aan
eiser waren overhandigd - ontbraken, nl.
de stukken 15, 16 en 17 van de oorspronkelijke inventaris alsook het schrijven van
1 maart 1990; het hof van beroep hieromtrent op 14 september 1998 een tussenarrest wees waarbij het ontbreken van deze
stukken werd vastgesteld en waarbij eiser - aan wie het hof van beroep in dit
verband een gebrek aan "procesrechtelijke
fairplay" verweet - werd toegelaten de in
zijn inventaris(sen) vermelde stukken neer
te leggen "zoals deze ook waren neergelegd voor de heropening der debatten bij arrest van 23 februari 1998". Eiser aldus op
grond van artikel 495 van het Strafwetboek werd vervolgd en veroordeeld omdat hij de in het tussenarrest van 14 september 1998 vermelde stukken kwaadwillig
ofbedrieglijk zou hebben "verduisterd", nl.
door deze stukken na de heropening van de
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debatten niet opnieuw te hebben neergelegd op de terechtzitting van 8 juni 1998;
het nalaten om bij de behandeling van een
zaak na heropening van de debatten bepaalde stukken neer te leggen die aanvankelijk, bij de behandeling van de zaak en
v66r de heropening van de debatten, wei
waren neergelegd en die n.a.v. de heropening van de debatten aan de betrokkene terug werden overhandigd, niet wettig als een
"verduistering" in de zin van artikel 495
van het Strafwetboek noch als enig ander misdrijfkan worden gekwalificeerd; het
materiele element van het in artikel 495
van het Strafwetboek bedoelde misdrijf, nl.
het "verduisteren" van een bepaald stuk, te
dezen niet voorhanden was en het desbetreffende misdrijf- ongeacht het opzet dat
eiser bij een en ander zou hebben gehad niet wettig bewezen kon worden verklaard,
zodat de appelrechter, door het aan eiser ten laste gelegde misdrijf bewezen te
verklaren en door eiser hiervoor te veroordelen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 495, eerste lid, van het Strafwetboek) :

Overwegende dat, gelet op de hierna
uit te spreken vernietiging wegens het
gegrond bevonden eerste onderdeel
van het tweede middel dat de onpartijdigheid van de rechter betreft, het
Hof bij zijn onderzoek van het eerste
middel, dat strekt tot cassatie zonder verwijzing, zich aileen steunt op de
hierin aangevoerde en niet betwiste
feitelijke gegevens;
Overwegende dat artikel 495, eerste lid, Strafwetboek, strafbaar stelt hij
die, na in een rechtsgeding enige titel, enig stuk of enige memorie te hebben overgelegd, die titel, dat stuk of
die memorie, op welke wijze ook,
kwaadwillig of bedrieglijk verduistert;
Dat deze bepaling de voortgezette
mogelijkheid wil beveiligen tot aanwending van deze stukken die, eenmaal ingebracht in het debat, tot nut
van aile betrokkenen moeten blijven;
Dat onder "verduistering" onder
meer is te verstaan het achterhouden, op welke wijze ook, van de aanvankelijk in het rechtsgeding overgelegde titels, stukken of memories
doordat de betrokkene weigert deze
opnieuw over te leggen;
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Overwegende dat wanneer de betrokkene tijdens de behandeling van
een fiscale procedure, na de heropening der debatten, op een volgende terechtzitting een bundel neerlegt
waarin bepaalde stukken ontbreken
die hij aanvankelijk op een vorige terechtzitting had neergelegd, de rechter wettig uit door hem vastgestelde
gedragingen de verduistering van de
kwestieuze stukken, als materieel bestanddeel van het aan de betrokkene
ten laste gelegde misdrijf bepaald door
artikel 495, eerste lid, Strafwetboek,
vermag af te leiden; dat de omstandigheid dat deze stukken voordien bij
de heropening van de debatten aan de
betrokkene terug ter hand werden gesteld om opnieuw te worden overgelegd op een volgende terechtzitting
hieraan niets afdoet;

Correctionele Rechtbank te Antwerpen, zitting houdend in eerste aanleg.

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

2° VERZEKERING- LANDVERZEKERING-

Wat de voorgestelde aan het
Arbitragehof te stellen prejudiciele
vragen betreft :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging met verwijzing,
de bijzondere bevoegdheidsregel van
artikel 495, tweede lid, Strafwetboek
buiten werking stelt en de gewone
rechtbanken, te dezen de correctionele rechtbank, bevoegd worden;

1 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Holsters, voorzitter- Verslaggever: de
h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van
de h. Duinslaeger, advocaat-generaal-Advocaat : mr. Biitzler.
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2e KAMER - 2 juni 1999

1° VERZEKERING- LANDVERZEKERINGZAAKVERZEKERING- VOORAFGAANDE TAXATIE- GEVOLGEN.

ZAAKVERZEKERING- VOORAFGAANDE TAXATIE - ONGEVAL - SCHADE - GESUBROGEERDE VERZEKERAAR - VORDERING
GRENZEN.

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE -MATERIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE GETROFFENE VERZEKERD DOOR VOORAFGAANDE TAXATIE -AANSPRAKELIJKE DADER
- SCHADE - VASTSTELLING - GEMEEN
RECHT.

1o De zaakverzekeringsovereenkomst met

Dat aldus de door eiser uit de toepassing van deze wetsbepaling afgeleide ongelijke behandeling van zijn
zaak in vergelijking tot de behandeling voor de gewone rechtbanken geen
bestaansreden meer heeft, en de prejudiciele vragen niet moeten worden
gesteld;

voorafgaande taxatie geeft de partijen, de
verzekerde en de verzekeraar, het recht in
onderling akkoord de waarde vast te stellen, die ten grondslag ligt aan de schadevergoeding, in het geval dat het voorwerp van de overeenkomst tenietgaat. Zij
sorteert alleen effect tussen degenen die
partij zijn bij die overeenkomst. (Art. 55
wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)

Om die redenen, ongeacht de overige grieven die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde
arrest; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar de

2° en 3° De verzekeraar van zaken met
voorafgaande taxatie, die wettelijk gesubrogeerd wordt in de rechten van de getroffene door een verkeersongeval, kan van
de aansprakelijke dader alleen vorderen wat laatstgenoemde naar gemeen
recht verschuldigd is op grand van de
quasi-delictuele aansprakelijkheid, zodat hij niet meer betaalt dan de schade
die het rechtstreekse gevolg is van zijn
fout.
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(DEWEPPE T. GILLAM N.V.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.98.1615.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 november 1998 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de verzekeraar het bedrag
van 461.861 frank heeft betaald ter
uitvoering van een door verweerster
gesloten zaakverzekeringsovereenkomst; dat de partijen, verzekerde en
verzekeraar, op grand van een dergelijke overeenkomst, met toepassing
van artikel 55 van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, het recht hebben in onderling akkoord de waarde vast te stellen, die ten grondslag ligt aan de
schadevergoeding, in het geval dat het
voorwerp van de overeenkomst tenietgaat;
Overwegende dat de zogenaamde
verzekering "voorafgaande taxatie" aldus afwijkt van het beginsel van schadevergoeding stricto sensu;
Overwegende dat de door de aansprakelijke derde verschuldigde vergoeding derhalve niet in dat akkoord
wordt vastgesteld, maar naar gemeen
recht wordt geraamd;
Overwegende, bijgevolg, dat de verzekeraar, die wettelijk gesubrogeerd
wordt in de rechten van de getroffene,
van de aansprakelijke dader enkel kan
vorderen wat laatstgenoemde naar gemeen recht verschuldigd is op grand
van de quasi-delictuele aansprakelijkheid, zodat hij niet meer betaalt dan
de schade die het rechtstreekse gevolg is van zijn fout;
Overwegende dat de verzekeringsovereenkomst "voorafgaande taxatie" enkel effect sorteert tussen degenen die partij zijn bij die overeenkomst; dat derden zich daarop niet
kunnen beroepen in hun voordeel, zoals zij evenmin als gevolg daarvan
enige schade kunnen lijden;

Overwegende dat het vonnis, door
die beginselen toe te passen, niet beslist dat overeenkomsten derden nooit
ten goede mogen komen, maar de juridische gevolgen van artikel 55 van
bovengenoemde wet nader omschrijft;
Overwegende dat, wanneer de verzekeraar aan zijn verzekerde de voorafgaande taxatie betaalt van het door
hem verloren goed, zonder aftrek van
het bedrag van de vrijstelling, hij van
de aansprakelijke derde enkel de
waarde van de zaak kan vorderen, zoals ze naar gemeen recht wordt geraamd, met aftrek van het bedrag van
die vrijstelling; dat de derde dienovereenkomstig aan de getroffene het bedrag van die vrijstelling verschuldigd is, zodat hij de gehele, door hem
veroorzaakte schade betaalt maar
niets anders dan die schade;
Overwegende dat het aan de rechter staat te oordelen of de kosten voor
de huur van een voertuig het gevolg
zijn van de fout van de derde, ongeacht het bedrag dat de getroffene heeft
ontvangen op grand van het tussen
hen bestaande contract;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 juni 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter en
verslaggeuer : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Loop, advocaat-generaal - Advocaten : mr. Kirkpatrick, Delahaye.
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2 juni 1999

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE- VERZET- WIJZIGING VAN
HET RECHTSCOLLEGE- GEVOLG.
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2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- MISKENNING- BE GRIP.

3o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING __:__
MIDDEL DAT GEEN VERBAND HOUDT MET DE
BESTREDEN
BESLISSING
NIETONTVANKELIJKHEID.

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.3 -RECHT VAN VERDEDIGING- MISKENNING- BEGRIP.

5o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- ONDUIDELIJK MIDDEL- BEGRIP.

6° RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- BillTENGEWONE TERECHTZITTING- VOORWAARDEN.

4 o Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat het openbaar ministerie tijdens het onderzoek, dat aan het
verstekvonnis is voorafgegaan, een strafdossier heeft neergelegd zonder eiser daarvan op de hoogte te brengen of het hem
vooraf ter inzage voor te leggen, daar eiser ten gevolge van zijn verzet alle gelegenheid heeft gehad om zijn verweermiddelen in verband met die stukken voor te
dragen. (Art. 6.3 E.V.R.M.)

so Niet ontvankelijk is het middel dat niet

aangeeft in hoeverre de bestreden beslissing het algemeen rechtsbeginsel van het
recht op een eerlijk proces miskent (3).

6° Geen enkele wettelijke bepaling legt de
correctionele rechtbank de verplichting op
de noodwendigheden van de dienst te preciseren die een buitengewone terechtzitting noodzakelijk maken (4).

7o CASSATIEMIDDELEN -

7° Het middel dat steunt op een onjuiste
uitlegging van de bestreden beslissing
mist feitelijke grondslag (5).

so CASSATIEMIDDELEN -

so Het middel, afgeleid uit de miskenning
van de bewijskracht van de akten, dat
kritiek oefent op de beoordeling van de feitelijke gegevens van de zaak door de
feitenrechter, faalt naar recht.

STRAFZAKEN
- FEI'l'ELIJKE GRONDSLAG- BESTREDEN BESLISSING- ONJUISTE illTLEGGING.
STRAFZAKEN
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
FEITENRECHTER- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BEGRIP.

1o Het rechtscollege dat uitspraak doet op

een verzet, mag anders samengesteld zijn
dan datgene dat de verstekbeslissing heeft
gewezen (1). (Art. 1S7 Sv.; artt. 779
Ger.W.)

2° Miskenning van het vermoeden van onschuld kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid alleen dat de rechtbank de
datum van de uitspraak van het vonnis
heeft vastgesteld op een buitengewone zitting, daags voor de verjaring van de strafvordering, aangezien de rechter op die datum nog de mogelijkheid had om eiser
vrij te spreken of hem te veroordelen. (Art.
6.1 E.V.R.M.)
3o Het middel dat neerkomt op kritiek op de
houding van het openbaar ministerie, is
niet ontvankelijk, omdat het geen verband houdt met de bestreden beslissing

(GORET)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0023.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 november 1998 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marche-enFamenne;
Over het eerste middel :

(2).
(3) Cass., 3 feb. 1999, A.R. P.98.980.F, nr. 63.
(1) Cass., 16 nov. 197l,A.C., 271.
(2) Zie Cass., 27 sept. 1978,A.C., 121; Cass.,
24 feb. 1999, A.R. P.99.224.F, nr. 114.

(4) Zie vorige noot.
(5) Zie Cass., 11 mei 1998, A.R. F.97.75.F, nr.
237.
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Dat het middel in dat opzicht feiteOverwegende dat geen enkele wet
bepaalt dat de correctionele recht- lijke grondslag mist :
bank, wanneer ze van de zaak kennisOver het derde middel in zijn geneemt op verzet, uit dezelfde rech- heel:
ters moet bestaan als degenen die de
Overwegende dat het middel niet
uitspraak van het verstekvonnis hebaangeeft waarom artikel6.1 van het
ben bijgewoond;
Verdrag tot Bescherming van de RechDat het middel faalt naar recht;
ten van de Mens en de FundamenOver het tweede middel :
tele Vrijheden is geschonden ten geWat het eerste onderdeel betreft : volge van het feit dat het bestreden
vonnis is gewezen op de buitengewone
Overwegende dat uit de omstandig- terechtzitting van 23 november 1998,
heid dat de rechtbank de datum van daar die datum is vastgesteld na de
de uitspraak van het vonnis heeft sluiting van het debat op tegenspraak
vastgesteld op een buitengewone zit- en de advocaat van eiser daar aanweting, daags voor de verjaring van de zig was;
strafvordering, niet kan worden afgeDat, in zoverre, het middel niet ontleid dat het vermoeden van onschuld
is miskend, vermits de rechter op die vankelijk is wegens gebrek aan duidatum nog de mogelijkheid had om ei- delijkheid;
ser vrij te spreken of hem te veroorOverwegende dat bovendien geen
delen;
enkele wetsbepaling de correctionele
Dat het onderdeel faalt naar recht; rechtbank de verplichting oplegt de
Wat het tweede onderdeel betreft : noodwendigheden van de dienst te preciseren die een buitengewone terechtOverwegende dat het middel, in zo- zitting noodzakelijk maken;
verre het kritiek oefent op de houDat het middel, wat dat betreft,
ding van het openbaar ministerie dat
een strafdossier heeft neergelegd, geen faalt naar recht;
Overwegende voor het overige dat
verband houdt met de bestreden beuit het proces-verbaal van de terechtslissing en dus niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat zitting van 23 november 1998 en uit
uit de omstandigheid dat het open- het bestreden vonnis blijkt dat de bebaar ministerie tijdens het onderzoek, slissing in openbare terechtzitting is
dat aan het verstekvonnis is vooraf- uitgesproken;
Dat, in zoverre, het middel, nu het
gegaan, een strafdossier heeft neergelegd, zonder eiser daarvan op de op een onjuiste lezing van het vonhoogte te brengen of het hem vooraf nis berust, feitelijke grondslag mist;
ter inzage te leggen, geen schending
Over het vierde middel :
van het recht van verdediging kan
Overwegende dat het middel de
worden afgeleid, daar eiser ingevolge
zijn verzet alle gelege;nheid heeft ge- appelrechters niet verwijt te hebben
had om zijn verweerrriiddelen voor te beslist dat "de onder eed afgelegde verdragen in verband met die stukken; klaring van de verbalisanten, de getuigenverklaring van Rouard, de
Dat, in zoverre, het middel niet kan schriftelijke verklaring (van eiser) en
worden aangenomen;
de conclusie van zijn raadsman" beOverwegende ten slotte dat uit het weringen bevatten die er niet in stonbestreden vonnis blijkt dat de recht- den of dat zij geen beweringen bevatbank op de door het openbaar minis- ten die er wel in stonden, maar
terie neergelegde stukken geen acht opkomt tegen de beoordeling van die
heeft geslagen om tot haar overtui- feitelijke gegevens van de zaak door de
ging te komen of om de keuze van de feitenrechter; dat zodanige grief geen
straf en de strafmaat te rechtvaardi- schending van de bewijskracht van de
akten oplevert;
. gen;
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Dat het middel faalt naar recht;
En overwegend.e dat de substantitHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. Chevalier - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. L. Boelpaepe,
Marche-en-Famenne.
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1° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN- NIEUWE
WET~ GEWIJZIGDE STRAF- VEROORDELING
- VOORWAARDE.

2° STRAF- ALGEMEEN.

STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- MISDRIJF- NIEUWE WET
- NIEUWE STRAF- WETTIGHEID.

1 o en 2° Het uerbod om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, dat is uoorgeschreuen bij art. 1,
KB. nr. 1, 24 okt. 1934, als gewijzigd bij
wet 2 juni 1998, is een bijkomende straf
en kan derhalue niet worden toegepast op
feiten die gepleegd zijn u66r de inwerkingtreding van uoornoemde wet. (Art. 2
Sw.)
(CATENA E.A. T. MAIZIERES E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.99.0192.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 januari 1999 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik;
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III. Op de voorziening van Christian Marnette :
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22
van 24 oktober 1934, gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 2 juni 1998, de
rechter het recht heeft om de veroordeling wegens een van de in de wet opgesomde misdrijven gepaard te laten
gaan van de ontzetting van het recht
om bepaalde functies, beroepen of
werkzaamheden uit te oefenen;
Overwegende dat die ontzetting niet
meer van rechtswege verbonden is aan
de veroordeling, maar door de rechter moet worden opgelegd voor de duur
die hij bepaalt en een bijkomende straf
is;
Overwegende dat luidens artikel 2,
eerste lid, van het Strafwetboek geen
Inisdrijfkan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld
voordat het misdrijf werd gepleegd;
Overwegende, derhalve, dat de rechters niet, zonder die regel te schenden, de bij de wet van 2 juni 1998 bepaalde straf hebben kunnen toepassen
op feiten die dagtekenen van v66r de
inwerkingtreding ervan;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende voor het overige
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, vernietigt het arrest, in zoverre het iedere eiser voor de
duur van tien jaar veroordeelt tot de
ontzetting, bedoeld in artikel 1 van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, gewijzigd bij artikel 3 van de
wet van 2 juni 1998; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
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iedere eiser in drie vierde van de kosten van zijn voorziening en laat het
overige vierde ten laste van de Staat;
zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
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Gelet op het arrest van het Hof van
12 maart 1986;

Over het eerste middel :
2 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaalAdvocaten: mrs. E. Swennen, E. Rousseau en M. Neve, Luik.
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- BEOORDELINGS-

Wat beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat de rechter bij de
raming van de waarde van de getroffene op de arbeidsmarkt niet enkel
acht dient te slaan op de inkomsten
voor de werkelijk gepresteerde arbeidsdagen, maar op grond van een feitelijke beoordeling daaraan de vergoedingen kan toevoegen die zijn gestort
voor de met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen;
Dat het middel, nu het opkomt tegen die raming, niet ontvankelijk is;

BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM MATERIELE SCHADE - WAARDE OP DE ARBEIDSMARKT- VASTSTELLING- CRITERIA.

De rechter dient bij de raming van de
waarde van de getroffene op de arbeidsmarkt niet enkel acht te slaan op de inkomsten voor de werkelijk gepresteerde
arbeidsdagen, maar kan op grond van
een feitelijke beoordeling daaraan de vergoedingen toevoegen die zijn gestort voor
de met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen (1).
(PUTSEYS
T. FEDERALE VERZEKERINGEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0225.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 14 oktober 1985, 9
december 1996 en 23 november 1998
in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
(1) Zie Cass., 17 dec. 1997, A.R. P.97 .558.F, nr.
562.

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis van 23 november 1998,
in zoverre het, wat de burgerrechtelijke rechtsvorderingen van de
tweede verweerster tegen de eisers betreft, uitspraak doet over de vergoeding van de materiele schade ten gevolge van de tijdvakken van tijdelijke
en algehele arbeidsongeschiktheid van
Michel Hallaert; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt iedere eiser in de helft van de kosten
van zijn voorziening en verwijst de
tweede verweerster in de andere helft;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Bergen; zitting houdende in hoger beroep.
2 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. De Bruyn en Simont.
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HERZIENING -

ALGEMEEN - BESLISSING
DIE SCHADEVERGOEDING HEEFT TOEGEKEND
AAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ- VERPLICHTING VOOR DE AANVRAGER TOT HERZIENING
DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT TUSSENKOMST
AAN TE MANEN- SANCTIE.

De partij die bij het Hof van Cassatie een
aanvraag tot herziening aanhangig
maakt van een veroordelende beslissing
die schadevergoeding heeft toegekend aan
een burgerlijke partij, moet, op straffe van
niet-ontvankelijkheid van de aanvraag,
de burgerlijke partij aanmanen om in
het geding tussen te komen (1). (Art. 444
Sv.)
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na aanmaning; bij gebreke daarvan, is
het arrest van het Hof van Cassatie
over de ontvankelijkheid van de aanvraag tot herziening ook voor haar bindend;
Overwegende dat uit die bepaling
blijkt dat de burgerlijke partij moet
worden aangemaand tussen te komen; dat, bij ontstentenis van een andere, door de wet aangewezen persoon, die rechtsvorm door eiser tot
herziening moet worden vervuld;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat een aanmaning is betekend aan Claudine Kirsch, burgerlijke partij;
Dat derhalve het verzoek niet ontvankelijk is;

(SPERA T. KIRSCH)
ARREST

(vertaling)

Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt verzoeker in de kosten.

(A.R. P.99.0537.F)

RET HOF; - Gelet op het door
Meester Philippe Gerard, advocaat
bij het Hof ondertekende en op 15
april 1999 op de gri:ffie neergelegde
verzoekschrift waarin Patrice Spera
vraagt dat het op 23 juni 1997 door
het Hof.van Beroep te Luik op tegenspraak gewezen en in kracht van gewijsde gegane arrest zou worden herzien;
Gelet op het gunstig en met redenen omkleed advies van meesters Leon
Hubert, Claude Philippart de Foy en
Marylise Wera, advocaten bij de
balie te Luik, die sedert tien jaar ingeschreven zijn op de tabel van de
Orde;
Overwegende dat artikel 444 van
het Wetboek van Strafvordering luidt
als volgt : de burgerlijke partij is gehouden in het geding tot herziening
tussen te komen bij wege van een verzoekschrift aan het Hofvan Cassatie, ingediend binnen twee maanden
(1) Cass., 25 okt. 1977, 259.

2 juni 1999 - 28 kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal Advocaat : mr. Gerard.
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENHOF VAN BEROEP- GEWETTIGDE VERDENKING- BEGRIP.

Wanneer het Hofvan Cassatie, op de vordering van de procureur-generaal tot verwijzing van een voor de kamer van inbeschuldigingstelling hangende zaak van
een hof van beroep naar een ander, vaststelt dat alle magistraten van dat hof van
beroep in de onmogelijkheid verkeren
recht te spreken zonder bij de partijen of·
bij derden gewettigde verdenking te wekken aangaande hun onafhankelijkheid en
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de onpartijdigheid van de te wijzen beslissing, verwijst het Hof de zaak naar een
ander hof van beroep (1). (Artt. 542, 544
en 545 Sv.)
(PROC.-GEN. TE LUIK IN ZAKE DE LA BRASSINE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0704.F)

RET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie, luidend als volgt :
"Aan de tweede kamer van het Hof
van Cassatie,
De ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij uiteen te
zetten dat de heer Marc de la Brassinne, advocaat-generaal bij het Hof
van Beroep te Luik, zich op 30 oktober 1996 voor mevrouw S. COELST,
onderzoeksrechter met opdracht bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik,
tegen onbekenden burgerlijke partij
heeft gesteld wegens laster en/of eerroof en zich op 24 juni 1998 tegen mevrouw Anne Thily, procureur-generaal
bij het Hof van Beroep te Luik, burgerlijke partij heeft gesteld wegens
schending van het beroepsgeheim, het
verrichten, door een ambtenaar of
openbaar officier, van een daad van
willekeur die inbreuk maakt op de
door de Grondwet gewaarborgde vrijheden en rechten in de zin van artikel151 van het Strafwetboek, krenking van de eer of de achting van
personen in de zin van de artikelen
443 en volgende van het Strafwetboek, alsook wegens ieder ander in
aanmerking te nemen misdrijf.
Bij beschikking van 6 april 1999
heeft de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik de
burgerlijke-partijstelling tegen mevrouw de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Luik niet ontv an(1) Zie Cass., 24 jan. 1989, A.R. 3048, nr. 306;
Cass., 14 nov. 1990, A.R. 8616, nr. 149; Cass., 19
april1994, A.R. P.94.0276.N, nr. 187; Cass., 11
okt. 1994, A.R. P94.1181.N, nr. 425; Cass., 28 mei
1997, A.R. P.97.0575.F, nr. 244.
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kelijk verklaard, de uitspraak over de
burgerlijke-partijstelling tegen onbekenden uitgesteld en de zaak, wat dat
punt betreft, verdaagd naar de terechtzitting van 7 juni 1999.
Bij akte van 7 april 1999 en bij akte
van 19 april1999 hebben respectievelijk de procureur des Konings bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik
en de heer Marc de la Brassinne verklaard tegen die beschikking hoger beroep in te stellen.
Wegens de banden die er bestaan
tussen, enerzijds, de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Luik en de burgerlijke partij, en, anderzijds, alle magistraten van dat hof,
verkeren laatstgenoemden in de onmogelijkheid recht te spreken zonder, althans bij de partijen of bij derden, gewettigde verdenking te wekken
aangaande hun onafhankelijkheid of
de onpartijdigheid van hun beslissingen.
Derhalve bestaat er grond om de
zaak met notitienummer 52.99.2218/96
van het parket van de procureur des.
Konings te Luik en met notitienummer 197/96 van mevrouw de onderzoeksrechter met opdracht Coelst
te Luik te onttrekken aan het Hofvan
Beroep te Luik, en te bevelen dat de
zaak naar een ander hof van beroep
wordt verwezen.
Om die redenen,
Gelet op de artikelen 542 en 545 van
het Wetboek van Strafvordering, vordert de ondergetekende procureurgeneraal dat het den Hove moge behagen voornoemde zaak te onttrekken
aan het Hof van Beroep te Luik en de
verwijzing van die zaak naar een ander hof van beroep te bevelen.
Brussel, 18 mei 1999.
De procureur-generaal,
(get.) J.M. Piret"
Gelet op artikel 542 van het Wethoek van Strafvordering, met aanneming van de gronden van die vordering;
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Om die redenen, onttrekt de zaak
aan het Hofvan Beroep te Luik waarbij die zaak aanhangig was gemaakt
ingevolge de hogere beroepen die op 7
en 19 april1999 respectievelijk door
het openbaar rninisterie en Marc de la
Brassinne bij het Hof van Beroep te
Luik zijn ingesteld tegen de op 6 april
1999 gewezen beschikking van de
raadkarner van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik; beveelt dat voornoemde zaak wordt verwezen naar de
karner van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Brussel.
2 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Riemaecker, advocaat-generaal.

anderzijds, dat de godsdienstige discipline en rechtsmacht op die bedienaars
van de eredienst alleen door dezelfde overheid en overeenkomstig dezelfde regels
kunnen worden uitgeoefend (1)_ (Art. 21
Gw. 1994.)
3° en 4 o Wanneer de geestelijke overheid een
bedienaar van de eredienst zijn taak heeft
ontnomen, is de rechter niet, zelfs niet in
kort geding, bevoegd om op grond van de
rechten van de mens of het recht van verdediging te bevelen dat de betrokkene zijn
pastorale taak verder zou vervullen. (Art.
21 Gw. (1994).)
(HUARD T. B... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0081.F)
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1° EREDIENST- INTERNE ORGANISATIEAUTONOMIE- GRONDWET (1994), ARTIKEL 21
-GEVOLGEN.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1
TOT 99) - ARTIKEL 21 - EREDIENST - INTERNE ORGANISATIE -AUTONOMIE- GEVOLGEN.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK- BEDIENAAR VAN DE EREDIENST -AFZETTING DOOR DE GEESTELIJKE OVERHEID TOETSING DOOR DE RECHTER- GRENZEN.

4o RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- BEDIENAAR VAN DE EREDIENST - AFZETTING DOOR DE GEESTELIJKE
OVERHEID- TOETSING DOOR DE RECHTERGRENZEN.

1o en 2° Uit het in art. 21 Gw. neergelegde

beginsel dat elke godsdienst uri} haar eigen organisatie inricht, valt a( te leiden, enerzijds, dat de benoeming en de af
zetting van bedienaren van een eredienst
alleen maar door de bevoegde geestelijke overheid kunnen geschieden, overeenkomstig de regels van de eredienst, en

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik, rechtdoende op verwijzing;
Gelet op het arrest van het Hofvan
20 oktober 1994 (2);
Over het middel : schending van artikel21 van de Grondwet,
doordat het arrest "beslist dat (verweerder) zijn bisschoppelijke (lees : pastorale)
taak mag blijven vervullen na 1 januari
1991", op grond "dat (verweerder) al velejaren in het bisdom Doornik een pastorale
taak vervulde, toen de bisschop (eiser) hem,
bij schrijven van 17 november 1990 te kennen gaf dat hij hem alle jurisdictie in het
bisdom ontnam en dat hij derhalve niet
meer op de weddestaten zou voorkomen;
( ... ) dat zowel krachtens een algemeen
rechtsbeginsel als krachtens artikel6.1 van
het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van ·de mens en de fundamentele vrijheden, eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht heeft op de eerbiediging
van zijn recht van verdediging en op een
billijke behandeling van zijn zaak; dat volgens het kerkelijk recht de ontneming van
een bediening, dat immers een misdrijf is,
(1) Cass., 20 okt. 1994, A.R. C.93.0238.F, nr.
443.
(2) Zie noot 1.
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niet dan volgens het recht mag worden opgelegd (zie canon 196, § 1); dat canon 50
een illustratie vormt van de bovengenoemde beginselen; dat het immers vermeldt dat de overheid, alvorens een bijzonder decreet uit te vaardigen, de nodige
inlichtingen en bewijzen moet verzamelen en, voor zover zulks mogelijk is, degenen moet horen die in hun rechten kunnen zijn geschaad; het geannoteerde
Wetboek van kerkelijk recht in verband met
canon 50 van dat wetboek, als elementaire maatregel van goed beleid, bepaalt dat
de uitvoerende overheid met name, alvorens het decreet uit te vaardigen, de bewijzen en de passende gegevens moet verzamelen als zij van plan is langs
administratieve weg een straf op te leggen, en degenen moet horen die door het
decreet eventueel in hun rechten zijn geschaad, ongeacht of het degene betreft op
wie het decreet betrekking heeft dan wel of
het derden betreft; dat (eiser) te dezen bij
voornoemd schrijven van 17 november 1990
een einde heeft gemaakt aan de tussen hem
en (verweerder) bestaande betrekkingen,
wat tot onmiddellijk gevolg had dat voornoemde (verweerder) de bezoldiging verloor voor de prestaties die hem werden outnomen; dat het niet aan het hof (van
beroep) staat te oordelen of (eiser) aldan
niet het recht had voornoemde betrekkingen te verbreken en ofhij zodoende gehandeld heeft in strijd met de regels van gemeen recht of de specifieke procedureregels
van het kerkelijk recht; dat het voldoende
is vast te stellen dat (eiser), door een eenzijdige handeling, waarover de feitenrechter
zal moeten oordelen, (verweerder) een recht
heeft ontnomen waarop laatstgenoemde
klaarblijkelijk aanspraak kon maken, zonder dat hij verweer heeft kunnen voeren
overeenkomstig de hierboven aangevoerde
beginselen; dat derhalve (verweerder) voorlopig moet worden hersteld in zijn rechten ... ",

terwijl artikel21 van de op 17 februari
1994 gecoordineerde Grondwet, waarin het
beginsel van de scheiding van Kerk en
Staat is neergelegd bepaalt dat "de Staat
niet het recht heeft zich te bemoeien met de
benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst ... "; het Hof in zijn
arrest van 20 oktober 1994 beslist heeft dat
uit het aldus in artikel 21 van de Grondwet vastgelegde beginsel dat elke godsdienst vrij haar eigen organisatie inricht,
valt af te leiden, enerzijds, dat de benoeming en de afzetting van de bedienaren van
een eredienst aileen maar door de bevoegde
geestelijke overheid kunnen geschieden
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overeenkomstig de regels van de eredienst,
en, anderzijds, dat de godsdienstige discipline en rechtsmacht op die bedienaren van
de eredienst aileen door dezelfde overheid overeenkomstig dezelfde regels kunnen worden uitgeoefend; de bevoegdheid
van eiser om verweerder, die lid is van de
clerus van de katholieke eredienst, de hem
in het bisdom Doornik toevertrouwde pastorale taak en jurisqictie te ontnemen, niet
wordt betwist en ten minste impliciet wordt
aangenomen in het bestreden arrest; het
hofvan beroep, gelet op het in artikel21
van de Grondwet gehuldigde beginsel van
niet-inmenging van de Staat in de interne
organisatie van de erediensten, derhalve,
niet het recht had te oordelen over de billijkheid van de procedure die tot de beslissing van eiser heeft geleid; het hof van beroep, nu het beslist dat verweerder geen
verweer had kunnen voeren overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging en de in artikel6.1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden neergelegde beginselen, waarvan het Wetboek van kerkelijk recht een illustratie vormt, en nu het
verweerder op die grond voorlopig in zijn
rechten herstelt, artikel21 van de Grondwet schendt :

Overwegende dat de beslissing
waartegen het middel gericht is, onverenigbaar is met het verwij zend arrest van 20 oktober 1994;
Dat het middel dezelfde strekking
heeft als het derde middel, dat door dit
arrest wordt aangenomen;
Dat, derhalve, de zaak moet worden onderzocht door de verenigde kamers van het Hof;
Overwegende dat artikel 21 van de
Grondwet bepaalt dat de Staat niet
het recht heeft zich te bemoeien met
de benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst; dat uit
dat aldus vastgestelde beginsel dat
elke godsdienst vrij haar eigen organisatie inricht, valt af te leiden, enerzijds, dat de benoeming en de afzetting van de bedienaren van een
eredienst aileen maar door de bevoegde geestelijke overheid kunnen geschieden overeenkomstig de regels van
de eredienst, en, anderzijds, dat de
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godsdienstige discipline en rechtsmacht op die bedienaren van de eredienst aileen door dezelfde overheid
overeenkomstig dezelfde regels kunnen worden uitgeoefend;
Overwegende dat het bestreden arrest niet uitsluit dat eiser bevoegd was
om aan verweerder de hem toevertrouwde jurisdictie en pastorale taak
te ontnemen; dat niet wordt betoogd
dat er tegen die bisschoppelijke beslissing een beroep naar kerkelijk
recht is ingesteld;
Overwegende dat het bestreden arrest, op grond van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
en bepaalde regels van het kerkelijk
recht, beslist "dat het voldoende is vast
te stellen dat (eiser) door een eenzijdige handeling, waarover de feitenrechter zal moeten oordelen, (verweerder) een recht ontnomen heeft waarop
laatstgenoemde klaarblijkelijk aanspraak kon maken, zonder dat hij verweer heeft kunnen voeren overeenkomstig de hierboven aangevoerde
beginselen";
Overwegende dat, krachtens het bovengenoemde grondwettelijk beginsel, het hof van beroep niet, zelfs niet
in kort geding, bevoegd was om te bevelen dat verweerder zijn pastorale
taak verder zou vervullen;
Dat het middel gegrond is;
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Wetboek zal voegen naar de beslissing van het Hof betreffende het in het
middel opgeworpen en door dat hof beslechte rechtspunt.
3 juni 1999 - Verenigde kamers - voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal-Advocaten: mrs. De
Bruyn, Draps, Nelissen Grade.

Nr. 331
VERENIGDE KAMERS -

3 juni 1999

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS- ElSER- GEEN PARTIJ IN DE BESTREDEN BESLISSING- ONTVANKELIJKHEID.

2° RECHTERLIJKE TUCHT -

TUCHTRECHTELIJKE OVERHEDEN- MINISTER VAN
JUSTITIE- BEROEP- BEVOEGDHEID- RAAO
VAN STATE.

3o BEVOEGDHEID EN AANLEG
TUCHTZAKEN- BEVOEGDHEID - RECHTERLIJKE TUCHT- MINISTER VAN JUSTITIE -BEROEP- RAAO VAN STATE.

4° RAAD VAN STATE - BEVOEGDHEID RECHTERLIJKE TUCHT- MINISTER VAN JUSTITlE - BEROEP.

1o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verklaart het arrest bindend voor de Belgische Staat; verwijst
de zaak naar het Hof van Beroep te
Brussel; zegt dat voornoemd rechtscollege zich met toepassing van
artikel 1120 van het Gerechtelijk

van een eiser die geen partij is in de bestreden beslissing (1). _
2°, 3° en 4° Niet het Hofvan Cassatie maar

de Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over de beroepen tegen de
tuchtmaatregelen, die de minister van
Justitie als bestuurlijke overheid treft
t.a.v. een magistraat. (Artt. 608 tot 610
Ger.W.; art. 14 Wet Raad van State.)
(1} Cass., 9 sept. 1993, A.R. 9608, nr. 339.
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(BELGISCHE STAAT - MJN. V. JUSTITIE, VICEEERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BEGROTINGT. G... )
ARREST

(V(!rtaling)

(A.R. C.98.0559.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 1998 gewezen door de Raad van State, afdeling administratie;
I. In zoverre de voorziening door
Herman Van Rompuy is ingesteld in
zijn hoedanigheid van vice-eerste minister en minister van Begroting die
de bevoegdheden van de minister van
Justitie uitoefent :
Over het door het openbaar ministerie tegen de voorziening opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
waarvan overeenkomstig artikel1097
van het Gerechtelijk Wetboek kennis
is gegeven en volgens hetwelk eiser de
voorziening in persoonlijke naam heeft
ingesteld ofschoon hij in die hoedanigheid geen partij is bij de bestreden beslissing :
Overwegende dat in de regel niemand zich tegen een beslissing in cassatie kan voorzien, als hij in de zaak
niet in dezelfde hoedanigheid verscheen als voor de rechter die ze gewezen heeft;
Overwegende dat het arrest uitspraak doet in de zaak van verweerder tegen de Belgische Staat, die vertegenwoordigd wordt door de minister
van Justitie en door de vice-eerste minister en minister van Begroting;
Dat eiser voor de Raad van State in
de zaak slechts de Belgische Staat vertegenwoordigde en niet optrad in eigen naam;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;

II. In zoverre de voorziening is ingesteld door de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van
Begroting die de bevoegdheden van de
minister van Justitie uitoefent :
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Over het middel : schending van de artikelen 10, 11, 144, 145, 153 van de op 17
februari 1994 gecoordineerde Grondwet, 7,
14 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoordineerde wetten op de
Raad van State, 414, 608, 610, 1088 van
het Gerechtelijk Wetboek en 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
doordat het arrest, bij de uitspraak over
het beroep tot schorsing dat verweerder had
ingesteld tegen een door de eerste eiser op
grond van artikel414, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek gewezen tuchtrechtelijke beslissing, de Raad van State bevoegd verklaart; dat het arrest, na erop te
hebben gewezen dat een exceptie van onbevoegdheid was opgeworpen op grond van
de artikelen 610 en 1088 van het Gerechtelijk Wetboek, de exceptie verwerpt op
grond "dat de Grondwet het statuut van de
rechters duidelijk onderscheidt van dat van
de ambtenaren van het openbaar ministerie; dat artikel 152 van de Grondwet luidt
als volgt : 'De rechters worden voor het leven benoemd (...). Geen rechter kan uit zijn
ambt worden ontzet of worden geschorst
dan door een vonnis. De overplaatsing van
een rechter kan niet geschieden dan door
een nieuwe benoeming en met zijn toestemming'; dat artikel153 daarentegen het
volgende bepaalt : 'De Koning benoemt en
ontslaat de ambtenaren van het openbaar
ministerie bij de hoven en rechtbanken'; dat
laatstgenoemde bepaling in verband moet
worden gebracht met artikel 107 van de
Grondwet naar luid waarvan de Koning 'de
ambtenaren benoemt bij het algemeen bestuur en bij de buitenlandse betrekkingen'; dat de bevoegdheid om te benoemen,
in beginsel, blijkens een vaste rechtspraak
van de Raad van State, de bevoegdheid insluit om te ontslaan; dat uit de vorenaangehaalde grondwetsb.epalingen volgt dat
de tuchtregeling voor de ambtenaren van
het openbaar ministerie niet kan worden
gelijkgesteld met die welke geldt voor de·
rechters; dat afzetting de zwaarste tuchtstraf is; dat de bevoegdheid om ze op te leggen de bevoegdheid insluit om minder
zware tuchtstraffen op te leggen, zowel ten
aanzien van ambtenaren van het openbaar ministerie als ten aanzien van ambtenaren; dat de wet, te dezen artikel414
van het Gerechtelijk Wetboek, door aan de
procureur-generaal bij het hof van beroep
de bevoegdheid toe te kennen om lichtere
straffen op te leggen aan de onder hem
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staande magistraten van het openbaar ministerie, niet aldus kan worden uitgelegd
dat ze zou hebben afgeweken van de grondwettelijke bevoegd heden van de Koning of
van de Minister van Justitie die toezicht
houdt op de leden van het openbaar ministerie; dat het niet wordt betwist dat de
Koning, wanneer hij een ambtenaar van
het openbaar ministerie benoemt, een administratieve overheid is in de zin van artikel 14, eerste lid, van de op 12 januari
1973 gecoordineerde wetten op de Raad van
State; dat zulks ook het geval is wanneer
Hij het tegenovergestelde doet, namelijk
een ambtenaar van het openbaar ministerie afzet; dat ook de minister die een lichtere tuchtstraf oplegt moet worden geacht te handelen als een administratieve
overheid; dat van de regel dat de Raad van
State bevoegd is uitspraak te doen over het
beroep tot nietigverklaring van een dergelijke maatregel enkel kan worden afgeweken bij een uitdrukkelijke bepaling van de
wet; dat artikel610 van het Gerechtelijk
Wetboek luidt als volgt : 'Het Hofvan Cassatie neemt kennis van vorderingen tot nietigverklaring van de handelingen waardoor rechters en ambtenaren van het
openbaar ministerie, alsook tuchtrechtelijke overheden van ministeriele ambtenaren en van de balie, hun bevoegdheid machten hebben overschreden'; dat een minister
niet kan worden gelijkgesteld met een van
de in die bepaling opgesomde categorieen
van overheden; dat koninklijk commissariB voor de gerechtelijke hervorming Van
Reepinghen zich trouwens als volgt uitgelaten heeft : 'Wat de voorziening in cassatie betreft, is er geen reden toe daaraan bijzondere bepalingen te wijden. De
tuchtbeslissingen die vonnissen zijn, kunnen het voorwerp worden van een voorziening overeenkomstig artikel 611 (lees : 608)
van het Gerechtelijk Wetboek. Als rechterlijke beslissingen kunnen ze onderworpen worden aan het Hofvan Cassatie wegens machtsoverschrijding, krachtens
artikel612 (lees: 610)' (verslag, p. 118); dat
de bestreden handeling geen vonnis en geen
rechterlijke beslissing is; dat de ratio legis van artikel610 geen steun biedt aan de
stelling (van de tweede eiser); dat (de
tweede eiser) tenslotte, door de bestreden
handeling, niet heeft deelgenomen aan de
uitoefening van de rechterlijke macht, zodat noch het organiek criterium noch het
functioneel criterium grond oplevert om de
bevoegdheid van de Raad van State uit te
sluiten; dat de moeilijkheden die het gevolg zijn van de dualiteit in het tuchtrecht
waarop (de tweede eiser) wijst, enkel kun-
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nen worden beschouwd als een kritiek op
de wet; dat de exceptie van onbevoegdheid wordt verworpen",

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 14, eerste lid, van de gecoordineerde
wetten op de Raad van State,"de afdeling (administratie), bij wijze van arresten, uitspraak doet over de beroepen tot
nietigverklaring wegens overtreding van
hetzij substantiele, hetzij op stra:ffe van nie~
tigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de
onderscheiden administratieve overheden of tegen de administratieve beslissingen in betwiste zaken"; krachtens artikel
608 van het Gerechtelijk Wetboek, "het Hof
van Cassatie kennisneemt van de beslissingen in laatste aanleg die voor het hof
worden gebracht wegens overtreding van de
wet of wegens schending van substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen" en krachtens artikel 610 van
hetzelfde Wetboek ''het Hof van Cassatie
kennisneemt van vorderingen tot nietigverklaring van de handelingen waardoor
rechters en ambtenaren van het openbaar
ministerie, alsook tuchtrechtelijke overheden van ministeriele ambtenaren en van de
balie, hun bevoegdheid mochten hebben
overschreden"; de procureur-generaal bij
het hof van beroep of (de procureurgeneraal) bij het Hofvan Cassatie trouwens krachtens artikel 414, eerste en
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de
onder hen staande magistraten van het
openbaar ministerie als tuchtstraf de waarschuwing, de enkele censuur en de censuur van berisping kan opleggen; het beroep tot nietigverklaring van een dergelijke
beslissing moet worden gebracht voor (het)
Hofvan Cassatie; artikel414, derde lid, van
het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt :
"Evenzo kan de Minister van Justitie elke
ambtenaar van het openbaar ministerie
waarschuwen en censureren of aan de Koning voorstellen hem te schorsen of af te
zetten"; voomoemd artikel aldus aan de Minister van Justitie twee bevoegdheden toekent, te weten de bevoegdheid om rechtstreeks tuchtstra:ffen op te leggen aan de
ambtenaren van het openbaar ministerie, (in welk) &"eval zijn bevoegdheid gelijkenis vertoont met die welke de procureurgeneraal bij het hof van beroep en de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie uitoefenen overeenkomstig artikel414,
eerste en tweede lid, of de bevoegdheid om
de schorsing of de afzetting van de ambtenaren van het openbaar ministerie voor
te stellen aan de Koning; hij in dat geval in
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zekere zin een onrechtstreekse tuchtrechtelijke bevoegdheid uitoefent, daar de uiteindelijke beslissing bij de Koning berust;
de Minister van Justitie, wanneer hij zijn
rechtstreekse tuchtrechtelijke bevoegdheid uitoefent, niet optreedt als administratieve overheid in de zin van artikel14
van de gecoordineerde wetten op de Raad
van State, maar wel als een tuchtoverheid
en een beslissing wijst in de zin van artikel608 van het Gerechtelijk Wetboek of althans een handeling verricht in de zin van
artikel610 van het Gerechtelijk Wetboek;
die bevoegdheid in geen enkel opzicht verschilt van de bevoegdheid die de procureurgeneraal bij het hof van beroep of de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie uitoefent ten aanzien van de onder hen
staande ambtenaren van het openbaar ministerie (artikel414, eerste en tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek); de artikelen 417 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek die de tuchtprocedure regelen,
trouwens geen onderscheid maken naar gelang de straf door de procureur-generaal
dan wel door de minister van Justitie wordt
opgelegd; het uitgesloten is dat de juridische regeling verschillend zou zijn naargelang van de overheid die de tucht straf
heeft opgelegd aan het betrokken lid van
het openbaar ministerie; het arrest derhalve ten onrechte de rechtstreekse tuchtrechtelijke bevoegdheid van de Minister
van Justitie gelijkstelt met die welke de Koning uitoefent op grond van de artikelen
107 en 153 van de Grondwet; de beslissing, die de Minister van Justitie neemt op
grond van artikel 414, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek wel degelijk een beslissing is in de zin van artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek of althans een handeling in de zin van artikel610 van dat
wetboek; de Raad van State dus niet bevoegd is om kennis te nemen van een beroep tegen een dergelijke beslissing of een
dergelijke handeling; het arrest waarbij de
Raad van State zich bevoegd verklaart om
kennis te nemen van verweerders beroep
tegen de tuchtrechtelijke beslissing van 20
juli 1998, bijgevolg zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt en aldus de in het middel vermelde bepalingen schendt (schending van de artikelen 144, 145, 153 van de
Grondwet, 7, 14 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State, 414, 608, 610 en
1088 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het arrest, nu het de in
het middel aangegeven bepalingen, meer
bepaald de artikelen 414 en volgende, 608,
610, 1088 van het Gerechtelijk Wetboek en
14 van de gecoordineerde wetten op de
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Raad van State aldus uitlegt dat de
tuchtrechtelijke beslissing, die de Minister van Justitie rechtstreeks neemt op
grond van artikel414, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, niet aan het toezicht van (het) Hof (van Cassatie) mag worden onderworpen, terwijl dezelfde beslissing, als ze door de procureur-generaal bij
het hofvan beroep ofbij het Hofvan Cassatie genomen wordt op grond van artikel414, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wel aan het toezicht
van (het) Hof (van Cassatie) moet worden onderworpen, de gelijkheid onder de
burgers miskent door een discriminatie in
te voeren al naar gelang de ambtenaren
van het openbaar ministerie worden gestraft door de procureurs-generaal van wie
zij afhangen dan wel door de Minister van
Justitie; het aldus een ongelijke behandeling schept tussen categorieen van personen die in dezelfde toestand verkeren, zonder dat die ongelijke behandeling gegrond
is op een objectief of redelijk criterium
(schending van de artikelen 10, 11 van de
Grondwet en 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden); ingeval het Hof
het eerste onderdeel niet gegrond verklaart,
de eisers (het Hof) verzoeken de in het dictum van deze voorziening opgenomen prejudiciele vraag te stellen :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 14, eerste lid, van de op 12 januari 1973 gecoordineerde wetten op de Raad van
State bepaalt dat de afdeling administratie van de Raad van State, bij
wijze van arresten, uitspraak doet over
de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantitile, hetzij op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen
van· de onderscheiden administratieve overheden;
Dat, wanneer een akte of reglement
van een administratieve overheid vatbaar is voor nietigverklaring op grond
van voornoemd artikel 14, eerste lid,
de Raad van State volgens artikel 17,
§ 1, eerste lid, van die wetten als enige
de schorsing kan bevelen van de tenuitvoerlegging ervan;
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Overwegende dat het arrest uitSpraak doet over de vordering tot
schorsing die verweerder, magistraat
van het openhaar ministerie, heeft ingesteld tegen de ministeriele heslissing van 20 juli 1998 waarhij hem als
tuchtstraf de enkele censuur wordt opgelegd;
Overwegende dat artikel414, derde
lid, van het Gerechtelijk Wethoek
hepaalt dat de minister van Justitie
elke amhtenaar van het openhaar
ministerie kan waarschuwen en censureren of aan de Koning kan voorstellen hem te schorsen of af te
zetten;
Overwegende dat de aldus aan de
minister van Justitie toegekende
tuchtrechtelijke hevoegdheid voortvloeit uit het gezag dat hij krachtens
de artikelen 142, eerste lid, en 143,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek uitoefent over de procureurgeneraal hij het Hof van Cassatie en
over de procureur-generaal hij het hof
van heroep, onder wier toezicht en Ieiding de respectievelijk onder hen
staande magistraten van het openhaar ministerie hun amht uitoefenen;
Dat de reden van die hevoegdheid
moet worden gezocht in het feit dat de
minister van Justitie aan het parlement verantwoording verschuldigd is
over de vervulling, door het openhaar
ministerie, van de uitvoerende functies die de Natie aan dat korps van
magistraten heeft opgedragen;
Overwegende dat de minister van
Justitie, wanneer hij van zijn tuchtrechtelijke hevoegdheid gehruik maakt
om een magistraat van het openhaar
ministerie te waarschuwen of te censureren, optreedt als een administratieve overheid in de zin van het
hovenaangehaalde artikel14, eerste
lid, van de gecoordineerde wetten op
de Raad van State;
Dat de omstandigheid dat de
procureur-generaal hij het Hof van
Cassatie en de procureur-generaal bij
het hof van heroep, krachtens artikel414, eerste en tweede lid, van het
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Gerechtelijk Wethoek, hevoegd zijn om
de waarschuwing, de enkele censuur
en de censuur met herisping als tuchtstraf op te leggeii aan de in die hepalingen genoemde magistraten, met inachtneming van het daarin vastgestelde onderscheid, geen weerslag
heeft op de hoedanigheid waarin de
minister van Justitie optreedt, wanneer hij een dergelijke sanctie oplegt
aan een amhtenaar van het openhaar
ministerie;
Overwegende, enerzijds, dat de minister van Justitie niet hehoort tot
de overheden waarvan sprake is in artikel 610 van het Gerechtelijk Wethoek;
Dat, anderzijds, zoals onder meer
hlijkt uit de artikelen 14, eerste lid,
van de gecoordineerde wetten op de
Raad van State en 609, 2·, van het Gerechtelijk Wethoek, de beslissingen van
de administratieve overheden niet
worden vermeld in artikel 608 van dat
wethoek, dat aileen hetrekking heeft
op de heslissingen van de rechterlijke
overheden;
Overwegende dat de minister van
Justitie, wanneer hij een tuchtmaatregel treft tegen een magistraat
van het openhaar ministerie, niet deelneemt aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht;
Overwegende dat de Raad van State
heslist, enerzijds, dat de minister die
de minister van Justitie heeft vervangen, te dezen opgetreden is als een administratieve overheid in de zin van
artikel 14, eerste lid, van de gecoordineerde wetten op de Raad van State,
anderzijds, dat de hestreden handeling wegens het voorwerp waarop ze
hetrekking heeft, niet onttrokken is
aan de controle van de Raad van
State, "zodat noch het organieke noch
het functionele criterium grand oplevert om de hevoegdheid (van de Raad)
uit te sluiten"; dat de Raad aldus de
heslissing waarhij de door eiser opgeworpen exceptie van onhevoegdheid
wordt afgewezen naar recht heeft verantwoord;
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Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel niet
betoogt dat het arrest de aangevoerde
bepalingen van de Grondwet en van
het Verdrag schendt door de Raad van
State bevoegd te achten om kennis te
nemen van verweerders beroep;
Dat die beslissing naar recht is verantwoord door de overwegingen waartegen het eerste onderdeel vergeefs opkomt, zodat het tweede onderdeel niet
tot cassatie kan leiden en derhalve
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat, nu het onderdee! niet ontvankelijk is om redenen
die eigen zijn aan de rechtspleging
voor het Hof, de door eiser voorgestelde prejudiciele vraag niet hoeft te
worden gesteld aan het Arbitragehof;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
3 juni 1999 - Verenigde kamers - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Nelissen
Grade en Biitzler.

Nr. 332
VERENIGDE KAME]RS -

3 juni 1999

1o CASSATIEBEROEP- ARRESTEN RAAD
VAN STATE - ARRESTEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP -ADMINISTRATIEF KORT
GEDING- BESLISSING OVER DE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE OVERHEDEN.

2° RAAD VAN STATE -

ARRESTEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP -ADMINISTRA·
TIEF KORT GEDING- BESLISSING OVER DE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE OVERliEDEN.
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1o en 2° Is een arrest dat bij het Hof van
Cassatie aanhangig kan worden gemaakt,
het arrest waarbij de afdeling administratie van de Raad van State, op de vordering tot schorsing van een akte van de
administratieve overheid, uitspraak doet
over de grenzen van zijn bevoegdheid ten
aanzien van de bevoegdheid van de
rechtscolleges van de Rechterlijke Macht
(1). (Artt. 609, 2°, Ger.W., 33 Wet Raad
van State.)
(AANNEMINGSBEDRIJF AERTSSEN N.V: E.A. T. INTERCOMMUNALE VERENIGING LAND VAN AALST)
ARREST

(A.R. C.98.0298.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1998 door de
Raad van State, afdeling administratie, gewezen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de eiseressen op 2 juni 1998
een verzoek hebben ingediend waarbij zij bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing hebben gevorderd van de tenuitvoerlegging van de
"gunningsbeslissing van de cbva Intercommunale Vereniging Land van
Aalst d.d. 21 april 1998 waarbij zij in
haar hoedanigheid van aanbestedende dienst, beslist heeft om de
overheidsopdracht voor het inrichten van een stortput fase 3 op de stortplaats van de Intercommunale Ilva te
Vlierzele aan de Tijdelijke vereniging Couwbergs-Laeremans te gunnen";
Dat uit het arrest blijkt dat de in
het geding zijnde opdracht het voorwerp heeft uitgemaakt van een algemene offerteaanvraag; dat de eiseressen hebben ingeschreven; dat zij de
opdracht niet hebben gekregen en dat
die op 21 april1998 is toegewezen aan
"de tijdelijke vereniging CouwbergsLaeremans";
(1) Zie Cass., 15 okt. 1993, A.R. C.93.0045.N,
nr. 411, en de conclusie van eerste advocaatgeneraal D'Hoore.

Nr. 332

HOF VAN CASSATIE

775

Dat het arrest voorts vermeldt dat Intercommunale Vereniging "Land van
de uitvoeringstermijn 60 dagen be- Aalst" van 21 april1998, waarbij zij in haar
draagt en dat het werk op 2 juni 1998 hoedanigheid van aanbestedende dienst besliste om de overheidsopdracht voor het inaangevat blijkt te zijn;
richten van een stortput fase 3 op de stortOver het door de verweerster sub 3 plaats van de Intercommunale Ilva te
opgeworpen middel van niet- Vlierzele aan de tijdelijke vereniging
ontvankelijkheid van de voorziening : Couwbergs-Laeremans te gunnen, verhet arrest steunt niet op enige werpt op grond :
bevoegdheidsgrond maar op een daar"dat de Raad zich niet kan Iaten overvan onderscheiden ontvankelijkheids- tuigen door (de) argumentatie (van eisegrond, zodat het cassatieberoep niet ressen); dat de uitvoering van de opdracht
gericht is tegen een arrest van de een aanvang heeft genomen en dat het niet
Raad van State waarin uitspraak de Raad van State is die die uitvoering kan
stilleggen; dat de reden voor dat onvermowordt gedaan over de respectieve be- gen
is dat tussen de beslissing tot toewijvoegdheid van de afdeling administra- zing van een overheidsopdracht, eenzijtie van de Raad van State en van de dige onder de schorsings- en verrechtscolleges van de Rechterlijke nietigingsbevoegdheid van de Raad van
State vallende rechtshandeling, enerzijds
Macht:
de uitvoering van die opdracht anderOverwegende dat het arrest van de en
zijds de overeenkomst staat tussen het beRaad van State het verzoekschrift tot stuur dat toewijst en degene aan wie het
schorsing verwerpt onder meer op toewijst; dat de uitvoering van de opdracht
grond dat de Raad van State zijn niet tot de uitvoering van de beslissing tot
bevoegdheidsgrens "zou overschrij- toewijzing behoort, maar tot de uitvoeden wanneer hij zich een oordeel zou ring van de overeenkomst; dat de Raad stil
aanmatigen niet over de uitvoerbaar- dient te houden bij de bevoegdheidsgrens
heid in rechte van de toewijzings- die de zijne is, te weten het door de beoordeling van de toewijzingsbeslissing vrijbeslissing door het sluiten van de over- waren
het recht op herstel in natura
eenkomst met degene aan wie van wievan
aanspraken maakt op het verkrijtoegewezen is maar over de uitvoer- gen van een overheidsopdracht; dat hij die
baarheid in rechte van de gesloten grens zou overschrijden wanneer hij zich
overeenkomst door het verwezenlij- een oordeel zou aanmatigen niet over de
ken van de opdracht", en op grond dat uitvoerbaarheid in rechte van de
"bij ontstentenis van een moeilijk te toewijzingsbeslissing door het sluiten van
herstellen ernstig nadeel dat de Raad een overeenkomst met degene aan wie
is, maar over de uitvoerbaarkan verhelpen, de vordering moet wor- toegewezen
heid in rechte van de gesloten overeenden afgewezen";
komst door het verwezenlijken van de opDat de Raad van State zodoende uit- dracht;
spraak doet over de grenzen van zijn
(... ) dat bij ontstentenis van een moeibevoegdheid ten aanzien van de be- lijk te herstellen emstig nadeel dat de Raad
voegdheid van de rechtscolleges van de kan verhelpen, de vordering moet worRechterlijke Macht;
den afgewezen",
Dat het middel van niet-ontvanterwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
17, § 1 van de gecoordineerde wetten van
kelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 14, 17, §§ 1 en
2 van de gecoordineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2,
702, 3° en 1138, 2° van het Gerechtelijk
Wethoek,
doordat de Raad van State bij het bestreden arrest van 15 juni 1998 de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de gunningsbeslissing van de

12 januari 1973 op de Raad van State de
Raad van State als enige de schorsing van
de tenuitvoerlegging kan bevelen van een
akte of reglement van een administratieve overheid, wanneer deze vatbaar is
voor vernietiging;
indien deze bevoegdheid niet verder reikt
dan de mogelijkheid tot schorsing van tenuitvoerlegging der administratieve handeling, waarvan gelijktijdig de nietigverklaring wordt nagestreefd, met uitsluiting van
de schorsing van de tenuitvoerlegging van
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de overeenkomst welke daaropvolgend gesloten wordt, maatregel die tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechter behoort,
deze bevoegdheid weliswaar blijft bestaan
ook nadat dergelijke overeenkomst werd gesloten;

zodat, in zoverre het bestreden arrest aldus moet worden gelezen dat de Raad van
State oordeelt niet bevoegd te zijn om de
schorsing van de administratieve rechtshandeling, in casu een gunningsbeslissing,
te bevelen wanneer de uitvoering van de
opdracht reeds een aanvang heeft genomen, het bestreden arrest niet naar recht
is verantwoord, nu dergelijke bevoegdheidsbeperking niet in de wet is opgenomen
(schending van artikelen 14 en 17, § 1, van
de gecoordineerde wetten van 12 januari
1973 op de Raad van State);
tweede onderdeel, blijkens artikel 17 van
de gecoordineerde wetten van 12 januari
1973 op de Raad van State laatstgenoemde
bevoegd is om de schorsing te bevelen van
de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement vatbaar voor vernietiging krachtens artikel 14, eerste lid, op voorwaarde
dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van
de akte of het reglement een moeilijk te
herstellen ernstig nadeel kan berokkenen, m.a.w. een nadeel dat onherstelbaar
dreigt te zijn indien de annulatiebeslissing
moet worden afgewacht, waardoor het
annulatieberoep ieder nut voor de verzoeker dreigt te verliezen;
bij de beoordeling van dit nadeel de Raad
van State vermag rekening te houden met
alle gegevens die voor de beoordeling nuttig zijn, met inbegrip van mogelijke gevolgen die de onmiddellijke tenuitvoerlegging op de subjectieve rechten van de
verzoeker kan hebben;
te dezen eiseressen aanvperden dat de
gevraagde schorsing van de gunningsbeslissing van 21 april 1998 hen in de mogelijkheid zou stellen onverwijld de schorsing van de uitvoering van de totstandgekomen aannemingsovereenkomst voor de
bevoegde burgerlijke rechtbank te vorderen, alsook de vernietiging c.q. de herziening van de afgesloten overeenkomsten en
aldus nog een herstel in natura te verkrijgen;
zij m.a.w. aanvoerden dat zij deze mogelijkheid dreigden te verliezen indien de
administratieve handeling haar uitvoerbaarheid behield;

Nr. 332

zodat de Raad van State, die zich onbevoegd verklaart om bij de beoordeling van
het moeilijk te herstellen nadeel rekening te houden met de mogelijkheid om onverwijld de vernietiging c.q. herziening van
de afgesloten overeenkomsten voor de bevoegde rechter te vorderen, om reden dat
zulks de uitvoerbaarheid in rechte van de
gesloten overeenkomst door het verwezenlijken van de opdracht zou betreffen, zijn
bestreden beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 17, §§ 1
en 2, van de gecoordineerde wetten van 12
januari 1973 op de Raad van State);
derde onderdeel, eiseressen de Raad van
State uitdrukkelijk verzochten, zoals vastgesteld in het bestreden arrest, bij hoogdringendheid, de schorsing van de tenuitvoerlegging uit te spreken van de
gunningsbeslissing dd. 21 apri11998 betreffende het inrichten van een stortput
fase 3 op de afvaldeponie te Vlierzele;
zij enkel ter illustratie van het door de
wet vereiste moeilijk te herstellen nadeel
verwezen naar de mogelijkheid om de uitvoerbaarheid van de overeenkomst voor de
bevoegde rechter aan te vechten;
zij echter geenszins de Raad van State
verzochten hierover uitspraak te doen;

zodat, voorzover moet worden aangenomen dat volgens het bestreden arrest de
vordering, door eiseressen ingesteld bij verzoekschrift van 2 juni 1998, aldus moet
worden uitgelegd dat zij de schorsing vroegen van de ingevolge de gunning verwezenlijkte overeenkomst, het de bewijskracht, gehecht aan het verzoekschrift van
eiseressen, waarin duidelijk sprake is van
de schorsing van de gunningsbeslissing zelf,
miskent door hieraan een met de zin, de
draagwijdte en de bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging te geven (scherrding van artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek), minstens ambtshalve het voorwerp van de door eiseressen ingestelde vordering wijzigt en derhalve niet naar recht is verantwoord
(schending van artikelen 2, 702, 3° en 1138,
2° van het Gerechtelijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, anders dan het
onderdeel aanvoert, de Raad van State
niet oordeelt dat hij niet bevoegd is om
de schorsing van de gunningsbeslissing te bevelen, wegens het
enkele feit dat de uitvoering van de
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opdracht reeds een aanvang heeft genomen, maar beslist dat geen sprake
is van een moeilijk te herstellen nadeel dat de Raad kan verhelpen omdat er reeds ingevolge de gunning een
overeenkomst gesloten is waarvan de
beoordeling niet tot zijn bevoegdheid
behoort, de uitvoering van de opdracht
op 2 juni 1998 een aanvang heeft genomen en de uitvoeringstermijn zestig dagen bedraagt;
Dat het onderdeel berust op een onvolledige lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel in
wezen hierop neerkomt dat de Raad
van State verweten wordt zich onbevoegd te verklaren om bij de beoordeling van het moeilijk te herstellen nadeel rekening te houden met de
mogelijkheid om onverwijld voor de bevoegde rechter de vernietiging of de
herziening van de gesloten overeenkomst te vorderen;
Overwegende dat de Raad van State
in werkelijkheid niet weigert rekening te houden met de mogelijkheid
dat de eiseressen na een verilietiging
van de toezeggingsbeslissing de vernietiging van de overeenkomst voor de
bevoegde rechter zouden kunnen vorderen; dat hij zijn beslissing dat er
geen reden tot schorsing bestaat, laat
steunen onder meer op de reden dat de
Raad van State weliswaar het recht op
herstel in natura moet vrijwaren van
wie aanspraak maakt op het verkrijgen van een opdracht, maar niet zelf
mag oordelen over de uitvoerbaarheid van een overeenkomst gesloten
na de toewijzing; dat hij zodoende niet
weigert rekening te houden met de
mogelijkheid voor de bevoegde rechter de nietigheid van de overeenkomst
te vorderen maar integendeel in concreto onderzoekt welke de gevolgen
zijn van de bevoegdheidsregels op het
nut van een schorsing van de
toewijzingsbeslissing;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
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Overwegende dat, anders dan het
onderdeel aanvoert, de Raad van State
niet zegt dat de eiseressen de schorsing vragen van de ingevolge de gunning verwezenlijkte overeenkomst,
maar aileen oordeelt dat, gelet op de
omstandigheid dat de opdracht reeds
was uitgevoerd of althans aangevat en
de Raad dergelijke overeenkomst niet
kan schorsen, een onherstelbaar nadeel waaraan de Raad kon verhelpen, niet voorhanden is;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
3 juni 1999 - Verenigde kamers - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Geinger,
Houtekier en De Gryse.

Nr. 333
3e KAMER - 7 juni 1999
1o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAI{EN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERil!':LE. PERSOONLIJKE) ZELFSTANDIGEN MUTUALITEITSVERENIGING - VRIJE VERZEKERING ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- KLEINE RISICO'S - GESCHILLEN.

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT
(BIJZONDERE REGELS) - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID ZELFSTANDIGEN .
MUTUALITEITSVERENIGING- VRIJE VERZEKERING ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- KLEINE RISICO'S - GESCHILLEN.
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1 o en 2° De arbeidsgerechten nemen kennis van geschillen betreffende de reckten en verplichtingen van de zelfstandigen die bij een mutualiteitsvereniging een
vrije verzekering "kleine risico's" inzake
ziekte- en invaliditeitsverzekering hebben aangegaan (1). (Art. 580, 6°, a (2),
Ger.W.)
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vorderingen waarvan het bedrag 75.000
frank niet te hoven gaat, behalve die welke
de wet aan zijn rechtsmacht heeft onttrokken, inzonderheid de vorderingen bedoeld
in de artikelen 578 tot 583 van dat wethoek; de arbeidsrechtbank, luidens artikel580, 6", a), van het Gerechtelijk Wethoek, kennisneemt "van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van
personen ... die een maatschappelijke ver(DEBATTICE
zekering hebben aangegaan krachtens de
T. PARTENA- ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS)
wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de
ARREST (vertaling)
mutualiteitsverenigingen"; een geschil betreffende de vrije verzekering "kleine
(A.R. C.98.0168.F)
risico's" inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, die door een zelfstandige is
HET HOF;- Gelet op het bestre- aangegaan bij een mutualiteitsvereniging
(sinds de wet van 6 augustus 1990 : een zieden vonnis, op 30 oktober 1997 in laat- kenfonds)
aldus tot de bevoegdheid van de
ste aanleg gewezen door de vrederech- arbeidsrechtbank
behoort; het geschil dat
ter van het tweede kanton Anderlecht; tussen de partijen voor de vrederechter van
Gelet op de beschikking van 3 mei het tweede kanton Anderlecht liep en be1999 van de eerste voorzitter, waar- trekking had op de betaling van achterbij de zaak naar de derde kamer wordt stallige bijdragen naar aanleiding van de
verzekering '1deine risico's" die eiser bij ververwezen;
weerder, een ziekenfonds, had aangegaan,
Over het middel : schending van de ar- aldus tot de bevoegdheid van de
tikelen 9, 580, 6", 590,640,1047,1338, arbeidsrechtbank behoorde; de volstrekte
1342 en 1343 van het Gerechtelijk Wet- bevoegdheid of bevoegdheid ratione materiae van de rechtscolleges luidens artikel 9
hoek,
van het Gerechtelijk Wetboek niet kan wordoordat het bestreden vonnis eisers ver- den uitgebreid, tenzij de wet anders bezet ontvankelijk maar niet gegrond ver- paalt; zij derhalve de openbare orde raakt
klaart en aldus de beroepen beschikking be- en de rechter ze zelfs bij het stilzwijgen van
vestigt waarbij eiser jegens verweerder de partijen moet nagaan; de vrederechter
wordt veroordeeld tot betaling van een be- bijgevolg zijn bevoegdheid had moeten afdrag van 29.595 frank aan achterstallige wijzen en de zaak, overeenkomstig artibijdragen naar aanleiding van een verze- kel 640 van het Gerechtelijk Wetboek, naar
kering "kleine risico's" die eiser bij ver- de arrondissementsrechtbank had moeweerder had aangegaan,
ten verwijzen; het bestreden vonnis bijgeterwijl de vrederechter enkel voor de vor- volg, daar het op eisers verzet, de bestrederingen die tot zijn bevoegdheid beho- den beschikking bevestigt en eiser jegens
ren, uitspraak kan doen in het kader van verweerder veroordeelt tot betaling van een
een summiere rechtspleging om betaling te bedrag van 29.595 frank aan achterstalbevelen en kan kennisnemen van het ver- lige bijdragen naar aanleiding van een verzet tegen de beschikking die hij wijst met zekering ''kleine risico's" die eiser bij vertoepassing van de artikelen 1342 en 1343 - weerder had aangegaan, de artikelen 9,
van het Gerechtelijk Wetboek (artikel1338 580, 6", 590, 1047, 1338, 1342 en 1343 van
van het Gerechtelijk Wetboek); de vrede- het Gerechtelijk Wetboek schendt door alrechter krachtens artikel 590 van het Ge- dus uitspraak te doen over een geschil dat
rechtelijk Wetboek kennisneemt van alle niet tot de bevoegdheid van de vrederechter behoorde; het althans artikel 640 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt, in zo(1) Raadpl. Cass., 15 feb. 1993, A.R. 8244, nr. verre het vonnis het geschil niet ambts92.
halve naar de arrondissementsrechtbank
(2) Raadpl. art. 1, I, wet 23 juni 1894 hou- verwijst voor uitspraak over de vraag of de
dende herziening van de wet van 3 april1851 op vrederechter bevoegd was om van het gede mutualiteitsverenigingen.
schil kennis te nemen;
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Overwegende dat de vrederechter,
luidens artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek, kennisneemt van alle
vorderingen waarvan het bedrag
75.000 frank niet te hoven gaat, behalve die welke de wet aan zijn rechtsmacht heeft onttrokken, inzonderheid de vorderingen bedoeld in de
artikelen 578 tot 583;

Nr. 334

Overwegende dat artikel580, 6", a,
van dat wetboek bepaalt dat de
arbeidsrechtbank kennisneemt van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van personen en hun
rechtverkrijgenden die een maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens de wet van 23 juni
1894 houdende herziening van de wet
van 3 april 1851 op de mutualiteitsverenigingen;

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET

Overwegende dat de vrije verzekering die een zelfstandige bij een ziekenfonds aangaat om de "kleine
risico's" inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering te dekken, onder de toepassing valt van dat artikel;
Dat de vrederechter derhalve, door
uitspraak te doen over een geschil dat
niet tot zijn bevoegdheid behoort, de
vorenaangehaalde artikelen schendt;

2e KAMER - 8 juni 1999

1° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG- STRAFZAKEN- POLITIERECHTBANK- TAALKEUZE
- VERWIJZING- OMSTANDIGHEDEN VAN DE
ZAAK- BESLISSING- REDENEN.

15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK TAALKEUZE- VERWIJZING- OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK- BESLISSING- REDENEN.

1o en 2° Naar recht verantwoord en regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van de rechtbank, wegens de omstandigheden van de zaak niet op de
aanvraag van de beklaagde tot verwijzing naar het dichtstbij gelegen gerecht
van dezelfde rang, waarvan de taal van
de rechtspleging de door de beklaagde gekozen taal is, te kunnen ingaan, op grand
van de niet determinerende beschouwingen dat, na zijn persoonlijke verschijning, de taal van de actuele rechtspleging oak zijn moedertaal blijkt te zijn en
de reden dat er geen aanwijzingen zijn
dat hij zich beter zou kunnen verdedigen in de gekozen landstaal dan in die
moedertaal (1). (Art. 23, vierde lid, Thaiwet Gerechtszaken.)
(VAN DEN TROOST)

Dat, in zoverre, het middel gegrond
ARREST

(A.R. nrs. P.97.0081.N en P.97.0082.N)

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
vrederechter van het eerste kanton
Anderlecht.
7 juni 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de
h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Simont.

HET HOF;- Gelet op de twee bestreden vonnissen, nrs. 2013/96 en
2014/96, op 19 december 1996 in hoger beroep in afzonderlijke zaken gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
Gelet op de namens eiser ingediende
verzoekschriften, waarvan een door de
gri:ffi.er van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
(1) Zie Cass., 8 dec. 1998,A.R. P.97.533.N, nr.
508.
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Gelet op het arrest van het Hof van
25 november 1997 (2), waarbij :
- de zaken ingeschreven op de algemene rol van het Hof onder de nummers P.97.0081.N. en P.97.0082.N werden samengevoegd;
- de voorziening in de zaak
P.97.008l.N werd verworpen in zoverre zij gericht is tegen de vrijspraak
van eiser wegens de telastlegging B;
- een prejudiciele vraag werd gesteld aan het Arbitragehof;
- de beslissing over de kosten werd
aangehouden;
Gelet op het arrest van het
Arbitragehof van 4 november 1998 (3);
Over de beide voorzieningen in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissing waarbij eiser in de beide zaken
wegens een identieke telastlegging (de
telastlegging A in de zaak P.97.0081.N
en de enige telastlegging in de zaak
P.97.0082.N) wordt veroordeeld :
Over het in de beide verzoekschriften aangevoerde identieke middel A.1
enA.2 :
Overwegende dat naar luid van artikel 23, vierde lid, van de wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, de rechtbank in bepaalde gevallen de verwijzing gelast
naar het dichtstbij gelegen gerecht van
dezelfde rang, waa'rvan de taal van
rechtspleging de taa:1 is die door de beklaagde is gevraagd; dat de rechtbank
evenwel kan beslissen wegens de omstandigheden van de zaak niet op de
aanvraag van de beklaagde te kunnen ingaan;
Overwegende dat de appelrechters,
in overeenstemming met de beslissing van de eerste rechter- die bij
tussenvonnissen de persoonlijke verschijning van eiser beval teneinde zich
van dezes taalkennj.s te vergewissen
en besloot dat eiset de Nederlandse
taal perfect beheerst en geenszins
(2) Nr. 505.
(3) Nr. 111/98, B.S., 20 ~anuari 1999, p. 1609.
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wordt aangetoond dat hij zich beter in
het Frans zou uitdrukken- eisers
verzoek tot verwijzing naar de dichtstbijgelegen rechtbank met Franstalige rechtspleging afwijzen, op grond
dat uit de gegevens van het dossier
blijkt dat eiser steeds in Oud-Turnhout
en 'lbrnhout woonachtig is geweest, hij
aldaar ook school heeft gelopen en Nederlands onderwijs heeft genoten, hij
in Antwerpen en Leuven universitaire studies heeft gedaan in het Nederlands, hij.goed Nederlands kent, hij
gewestelijk ontvanger is voor het provinciebestuur van Antwerpen voor de
gemeente Vosselaar en tevens ontvanger is van het O.C.M.W. van Vosselaar, waaruit zij besluiten dat eiser het
Nederlands als moedertaal gebruikt en
hij deze taal ook dagdagelijks in zijn
professionele activiteit hanteert en
hiertoe ook wettelijk verplicht is deze
te gebruiken, en dat er geen aanwijzingen bestaan dat eiser zich beter zou
kunnen verdedigen in de Franse taal
dan in zijn moedertaal, het N ederlands;
Overwegende dat de appelrechters
met hun motivering, waarbij de beschouwingen omtrent eisers moedertaal niet determinerend zijn, de afwijzing van eisers verzoek tot verwijzing
van de zaken om taalredenen regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het in de beide verzoekschriften aangevoerde identieke middel B :
Overwegende dat, om de redenen in
het arrest van het Arbitragehof uiteengezet, artikel 23 van de wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken de artikelen 10 en 11
Grondwet niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over de in de verzoekschriften aangevoerde middelen C samen :
Overwegende dat artikel 20 van het
koninklijk besluit van 31 december
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8 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter en
1953 houdende reglementering van de
inschrijving van de motorvoertuigen en verslaggever : de h. Holsters, voorzitter de aanhangwagens vereist dat de Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaten :
nummerplaat stevig moet bevestigd mrs.
A. Desmet, J. Verschaeren, Turnhout.
zijn, wat mobiliteit- die de duidelijke leesbaarheid kan aantastenuitsluit, en zich "in een nagenoeg verticaal plan, te load op het plan van
symmetrie van het voertuig (bevindt)";
Overwegende dat de appelrechters Nr. 335
met onaantastbare beoordeling van de
feitelijke gegevens waarover eiser te2e KAMER - 8 juni 1999
genspraak heeft kunnen voeren, vasts tell en dat de nummerplaat onder- 1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
aan lashing en het onderste gedeelte
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIhiervan, waarop de cijfers zijn verKEL 6.3- ARTIKEL 6.3.C- RECHTSTREEKSE
WERKING- CONFLICT MET REGEL VAN INmeld, naar omhoog toe omgeplooid
TERN RECHT- VOORRANG.
was;
Overwegende dat de door eiser er- 2° RECHTEN VAN DE MENS - INTERvaren tegenstrijdigheid in de zaak
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3.D P.97.0081.N doordat hij werd vrijgeRECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT MET
sproken voor de telastlegging BinREGEL VAN INTERN RECHT- VOORRANG.
zake leesbaarheid van de nummerplaat, niet bestaat, nu de telastlegging
INTERNATIONALE VERDRAGENB stoelde op het feit dat de nummer- 3o VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL
plaat was ingesmeerd met olie en de
6.3.C- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERappelrechters de vrijspraak stoelen op
RECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN- ARTIde vaststelling dat "het aanbrengen
KEL 14.3.D- RECHTSTREEKSE WERKINGvan deze materie evenwel niet belet
CONFLICT MET REGEL VAN INTERN RECHTdat de nummerplaat tach leesbaar en
VOORRANG.
zichtbaar was", wat aileen de eventuele aantasting van de leesbaarheid 4o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- GEVOLGEN VAN INdoor de aanwezigheid van olie betreft;
TERNATIONALE NORMEN- VERDRAG RECHOverwegende dat de appelrechters
TEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.3.C door hun motivering, eensdeels, eiINTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHsers verweer verwerpen, zodoende zijn
TEN EN POLlTIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14.3.D
- RECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT
conclusies beantwoorden, anderdeels,
MET REGEL VAN INTERN RECHT- VOORRANG.
de beslissingen regelmatig met redenen omkleden en naar recht verant5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
woorden;
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIDat de middelen niet kunnen worKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - STRAFZAKEN STRAFVORDERING- BEKLAAGDE- RECHT OP
den aangenomen;
BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN NAAR KEUZEEn overwegende dat de substanPROCEDURE OP VERZET- VERTEGENWOORtiele of op straffe van nietigheid voorDIGING DOOR DE RAADSMAN- VERPLICHTING
PERSOONLIJK TE VERSCHIJNEN- GEVOLG.
geschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissingen overeen6° RECHTEN VAN DE MENS - INTERkomstig de wet zijn gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten van de beide voorzieningen.

NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEK RECHTEN -ARTIKEL 14.3.D- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDERECHT OP BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN
NAAR KEUZE- PROCEDURE OP VERZET- VERTEGENWOORDIGING DOOR DE RAADSMAN-
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WEIGERING- VERPLICHTING PERSOONLIJK TE
VERSCHIJNEN- GEVOLG.

7o VERZET- STRAFZAKEN- BEKLAAGDERECHT OP BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN
NAAR KEUZE- VERTEGENWOORDIGING DOOR
DE RAADSMAN - WEI GERING - VERPLICHTING PERSOONLIJK TE VERSCHIJNEN- GE.
VOLG.

1°, 2°, 3° en 4° De artikelen 6.3.c E.V.R.M.
en 14.3.d I. V.B.P.R. hebben rechtstreekse

werking in de interne rechtsorde en voorrang op de minder gunstige bepalingen
van het interne recht (1).
5°, 6° en 7o Het recht van een beklaagde om

zich, op verzet, te verdedigen met de bijstand van een raadsman naar zijn keuze,
houdt in dat de strafrechter, niettegenstaande de aan de beklaagde opgelegde
verplichting om persoonlijk te verschijnen, de raadsman moet toelaten zijn
client te vertegenwoordigen, oak al toont
deze niet aan dat het hem onmogelijk is
persoonlijk te verschijnen (2).
(SHAPIRO)
ARREST

(A.R. P.97.1104.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 juni 1997 op verzet
bij verstek door het Hof van Beroep te
Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 97 van de Grondwet, artikel 780 van het Gerechtelijk Wethoek, de artikelen 152, 185, 186, 187 en 188
van het Wethoek van Strafvordering, artikel 6, § 3, c, van het E.VR.M., artikel14,
3°, d, van het Internationaal Verdrag inzake hurgerrechten en politieke rechten van
New York van 19.12.66,
doordat het hestreden arrest, hij verstek lastens eiser in cassatie, het verzet als
ongedaan heeft heschouwd, om reden dat
(1} Zie Cass., 16 maart 1999, A.R. P.98.0861.N,
nr. 158 (wat artikel 6.3.c E.V.R.M. betreft).
(2) Artikel 185, § 3, Sv. blijft toepasselijk. Zie
Hof Mensenrechten, arrest van 21 januari 1999,
nr. 26103/95, zaak-Van Geyseghem t. Belgie,
Recueil des arriUs et decisions, 1999-I, p.
26103/95, en Cass., 16 maart 1999, geciteerd in
de voetnoot 1.
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de heklaagde, huidig eiser in cassatie, niet
ter zitting verscheen en er voor het hof (van
beroep) geen aanleiding was om de raadsman van de heklaagde toe te laten deze te
vertegenwoordigen,
terwijl, eerste onderdeel, de rechthank of
het hof (van heroep), overeenkomstig de artikelen 152, 185, 186, 187 van het Wethoek van Strafvordering, altijd kan toestaan dat de heklaagde zich laat
vertegenwoordigen; dat het artikel 6, § 3,
c, van het E.V.R.M. en het artikel14, 3°, d,
van het Internationaal Verdrag inzake hurgerrechten en politieke rechten van New
York van 19.12.66, heiden voorzien dat een
beklaagde recht heeft om zichzelf te verdedigen of de hijstand te hebben van een
raadsman naar eigen keuze; dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,
bij arrest van 22.09.1994, reeds gesteld
heeft dat het volledig ontnemen van het
recht op hijstand niet in evenredigheid is
met de verplichting om persoonlijk voor de
rechtbank te verschijnen; zodat het hestreden arrest, door aan de raadsman van eiser in cassatie hij de behandeling van het
verzet te weigeren om beklaagde te vertegenwoordigen, de hiervoor aangehaalde artikelen heeft geschonden :

Overwegende dat artikel 6.3.c
E.V.R.M. en artikel14.3.d I.V.B.P.R.,
welke rechtstreekse werking hebben in
de interne rechtsorde en voorrang genieten op de minder gunstige bepalingen van het interne recht, een beklaagde het recht verlenen om zich te
verdedigen met bij stand van een
raadsman naar zijn keuze; dat dit
recht inhoudt dat de strafrechter, niettegenstaande de door artikel 185, § 2,
Wetboek van StrafVordering aan de beklaagde opgelegde verplichting om persoonlijk te verschijnen, de raadsman
moet toelaten zijn client te vertegenwoordigen ook al toont deze niet aan
dat het hem onmogelijk is persoonlijk te verschijnen;
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;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen.
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8 juni 1999 - 2• kamer - Voorziiter : de
h. Holsters, voorzitter- Verslaggever: de
h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal
-Advocaat: mr. J. Van den Berghe, Antwerpen.
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2•

KAMER -

8 juni 1999

1° BE LASTING -

FISCAAL STRAFRECHTSTRAFVORDERING- FISCALE AMBTENARENBIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE- MACHTEN- OMVANG- DOUANE EN ACCIJNZENVISITATIE - VOORWAARDEN.

2o DOUANE EN ACCIJNZEN -

STRAFVORDERING- VISITATIE- VOORWAARDENFISCALE AMBTENAREN- BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE- MACHTEN- OMVANG.
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fende de budgettaire voorstellen 19'791980, en 186, § 1, 188, 189, 197 en 198
A.W.D.A.)
3° en 4° Er is geen aanleiding om aan het
Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen die gegrond is op een juridische onderstelling die onjuist is gebleken, zodat het middel naar recht faalt (2). (Art.
26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
5° Niet ontvankelijk, omdat het niet tot cassatie kan leiden, is het middel dat aileen betrekking heeft op een telastlegging, als de enige straf wegens de
vermengde telastleggingen, de keuze en de
maat ervan naar recht verantwoord zijn
door de overige tegen de beklaagde bewezen verklaarde telastleggingen (3).
(Artt. 411 en 414 Sv.)
(GILSON)
ARREST

CAR. P.97.1105.N)

3o PREJUDICIEEL GESCHIL-

ARBITRAGEHOF - CASSATIEMIDDEL DAT NAAR
RECHT FAALT- GEVOLG.

4 o ARBITRAGEROF

PREJUDICIELE
VRAAG- CASSATIEMIDDEL DAT NAAR RECHT
FAALT- GEVOLG.

5o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- BELANG- STRAFVORDERING- MEERDERE
TELASTLEGGINGEN- EEN ENKELE STRAFMIDDEL DAT OP EEN TELASTLEGGING BETREKKING HEEFT- NAAR RECHT VERANTWOORDE
STRAF- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° De wet verleent aan de ambtena-

ren van de bijzondere belastinginspectie
de machten van de ambtenaren der
douane en accijnzen, onder meer deze tot
het verrichten van een visitatie in de door
haar bepaalde voorwaarden; de omstandigheid dat ze deze niet zelf verrichten
maar hiervoor slechts bijstand verlenen
aan ambtenaren van douane en accijnzen doet geen afbreuk aan hun eigen
machten inzake douane en accijnzen (1).
(Artt. 87 wet 8 augustus 1980 betref(1) Zie, over de ruime machten van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie,
Gedr. St., Senaat, 483 (1979-1980), nr. 9 (verslag Lagae), p. 63: "Artikel 87 wil er geen twijfel over Iaten bestaan dat de ambtenaren van die

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1997 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 10, 11 en 149
van de (gecoordineerde) Grondwet en artikel26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof,
doordat de appelrechters oordelen dat de
uitgevoerde huiszoekingen regelmatig zijn
en meer bepaald dat de door de ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie geboden technische bijstand ter gelegenheid van deze huiszoekingen mocht worden
verleend; de eisers in hun regelmatig voor
de appelrechters ingediende conclusie hebben aangevoerd dat het verlenen van technische bijstand door een BBI-ambtenaar
aan een huiszoeking tot opsporing van
douanemisdrijven, in vergelijking met de
nieuwe administratie alle machten hebben die de
verschillende belastingwetten toekennen aan de
ambtenaren van de diverse fiscale administraties."
(2) Zie Cass., 24 sept. 1997,A.R. P.97.610.F, nr.
366.
(3) Cass., 3 feb. 1999, A.R. P.98.607, nr. 62.
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huiszoeking inzake gemeenrechtelijke (fiscale) misdrijven, een schending inhoudt van
het gelijkheidsbeginsel, zoals verwoord in
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
(appelconclusie eisers, blz. 22 t.e.m. 30); het
door de eisers gevoerde verweer gesteund
was op de vergelijking van een huiszoeking door de gerechtelijke politie onder toezicht van de onderzoeksrechter met het oog
op het vaststellen van misdrijven van gemeen recht (met inbegrip van fiscale misdrijven) en een huiszoeking verricht door de
Administratie der Douane en Accijnzen met
het oog op het vaststellen van douanemisdrijven; ingevolge de artikelen 63 en 72
van de Wet van 4 augustus 1986 houdende
fiscale bepalingen het de fiscale ambtenaar in een gemeenrechtelijk strafonderzoek verboden is technische bijstand
te verlenen en zijn rol enkel beperkt is tot
deze van een getuige; de eisers aanvoerden dat de Wet van 4 augustus 1986 weliswaar geen bepalingen omvat inzake
douane doch op grond van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel dient te worden
geconcludeerd dat fiscale ambtenaren evenmin nog technische bijstand mogen verlenen bij een door de Administratie der
Douane en Accijnzen uitgevoerde huiszoeking in het kader van de opsporing van
douanemisdrijven, nu de Administratie der
Douane en Accijnzen zelf de vervolgende instantie is; de eisers in ondergeschikte orde
aan het hof van beroep verzocht hebben de
volgende prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof te willen stellen : "Schenden de artikelen 188, 189 en 197 A.W.D.A.
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in
de mate dat zij de huiszoeking die eveneens kan leiden tot de opsporing en vaststelling van fiscale misdrijven inzake BTW
en directe belastingen, toestaan met technische bijstand van de ambtenaren der Bijzondere Belastinginspectie, daar waar in
geval de huiszoeking bevolen wordt door de
onderzoeksrechter op grond van artikel
89bis van het Wetboek van Strafvordering, de tussenkomst van de ambtenaren
der Bijzondere Belastinginspectie door de
artikelen 63 en 72 van de Wet van 4 augustus 1986 (B.S. 20 augustus 1986) uitgesloten wordt?"; de appelrechters het door
de eisers gevoerde verweer als volgt verwerpen : "3.1. De vraag rijst of technische bijstand door de BBI-ambtenaren
mocht en kon worden verleend en binnen
welke limieten. Art. 63 van de Wet van 4
augustus 1986 houdende fiscale bepalingen heeft in titel VII, hoofdstuk X, afdeling II van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen een artikel350bis ingevoegd
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waarin de ambtenaren van de Administratie der Directe Belastingen en van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, op straffe van nietigheid van de
akte van rechtspleging, slechts als getuige mogen worden gehoord. Art. 72 van
diezelfde wet heeft in hoofdstuk XI afdeling 2 van het Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde een art. 74bis
ingevoegd waarin de ambtenaren van de
Administratie van de Belasting over de 'Ibegevoegde Waarde, Registratie en Domeinen en van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, op straffe van
nietigheid van de akte van rechtspleging
slechts als getuige mogen worden gehoord.
De Wet van 4 augustus 1986 (Charter van
de Belastingplichtige) omvat geen bepalingen inzake douane, en de rechtsgeldigheid van de verstrekte technische bijstand
dient beoordeeld te worden aan de hand
van de algemene beginselen, welke de technische bijstand van BBI-ambtenaren in een
douane-onderzoek allerminst uitsluiten tot
het vaststellen van inbreuken op de
douanewetgeving. Art. 186, § 1, A.W.D.A.
geeft immers geen limitatieve maar een
exemplatieve opsomming. 3.2. (De eisers)
vorderen dat aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag zou worden gesteld met
name of de artikelen 188, 189 en 197
A.W.D.A. de art. 10 en 11 van de Grondwet schenden in de mate dat zij de huiszoeking die eveneens kan leiden tot de opsporing en vaststelling van fiscale
misdrijven inzake BTW en directe belastingen, toestaan met technische bijstand
van de ambtenaren der Bijzondere Belastinginspectie, daar waar in geval de huiszoeking bevolen wordt door de onderzoeksrechter op grond van artikel 89bis van het
Wetboek van Strafvordering, de tussenkomst van de ambtenaren der Bijzondere
Belastinginspectie door de art. 63 en 72 van
de Wet van 4 augustus 1986 (BS 20/08/
1986) uitgesloten wordt. (. .. ) 3.2.2. Uit de
verklaring van M. Barthel van 24 november 1992 (stuk 30 - p. 5) blijkt dat W. Gysens en de ambtenaren van de BBI duidelijk handelden binnen hun opdracht van
'technische bijstand' tot het vaststellen van
douane-inbreuken, welke technische bijstand gestoeld is op art. 186, § 1, A.W.D.A.:
W. Gijsens haalde geen agenda's uit de kast
en bij de voorafgaandelijke briefing werd
benadrukt dat bijzondere aandacht moest
besteed worden aan het opsporen van Poiray artikelen. Dat dit laatste uiteindelijk op
quasi niets uitliep (om de redenen in de

Nr. 336

HOF VAN CASSATIE

verklaring vermeld) belet niet dat de bijzondere aandacht voor Poiray artikelen uiteindelijk een van de uitgangspunten was en
M. Barthel doet besluiten als volgt, wat bevestigd wordt door de stukken van het
strafdossier waarop het hof (van beroep)
vermag acht te slaan : 'De huiszoekingen en
het onderzoek in het algemeen zijn gebeurd naar aanleiding van concrete informatie en van grote vermoedens van fraude
op de douanewetgeving. De ambtenaren
van de BBI hebben zich tijdens dit onderzoek en zoekingen beperkt tot het geven
van advies. Zij hebben geen daden van onderzoek gesteld. De leiding en het initiatiefwas steeds, t.t.z. v66r, tijdens de zoeking en bij de inventarisatie der in
beslaggenomen stukken, bij de douane in
casu Barthel Michel, Hoofdcontroleur, Vansteenkiste Joos, Controleur en Blieck Dirk,
Verificateur' (... ) In het dossier is geen enkel argument aanwezig om te besluiten dat
de bijstand van Willy Gijsens, hoofdcontroleur bij de Administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, in die hoedanigheid ter beschikking gesteld van de
Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, 2° Bijzondere Belastinginspectie Brugge, zich niet heeft beperkt tot het
verlenen van technische bijstand, welke
wetshalve mogelijk was, en als dusdanig
werd uitgeoefend. Bovendien weze opgemerkt dat de controlebevoegdheid van de
leden van de Bijzondere Belastinginspectie geregeld is door art. 87 van de wet van
8 augustus 1980 : het onderzoeksrecht van
de betrokken ambtenaar strekt zich uit
over het gehele domein van de fiscaliteit en
is niet beperkt tot het domein van de Administratie waarvan hij of zij afkomstig is.
( ... ) 3.2.3.1. Naar aanleiding van de verschillende rechtsgeldige visitaties werden tal van documenten gevonden die vermoede overtredingen inzake BTW en
directe belastingen uitmaken. Ret behoort
niet tot de bevoegdheid van de Administratie der Douane en Accijnzen na te gaan of
inderdaad deze inbreuken werden begaan.
Art. 210, § 3, A.W.D.A. laat toe de inlichtingen die door een ambtenaar der douane
en accijnzen worden verkregen naar aanleiding van een onderzoek dat die ambtenaar instelde betreffende een materie die
tot zijn normale ambtsverrichtingen behoort (zoals in casu) en die betrekking hebben op andere door die persoon of firma
verschuldigde belastingen, op eigen initiatief aan de andere fiscale administraties
door te spelen, zonder daartoe te zijn aangezocht door de administratie voor wie deze
inlichtingen van belang zijn. (... ) 3.2.4. Nu
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de ten laste gelegde misdrijven, overtredingen inzake BTW en inkomstenbelastingen betre:ffen en aan de beoordeling van
de grondrechter thans geen inbreuk van de
beklaagde op de A.W.D.A. wordt voorgelegd, de weerhouden misdrijven zijn vastgesteld naar aanleiding van een regelmatig douane-onderzoek waaraan rechtsgeldig
technische bijstand is verleend door BBIambtenaren en M. Barthel heeft gehandeld op grond van art. 210, § 3, A.W.D.A.,
is het hof (van beroep) van oordeel dat het
antwoord op de geformuleerde prejudiciiile vraag ten deze niet onontbeerlijk is om
uitspraak te doen in onderhavige zaak en
derhalve het verzoek dient afgewezen te
worden, gelet op art. 26, § 2, 3° lid, 2°, van
de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof. De gehouden huisvisitaties
zijn rechtsgeldig. Evenmin is er aanleiding, om de redenen zoals voorzegd, enig in
beslag genomen stuk (o.a. bij de NV Fibelux (stuk 40)) uit de debatten te weren als
onwettig verkregen bewijsmateriaal. Gezien het vermoeden van sluikinvoer mochten in toepassing van art. 189 A.W.D.A. alle
nuttige boeken, brieven en documenten in
beslag worden genomen en meegenomen,
zoals blijkt uit de memorie van toelichting op art. 189 A.W.D.A. (voorheen art. 17
van het KB van 22 augustus 1934). Deze
werden summier gei:nventariseerd en conform art. 203, § 2, A.W.D.A. werd aan de
beklaagde een exemplaar overhandigd van
de inventaris, door hem medeondertekend
(stuk 40). Gezien zij rechtsgeldig in het bezit waren gekomen van de Administratie
der Douane en Accijnzen, mochten deze ook
worden medegedeeld aan de andere Administraties tot vaststelling van eventuele andere inbreuken op de fiscale wetgeving. (bestreden arrest, biz. 8 t.e.m. 12)",

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 63
en 72 van de Wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen tot gevolg hebben dat het de ambtenaren van de Administratie der Directe Belastingen en van de
Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie evenals de ambtenaren van de
Administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen op stra:ffe van nietigheid van de
akte van rechtspleging slechts toegelaten
is als getuige te worden gehoord, hieruit
volgt dat de betrokken fiscale ambtenaren geen technische bijstand mogen verlenen ter gelegenheid van een huiszoeking
gericht op het onderzoek naar misdrijven
en het verzamelen van bewijsmaterieel voor
het instellen van een strafrechtelijke vervolging met betrekking tot misdrijven van

786

ROF VAN CASSATIE

gemeen recht of andere fiscale misdrijven; inzake douanemisdrijven de Administratie der Douane en Accijnzen zelf de vervolgende instantie is en om deze reden aan
de ambtenaren van de Administratie der
Douane en Accijnzen controlebevoegdheden
en controlemiddelen zijn toevertrouwd die
specifiek gericht zijn op het uitoefenen van
een strafrechtelijke vervolging; zulks ongetwijfeld het geval is voor de bevoegdheden omschreven in de artikelen 188, 189 en
197 van de algemene wet inzake douane en
accijnzen, waaronder de bevoegdheid tot
het uitvoeren van een huiszoeking; er derhalve een analogie bestaat inzake het verrichten van een huiszoeking tussen enerzijds de huiszoeking gedaan door de
Administratie der Douane en Accijnzen in
het kader van de vervolging van douanemisdrijven en anderzijds de huiszoeking gedaan door een onderzoeksrechter in het kader van het onderzoek van gemeenrechtelijke misdrijven, waaronder andere
fiscale misdrijven; gelet op deze analogie de
regelen die gelden inzake de aanwezigheid van fiscale ofBBI-ambtenaren bij een
huiszoeking, verricht overeenkomstig de
gemeenrechtelijke procedure eveneens toegepast dienen te worden op de huiszoekingen verricht door ambtenaren van de Administratie van Douane en Accijnzen ten
einde douanemisdrijven op te sporen; er immers geen enkele redelijke verantwoording voorhanden is waarom een huiszoeking, gericht op het onderzoek naar
misdrijven en op het instellen van een
strafrechtelijke vervolging, onderscheiden waarborgen aan een verdachte zou hieden, naar gelang de huiszoeking wordt verricht door de Administratie der Douane en
Accijnzen met het oog op het vaststellen
van douanemisdrijven of door de gerechtelijke politie onder toezicht van de onderzoeksrechter met het oog op het vaststellen van misdrijven van gemeen recht of
andere fiscale misdrijven; in de beide gevallen de beklaagde zich immers in dezelfde toestand bevindt en bijgevolg dezelfde waarborgen dient te genieten; de
appelrechters oordelen dat de wet van 4 augustus 1986 geen bepalingen omvat inzake douane en de rechtsgeldigheid van de
verstrekte technische bijstand derhalve
dient beoordeeld te worden aan de hand
van de algemene beginselen, welke de technische bijstand van BBI-ambtenaren in een
douaneonderzoek allerminst uitsluiten tot
het vaststellen van inbreuk op de douanewetgeving (bestreden arrest, blz. 8 in fine);
de appelrechters bijgevolg uit het stilzwijgen van de wet van 4 augustus 1986 met

Nr. 336

betrekking tot de huiszoeking uitgevoerd
overeenkomstig artikel 197 van de algemene wet inzake douane en accijnzen afleiden dat de technische bijstand van BBIambtenaren in een douaneonderzoek
wettelijk mogelijk is gebleven; zodoende
voor de personen die het voorwerp uitmaken van een gemeenrechtelijk onderzoek en
degenen die het voorwerp uitmaken van
een onderzoek overeenkomstig de algemene wet inzake douane en accijnzen een
verschillende behandeling wordt ingevoerd die niet redelijk verantwoord is, de
appelrechters derhalve door te oordelen dat,
niettegenstaande de artikelen 63 en 72 van
de Wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen, technische bijstand van
BBI-ambtenaren in een douaneonderzoek
wettelijk mogelijk is gebleven, het
gelijkheidsbeginsel schenden, zoals bepaald in de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet; de eisers in hun regelmatig voor
de appelrechters ingediende conclusie hieromtrent het volgende hebben aangevoerd :
"Ret verlenen van 'technische bijstand' door
een BBI-ambtenaar aan een huiszoeking
tot opsporing van douanemisdrijven (in het
kader van de A.W.D.A.) houdt, in vergelijking met de huiszoeking inzake gemeenrechtelijke (fiscale) misdrijven, een schending van het gelijkheidsbeginsel in. (i)
Beklaagde is van oordeel dat, na de inwerkingtreding van het 'Charter van de Belastingplichtige' (zijnde op 1 februari 1987),
een BBI-ambtenaar aan de douaneambtenaren geen technische bijstand meer kan
verlenen n.a.v. een huiszoeking inzake de
opsporing van douanemisdrijven. Er anders over oordelen zou immers een schending van het gelijkheidsbeginsel inhouden. (ii) lngevolge de Wet dd. 4/8/1986
wordt de rol van de fiscale ambtenaar in
een gemeenrechtelijk strafonderzoek beperkt tot deze van een 'getuige'. Deze rol
van getuige is uiteraard niet meer verenigbaar met een optreden als deskundige,
evenmin met een deelname aan huiszoekingen, aan plaatsopnemingen of aan verhoren, uitgevoerd door het Parket, de Onderzoeksrechter, de gerechtelijke politie of
de rijkswacht (cf. Gedr. St. Senaat, 19851986, nr. 310/1, 27; De Mot F., Fiscaal
Strafprocesrecht - Ret charter van de belastingplichtige, Kluwer, 1988, p. 108; Mschrift T., 'La loi du 4 aut 1986 portant des
dispositions fisc ales', J. T., 1986, p. 680;
Buysse C., De medewerking van de
belastingambtenaren aan het fiscaal strafrechtelijk onderzoek, T.F.R., 1996, p. 186,
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in het bijzonder, nr. 82). Bij een huiszoeking gedaan in het kader van een gemeenrechtelijke (fiscale) strafprocedure (op instructie van een onderzoeksrechter) kan
een fiscaal ambtenaar, na het 'Charter van
de belastingplichtige', derhalve geen 'technische bijstand' meer verlenen bij een huiszoeking. Meer zelfs, hij mag niet aanwezig zijn bij die huiszoeking. (iii) In
tegenstelling tot hetgeen het geval is inzake gemeenrechtelijke misdrijven waar de
vervolging toebehoort het Openbaar Ministerie (en niet de fiscale administratie),
is inzake douane-accijnzen misdrijven de
Administratie der Douane en Accijnzen zelf
de vervolgende instantie (i.p.v. het Openbaar Ministerie). Dit is de reden waarom
aan de ambtenaar van de Administratie der
Douane en Accijnzen in het A.W.D.A.
controlebevoegdheden en controlemiddelen
zijn toevertrouwd, die specifiek afgestemd
zijn op het uitoefenen van een strafrechtelijke vervolging. De huiszoeking en inbeslagnames van documenten, zoals voorzien door de artikelen 188, 189 en 197
A.W.D.A., zijn ongetwijfeld specifieke
bewijsmiddelen teneinde overtredingen
(misdrijven) vast te stellen inzake douane
en accijnzen en teneinde bewijsmateriaal te
verzamelen met het oog op een strafrechtelijke vervolging door de Administratie der
Douane en Accijnzen zelf. (iv) Er is derhalve een analogie inzake het verrichten
van een huiszoeking tussen enerzijds de
huiszoekingen gedaan door de Administratie der Douane en Accijnzen in het kader
van de opsporing (en vervolging) van
douanemisdrijven en anderzijds de huiszoekingen gedaan door een onderzoeksrechter in het kader van de opsporing (en
vervolging) van gemeenrechtelijke misdrijven. Beide strekken er onmiskenbaar toe
om strafrechtelijke inbreuken op te sporen, met dien verstande dat de Administratie der Douane en Accijnzen inbreuken op de A.W.D.A. opspoort en een
onderzoeksrechter gemeenrechtelijke (fiscale) misdrijven. (iv) Gelet op de voorhanden zijnde analogie aangaande het doel van
een huiszoeking, met name de opsporing
van strafrechtelijke inbreuken, zijn beklaagden van oordeel dat de regels die gelden inzake de aanwezigheid van fiscale of
BBI-ambtenaren bij een huiszoeking, verricht overeenkomstig de gemeenrechtelijke
strafprocedure teneinde misdrijven van gemeen recht op te sporen, eveneens toegepast worden moeten voor de huiszoekingen, verricht door de Douane en Accijnzen
teneinde douanemisdrijven op te sporen. Er
is immers geen enkele redelijke verant-
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woording voorhanden, waarom een huiszoeking, gericht op het opsporen van misdrijven en het verzamelen van bewijsmateriaal voor het instellen van een
strafrechtelijke vervolging, onderscheiden waarborgen aan een verdachte zou hieden, al naargelang de huiszoeking wordt
verricht door de Administratie der Douane
en Accijnzen met het oog op het vaststellen van douanemisdrijven of door de Gerechtelijke Politie onder toezicht van de onderzoeksrechter met het oog op het
vaststellen van misdrijven van gemeen
recht (beide treden immers (op) als vervolgende instantie). M.a.w. wanneer de Administratie der Douane en Accijnzen haar
op het uitoefenen van de stra:!Vervolging
specifiek toegekende 'onderzoeksbevoegdheden' (waaronder huiszoekingen
en inbeslagnames) aanwendt teneinde
douanemisdrijven vast te stellen, moet de
verdachte van dezelfde waarborgen en garanties genieten als een verdachte, die het
voorwerp uitmaakt van een 'gemeenrechtelijke' huiszoeking. Er is geen enkele aanwijsbare reden, noch enig objectief criterium voorhanden waarom een
beklaagde die het voorwerp uitmaakt van
een huiszoeking met het oog op het verzamelen van strafrechtelijk bewijsmateriaal,
niet dezelfde garanties ofwaarborgen zou
kunnen genieten al naargelang het gaat om
een 'gemeenrechtelijke' huiszoeking dan wel
om een huiszoeking verricht door de Administratie der Douane enAccijnzen. Er anders over oordelen zou een schending inhouden van het gelijkheidsbeginsel, zoals
dit in de artikelen 10 en 11 van de Grandwet voorzien is. Hierbij wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het feit dat inzake
douanemisdrijven, de Administratie der
Douane en Accijnzen zelf de vervolgende instantie is, door beklaagden niet in vraag
wordt gesteld. Hetgeen door beklaagden wel
in vraag wordt gesteld, is daarentegen enkel de al dan niet gelijke behandeling inzake de wijze van opsporing (in het bijzonder m.b.t. de huiszoeking) en vaststelling
van stratbare feiten tussen de Administratie der Douane en Accijnzen (in het kader
van douanemisdrijven) en anderzijds de
Onderzoeksrechter (in het kader van
gemeenrechtelijke misdrijven). Deze waarborgen (of gelijkbehandeling ) voor de beklaagde gelden immers ook inzake de aanwezigheid en het verlenen van technische
bijstand door fiscale ambtenaren bij de
huiszoeking. (v) Zoals hierboven reeds werd
gesteld, beperkte de Wet van 4/8/1986
('Charter van de Belastingplichtige'), waarvan de bepalingen op het ogenblik van de
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huiszoekingen d.d. 7/8/1991 onmiskenbaar van toepassing waren, de tussenkomst van de fiscale ambtenaar (ongeacht of deze ambtenaar ter beschikking van
de BBI-administratie was gesteld) inzake
gemeenrechtelijke misdrijven tot de rol van
'getuige', op stra:lfe van nietigheid van de
akte van rechtspleging. Sinds de Wet van
4/8/1986 konden ambtenaren van de BTWadministratie (resp. Administratie der Directe Belastingen) alsook de ambtenaren
die door de BTW-administratie (resp. Administratie der Directe Belastingen) ter beschikking werden gesteld aan de BBIadministratie, aan een (gemeenrechtelijk)
strafonderzoek enkel als getuige medewerken en niet meer als verlener van technische bijstand (hetgeen v66r de inwerkingtreding van 'het charter van de
belastingplichtige' wel het geval was). Deze
bepaling dient, op grond van het hierboven aangehaalde gelijkheidsbeginsel, ook
toepassing te vinden wanneer de Administratie der Douane en Accijnzen, als vervolgende instantie, haar specifieke strafrechtelijke controlebevoegdheid aanwendt
met het oog op het uitoefenen van strafrechtelijke vervolgingen inzake douanemisdrijven. Concreet betekent dit dat de
BBI-ambtenaren, dieter beschikking werden gesteld door de BTW-administratie
(resp. de Administratie der Directe Belastingen), in het kader van een strafrechtelijke vervolging door de Administratie van
Douane en Accijnzen inzake douanemisdrijven, slechts als getuige konden optreden en niet als verlener van technische bijstand aan de Administratie der
Douane en Accijnzen. M.a.w. de heer Gijsens kon in het kader van een
strafonderzoek naar sluiks ingevoerde juwelen, verricht door de Administratie der
Douane en Accijnzen en waarbinnen de
huiszoekingen d.d. 7/8/1991 en de inbeslagnames van de verkoopsagenda's werden verricht, slechts als getuige optreden
en niet als verlener van technische bijstand. Daar de heer Gijsens wel degelijk als
bijstandverlener is opgetreden n.a.v. de
huiszoeking en de inbeslagnames (en niet
enkel als getuige), dienen deze gestelde
onderzoeksdaden als nietig te worden beschouwd (cf. nietigheidssanctie zoals voorzien door artikel 74bis BTW-Wb. en artikel 350bis WIB '64)" (appelconclusie eisers,
blz. 22 t.e.m. 26); de eisers zodoende hadden laten gelden dat de bij deze huiszoekingen in beslag genomen overtuigingsstukken als onwettig verkregen bewijsmateriaal uit de debatten dienden te
worden geweerd; de appelrechters der-
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halve hun beslissing niet naar recht verantwoorden; de door de eisers opgeworpen vraag, een vraag betreft als bedoeld in
artikel 26, § 1, 3°, van de Bijzondere Wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof; de
eisers derhalve het Hof verzoeken het
Arbitragehof te verzoeken uitspraak te doen
over de prejudiciele vraag : "Schenden de
artikelen 63 en 72 van de Wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen en
de artikelen 188, 189 en 197 A.W.D.A. de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de
mate dat zij de huiszoeking die eveneens
kan leiden tot de opsporing en vaststelling van fiscale misdrijven inzake BTW en
Directe Belastingen, toestaan met technische bijstand van de ambtenaren der Bijzondere Belastinginspectie, daar waar in
geval de huiszoeking bevolen wordt door de
onderzoeksrechter op grond van artikel
89bis van het Wetboek van Strafvordering, de tussenkomst van de ambtenaren
der Bijzondere Belastinginspectie door de
artikelen 63 en 72 van de Wet van 4 augustus 1986 uitgesloten wordt?" (scherrding van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet);

en terwijl, tweede onderdeel, de appelrechters weigeren de door de eisers in de
appelconclusie geformuleerde prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen, de eisers in hun regelmatig voor de
appelrechters ingediende conclusie de in het
eerste onderdeel van het middel aangehaalde prejudiciele vraag hadden geformuleerd (appelconclusie eisers, blz. 27); de
appelrechters weigeren de door de eisers geformuleerde prejudiciele vraag te stellen en
hun beslissing daaromtrent als volgt motiveren : "Nu de ten laste gelegde misdrijven, overtredingen inzake BTW en Inkomstenbelastingen betre:lfen en aan de
beoordeling van de grondrechter thans geen
inbreuk van de beklaagde op de A.W.D.A.
wordt voorgelegd, de weerhouden misdrijven zijn vastgesteld naar aanleiding van
een regelmatig douane-onderzoek waaraan rechtsgeldig technische bijstand is verleend door BBI-ambtenaren en M. Barthel heeft gehandeld op grond van art. 210,
§ 3, A.W.D.A., is het hof (van beroep) van
oordeel dat het antwoord op de geformuleerde prejudiciele viaag ten deze niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen in onderhavige zaak en derhalve het verzoek
dient afgewezen te worden, gelet op art. 26,
§ 2, 3° lid, 2°, van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof' (bestreden arrest, blz. 12); de door de eisers geformuleerde prejudiciele vraag betrekking heeft op de toelaatbaarheid van de bij
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de huiszoekingen geleverde technische bijstand; een eventueel bevestigend antwoord
op de door de eisers gesuggereerde prejudiciele vraag rechtstreeks voor gevolg zou
hebben dat de huiszoekingen uitgevoerd
door de Administratie der Douane en Accijnzen met de technische bijstand van BBIambtenaren, volstrekt nietig zouden zijn;
als gevolg van een eventueel bevestigend
antwoord op de prejudiciele vraag de bij
deze huiszoekingen in beslag genomen
overtuigingsstukken dan ook uit de debatten zouden moeten worden geweerd; de
appelrechters evenwel oordelen dat het antwoord op de geformuleerde prejudiciele
vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te
doen in onderhavige zaak; de appelrechters
hun beslissing tot afwijzing van het verzoek tot stellen van de prejudiciele vraag
steunen op de vaststelling dat "de weerhouden misdrijven zijn vastgesteld naar
aanleiding van een regelmatig douaneonderzoek waaraan rechtsgeldige bijstand
is verleend door BBI-ambtenaren" (bestreden arrest, blz. 12); de appelrechters zodoende het verzoek tot het stellen van een
prejudiciele vraag die rechtstreeks betrekking heeft op de regelmatigheid van het
strafrechtelijk onderzoek en de geleverde
technische bijstand afwijzen door vast te
stellen dat het onderzoek en de technische bijstand rechtsgeldig zijn; de appelrechters derhalve zelf het antwoord geven op de door de eisers geformuleerde
prejudiciele vraag, nu de rechtsgeldigheid van de bij de huiszoekingen geleverde
technische bijstand juist het voorwerp is
van de door de eisers gesuggereerde vraag;
de appelrechters zodoende zelf uitspraak
doen over een vraag zoals bedoeld bij artikel26, § 1, van de Bijzondere Wet op het
Arbitragehof en die door het Arbitragehof
dient te worden beantwoord; het bestreden arrest minstens aangetast is door tegenstrijdigheid in de motieven, nu enerzijds aangenomen wordt dat het antwoord
op de prejudiciele vraag met betrekking tot
de regelmatigheid van de technische bijstand niet onontbeerlijk is om uitspraak te
doen in onderhavige zaak en anderzijds
geoordeeld wordt dat de technische bijstand rechtsgeldig is verleend door BBIambtenaren en de huisvisitaties geldig zijn;
de appelrechters derhalve hun beslissing
niet naar recht verantwoorden en het bestreden arrest niet voldoet aan het vormvereiste van artikel 149 van de Grondwet
(schending van artikel 26 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof en artikel149 van de Grondwet):
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens de artikelen 188, 189, 197 en 198 A.W.D.A.,
de ambtenaren der douane en accijnzen, bij hun opsporingen van sluikerij op het stuk van de douane, door een
rechter in de politierechtbank kunnen gemachtigd worden huizen, erven en panden te visiteren;
Dat, krachtens artikel 186, § 1,
A.W.D.A., alle ambtenaren en beambten van de openbare besturen met de
ambtenaren der douane en accijnzen
kunnen medewerken aande visitaties;
Overwegende dat krachtens artikel 87 van de wet van 8 augustus 1980
betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 de Administratie van de
Bijzondere Belastinginspectie en de
ambtenaren ervan de bevoegdheden
hebben die door de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake belastingen, rechten en taksen werden verleend aan de fiscale administraties en
de ambtenaren ervan; dat uit de parlementaire voorbereiding van deze
wetsbepaling blijkt dat de ambtenaren van de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie alle machten hebben die de verschillende
belastingwetten toekennen aan de
ambtenaren van de Administratie van
de BTW, registratie en domeinen, de
Administratie der directe belastingen en de Administratie der douane en
accijnzen;
Dat het vermelde artikel 87 van de
wet van 8 augustus 1980 derhalve aan
de ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie de machten van de
ambtenaren der douane en accijnzen
verleent, onder meer deze tot het verrichten van visitatie onder de voorwaarden bepaald in artikel 197
A.W.D.A.;
Overwegende dat de omstandigheid dat ambtenaren van de bijzondere belastinginspectie niet zelf de visitatie bedoeld in artikel197 A.W.D.A.
verrichten maar hiervoor slechts bijstand verlenen aan ambtenaren der
douane en accijnzen, geen afbreuk doet
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aan de eigen machten inzake douane
en accijnzen van de ambtenaren van
de bijzondere belastinginspectie;
Overwegende dat het onderdeel, dat
uitgaat van de onderstelling dat ingevolge de artikelen 63 en 72 van de
wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen de ambtenaren van de
Administratie van de Bijzondere
Belastingsinspectie geen bijstand mogen verlenen bij een visitatie met toepassing van artikel197 A.W.D.A., faalt
naar recht;
Overwegende dat, nu eisers juridische onderstelling onjuist is gebleken, er geen aanleiding is tot het stellen van een daarop gegronde
prejudiciele vraag aan het Arbitragehof;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat op de rechtsgrond
vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel van het middel de beslissing van de appelrechters om de bij
hun opgeworpen vraag niet aan het
Arbitragehof te stellen, naar recht is
verantwoord;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :

Overwegende dat het arrest eiser tot
een gevangenisstrafvan eenjaar, met
gewoon uitstel gedurende drie jaar, en
een geldboete van tweehonderdduizend
frank veroordeelt wegens de vermengde feiten van A. I (niet-aangifte
BTW), A. II (niet verstrekken van gevraagde inlichtingen inzake BTW), en
B (geen aangifte van bepaalde inkomsten inzake W.I.B.);
Dat deze straf, de keuze en de maat
ervan, naar recht is verantwoord door
de tegen eiser bewezen verklaarde telastleggingen A. I en B, zodat het middel, nu het aileen betrekking heeft op
de telastlegging A.II, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
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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 de eiser in de kosten.
8 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de
h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Verbist.
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28 KAMER - 8 juni 1999

1o ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE PROCEDURE -KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CONCLUSIE BURGERLIJKE PARTIJ- AANVULLEND ONDERZOEK- WEIGERING- MOTIVERING.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- REGELING VAN DE
PROCEDURE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CONCLUSIE VAN BURGERLIJKE PARTIJ -AANVULLEND ONDERZOEKWEIGERING- MOTIVERING.

1 o en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de
regeling van de procedure moet een verzoek van de burgerlijke partij om een aanvullend onderzoek te bevelen, beantwoorden (1). (Enig art.,§ XV, wet 25 okt. 1919
en art. 223 Sv.)
(1) Zie Cass., 18 nov. 1992, A.R. 9856, nr. 737,
en 17 jan. 1996, A.R. P.95.0930.F, nr. 36; zie ook
Cass., 2 juli 1951 en de noot R.H. (Bull., 1951, I,
762), waarin, na de vaststelling dat artikel 97
(thans 149) G.W. niet van toepassing is, voor de
motiveringsverplichting van de onderzoeksgerechten, het ook te dezen nog toepasselijk enig
artikel, §XV, van de wet van 25 oktober 1919 tot
tijdelijke wijziging van de rechterlijke inrichting en van de rechtspleging voor de hoven en
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(KRIKILION E.A. T. VAN EESBEECK E.A.)
ARREST

(A.R. P.98.0903.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 mei 1998 gewezen
door het Hofvan Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het namens de eisers neergelegde verzoekschrift waarvan een
door de gri:ffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
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Om die redenen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
8 juni 1999 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. E. De Hauw,
Oudenaarde.

Over het middel :
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak
moet doen over de regeling van de procedure, een verzoek van de burgerlijke partij om een aanvullend onderzoek te bevelen, moet beantwoorden;
Overwegende dat de eisers bij de
appelrechters in conclusie aanvoerden dat bepaalde feitelijke gegevens
niet werden onderzocht en de naar
hun oordeel alsnog te verrichten
onderzoeksdaden aanwezen;
Dat de appelrechters uitsluitend motiveren : "het hof (van beroep) stelt
vast dat uit het gevoerd strafonderzoek, dat volledig voorkomt, generlei bezwaren zijn gerezen lastens de
verdachten, zodat een bevestiging van
hun buitenvervolgingstelling zichter
zake opdringt";
Dat de appelrechters hiermede de
conclusie van de eisers niet beantwoorden;
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2e KAMER- 9 juni 1999
1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS-

AKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - ALLERLEI - MISDRIJVEN N.A.V.
HET FAILLISSEMENT -AANGIFTE VAN HET
FAILLISSEMENT- VERZUIM- MOREEL BESTANDDEEL.

2° MISDRIJF -

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET- MISDRIJVEN N.A.V. HET FAILLISSEMENT- AANGIFTE VAN HET FAILLISSEMENT- VERZUIM- MOREEL BESTANDDEEL.

3° CASSATIEMIDDELEN- ALGEMEENVERZOEK TOT VITBREIDING VAN DE VERNIETIGING.

Dat het middel in zoverre gegrond
1o en 2° De overtreding van art. 489bis, 4",
rechtbanken (dat opgeheven werd door artikel40
van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van
de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek), alsook het enig artikel van de wet van 19
augustus 1920 (d.i. art. 223 Sv.) als rechtsgronden worden aangehaald. Deze bepalingen hebben nl. een tegensprekelijk debat georganiseerd,
wat inhoudt dat, als een conclusie genomen
wordt, hierop moet geantwoord worden.

Sw., dat het verzuim strafbaar stelt om
binnen de bij art. 9 Faillissementswet
1997 bepaalde termijn, aangifte te doen
van het faillissement, vereist het opzet om
de faillietverklaring uit te stellen. (Art.
489bis, 4°, Sw.; art. 9 Faillissementswet 1997.)
3° Een verzoek tot uitbreiding van de vernietiging is geen middel.
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(ROSEMBAUM T. ADAM)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.00ll.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1998 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het enige middel, ...
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering:
Overwegende dat de overtreding van
artikel489bis, 4·, Strafwetboek het opzet vereist om de faillietverklaring uit
te stellen; dat het arrest dit bijzonder opzet aan de zijde van beklaagde
aanwezig acht op grond dat eiser door
een reeks van met elkaar overeenstemmende gegevens, die het opsomt,
op de hoogte was van de financiele toestand van de B.V.B.A. "Frank Rosembaum" en dat "(eiser) op de terechtzitting van 17 november 1997 heeft
toegegeven dat hij van het faillissement aangifte had moeten doen tussen juni en november 1993"; dat het
arrest derhalve oordeelt dat "(eiser), in
deze context, daar hij zich door de uitoefening van een andere werkzaamheid niet in de absolute onmogelijkheid bevond om de werking van de
vennootschap en de rekeningen te controleren, door dat verzuim en door het
verzuim om aangifte te doen van het
feit dat hij (had opgehouden) te betalen, opzettelijk de faillietverklaring
heeft uitgesteld waardoor hij het passief verzwaarde en de belangen van de
schuldeisers schaadde";
Overwegende dat het arrest, nu het
de beslissing grondt op het geheel van
die vermeldingen en consideransen, regelmatig met redenen is omkleed en
naar recht verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
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genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat een verzoek tot
uitbreiding van de vernietiging niet als
een middel kan worden aangemerkt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Rezette.
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2e KAMER - 9 juni 1999

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENALLERLEI- FEITENRECHTER- ARBITRAGEHOF- WEIGERING EEN PREJUDICIELE VRAAG
TE STELLEN - KRITIEK OP DE BESLISSING ONTVANKELIJKHEID.

2° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG- STRAFZAKEN- FEITENRECHTERWEIGERING EEN PREJUDICIELE VRAAG TE
STELLEN- CASSATIEBEROEP- ONTVANKE·
LIJKHEID.

3o PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF - STRAFZAKEN - FEITENRECHTER- WEIGERING EEN PREJUD!CIELE
VRAAG TE STELLEN - CASSATIEBEROEP ONTVANKEL!JliliEID.

4° MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHT WET- GRONDWETTELIJKHEID- TOEZICHT.

5° RECHTBANKEN -

ALGEMEEN- BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER - WET GRONDWETTELIJiiliEID - TOEZICHT.

1o, 2° en 3 o Het cassatieberoep is ontvankelijk wanneer het niet beperkt is tot de
weigering van de feitenrechter om een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te
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stellen, maar de bestreden beslissing bekritiseert, in zoverre de feitenrechter die
vraag zelf beantwoord heeft (1). (Art. 29,
§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
4° en 5° De hoven en rechtbanken zijn niet

bevoegd om na te gaan of de wetten in
overeenstemming zijn met de Grondwet
(2). (Art. 159 Gw. 1994.)
(PIDLIPPART E.A. T. DENIS, SOCOTOIT N.V.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0117.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over de door de verweerders opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid, waarin de schending wordt
aangevoerd van artikel29, § 2, van de
bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof naar luid waarvan tegen de beslissing waarbij
een rechtscoilege weigert een prejudiciele vraag te stellen, geen afzonderlijk rechtsmiddel kan worden aangewend:
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Over het middel :
Overwegende dat de eisers subsidiair het hof van beroep verzochten
de volgende prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof: "Is artikel
46 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april1971, zo het aldus wordt uitgelegd dat niet alleen de gerechtigden op forfaitaire vergoedingen, maar
ook aile rechthebbenden van de
getroffene van een dodelijk arbeidsongeval, dat niet opzettelijk is
veroorzaakt door de werkgever, uitgesloten zijn van het recht om de
aansprakelijkheidsvordering naar
gemeen recht in te stellen tegen de
werkgever alsook van de vergoeding
van de geleden morele schade,
verenigbaar met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, inzonderheid
wanneer het ongeval te wijten is
aan een strafbaar feit van de werkgever?";

Overwegende dat het bestreden arrest weigert die prejudiciele vraag te
stellen aan het Arbitragehof, op grand
"dat de beklaagde, in zijll- hoedanigheid van werkgever van de getroffene, enkel aansprakelijk is voor de
schade die volgens de arbeidsongevallenwet voor vergoeding in aanmerking komt; dat de grondwettelijke regels van de gelijkheid en de
non-discriminatie, wat dat betreft, niet
Overwegende dat de eisers in het uitsluiten dat een onderscheid in bedoor hen aangevoerde middel het hof handeling wordt gemaakt tussen cavan beroep niet enkel verwijten dat tegorieen van personen, op voorwaarde
de appelrechters hebben geweigerd dat het berust op een objectief critede door de eisers subsidiair voorge- rium en redelijkerwijs is verantwoord;
stelde prejudiciele vraag te stellen aan dat de wetgever, in zoverre hij slechts
het Arbitragehof, maar tevens dat het een forfaitaire vergoeding toekent aan
hof"zelf(geantwoord) heeft op de door de getroffenen van een arbeidsongede eisers gestelde vraag, terwijl val of aan hun rechthebbenden, en in
aileen het Arbitragehof daartoe be- zoverre het, onder de laatstgenoemvoegd (was)"
den, de lijst van de gerechtigden op
forfaitaire vergoedingen beperkt, reeds
Dat de grond van niet-ontvan- in 1903 niet aileen de risico's tussen
kelijkheid niet kan worden aangeno- werkgever en getroffene heeft vermen;
deeld, maar ook de getro:ffene ontslagen heeft van de verplichting om de
schuld van de werkgever ofhet schade(1) Zie de verwijzingen in nocit 3.
veroorzakend gebrek van de zaak als(2) Cass., 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50. ook het oorzakelijk verband tussen die
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schuld of dat gebrek en de geleden
schade te bewijzen; dat, derhalve, het
onderscheid dat volgt uit artikel 46
van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 berust op criteria die het
objectief en redelijk verantwoorden;
dat er een redelijke verhouding van
evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde
doel";
Overwegende dat het hof van beroep zich door die overwegingen de bevoegdheid van het Arbitragehof heeft
toegeeigend;
Dat het middel dienaangaande gegrond is;
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1° SAMENHANG- STRAFZAKEN- SAMENVOEGING VAN ZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

2° SAMENVOEGING VAN ZAKEN STRAFZAKEN- SAMENHANG- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

3o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN- SAMENHANG- SAMENVOEGING VAN
ZAKEN.

4 o HELING- BESTANDDELEN- KENNIS -

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
veroordeelt iedere verweerder in de
helft van de kosten van de voorzieningen; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
9 juni 1999 - 28 kamer - Voorzitter : de
h. Lahousse, waarnemend voorzitter- "\krslaggever : de h. Close - Andersluidende
conclusie (3) van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Draps; E.
Lemmens, Luik.
(3) Het O.M. oordeelde dat de door de verweerders opgeworpen grand van nietontvankelijkheid afgeleid uit art. 29, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof, naar luid waarvan tegen
de beslissing van een rechtscollege dat weigert
een prejudiciele vraag te stellen, geen afzonderlijk rechtsmiddel kan worden aangewend, gegrond was. De voorziening die beperkt is tot de
weigering om een prejudiciele vraag te stellen aan
het Arbitragehof en geen enkel middel aanvoert
tegen de beslissing, die het gevolg is van de weigering, is immers niet ontvankelijk (Cass., 17 feb.
1992, A.R. M.900.N, nr. 320; 16 maart 1992, A.R.
M.805.N, nr. 376; 12jan. 1996,A.R. C.95.0156.F,
nr. 27). Volgens het O.M. bekritiseerde het middel uitsluitend de weigering om de prejudiciele
vraag te stellen, waarbij de overwegingen betreffende de machtsoverschrijding alleen tot doel
hadden die kritiek te staven. Daarenboven werd
geen enkel middel aangevoerd tegen de beslissing die toepassing maakt van de wetgeving,
waarop het verzoek om een prejudiciele vraag betrekking had.

MISDAAD OF WANBEDRIJF- BEPALING.

5° HELING- MOREEL BESTANDDEEL- KENNIB - BEOORDELING - CRITERIA.

6° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP.

MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET- HELING- MOREEL BESTANDDEEL- KENNIS- BEOORDELING- CRITERIA.

1°, 2° en 3° De feitenrechter beoordeelt op
onaantastbare wijze, onder voorbehoud
van het recht van verdediging, of het belang van een goede rechtsbedeling vereist dat verschillende zaken samen dan
wel apart worden behandeld (1). (Artt.
226 en 227 Sv.)
4 o Een veroordeling wegens heling is slechts
naar recht verantwoord, op voorwaarde
dat de rechter, althans op impliciete doch
onmiskenbare wijze, vaststelt dat de bestanddelen van heling voorhanden zijn,
met name de omstandigheid dat de beklaagde wist dat het voorwerp dat hi} in
zijn bezit had of onder zich hield, door
middel van een misdaad of een wanbedrijf verkregen was; het is evenwel niet
vereist dat de veroordelende beslissing
melding maakt van die misdaad of dat
wanbedrijf (2). (Art. 505, 1°, Sw.)
(1) Zie Cass., 21 okt. 1986, A.R. 332, nr. 105;
12 feb. 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 75; 6 jan. 1998,
A.R. P.96.0145, nr. 2.
(2) Cass., 18 dec. 1991, A.R. 9285, nr. 209.
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5° en 6° De feitenrechter beoordeelt in feite
of de wegens heling vervolgde beklaagde,
op het ogenblik waarop hij het door een
misdaad ofwanbedrijfvan een derde verkregen voorwerp heeft ontvangen, de wederrechtelijke herkomst van dit voorwerp kende (3); hi} kan die wetenschap
afleiden uit de waarde, de aard, het belang van het voorwerp, alsook uit alle andere feitelijke omstandigheden die noodzakelijkerwijs wantrouwen moeten wekken bij degene die het bezit ervan verkrijgt
(4). (Art. 505, 1", Sw.)
(CULUM, PENGIC)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.023l.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de feitenrechter op
onaantastbare wijze, onder voorbehoud van het recht van verdediging,
oordeelt of het belang van een goede
rechtsbedeling vereist dat verschillende zaken tezamen dan wel apart
worden behandeld;
Overwegende dat geen schending
van het recht van verdediging kan
worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de feitenrechter niet
bereid is de uitspraak uit te stellen tot
de afwikkeling van een klacht met
burgerlijke-partijstelling, omdat hij de
uitslag van die klacht niet nodig acht
om tot zijn overtuiging te komen, mits
de eisers, zoals te dezen, vrij tegenspraak hebben kunnen voeren over
alle, door het openbaar ministerie tegen hen ingebrachte gegevens;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel :
(3) Cass., 20 okt. 1992, A.R. 7051, nr. 675.
(4) Cass., 25 sept. 1973, p. 87; 13 nov. 1984,
A.R. 8794, nr. 165.
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Overwegende dat een veroordeling
wegens heling slechts naar recht verantwoord is op voorwaarde dat de
rechter, althans op impliciete doch onmiskenbare wijze, vaststelt dat de bestanddelen van de heling voorhanden zijn, met name de omstandigheid
dat de beklaagde wist dat het voorwerp dat hij in zijn bezit had of onder zich hield, door middel van een
misdaad of een wanbedrijf verkregen was; dat het evenwel niet is vereist dat de veroordelende beslissing die
misdaad of dat wanbedrijf nader omschrijft;
Overwegende bovendien dat de
feitenrechter oordeelt of de beklaagde
die wegens heling wordt vervolgd, op
het ogenblik dat hij in het bezit kwam
van het door middel van een misdaad
of wanbedrijf van een derde verkregen zaak, de wederrechtelijke oorsprong ervan kende;
Overwegende dat de appelrechters
aan de in het middel weergegeven consideransen van de eerste rechter hebben toegevoegd dat "de rechter, zoals
de rechtbank terecht gedaan heeft, de
wetenschap omtrent de wederrechtelijke oorsprong van een geheelde zaak
kan a:fleiden uit de waarde, de aard en
het belang ervan, alsook uit aile andere feitelijke omstandigheden die
noodzakelijkerwijs wantrouwen moeten wekken bij degene die het bezit ervan verkrijgt";
Dat zij aldus de beslissing waarbij
eiseres wegens heling werd veroordeeld, naar recht hebben verantwoord;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
Overwegende voor het overige dat
het middel, in zoverre het opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door de feitenrechters of voor het onderzoek ervan
vereist dat gegevens worden nagegaan waartoe het Hof niet bevoegd is,
niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
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genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
9 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. 0. Kellens, Luik.
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KAMER -

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK IN EERSTE AANLEG- AFWIJZING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VEROORDELING
TOT SCHADEVERGOEDING IN HOGER BEROEP
- EENSTEMMIGHEID.

Wanneer de appelrechters, op het hager beroep tegen een vrijsprekend vonnis met afwijzing van de burgerlijke rechtsvordering, enerzijds de strafvordering vervallen
verklaren wegens verjaring en, anderzijds, de burgerlijke rechtsvordering gegrond verklaren, dient deze laatste beslissing met eenparigheid van stemmen te
worden genomen (1). (Art. 21lbis Sv.)
(SCHILLACI
T. NICOTRA, L'ARDENNE PREVOYANTE N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0258.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 januari 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
(1) Cass., 7 dec. 1993, A.R. 6922, nr. 506; 28
feb, 1995, A.R. P.93.1774.N, nr. 121; 30 okt. 1996,
A.R. P.96.0570.F, nr. 408.
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A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
tegen de eisers ingestelde strafvordering:
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de strafvordering vervallen is door verjaring;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn bij gemis aan belang;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het middel ...
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, op het hoger beroep van
het openbaar ministerie en de verweerders, burgerlijke partijen, tegen
de beslissing waarbij de tweede eiser wordt veroordeeld wegens het hem
sub C ten laste gelegde feit, de eisers
worden vrijgesproken van de overige
telastleggingen en de politierechtbank onbevoegd wordt verklaard om
uitspraak te doen over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders, enerzijds, de tegen de eisers ingestelde strafvordering ve:rjaard heeft
verklaard en, anderzijds, de door de
verweerders ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen gegrond heeft
verklaard, daar de eisers de hun ten
laste gelegde feiten waarop die
rechtsvorderingen waren gegrond,
hebben gepleegd; dat zij derhalve de
eisers jegens de verweerders veroordeeld heeft tot betaling van schadevergoeding;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, nu ze niet heeft vastgesteld dat ze met eenparige stemmen
van haar leden uitspraak had gedaan,
niet kon beslissen dat de eisers de hun
ten laste gelegde feiten hadden gepleegd;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van
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het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt ieder van de eisers en de verweerders in
een vierde van de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
9 juni 1999 . . :. __ 2e kamer- Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lahousse - Geli}kluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. L. Hubert, Luik.

Nr. 342
2e

KAMER -

uitvoerlegging van de straf in te trekken (1). (Art. 211bis Sv.)

so

Vernietiging, op de voorziening van de
beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafuordering leidt tot
vernietiging van de beslissingen, die
voortvloeien uit de eerstgenoemde beslissing, op de burgerlijke rechtsvorderingen die zijn ingesteld tegen de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, die
regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld (2).

4 o Het vonnis dat, alleen op het ontvanke-

lijke hager beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis waarbij haar vordering wordt afgewezen,
schadevergoeding aan die burgerlijke partij toekent, moet vaststellen dat het met
eenparige stemmen is gewezen, in zoverre het het misdrijf waarop de burgerlijke rechtsvordering berust, bewezen verklaart (S). (Art. 211bis Sv.)

9 juni 1999
(BAYARD E.A. T. MORSA E.A.)

1o HOGER

BEROEP

-

STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP INTREKKING VAN HET UITSTEL- EENSTEMMIGHEID.

2o VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWOON UITSTEL- INTREKKING-

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0259.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 januari 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID.

S° CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN STRAFVORDERING BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE- UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING - VOORWAARDEN.

4 o HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VRIJSPRAAK
IN EERSTE AANLEG- HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ- VEROORDELING TOT
SCHADEVERGOEDING IN HOGER BEROEP EENSTEMMIGHEID.

1o en 2° Wanneer de appelrechters de door

de eerste rechter uitgesproken straf handhaven, dienen zij met eenparigheid van
stemmen uitspraak te doen om het door
de eerste rechter verleende uitstel van ten-

I. Op de voorziening van Jean Bayard:

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij de wegens de telastlegging E tegen hem ingestelde strafvordering veijaard wordt
verklaard:
Overwegende dat de voorziening, bij
gemis aan belang, niet ontvankelijk is;
(1) Cass., 14 nov. 1989, A.R. 3854, nr. 162; zie
Cass., 24 maart 1992, A.R. 5063, nr. 392; 10 feb.
1998,A.R. P.96.0785.N, nr. 79; 22 sept. 1998,A.R.
P.98.1149.N, nr. 142.
(2) Zie Cass., 5 mei 1982, A.R. 2115, nr. 521.
(3) Cass., 27 jan. 1983, A.R. 264, nr. 59; 30 okt.
1996, A.R. P.96.0570.F, nr. 408.
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B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij hij veroordeeld wordt wegens de telastlegging H:
Over het middel :

Nr. 342

slissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die voornoemde verweerders ingesteld hebben tegen eiseres,
die voor de beklaagde burgerrechtelijk aansprakelijk is;

Overwegende dat de eerste rechter eiser uit hoofde van de telastleggingen E (overtreding van artikel
10.1.1 o van het Wegverkeersreglement) en H (onopzettelijke slagen of
verwondingen) samen, veroordeeld
heeft tot een geldboete van 50 frank,
verhoogd met 1990 opdeciemen, of tot
een vervangende gevangenisstraf van
acht dagen, met uitstel van een jaar
wat de tenuitvoerlegging van de geldboete en van de vervangende gevangenisstraf betreft;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die zij heeft ingesteld:

Overwegende dat het bestreden vonnis de veroordeling wijzigt, nu het de
wegens de telastlegging E ingestelde
strafvordering ve:rjaard verklaart, hem
dezelfde geldboete en dezelfde vervangende gevangenisstraf oplegt, ma!lr
geen uitstel verleent wat de tenmtvoerlegging ervan betreft; dat voornoemd vonnis, in weerwil van het feit
dat het de straf verzwaart door het
uitstel weg te laten, niet vaststelt dat
die veroordeling met eenparigheid van
stemmen is uitgesproken; dat het aldus artikel 21lbis van het Wetboek
van Strafvordering schendt;

Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen de eiser en beklaagde Jean Bayard ingestelde strafvordering leidt tot de vernietiging van de beslissing op de door
eiseres tegen verweerder ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, nu eiseres regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld en het vonnis tussen beide beslissingen een zo nauw verband heeft
gelegd dat de ene beslissing noodzakelijkerwijs afhangt van de andere,
zonder dat die vernietiging betrekking heeft op het dictum volgens hetwelk Robert Bellemans een fout heeft
begaan waarvoor verweerder aansprakelijk is;

Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van de cooperatieve vennootschap Sudlac :

1. tegen de verweerders Dominique Morsa, de naamloze vennootschap
Deltax en Robert Bellemans :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
2. tegen de verweerder Belgische
Staat:

III. Op de voorziening van de Onderlinge Maatschappij der Openbare
Besturen:

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door de
verweerders Dominique Morsa en de
naamloze vennootschap Deltax tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :

Overwegende dat eiseres geen enkel middel aanvoert;

Overwegende dat, nu eiseres regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld,
de vernietiging van de beslissing op de
tegen de eiser Jean Ba:y:ard, b~klaagde,
ingestelde strafvordermg lmdt tot de
vernietiging van de beslissingen, die
voortvloeien uit de eerstgenoemde be-

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering :
Overwegende dat het vonnis voornoemde rechtsvordering ve:rjaard verklaart;

IV. Op de voorziening van Robert
Bellemans:

~~~---------
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Dat de voorziening, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door verweerster, de cooperatieve vennootschap Sudlac, tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
V. Op de voorziening van de Belgische Staat :
Over het middel : schending van de artikelen 202 en 211bis van het Wetboek van
StrafVordering, alsmede van de artikelen 2
en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis eraan herinnert dat de Politierechtbank te Luik in
haar vonnis van 2 oktober 1997 de heer
Bellemans, eisers aangestelde, had vrijgesproken en zich onbevoegd had verklaard
om kennis te nemen van de tegen eiser en
zijn aangestelde ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen; dat het tevens verwijst naar het tussenvonnis van 30 oktober 1998, dat had vastgesteld dat de verweerders O.M.O.B., de cooperatieve
vennootschap Morsa en de naamloze vennootschap Deltax geen hoger beroep hadden ingesteld tegen het vonnis van de eerste rechter; dat het bestreden vonnis ten
slotte de verjaring vaststelt van de strafvordering die door de rechtstreekse dagvaardingvan de O.M.O.B. was ingesteld uit
hoofde van de aan de heer Bellemans ten
laste gelegde misdrijven (artikelen 24.5 (?),
25.1 en 51.1 van het koninklijk besluit van
1 december 1975); dat voornoemd vonnis
vervolgens, op het hoger beroep van de beklaagde Bayard en van de voor hem
burgerrechtelijk aansprakelijke naamloze vennootschap Sudlac, en met gedeeltelijke wijziging van het vonnis van de eerste rechter, beslist dat de gedaagde
Bellemans een fout heeft begaan zonder
welke het ongeval zich niet zou hebben
voorgedaan, daar hij zijn voertuig tot stilstand heeft gebracht op een plaats waar dat
een gevaar kon betekenen (artikel 24 van
het Wegverkeersreglement) en eiser, die
voor de heer B. burgerrechtelijk aansprakelijk is, jegens de cooperatieve vennootschap Sudlac tot betaling van het bedrag
van 29.600 frank, dat op de helft van haar
schade moet worden aangerekend, welk bedrag moet worden verhoogd met de compensatoire en vervolgens met de moratoire interest, en hem tevens veroordeeld
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heeft in de kosten van de vennootschap
Sudlac (2.740 frank) maar ook in de kosten van Morsa, van de naamloze vennootschap Deltax en van de O.M.O.B., met inbegrip van de kosten van de door
laatstgenoemde uitgebrachte rechtstreekse
dagvaarding (13.319 frank),
terwijl, eerste onderdeel, het vonnis, hoewel het de beslissing van de eerste rechter wijzigt en eiser jegens de burgerlijke
partijen veroordeelt tot schadeloosstelling en/ofkosten, ofschoon de eerste rechter de heer Bellemans had vrijgesproken,
niet vaststelt dat het met eenparigheid van
stemmen is gewezen; de appelrechter, wanneer hij uitspraak doet over het enige ontvankelijke hoger beroep van een burgerlijke partij tegen het vrijsprekend vonnis,
waarbij haar vordering is verworpen, en
haar schadeloosstelling toekent, moet vaststellen dat het met eenparigheid van stemmen is gewezen (artikel 211bis van het
Wetboek van StrafVordering), in zoverre het
misdrijf, waarop de burgerlijke rechtsvordering steunt, daarin bewezen wordt verklaard; het bestreden vonnis bijgevolg niet
wettig met redenen is omkleed en vernietigd moet worden (schending van artikel
211bis van het Wetboek van StrafVordering);
terwijl, tweede onderdeel, de appelrechter
in het bestreden vonnis hoe dan ook alleen uitspraak had gedaan over het hoger beroep van de vennootschap Sudlac en
van de beklaagde Bayard tegen het vonnis van de eerste rechter, zodat hij eiser
niet zonder de devolutieve kracht van die
hogere beroepen te miskennen en de grenzen van de aanhangigmaking, zoals zij door
voornoemde beroepen waren bepaald (cf. artikel 202 van het Wetboek van StrafVordering) te buiten te gaan, en niet zonder tevens de artikelen 2 en 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek te schenden, eiser
kon veroordelen in de kosten van de partijen O.M.O.B., Morsa en de naamloze vennootschap Deltax; de door Morsa, O.M.O.B.
en de naamloze vennootschap Deltax tegen eiser ingestelde vorderingen ten gevolge van de devolutieve kracht van het hoger beroep van Bayard en van de naamloze
vennootschap Sudlac niet meer bij de rechter aanhangig waren; de rechter bovendien, krachtens artikel1017 van het Gerechtelijk Wetboek, daarenboven het recht
heeft om de in het ongelijk gestelde partij in de kosten te veroordelen; noch eiser, noch zijn aangestelde, de heer Bellemans, te dezen in het ongelijk zijn gesteld
ten aanzien van de partijen Morsa,
O.M.O.B. en de naamloze vennootschap
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Deltax, aangezien hun rechtsvorderingen
tegen eiser, bij ontstentenis van hoger beroep tegen de beslissing van de eerste rechter, ongegrond gebleven zijn; het vonnis bijgevolg, nu het eiser in de kosten van
voornoemde partijen veroordeelt, enerzijds, artikel 202 van het Wetboek van
Strafvordering, en, anderzijds, de artikelen 2 en 1017 van het Gerechtelijk Wethoek schendt :

Nr. 342

naamloze vennootschap Deltax in het
geding te betrekken, en in de kosten
die in hoger beroep zijn gemaakt om
de verweerster Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen in het geding te betrekken;
Dat het onderdeel, wat dat betreft,
gegrond is;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de correctionele
Om die redenen, vernietigt het berechtbank, op het ontvankelijk ho- streden vonnis, in zoverre het uitger beroep dat verweerster de cotipe- spraak doet over de tegen Jean
ratieve vennootschap Sudlac, burger- Bayard wegens de telastlegging H inlijke partij, ingesteld heeft tegen het gestelde strafvordering en over de door
vonnis van de politierechtbank, waar- Dominique Morsa en de naamloze venbij Robert Bellemans is vrijgespro- nootschap Deltax tegen de cotiperaken, met name, van de overtreding tieve vennootschap Sudlac ingestelde
van artikel 25, inzonderheid artikel burgerlijke rechtsvorderingen, als25.4, van het Wegverkeersreglement, ook over de door laatstgenoemde teen waarbij eiser, die was gedagvaard gen de Belgische Staat ingestelde burals burgerrechtelijk aansprakelijke gerlijke rechtsvordering, in zoverre het
partij voor Robert Bellemans, buiten de Belgische Staat veroordeelt "in de
het geding is gesteld, niet kon beslis- kosten die zijn gemaakt om O.M.O.B.
sen dat "Bellemans Robert een fout (... ) in het geding te betrekken voor de
heeft begaan (die voornoemd misdrijf (correctionele) rechtbank, alsook in de
opleverde), zonder welke het ongeval kosten die zijn gemaakt om Morsa en
zich niet zou hebben voorgedaan of de voor hem burgerrechtelijk aansprazich niet zou hebben voorgedaan zo- kelijke partij, de N.V. Deltax, in beide
als het is gebeurd" en eiser bijgevolg instanties in het geding te betrekniet dan met eenparige stemmen van ken"; verwerpt de voorzieningen voor
al haar leden kon veroordelen om de het overige; beveelt dat van dit arschade van voornoemde verweerster te rest melding zal worden gemaakt op
vergoeden; dat het bestreden vonnis de kant van het gedeeltelijk verniedie eenparigheid niet vaststelt en bij- tigde vonnis; veroordeelt Jean
gevolg artikel 21lbis van het Wet- Bayard in de helft van de kosten van
hoek van Strafvordering schendt;
zijn voorziening en laat de andere helft
ten laste van de Staat; veroordeelt de
Dat het middel gegrond is;
cotiperatieve vennootschap Sudlac in
Wat het tweede onderdeel betreft : de helft van de kosten van haar voorOverwegende dat de correctionele ziening en de verweerders Dominirechtbank, wat de burgerlijke belan- que Morsa, de naamloze vennootschap
gen betreft, alleen uitspraak diende te Deltax en Robert Bellemans, elk van
do en over het hoger beroep van Jean hen, in een zesde van voornoemde kosBayard en van de cotiperatieve ven- ten; veroordeelt de Onderlinge Maatnootschap Sudlac; dat zij bijgevolg ei- schappij der Openbare Besturen en
ser niet zonder de devolutieve kracht Robert Bellemans, ieder van hen, in de
van voornoemde hogere beroepen te kosten van hun voorziening; veroormiskennen en de bij die hogere beroe- deelt de verweerders Dominique
pen bepaalde grenzen van de aanhan- Morsa, de cotiperatieve vennootschap
gigmaking te buiten te gaan, kon ver- Sudlac, de naamloze vennootschap
oordelen in de kosten die in beide Deltax en de Onderlinge Maatschapinstanties zijn gemaakt om de ver- pij der Openbare Besturen, ieder van
weerders Dominique Morsa en de hen, in een vierde van de kosten van

~~~~·~~-~-~~~~~~~--------~-----------~~~~~---------------
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de voorziening van de Belgische Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Hoei,
zitting houdende in hager beroep.

801

wezen door de jeugdkamer van het Hof
van Beroep te Brussel;

Over de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep
:
9 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - VerslagOverwegende dat het arrest, dat het
gever : de h. Fisher - Gelijkluidende con- beroepen vonnis na precisering van
clusie van de h. Spreutels, advocaat- een punt bevestigt, een medischgeneraal- Advocaten : mrs. Draps en De psychologisch deskundigenonderzoek
Bruyn.
en een sociale enquete beveelt; dat het
tevens voorlopige maatregelen gelast in afwachting van een beslissing
over de zaak zelf; dat het eveneens de
verdaging van de zaak beveelt met het
oog op de voortgezette behandeling en
Nr. 343
de persoonlijke verschijning van eiser en diens ouders gelast; dat het in
zijn eigen beslissing zegt dat de rechts2e KAMER- 9 juni 1999
pleging voor de eerste rechter moet
worden voortgezet; dat die b.eslissing
BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAF- een voorbereidende beslissing en een
beslissing van onderzoek is, zodat ze
ZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEIDJEUGDRECHTBANKEN- BEGRIP.
geen eindbeslissing is in de zin van artikel416 van het Wetboek van StrafEen geschil inzake bevoegdheid, in de zin vordering; dat ze geen uitspraak doet
van art. 416, tweede lid, en 539 Sv., bestaat alleen wanneer wordt aangevoerd op grand van de artikelen 135 en
dat een rechter zich de bevoegdheid van 235bis van dat wetboek en evenmin
een andere rechter heeft toegeeigend, zo- uitspraak doet over het beginsel van
dat daaruit een geschil over rechtsmacht aansprakelijkheid;
kan ontstaan dat alleen door regeling van
Dat die beslissing evenmin uitrechtsgebied kan worden beitindigd (1); spraak doet over een bevoegdheidshet antwoord op de vraag of de minderjarige voor de jeugdrechter in hoger be- geschil in de zin van de artikelen 416
roep een exceptie van onbevoegdheid in en 539 van genoemd wetboek; dat van
die zin heeft aangevoerd, hangt niet af een dergelijk geschil alleen sprake is
van de benaming die hi} aan zijn ver- als wordt aangevoerd dat een rechweermiddel heeft gegeven maar van het ter zich de bevoegdheden van een anwerkelijk voorwerp van de betwisting (2). dere rechter heeft toegeeigend, zodat
(Artt. 416, tweede lid, en 539 Sv.)
daaruit een geschil over rechtsmacht
ontstaat waaraan alleen door regeling van rechtsgebied een einde kan
(BENTAHRI)
worden gemaakt;
Dat het antwoord op de vraag of eiARREST (vertaling)
ser een exceptie van onbevoegdheid in
die zin heeft opgeworpen, niet afhangt
(A.R. P.99.0510.F)
van de benaming die hij aan zijn verHET HOF; - Gelet op het bestre- weermiddel heeft gegeven maar van
den arrest, op 22 december 1998 ge- het werkelijk voorwerp van de betwisting;
Dat eiser, door "de bevoegdheid van
(1) Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.98.0017.F, nr. 65;
de jeugdrechtbanken" te betwisten, in
13 okt. 1998, A.R. P.97.0368.N, nr. 442.
werkelijkheid aileen heeft betoogd dat,
(2) Zie Cass., 23 juni 1993, A.R. P.93.0757.F, nr. op stra:ffe van schending van de artikelen 38 en 62, § 5, van het decreet
304.
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van 4 maart 1991 van de Raad van de
Franse Gemeenschap betreffende de
jeugdbijstand, de jeugdrechtbank niet
diende te worden geadieerd met het
oog op maatregelen ten aanzien van
eiser, zijn gezin of zijn kennissen, daar
de voorwaarden voor de toepassing
van artikel 38 z.i. te dezen niet waren vervuld en artikel 62, § 5, met
name was opgeheven door artikel 36,
1 en 2, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming;
Dat de voorziening is ingesteld v66r
de eindbeslissing en dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht het overige gedeelte van het verzoek, dat geen
verband houdt met de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 juni 1999 - 2• kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. V. Franquet,
Nijvel.

Nr. 344
2e KAMER - 9 juni 1999

1° TAALGEBRUIK- GERECIITSZAKEN (WET
15 JUN11935) - BETEKENlNG EN TENUITVOERLEGGlNG- STRAFZAKEN- RAADKAMER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGlNG- BERICHT
OM TE VERSCHIJNEN- KENNISGEVING AAN
DE VERDACHTE- VERTALING- VOORWAARDEN.

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALLERLEI- STRAFZAKENRAADKAMER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- BERICHT OM TE VERSCHIJNENKENNISGEVING AAN DE VERDACHTE - VERTALING- VOORWAARDEN.

3o ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- REGELlNG VAN DE RECHTSPLEGlNG

Nr. 344

- BERICHT OM TE VERSCHIJNEN- KENNISGEVING AAN DE VERDACHTE- VERTALINGVOORWAARDEN.

P, 2° en 3° De aan de beklaagde gedane
toezending per faxpost of bij aangetekende brief van het bericht om voor de
raadkamer te verschijnen voor de regeling van de rechtspleging is een mededeling die op verzoek van de griffier via de
post geschiedt- en moet bijgevolg worden beschouwd als de kennisgeving van
een akte van rechtspleging in de zin van
art. 38 Taalwet Gerechtszaken; dat bericht moet derhalve, op straffe van nietigheid, vergezeld gaan van een vertaling, wanneer het gesteld is in de taal van
een ander taalgebied dan dat waar het ter
kennis moet worden gebracht. (Artt. 38 en
40 Taalwet Gerechtszaken; art. 127,
zesde lid, Sv.; art. 32, 2°, Ger.W.)
(MASSA)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0536.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1999 in het
Duits gewezen door het Hofvan Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, en gelet op de op 15 en 17
maart 1999 in dezelfde taal gestelde
voorzieningen;
Gelet op de door de eerste voorzitter van het Hof op 16 april1999 gewezen beschikking waarbij wordt beslist dat de rechtspleging vanaf de
terechtzitting in het Frans zal worden voortgezet;
I. Op de eerste voorziening :
Overwegende dat eiser verklaart er
afstand van te doen;
II. Op de tweede voorziening :
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 38 van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken bepaalt dat
de griffier die een in het Duits gestelde
akte van rechtspleging ter kennis
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brengt in het Fran&) taalgebied, die
akte vooraf moet doen vertalen en die
vertaling moet toevoegen aan de akte
waarvan kennisgeving moet geschieden;
Overwegende dat de aan de beklaagde gedane toezending per faxpost of bij aangetekende brief van het
bij artikel127, zesde lid, van het Wethoek van Strafvordering voorgeschreven bericht om te verschijnen een mededeling is die op verzoek van de
gri:ffier geschiedt via de post en bijgevolg moet worden beschouwd als de
kellnisgeving van een akte van rechtspleging in ~l'l zin van bovengenoemd
artikel 38;
Overwegende, derhalve, dat het aan
de beklaagde gerichte bericht om voor
de raadkamer te verschijnen met het
oog op de regeling van de rechtspleging, moet vergezeld gaan van een vertaling, wanneer het gesteld is in de
taal van een ander taalgebied dan dat
waar het ter kennis moet worden gebracht;
Overwegende dat krachtens artikel 40 van de wet van 15 juni 1935 die
regel is voorgeschreven op straffe van
nietigheid en die nietigheid door de
rechter van ambtswege wordt uitgesproken; dat het bestreden arrest, daar
het beslist dat er geen sprake is van
nietigheid op grond dat eiser verweer
heeft kunnen voeren en de aan hem
gerichte oproeping niet diende vertaald te worden, omdat zij geen akte
van rechtspleging is waarvan aan hem
kennisgeving is geschied, niet naar
recht verantwoord is;
Dat, in zoverre, het middel gegrond

veroordeelt eiser in de kosten van de
eerste voorziening en laat de kosten
van de tweede ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het anders samengestelde Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling.

1s;

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige, door eiser aangevoerde middelen die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, verleent akte
van de afstand van de eerste voorziening van eiser; vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;

9 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. A. Masset,
Verviers.
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1eKAMER-10juni 1999
CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- WETTELIJKE BEPALINGEN- MINISTERIELE BESLUITEN.

Wanneer een cassatiemiddel opkomt tegen
de uitlegging die de feitenrechter van een
ministerieel besluit geeft, zonder de schending aan te voeren van dat besluit, dat
een wet is in de zin van art. 608 Ger. W.,
is het niet ontvankelijk (1). (Art. 1080
Ger.W.)
(DELBRASSINE N.V. T. WAALS GEWEST MIN. VAN RUIMTELIJKE ORDENING,
UITRUSTING EN VERVOER)
ARREST (vertaling)

(A.R. C.98.0362.F)

Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1135 en 1154 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest de aanspraak, die is
ingediend op grand van artikel 42, § 4, van
(1) Zie Cass., 30 nov. 1998, A.R. 8.97 .0146.N,
nr. 496.
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de algemene aannemingsvoorwaarden,
goedgekeurd bij het ministerieel besluit van
10 augustus 1977,- wat een subsidiaire
vordering over dat punt van de vordering
uitmaakte - , in beginsel gegrond verklaart en verweerder veroordeelt tot (betaling) van het bedrag van 464.391 frank
"vermeerderd met de bedongen interest, als
omschreven in artikel15, § 4, van het bestek, vanaf de datum van de slotafrekening
tot de dag van de volledige betaling", en de
respectieve kosten van het hoger beroep ten
laste van de partijen laat, op grond "dat (eiseres) regelmatige aanmaningen heeft gedaan om op grond van artikel 1154 van het
Burgerlijk Wetboek, dat het gemeen recht
uitmaakt, kapitalisatie van de interest te
verkrijgen; dat de partijen, op hun verzoek, over dat punt conclusies ingediend
hebben en in een voortgezet debat gepleit
hebben; dat de verwijlinteresten die aan de
aannemer verschuldigd zijn ten einde hem
te vrijwaren tegen de totale schade die een
onderneming lijdt wanneer ze bankkosten
op een rekening-courant moet betalen, contractueel vastgelegd zijn in de algemene
aannemingsvoorwaarden; dat de forfaitaire
raming die strekt tot vergoeding van de volledige schade die de aannemer lijdt wegens een laattijdige betaling, een contractueel schadevergoedingsbeding is dat een
juist evenwicht beoogt tussen de belangen van de gemeenschap, waarvan de gelden slechts overeenkomstig de wetten en
verordeningen, meer bepaald overeenkomstig de regels van de openbare aanbesteding, mogen worden besteed, en het belang van de aannemer die de in dat beroep
normale economische realiteit van de banken ondergaat (artikel15, § 4); dat het begrip forfaitaire overheidsopdracht zelf en de
wettelijke en contractuele bepalingen terzake, de toepassing van de ermee strijdige regels van gemeen recht uitsluiten; dat
de last voor de gemeenschap niet kan worden verzwaard door een eenzijdige handeling van de aannemer die een kapitalisatie vordert waarop de overheidsopdracht
hem niet uitdrukkelijk recht geeft; dat de
wettelijke bepalingen inzake de sommenverbintenissen die niet het voorwerp zijn
van een overeenkomst (artikelen 1153 en
1154 van het Burgerlijk Wetboek) te dezen niet van toepassing zijn; dat de aannemer die zijn vordering tot interest grondt
op een conventionele bepaling waarin de
volledige vergoeding wegens laattijdige betaling op forfaitaire en definitieve wijze is
vastgelegd, geen aanspraak kan maken op
de kapitalisatie van de vervallen interest
(bij wege van een gerechtelijke aanma-
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ning of door neerlegging ter gri:ffie van een
conclusie waarin de bijzondere aandacht
van de schuldenaar wordt gevestigd op de
kapitalisatie van de interest); dat artikel
1154 van het Burgerlijk Wetboek dat wettelijk gevolg aan de overeenkomsten van
gemeen recht niet verbindt aan de verbintenissen uit een misdrijf of een oneigenlijk misdrijf en evenmin aan de verbintenissen die voortvloeien uit de toepassing
van bijzondere wetten die een, aan de specifieke behoeften van de schuldeiser aangepaste, volledige schadevergoeding invoeren",

terwijl artikel 1154 van het Burgerlijk
Wetboek volgens hetwelk vervallen interesten van kapitalen interest kunnen opbrengen door een gerechtelijke aanmaning, mits de aanmaning betrekking heeft
op interesten die voor een geheeljaar verschuldigd zijn, van toepassing is op alle bedongen of wettelijke interesten die op kapitalen vervallen zijn en dus op vergoedingen die betrekking hebben op een
contractuele verbintenis en dus van toepassing is op de verwijlinterest die zelfs op
forfaitaire wijze bepaald is in de algemene
aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten, meer bepaald in artikel 15, §
4, die, ook al zijn ze goedgekeurd bij het ministerieel besluit van 10 augustus 1977, betrekking hebben op een contractuele verbintenis; overeenkomsten immers, ingevolge artikel 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, niet aileen verbinden tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar
ook tot alle gevolgen die de billijkbeid, het
gebruik of de wet aan de verbintenis, valgens de aard ervan, toekent; artikel 1154
van het Burgerlijk Wetboek in dat opzicht
een toebehoren is, dat de wet verbindt aan
iedere overeenkomst, zonder dat genoemd
recht uitdrukkelijk in de overeenkomst bepaald moet zijn, mits de overeenkomst het
niet uitdrukkelijk uitsluit, wat het arrest
niet vaststelt; het arrest bijgevolg, niet zonder de artikelen 1135 en 1154 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, kon beslissen dat artikel 1154 niet van toepassing
was "(op) de verbintenissen die voortvloeien
uit de toepassing van bijzondere wetten die
een, aan de specifieke behoeften van de
schuldeiser aangepaste, volledige schadevergoeding invoeren", te dezen, artikel 15,
§ 4, van de bij het ministerieel besluit van
10 augustus 1977 goedgekeurde algemene
aannemingsvoorwaarden :

Op de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het middel voert de schending

--~~----------------~----~~-~-~--~--~--------
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niet aan van artikel 15, § 4, van het
ministerieel besluit van 10 augustus
1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van
de overheidsopdrachten van werken,
leveringen en diensten :
Overwegende dat het arrest overweegt "dat de verwijlinteresten die aan
de aannemer verschuldigd zijn ten
einde hem te vrijwaren tegen de totale schade die een onderneming lijdt
wanneer ze bankkosten op een
rekening-courant moet betalen contractueel vastgelegd zijn in de algemene aannemingsvoorwaarden; (... )
dat de forlaitaire raming die strekt tot
vergoeding van de volledige schade die
de aannemer lijdt wegens een laattijdige betaling, een contractueel schadevergoedingsbeding is dat een juist
evenwicht beoogt tussen de belangen van de gemeenschap, waarvan de
gelden slechts overeenkomstig de wetten en verordeningen, meer bepaald
overeenkomstig de regels van de openbare aanbesteding, mogen worden besteed, en het belang van de aannemer die de in dat beroep normale
economische realiteit van de banken
ondergaat (artikel 15, § 4); (... ) dat het
begrip forfaitaire overheidsopdracht
zelf en de wettelijke en contractuele
bepalingen terzake, de toepassing van
de ermee strijdige regels van gemeen
recht uitsluiten; ( ... ) dat de aannemer die zijn vordering tot interest
grondt op een conventionele bepaling waarin de volledige vergoeding
wegens laattijdige betaling op forfaitaire en definitieve wijze is vastgelegd, geen aanspraak kan maken op de
kapitalisatie van de vervallen interest (... )";
Dat uit die overwegingen blijkt dat
volgens het hofvan beroep artikel15,
§ 4, van het ministerieel besluit van 10
augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en
diensten, kapitalisatie van de interesten, waarvan de voorwaarden worden bepaald in artikel 1154 van het
Burgerlijk Wetboek, uitsluit;

----~-~~--~~
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Overwegende dat het middel dat opkomt tegen die uitlegging van artikel 15, § 4, niet de schending aanvoert van voornoemde bepaling, die
een wet is in de zin van artikel 608
van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de grond van niet ontvankelijkheid aangenomen moet worden;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verheyden, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Delahaye en Simont.
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1 o RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- NIET GEVORDERDE ZAAK
- VORDERING TOT SCHADELOOSSTELLINGVEROORDELING TOT BETALING VAN INTEREST
- VERSCHILLENDE VOORWERPEN.

2° CAS SATIE -

VERNIETIGING. OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN - ONDERSCHEIDEN
DICTA - CASSATIE - GEVOLG - VOORWAARDE.

1o Wanneer een partij schadevergoeding

vordert voor laattijdige vrijmaking van de
borgtocht, doet het arrest dat de andere
partij veroordeelt tot betaling van interest, berekend op grand van het M.B. 10
augustus 1977 houdende vaststelling van
de algemene aannemingsvoorwaarden
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, uitspraak
over een niet gevorderde zaak (1). (Art.
1138,2°, Ger.W.; art. 15, § 4, M.B. 10 aug.
1977.)
(1) Zie Cass., 5 sept. 1980, A.R. 2797, nr. 11.
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2° De vernietiging van het dictum van de
beslissing waarbij aan een partij niet gevorderde interest wordt toegekend, strekt
zich uit tot dictum dat de kapitalisatie
van die interest bepaalt en dat uit het eerste voortvloeit (2).
(WAALSE GEWEST
T. ETABLISSEMENTS PAQUE YVAN N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0373.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1154, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het in artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
neergelegde algemeen rechtsbeginsel,
beschikkingsbeginsel genaamd, schending van artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging,
doordat het arrest, op de tegenvordering van verweerster, "(eiser) veroordeelt
om (haar) interest te betalen op een miljoen frank, vanaf 2 november 1992 tot aan
de totale vrijmaking (van de borgtocht); dat
het die interest berekent overeenkomstig
artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977, verminderd
met de door de Deposito- en Consignatiekas gestorte interest en rekening houdend met de overeenkomstig artikel 1154
van het Burgerlijk Wetboek gedane aanmaning tot betaling van samengestelde interest, die vervat is in de op 26 januari
1996 betekende akte van hoger beroep", op
grond dat "de aannemer, overeenkomstig
artikel9, § 3, van het voornoemde ministerieel besluit van 10 augustus 1977, het
verzoek om totale of gedeeltelijke vrijmaking van de borgtocht naar het bestuur
stuurt dat, in voorkomend geval binnen
vijftien kalenderdagen na de dag waarop
het verzoek wordt ontvangen, ophe:ffing verleent en dat de aannemer na die termijn
recht heeft op interest, die wordt berekend overeenkomstig artikel 15, § 4, van
(2) A. MEEus, "L'etendue de la cassation en matiere civile", noot onder Cass., 18 maart 1983,
R.C.J.B., 1986, p. 268 e.v.; E. KRINGS, "De omvang van cassatie", T.B.R., 1995, p. 885 e.v.
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dat ministerieel besluit en wordt verminderd met de door de Deposito- en Consignatiekas gestorte interest. Die interest
wordt geacht de schade te vergoeden die
het gevolg is van een laattijdige vrijmaking van de borgtocht, zonder dat er bijkomende schadevergoeding kan worden gevorderd",
terwijl, eerste onderdeel, verweerster in
haar appelconclusie een bedrag van
200 000 frank, waarvan 75 000 frank bij
voorraad, vorderde "als schadevergoeding
voor de laattijdige vrijmaking van die borgtocht''; het arrest bijgevolg, daar het aan
verweerster vanaf 2 november 1992 interest toekent, berekend overeenkomstig artikel 15, § 4, van het ministerieel besluit
van 10 augustus 1977, uitspraak doet over
een niet gevorderde zaak en bijgevolg het
in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek neergelegde algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, miskent en tevens dat artikel1138, 2° schendt;
het arrest zodoende bovendien ambtshalve
de oorzaak en het voorwerp van de vordering wijzigt, zonder eiser de gelegenheid te
geven tegenspraak te voeren over de aldus gewijzigde vordering; het aldus tevens het recht van verdediging van eiser
schendt (miskenning van het in het middel aangegeven algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging);
tweede onderdeel, de op 26 januari 1996
betekende akte van hoger beroep geen aanmaning tot betaling van samengestelde interest en a fortiori evenmin een aanmaning overeenkomstig artikel 1154 van het
Burgerlijk Wetboek bevatte; de voor verweerster neergelegde conclusie evenmin een
dergelijke aanmaning bevatte; het arrest
bijgevolg, daar het beveelt bij de berekening van de toegekende interest acht te
slaan op de aanmaning tot betaling van samengestelde interest, die vervat zou zijn in
de akte van hoger beroep van 26 januari
1996, hoewel die akte geen aanmaning tot
betaling van samengestelde interest bevatte, aan die akte een draagwijdte geeft
die ze niet heeft; het aldus aan die akte een
draagwijdte toekent die onverenigbaar is
met de bewoordingen ervan en derhalve de
bewijskracht van die akte miskent en dus
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek schendt; het arrest, nu
het verweerster toestaat de interest te kapitaliseren hoewel zij zulks niet heeft gevorderd, uitspraak doet over een niet gevorderde zaak en, om die reden, zowel het
in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek vervatte algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, als
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voornoemd artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt; het arrest, daar
het samengestelde interest toekent, zonder rechtsgeldig het bestaan, ofwel van een
gerechtelijke aanmaning, ofwel van een bijzondere overeenkomst te hebben vastgesteld, ten slotte artikel 1154 van het Burgerlijk wetboek schendt, luidens hetwelk
vervallen interesten slechts interest kunnen opbrengen ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning of ten gevolge van een
bijzondere overeenkomst :

Dat het op grond van die overweging eiser veroordeelt "om (. .. ) interest te betalen op een miljoen
frank, vanaf 2 november 1992 tot aan
de totale vrijmaking (van de borgtocht); dat het die interest berekent
overeenkomstig artikel15, § 4, van het
ministerieel besluit van 10 augustus
1977, verminderd met de door de
Deposito- en Consignatiekas gestorte
interest";

Wat het eerste onderdeel betreft:

Dat het arrest, door die interesten
toe te kennen aan de rechtsvoorganger
van verweerster, uitspraak doet over
een niet gevorderde zaak;

Overwegende dat de naamloze vennootschap Monmart, die de rechtsvoorganger van verweerster is, in haar
appelconclusie het hofvan beroep verzocht "de vrijmaking te bevelen (. .. )
van de borgtocht van een miljoen
(frank) die voor (haar) rekening door
de Generale Bank (Maatschappij) gestort is (in) de Deposito- en Consignatiekas" en eiser te veroordelen om
haar "als schadevergoeding voor de
laattijdige vrijmaking van die borgtocht, een bedrag van tweehonderd
duizend frank, waarvan vijfenzeventig
duizend frank bij voorraad, te betalen";
Overwegende dat het arrest considereert dat "de aannemer, overeenkomstig artikel9, § 3, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977
(houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten) het verzoek om
(. .. ) vrijmaking van de borgtocht naar
het bestuur stuurt dat, in voorkomend
geval binnen vijftien kalenderdagen na
d,e dag waarop het verzoek wordt ontvangen, opheffing verleent en dat de
aannemer na die termijn recht heeft
· op interest, die wordt berekend overeenkomstig artikel 15, § 4, van dat ministerieel besluit en wordt verminderd met de door de Deposito- en
Consignatiekas gestorte interest. Die
interest wordt geacht de schade te vergoeden die het gevolg is van een laattijdige vrijmaking van de borgtocht,
zonder dat er bijkomende schadevergoeding kan worden gevorderd";

Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van het dictum van het arrest
waarbij aan de rechtsvoorganger van
verweerster de in artikel 9, § 3, van
het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 bedoelde interest wordt toegekend, zich uitstrekt tot het dictum
dat die interest kapitaliseert dat het
gevolg ervan is;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt om aan verweerster interest te betalen op het bedrag van de
borgtocht van een miljoen frank waarvan het de vrijmaking beveelt, en in
zoverre het uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de·aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
10 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verheyden, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Simont.
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HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;

ting, zelfs uit niet duurzame materialen, die
in de grond is ingebouwd, aan de grond is
bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om
ter plaatse te blijven staan, al kan zij ook
uit elkaar genomen of verplaatst worden;
dat bijgevolg een spoorweg, die bestemd is
om ter plaatse te blijven en op de grond
steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, een constructie is in de zin van het
vorenaangehaalde artikel 41, ook al is ze
niet noodzakelijk duurzaam en kan ze in
theorie worden verlegd; dat het verwijderen van een dergelijke inrichting, niet met
het oog op het onderhoud, maar wel met
het oog op de ontmanteling ervan, gelijkstaat met afbraak" en "uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en stedenbouw blijkt
dat de wetgever een zo groot mogelijk aantal werken vergunningsplichtig wilde rnaken, behalve die van beperkte omvang, die
met het oog op het behoud van een goed
overzicht, in artikel 192 van het Waalse
wetboek zullen worden opgesomd;

Over het eerste middel : schending van artikel41, § 1, 1°, van het Waalse wetboek
van ruimtelijke ordening, stedenbouw en
patrimonium (afgekort WWROSP), gecodi:ficeerd bij het besluit van de Waalse Executieve van 14 mei 1984 en zoals dat artikel bestond v66r de wijziging van dat
Waalse wetboek bij het decreet van het
Waalse Gewest van 27 november 1997,
doordat het arrest de beroepen beschikking van de voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Hoei wijzigt en "(eiseres) aile verdere afbraakwerkzaamheden
aan de voormalige spoorweg 127 StatteLanden verbiedt, omdat zij daartoe vooraf
geen bouwvergunning heeft gekregen"; dat
het die beslissing hierop grondt dat "dat artikel41, § 1, 1°, (van het WWROSP) onder meer bepaalt dat niemand zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke
vergunning van het college van burgemeester en schepenen mag bouwen, een grond
gebruiken voor het plaatsen van een of
meer vaste inrichtingen, afbreken ... , waarbij het preciseert dat onder het bouwen en
plaatsen van vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een
constructie of het plaatsen van een inrich-

terwijl, luidens artikel 41 van het
WWROSP, aileen de afbraak van een "bestaande woning" aan een bouwvergunning is onderworpen, maar niet de afbraak
van andere constructies of vaste inrichtingen; het begrip gebouw, in artikel41 van
het WWROSP, bij ontstentenis van andere aanwijzingen in de parlementaire
voorbereiding, moet worden opgevat in de
gangbare betekenis van een constructie die
bestemd is om mensen, dieren of zaken te
herbergen, wat bevestigd wordt door de Nederlandse tekst van de overeenkomstige bepaling van de wet van 29 maart 1962
waarin de uitdrukking "bestaande woning" wordt gebruikt; een spoorweg niet gelijkgesteld kan worden met een "woning" en
het verwijderen van een spoorweg
derhalve niet kan worden gelijkgesteld met
de afbraak van een bestaande woning; het
arrest derhalve, nu het beslist dat er ook
voor de afbraak van andere constructies
dan een bestaande woning, vooraf een
bouwvergunning nodig is, de beslissing dat
het verwijderen van sporen verboden moet
worden omdat eiseres vooraf geen bouwvergunning had gekregen, niet naar recht
verantwoordt :

(1) Zie Cass., 17 jan. 1955, Bull. en Pas., 1955,
I, 510); Fr. HAuMONT, "L'urbanisme- 1. La Region wallonne", Rep. not., XIV, l.II, nrs. 477 en
478; DEBROUX, "Le permis de batir", Rev. not. b.,
1997, p. 108.

Overwegende dat artikel41, § 1, 1°,
van het Waalse wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, dat op de feiten van toepassing is, bepaalt dat niemand zonder
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STEDENBOUW -

BOUWVERGUNNINGSPOORWEG IN ONBRUIK- VERWIJDERING.

Voor de verwijdering van een spoorweg in
onbruik is een voorafgaande bouwvergunning vereist (1). (Art. 41, § 1, 1 o,
Waals wetboek van ruimtelijke orde.ning, stedenbouw en patrimonium.)
(N.M.B.S. T. WAALS GEWEST)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0452.F)
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voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen mag bouwen, een grond gebruiken voor het
plaatsen van een of meer vaste inrichtingen, afbreken, herbouwen, verbouwen van een bestaand gebouw, behalve voor onderhoudswerken die het
buitenaanzicht ervan geenszins wijzigen;
Overwegende dat in de zin van die
bepaling een bouwvergunning is vereist voor de afbraak van elk gebouw of
elke constructie; dat dit vereiste niet,
zoals het middel aanvoert, beperkt is
tot aileen de constructies die als logement dienen;
Dat het middel faalt naar recht;

809

1 o De beslagrechter die kennisneemt van

een vordering inzake de middelen tot tenuitvoerlegging, oordeelt of het beslag wetfig en regelmatig is, maar mag geen uitspraak doen over de rechten van de
partijen die vastgelegd zijn in de titel
waarvan de uitvoering wordt gevraagd
(1). (Artt. 1395, eerste lid, en 1498
Ger.W.)
2° en 3° De appelrechter die uitspraak doet
over een beslissing van de beslagrechter
die het verzet van verweerder afwijst tegen het bevel dat betekend is om de invordering van een belasting te verzekeren, treedt zijn bevoegdheid te buiten
wanneer hi} het aanslagbiljet waarin de
be lasting wordt vastgesteld, nietig verklaart (2).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. RAEMDONCK)
ARREST

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verheyden, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en Simont.
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1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKE) - BESLAGRECHTER - INKOMSTENBELASTINGEN.

2° BESLAG- ALGEMEEN- BESLAGRECHTER
- BEVOEGDHEID - INKOMSTENBELASTINGEN.

3o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE - AANSLAGBILJET BESLAGRECHTER- BEVOEGDHEID.

(vertaling)

(A.R. C.98.0509.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 december 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 1395, 1396, 1494, 1498 van het Gerechtelijk Wetboek, 267 en 278 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
(1964) (artikelen 366 en 377 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen 1992
vanaf het aanslagjaar 1992),
doordat het hofvan beroep, dat uitspraak
doet als beslagrechter, "zegt dat de
personenbelasting die ten name (van verweerder) is ingekohierd o!lder artikel
721440/S/01194/EH (van het aanslagjaar
1989) ten belope van 263.64G-frank naar
behoren is aangezuiverd door de op 7 april
1988 voor datzelfde aanslagjaar gedane
voorafbetaling van 380.000 frank; bijgevolg genoemd aanslagbiljet, dat een uitvoerbare titel vormt, nietig verklaart en (eiser) het recht ontzegt de tenuitvoerlegging
ervan te vragen" op grond dat "de belasting bij voorafbetaling is voldaan in de loop
(1) Cass., 27 juni 1996, A.R. C.93.0427.N, nr.
264, en 11 mei 1998, A.R. C.95.0106.N, nr. 233.
(2) Cass., 3 nov. 1995, A.R. C.95.0020.F, nr. 471.
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van het jaar waarin de inkomsten zijn verkregen' en daartoe bestemd was; dat de op
13 oktober 1989 aangekondigde teruggave te wijten was aan een dwaling en derhalve geen effect kon sorteren bij ontstentenis van enige rechtsgrond, vervat in het
aanslagbiljet van 22 juni 1990; dat het een
dwaling omtrent de feiten betreft die voortvloeit uit de niet-inachtneming van materiele gegevens zonder welke de aanslag en
de teruggave geen wettelijke grondslag hebben ... ; dat (verweerder) gerechtigd is de
vernietiging te vorderen van de aanrekening van het teruggegeven bedrag daar
de aanrekening als voorafbetaling zonder
die dwaling behouden zou zijn gebleven met
toepassing van artikel143, § 1, eerste lid
( ... de belastingschuldige die regelmatig
ambtshalve is belast, heeft het recht de vernietiging van de aanslag te verkrijgen als
hij bewijst dat de maatstafvan de heffing
willekeurig is vastgesteld, omdat de administratie een rechtsdwaling heeft begaan of
zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd, of
nog, uit juiste feiten niet te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft gemaakt); dat
het ontbreken van elke grondslag de nietigheid tot gevolg heeft van de aftrek van
het bedrag van 380.000 frank van andere
niet eisbare belastingschulden, die (eiser)
verschuldigd is op grond van geschillen die
aanleiding hebben gegeven tot voorzieningen",

terwijl de beslagrechter, die bevoegd is
om kennis te nemen van de wettigheid en
de regelmatigheid van een middel tot tenuitvoerlegging op de goederen van de schuldenaar (artikelen 1395, 1494 en 1498 van
het Gerechtelijk Wetboek), geen uitspraak
mag doen over de rechten van de partijen
die vastgelegd zijn in de titel waarvan de
uitvoering wordt gevraagd; het arrest te dezen niet zegt dat de litigieuze tenuitvoerlegging niet regelmatig is en niet kan worden vervolgd, aangezien de onder artikel
721440 ingekohierde belasting, die de
grondslag van de tenuitvoerlegging vormt,
naderhand is aangezuiverd; het arrest het
aanslagbiljet met artikelnummer 721440,
dat een uitvoerbare titel oplevert, nietig
verklaart na te hebben vastgesteld dat genoemd aanslagbiljet "geen grondslag" heeft
en dat "de belastingschuldige die regelmatig ambtshalve is belast, het recht heeft om
de vernietiging van de aanslag te verkrijgen"; het arrest m.a.w. de titel op grond
waarvan de belasting is geheven en op
grond waarvan die belasting verschuldigd is en ingevorderd kan worden, nietig verklaart; het hof aldus de bevoegdheden van de beslagrechter te buiten gaat,
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aangezieri deze, ingevolge de artikelen
1395, 149f1- en 1498 van het Gerechtelijk
Wetboek, enkel uitspraak mag doen over de
regelmatigheid van een middel tot tenuitvoerlegging en niet bevoegd is uitspraak te
doen over de geldigheid van de aanslag en
van de titel op grond waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevraagd; de belastingschuldige die, zoals te dezen, oordeelt dat
de te zijnen name vastgestelde aanslag niet
gegrond is, ingevolge de artikelen 267 en
278 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) (artikelen 366 en 377
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) bij de directeur van de belastingen bezwaar moet indienen tegen het bedrag van (die) aanslag, en in voorkomend
geval, bij het hof van beroep een voorziening moet instellen tegen de beslissing van
de directeur; het arrest derhalve, nu het het
aanslagbiljet met artikelnummer 721440,
dat een uitvoerbare titel oplevert, nietig
verklaart na te hebben vastgesteld dat genoemd aanslagbiljet "geen grondslag" heeft
en dat verweerder het recht heeft om de
vernietiging ervan te vorderen, alle in de
aanhef van het middel aangegeven wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat de beslagrechter
die, krachtens de artikelen 1395, eerste lid, en 1498 van het Gerechtelijk
Wetboek, kennisneemt van een vordering betreffende de middelen tot tenuitvoerlegging op de goederen van de
schuldenaar, de wettigheid en de regelmatigheid van het beslag beoordeelt, maar niet bevoegd is om uitspraak te doen over andere geschillen
betreffende de tenuitvoerlegging; dat
hij, behoudens de uitdrukkelijk in de
wet bepaalde gevallen, geen uitspraak
kan doen over de zaak zelf; dat hij
geen uitspraak kan doen over de rechten van de partijen die vastgelegd zijn
in de titel waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevraagd;
Dat de beslagrechter, op het verzet van de belastingschuldige tegen
het bevel tot betaling dat hem is betekend met het oog op de invordering
van de belasting, niet bevoegd is om
uitspraak te doen over de geldigheid
van de aanslag, en derhalve, van de titel die eraan ten grondslag ligt;
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Overwegende dat het arrest, op het
hoger beroep tegen een beslissing van
de beslagrechter waarbij verweerders verzet tegen een dergelijk bevel
tot betaling werd afgewezen, vaststelt dat de aanslag die aan dat bevel ten grondslag lag, vastgesteld is in
het aanslagbiljet nr. 721440 van 22
juni 1990 waarin weliswaar van een
voorafbetaling gewag gemaakt wordt
zonder dat evenwel die voorafbetaling van het aan belasting te betalen
bedrag is afgetrokken;
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Dat het arrest beslist dat die voorafbetaling op de litigieuze aanslag had
moeten worden aangerekend;

3o INKOMSTENBELASTINGEN- vooR-

Dat het arrest op grond daarvan
voornoemd aanslagbiljet nietig verklaart en eiser het recht ontzegt de
tenuitvoerlegging ervan te vragen;

4° INTERESTEN -

1e

KAMER-

11 juni 1999

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- OP NAAM
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE GEVESTIGDE
AANSLAG- RECHT VAN BEZWAAR.

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

HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- ROERENDE VOORHEFFING- TERUGBETALINGMORATOIRE INTERESTEN.
MORATOIRE INTERESTEN- VENNOOTSCHAPSBELASTING- ROERENDE VOORHEFFING- TERUGBETALING.

5o INKOMSTENBELASTINGEN- NIET-

Overwegende dat het hof van beroep, door de titel op grond waarvan
de belasting is vastgesteld, nietig te
verklaren, zijn bevoegdheid te buiten is gegaan en de artikelen 1395,
eerste lid, en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen.
10 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verheyden, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. De
Bruyn.

VERBLIJFHOUDERS - DIVIDENDEN- ROERENDE VOORHEFFING- TERUGBETALINGMORATOIRE INTERESTEN.

1o Alleen de belastingplichtige, wiens be-

zwaar tegen het bedrag van de te zijnen
name gevestigde aanslag werd afgewezen, kan tegen de uitspraak van de di·
recteur der belastingen een voorziening
instellen bij het hof van beroep (1).
(Art. 267 W.I.B., thans art. 366 W.I.B.
1992.)
.

2° Het hof van beroep bij wie een voorziening werd ingediend van de beslissing
van de directeur der belastingen kan
slechts over deze directoriale beslissing
uitspraak doen (2). (Art. 278 WI.B., thans
art. 377 W.I.B. 1992.)
3°,4° en 5° Wanneer de roerende voorheffing op diuidenden aan niet-verblijfhouders gedeeltelijk ten onrechte is gei"nd,
moet de Belgische Staat niet alleen het ten
onrechte gei"nde gedeelte van de roerende
uoorheffing terugbetalen aan de in het
buitenland geuestigde uennootschap,
(1) Cass., 19 mei 1995, A.R. F.93.19.N, nr. 246,
en 1 dec.1995, A.R. F.95.44.F, nr. 521.
(2) Cass., 31 okt. 1988, A.R. F.931.F, nr. 127.
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die dividenden geniet, maar ook de mo- ontvangen met inbegrip van de erop verratoire interesten eraan toevoegen (3). schuldigde interest;
(Art. 308 W.I.B., thans art. 418 W.I.B. ·
(... ) dat op 28 april 1998 (N.V. General
1992.)
Motors Continental) een geldig bezwaarschrift inhoudende verzoek om teruggave
van een gedeelte van de gestorte voorhef(GENERAL MOTORS CORPORATION
fing vermeerderd met de moratoriumVENN. NAAR AMERIKAANS RECHT
interest, indiende;
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
Dat weliswaar (eiseres), voor wier rekening de inhouding gebeurde, een belang
ARREST
had om tevens een bezwaarschrift, strekkende tot de terugbetaling van het teveel
(A.R. F.98.0105.N en F.98.0107.N)
overgemaakte bedrag te bekomen, in te dienen, doch dat zij nagelaten heeft zulks te
HET HOF;- Gelet op het bestre- doen;
den arrest, op 16 juni 1998 door het
(. .. ) dat derhalve de gewestelijke direcHof van Beroep te Antwerpen gewe- teur, als rechtsprekend orgaan, uitsluizen;
tend uitspraak diende te en kon doen node door (N.V. General Motors
Overwegende dat de voorzienin- pens
Continental) aangevoerde bezwaren en zijn
gen F.98.0105.N en F.98.0107.N te- beslissing uitsluitend ten aanzien van deze
gen hetzelfde arrest zijn gericht; dat de bezwaarindienster kon treffen;
zaken dienen te worden gevoegd;
dat dienvolgens (eiseres) geen partij was
bij de behandeling van de zaak voor de geI. Op de voorziening van de Gene- westelijk
directeur : (cfr. Cass. 31 oktober
ral Motors Corporation :
1988, Bull. Bel. nr. 705, blz. 1180 e.v.; Gent
14 april1992, Bull. Bel. nr. 727, blz. 1265
Over het middel, gesteld als volgt :
e.v.);
schending van de artikelen 812 van het
Dat de voorziening voor het hof van beGerechtelijk Wetboek en 267 en 278 van roep, zoals bedoeld in art. 278 W.I.B. (377
het Wetboek van de Inkomstenbelastin- W.I.B. '92), een rechtsmiddel uitmaakt, dat
gen gecoiirdineerd bij Koninklijk Besluit door de indiener van een bezwaarschrift tevan 26 februari 1964 en, voor zoveel als no- gen een beslissing van de gewestelijke didig, de artikelen 366 en 377 van het Wet- recteur, op dat bezwaarschrift getroffen,
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992 ge- kan worden aangewend;
coiirdineerd bij Koninklijk Besluit van 10
Dat echter een rechtsmiddel slechts kan
april1992,
worden aangewend door een rechtsdoordat het Hof van Beroep te Antwer- onderhorige die partij was in de procepen de voorziening van eiseres ontoelaat- dure die in eerste instantie werd gevoerd;
baar verklaart op de volgende gronden :
(... ) dat dan ook, nu vaststaat dat (eise"( ... ) dat uit de lezing van het verzoek- res) geen partij was in de bezwaarschrift tot voorziening blijkt dat (eiseres en procedure, zij niet gerechtigd is een voorde N.V. General Motors Continental) ver- ziening in eigen naam in te stellen tegen
klaren verhaal in te stellen tegen dedi- een beslissing die ten aanzien van een anrectoriale beslissing van 23 oktober 1991 in dere partij werd getroffen;
zoverre deze het verzoek tot betaling van
Dat immers uit de lezing van de bepamoratoriuminterest afwijst;
lingen van het W.I.B. duidelijk blijkt dat de
Dat derhalve (eiseres) thans in conclu- belastingplichtige, die van oordeel is een
sie ten onrechte voorhoudt geen verhaal in taxatie te moeten betwisten, slechts een
te stellen, doch slechts vrijwillig in de hui- voorziening zoals bedoeld in art. 278 W.I.B.
dige procedure tussen te komen, daar zij (377 W.I.B. '92) vermag in te stellen naeen belang heeft omdat zij als genieter van dat hij eerst een bezwaarschrift zoals bede roerende inkomsten uiteindelijk gerech- doeld in art. 267 W.I.B. (366 W.I.B. '92)
tigd is de teveel ingehouden voorhe:ffing te heeft ingediend;
Dat weliswaar (eiseres) terecht inroept
dat zij als genieter van de inkomsten in
feite de werkelijke schuldenaar van de be(3) Cass., 24 okt. 1996, A.R. F.96.001.F, nr. 400;
lasting is, zodat zij gerechtigd is een becontra : Cass., 12 okt. 1995, A.R. F.93.0120.N, nr.
433.
zwaarschrift in te dienen, en dat eenieder
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die het recht heeft een hezwaarschri:ft in te
dienen tevens gerechtigd is een voorziening voor het hofvan heroep in te stellen; dat zij evenwel uit het oog verliest dat
dergelijke voorziening slechts kan worden ingesteld nadat vooreerst een geldig hezwaarschrift hij de hevoegde directeur was
ingesteld, zoals hierhoven reeds gesteld;
Dat dan ook in casu uitsluitend (N.V.
General Motors Continental) een geldige en
toelaathare voorziening kan instellen en de
voorziening van (eiseres) ontoelaathaar is;
( ... ) dat evenmin een vrijwillige tussenkomst van (eiseres) in casu toelaathaar is;
Dat immers krachtens art. 812, lid 2,
Ger.W. een tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal in hoger heroep kan plaatsvinden; dat hlijkens het verzoekschrift en de
conclusie (eiseres) de veroordeling van verweerder vordert; dat de hevoegdheid van
het hofheperkt is door het geschil in de verplichte voorafgaande hezwaarprocedure die
door de directoriale heslissing zijnde een
rechterlijke heslissing, die gezag van gewijsde heeft, wordt heeindigd; dat dienvolgens ingevolge het hestaan van een rechterlijke heslissing in eerste aanleg de regel
van art. 812, lid 2, Ger.W. voor het hof
in fiscale zaken eveneens toepassing
vindt;
(... ) dat derhalve een partij thans voor het
hof voor de eerste maal slechts kan tussenkomen indien haar vordering niet strekt tot
een veroordeling, maar tot de hevestiging
van de hestreden heslissing en zich daartoe alleen aansluit bij de stellingen van de
andere partij, quod non in casu (Cass., 26
oktoher 1987, Arr. Cass., 1987-88, p. 234;
Cass., 28 oktoher 1994, Arr. Cass., 1994, p.
894);
Dat de thans door (eiseres) aangevoerde
middelen inzake het aanwezige helang en
het recht om een hezwaar in te dienen en dienvolgens een voorziening oftussenkomst in te stellen - niet vermogen afhreuk te doen aan vorenstaande vaststellingen;
Dat derhalve ook (eiseres)' tussenkomst,
ertoe strekkende de veroordeling van verweerder tot hetaling van de interesten te
hekomen, ontoelaathaar is"; (hestreden arrest, hlz. 3-6);
terwijl, eerste onderdeel, de helastingplichtige overeenkomstig artikel 267 van
het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 1964 en, voor zoveel als nodig, artikel 366 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 1992 tegen het hedrag van
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de te zijnen name gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en hoeten inhegrepen, schriftelijk hezwaar kan indienen hij de directeur der helastingen van de
provincie of het gewest in wiens amhtsgehied de aanslag, de verhoging en de hoeten zijn gevestigd;
overeenkomstig artikel 278 van hetzelfde Wethoek 1964 en, voor zoveel als nodig, artikel377 van het Wetboek van de Inkomstenhelastingen 1992 tegen de beslissingen van de directeurs der helastingen en
van de gedelegeerde amhtenaren, getroffen krachtens de artikelen 267 e.v. (artikel 366 e.v. van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 1992), een voorziening
kan worden ingediend hij het hof van heroep van het gehied waarin het kantoor gelegen is waar de helasting is of moet worden ge'ind;
de personen die gerechtigd zijn een hezwaarschrift in te dienen, tevens gerechtigd zijn een voorziening voor het hof van
heroep in te stellen,
zodat de appelrechters, die vaststellen
dat eiseres gerechtigd is een hezwaarschri:ft
in te dienen (arrest, hlz. 5, derde alinea), de
artikelen 267 en 278 van het Wethoek van
de Inkomstenbelastingen 1964 en, voor zoveel als nodig, artikelen 366 en 377 van het
Wethoek van Inkomstenhelastingen 1992
schenden door de voorziening van eisers ontoelaathaar te verklaren;
en terwijl, tweede onderdeel, artikel 267
van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen 1964 en, voor zoveel als nodig, artikel 366 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 1992 hepaalt dat de
helastingplichtige tegen het hedrag van de
te zijnen name gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten inhegrepen, schriftelijk hezwaar kan indienen hij
de directeur der helastingen van de provincie of het gewest in wiens amhtsgehied de aanslag, de verhoging en de hoeten zijn gevestigd;
deze wetshepaling, in een interpretatie
die de artikelen 10 en 11 van de Grandwet niet schendt, inhoudt dat het hij de directeur der helastingen een administratief heroep inricht, met name een
administratieve fase die een jurisdictioneel heroep hij het hof van beroep voorafgaat;
de rechtszoekende in dit geval slechts
over een enkele aanleg heschikt, vermits de
voorziening in cassatie die hij tegen het arrest van het hof van heroep kan ins tellen, geen heroep van volle rechtsmacht is;
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de procedure voor het hofvan beroep in
dergelijk geval met andere woorden de eerste en laatste aanleg is;
artikel812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal in hoger
beroep kan plaatsvinden, aileen van toepassing is op een procedure in hoger beroep, en niet op een procedure in eerste en
laatste aanleg,

zodat de appelrechters, die oordelen dat
ingevolge het bestaan van een rechterlijke beslissing in eerste aanleg de regel van
artikel812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voor het hof van beroep in fiscale zaken eveneens toepassing vindt, de
artikelen 267 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1964 en, voor zoveel als nodig, artikel366 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en 812, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek scherrden:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de belastingplichtige tegen het bedrag van de
te zijnen name gevestigde aanslag
schriftelijk bezwaar kan indienen bij
de directeur der belastingen van de
provincie of het gewest in wiens
ambtsgebied de aanslag werd gevestigd; dat, krachtens artikel 278 van
dat wetboek, van de beslissingen van
de directeurs een voorziening kan worden ingediend bij het hof van beroep
van het grondgebied waarin het kantoor is gelegen waar de belasting is of
moet worden ge!nd;
Dat uit die bepalingen volgt dat het
hof van beroep slechts uitspraak doet
over uitspraken van de directeur en
dat een voorziening slechts kan worden ingesteld door degene wiens bezwaar werd afgewezen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat in zoverre de vordering van
eiseres als een voorziening moet beschouwd worden, zij niet ontvankelijk is om reden dat "(eiseres) geen partij was in de bezwaarprocedure" en
dan ook "niet gerechtigd is een voorziening in te stellen tegen een beslis-
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sing die ten aanzien van een andere
partij werd getroffen";
Dat het aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel aan
het arrest verwijt op grond van artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek te hebben beslist dat
een tussenkomst tot het verkrijgen
van een veroordeling niet kan worden toegelaten;
Dat het onderdeel ervan uitgaat dat
de procedure ingesteld voor de directeur der belastingen slechts "een administratief beroep" uitmaakt en de
procedure in hoger beroep "in eerste en
laatste aanleg" gevoerd wordt;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat eiseres voor het hofvan beroep de veroordeling van de Belgische
Staat vorderde in eigen naam en voor
eigen rekening;
Dat dergelijke vordering slechts kan
worden toegelaten nadat de verzoeker een bezwaarschrift voor de directeur heeft ingediend en dit bezwaarschrift is afgewezen;
Dat de omstandigheid dat artikel
812, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, niet als dusdanig toepasselijk zou zijn, hieraan niets verandert;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
II. Op de voorziening van de Belgische Staat :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de N.V. Opel Belgium:
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, 2, 94, 150,
164, 165, 171, 303, 308 en 309, 2° van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen zoals van toepassing voor het aanslagjaar
1988 (hierna afgekort W.I.B.),
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat de NV General Motors Continental op 22 december 1988 aan
de in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde General Motors Corporation een
dividend van 954.031.000 frank betaalde en
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op dit bedrag 15 % roerende voorhe:ffing inhield, dat ingevolge de inwerkingtreding op
3 augustus 1989 van het Aanvullend Protocol van 31 december 1987 bij het dubbelbelastingsverdrag tussen Belgie en de Verenigde Staten van Amerika, waarbij
voormeld tarief van de roerende voorheffing tot 5 % werd verlaagd, de administratie 10 % roerende voorheffing diende terug te betalen, hetgeen werd toegestaan bij
beslissing van de gewestelijk directeur, en
dat het geschil thans is beperkt tot de
vraag of op deze terugbetaling interest verschuldigd is, beslist dat (verweerster), de
N.V. General Motors Continental (thans
N.V. Opel Belgium) recht heeft op
moratoriuminterest overeenkomstig artikel 308 W.I.B. op de terugbetaalde roerende voorhe:ffing op grond van de overwegingen dat uit de juiste lezing van artikel
150 W.I.B. volgt dat ingeval een nietverblijfhouder uitsluitend roerende inkomsten behaalt in Belgie, zoals in casu, de
door de schuldenaar van die inkomsten ingehouden roerende voorheffing de werkelijk verschuldigde belastingen op die inkomsten uitmaakt en zodoende haar
karakter van voorhe:ffing verliest, dat de regel dat een voorheffing slechts een wijze
van inning is van de over de gezamenlijke
inkomsten verschuldigde belasting, waarmede zij dient te worden verrekend, in casu
geen toepassing kan vinden aangezien de
belastingplichtige niet aan een globale belasting is onderworpen, doch slechts aan
een belasting die krachtens artikel 150
W.I.B. gelijk is aan de roerende voorheffing, dat de roerende voorhe:ffing in zulk geval vanaf zijn betaling het karakter van een
"belasting" verkrijgt en deze kwalificatie zowel ten aanzien van de schuldenaar van de
bedoelde voorhe:ffing als ten aanzien van de
werkelijke schuldenaar van de belasting
geldt, dat dit standpunt tevens steun vindt
in de tekst van artikel 309, 2' WJ.B. dat enkel voorschrijft dat geen interest wordt toegekend bij de terugbetaling van overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen
zoals bedoeld in artikel211, par. 2, W.I.B.,
dat artikel211, par. 2, WI.B. uitsluitend betrekking heeft op de gevallen waarin bij de
vasts telling en berekening van de belasting en de verrekening van de voorheffingen dient te geschieden, dat in onderhavig geval deze verrekening niet plaats vindt
daar artikel150 W.I.B. uitdrukkelijk bepaalt dat de roerende voorheffing gelijk
staat met de verschuldigde belastingen, zodat bij een eventuele terugbetaling belastingen worden teruggegeven en geen overschot van verrekende voorheffing, dat
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eerste eiseres derhalve terecht aanspraak
maakt op de toekenning van moratoriuminterest overeenkomstig artikel 308 W.I.B.
bij de teruggave van de ten onrechte betaalde roerende voorheffing,

terwijl op grond van de artikelen 1 en 94
W.I.B., de N.V. General Motors Continental (verweerster in cassatie), waarvan niet
wordt betwist dat zij een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid is die in Belgie haar
maatschappelijke zetel heeft en zich met
een exploitatie ofverrichtingen van winstgevende aard bezighoudt, slechts onderworpen is aan de vennootschapsbelasting,
met uitsluiting van de drie andere in artikel1 WI.B. opgesomde inkomstenbelastingen, namelijk de personenbelasting, de
rechtspersonenbelasting en de belasting der
niet-verblijfhouders, dat hieruit volgt dat,
indien verweerster in cassatie op grond van
de artikelen 164 en 171, alinea 1 W.I.B.
schuldenaar is van de roerende voorheffing op dividenden die zij heeft toegekend
aan een in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde vennootschap, die roerende voorheffing in haren hoofde geen belasting is maar slechts een voorschot op de
door de genieter van de roerende inkomsten verschuldigde belasting, in casu belasting der niet-verblijfhouders; het feit dat
ingevolge artikel150 WI.B. het bedrag van
de door verweerster in cassatie bij de bron
ingehouden roerende voorheffing uiteindelijk gelijk is aan de door de genieter van de
inkomsten verschuldigde belasting der nietverblijfhouders heeft niet tot gevolg dat de
roerende voorheffing in hoofde van de
schuldenaar van de inkomsten het karakter van belasting verkrijgt; in hoofde van de
N.V. General Motors Continental (thans
N.V. Opel Belgium) die een Belgische vennootschap is die overeenkomstig de artikelen 164 en 165 W.I.B. verplicht is op de
toegekende roerende inkomsten de roerende voorhe:ffing in te houden en overeenkomstig artikel 303 WI.B. te storten aan de
Schatkist kan de roerende voorhe:ffing, ongeacht of de roerende inkomsten al dan niet
aan een Rijksinwoner worden toegekend,
nooit een karakter van een belasting hebben in de zin van artikel1 WI.B., dat wil
zeggen een heffing die door de Staat
gezagshalve wordt verricht op de geldmiddelen van verweerster in cassatie zelf om
tot diensten van openbaar nut te worden
aangewend; dat het bestreden arrest ten
slotte ten onrechte steun zoekt in artikel
309, 2', WI.B. dat niet van toepassing is in
hoofde van verweerster in cassatie die geen
belastingplichtige maar slechts schuldenaar is van de roerende voorheffing,
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zodat het bestreden arrest niet zonder
schending van de aangeduide wetsbepalingen kon beslissen dat de terugbetaling
in hoofde van de schuldenaar van de roerende voorheffing de aard heeft van een belasting die recht geeft op toekenning van
moratoriuminterest overeenkomstig artikel 308 W.I.B. :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. verweerster aan de General Motors Corporation op 22 december 1988
een dividend van 954.031.000 frank
heeft betaald en op dat bedrag de roerende voorheffing ad 15 pet. heeft ingehouden en aan eiser overgemaakt;
2. ingevolge de inwerkingtreding op
3 augustus 1989 van een aanvullend
protocol tot wijziging en aanvulling
van de overeenkomst tussen Belgie en
de Verenigde Staten, het tariefvan de
bronheffing verschuldigd op dividenden die de inwoners van de Verenigde
Staten met ingang van 1 januari 1988
verkrijgen uit bronnen in Belgie, van
15 pet. tot 5 pet. wordt verminderd;
3. niet betwist wordt dat de Staat
10 pet. van de aan de bron ingehouden voorheffing ten bedrage van
95.266.810 frank moet terugbetalen;
4. enkel betwist wordt of rente op
deze terugbetaling kan worden toegekend;
Overwegende dat, krachtens artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bij terugbetaling van belastingen moratoriuminterest wordt toegekend;
Overwegende dat de roerende voorheffing een belasting is in de zin van
deze bepaling wanneer, zoals te dezen, de aan de belasting der nietverblijfhouders onderworpen belastingplichtige, dit is de begunstigde van
het dividend, in Belgie alleen inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen geniet; dat de belastingplichtige in dat geval niet
onderworpen is aan een gezamenlijke
belasting, maar enkel aan een belasting die, volgens het bepaalde in artikel150 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), overeen-
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stemt met de roerende voorheffing; dat
in dergelijk geval geen sprake kan zijn
van enige toerekening van de betaalde
voorheffing op aan de Staat verschuldigde bedragen;
Dat niet ter zake doet dat de terugbetaling van de betaalde bedragen gevorderd wordt door degene die de voorheffing effectief heeft betaald en niet
door de belastingplichtige; dat dit de
aard van de heffing niet determineert;
Overwegende dat het arrest dat beslist op grond van artikel 308 van het
genoemde wetboek dat rente verschuldigd is, dit artikel niet schendt;
Overwegende dat het middel, in zoverre het schending aanvoert van artikel309, 2·, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964), gericht
is tegen overtollige redenen;

Om die redenen, voegt de zaken
F.98.0105.N en F.98.0107.N; verwerpt
de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve
voorziening.
11 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter en
de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Verbist en
Claeys Bouuaert.

verslaggever :
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1 o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOSTENVERZEKERING- ZELFSTANDIGEN- illTBREIDINGTERUGBETALINGVAN GENEESMIDDELENVERBLIJF IN INRICHTING - BEGRIP.

2o ZIEKTE- EN
VERZEKERING -

INVALIDITEITS-

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING- ZELFSTANDIGEN- UITBREIDINGTERUGBETALING VAN GENEESMIDDELENVERBLIJF IN INRICHTING - DRAAGWIJDTE.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 350

1o Met verblijf, in de zin van de uitbrei-

ding van de tussenkomst der verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste
van de zelfstandigen tot enerzijds de opneming in een ziekenhuis ter observatie en
behandeling en anderzijds de tijdens een
verblijf in deze inrichting afgeleverde geneesmiddelen, wordt bedoeld een hospitalisatie die noodzakelijk is omdat het
niet mogelijk is op ambulante wijze de
vereiste behandeling door te voeren of de
gepaste diagnose te stellen. (Art. 1, tweede
lid, 3° en 4°, K.B. 30 juli 1964.)
2° Om te oordelen of er al dan niet een verblijfis, in de zin van art. 1, tweede lid, 3'
en 4°, K.B. 30 juli 1964, is onverschillig
of in bepaalde omstandigheden krachtens een nationale overeenkomst tussen de
verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen al dan niet een forfaitair bedrag in rekening wordt gebracht
voor het verblijf,- inzonderheid houdt de
omstandigheid dat daghospitalisatie forfaitair onder bepaalde voorwaarden in rekening kan worden gebracht, geen verband met het begrip verblijf waarbij
geneesmiddelen in rekening kunnen wordengebracht. (Art. 1, tweede lid, 3° en 4°,
K.B. 30 juli 1964; art. 4, § 1, nationale
overeenkomst tussen verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen.)
(R.I.Z.I.V: T. LANDSBOND VAN DE BEROEPSEN ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN)
ARREST

(A.R. S.98.0042.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1997 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1134, 1135, van
het Burgerlijk Wetboek, 24, 26, 31, 66, van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
zijnde thans respectievelijk 35, 42, 46, 121,
van de wettelijke bepalingen betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd bij het Koninklijk Besluit van 14 juli
1994, 9, octavo, van het Koninklijk Besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrek-
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kingen inzake verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, 1, tweede lid, 3',
4', 19' en 25', van het Koninklijk Besluit
van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de
zelfstandigen wordt verruimd, v66r de wijziging bij de Koninklijke Besluiten van 3
oktober 1991 en 10 april 1995,

doordat het bestreden arrest van bevestiging de door verweerder bestreden beslissing n' 93.100.407/96 dd. 9 maart 1993
van eiser vernietigt en voor recht zegt dat
de tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering in de regeling der zelfstandigen terecht werd verleend met betrekking tot alle prestaties vermeld in
voornoemde beslissing, op volgende gronden : art. 1 van het K.B. van 30 juli 1964
houdende de voorwaarden waaronder de
toepassing van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd, bepaalt in lid 2 dat
deze verruiming tot voorwerp heeft : 3' de opneming in een ziekenhuis ter observatie en behandeling,- 4' de tijdens
een verblijf in deze inrichting afgeleverde
geneesmiddelen; Het is duidelijk dat de
woorden "deze inrichting" verwijzen naar
het in onder 3' vermelde "ziekenhuis" en
dat een andere terminologie wordt gebruikt
voor de "afgeleverde geneesmiddelen", nl.
opneming; Art. 4 § 1 van de nationale overeenkomst tussen de verpleeginrichtingen en
de verzekeringsinstelling bepaalt : "wanneer de opneming geen nacht behelst, en
ongeacht de duur van het verblijf, op voorwaarde dat werkelijk gebruik is gemaakt
van de operatie- of gipskamer of dat de
zieke werkelijk een ziekenhuisbed heeft bezet, exclusief de wacht- en onderzoekkamers en de lokalen van een externe
raadplegingsdienst van de verplegingsinrichting, zijn de in §§ 3, 4 en 5 vastgestelde
bedragen verschuldigd in de situaties die
zijn bedoeld in dezelfde paragrafen voor zover ze niet onmiddellijk gevolgd worden
door een periode van ziekenhuisverpleging";
De forfaitaire bedragen worden aan de zelfstandigen vergoed als de verstrekking zelf
mag worden vergoed en bij opneming die
geen nacht behelst, ongeacht de duur van
het verblijf; De bepaling van art. 1, lid 2,
25' van het K.B. van 30 juli 1964 voormeld beoogt de terugbetaling van geneesmiddelen, toegediend door middel van een
intraveneuze infusie in het kader van een
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ambulante chemotherapeutische behandeling, ongeacht of deze behandeling recht
geeft op facturering van een forfait voor
daghospitalisatie en zoals verweerder
terecht stelt staat art. 1, lid 2, 25° los van
de bepalingen van de overeenkomst verz ekeringsinstellingen-verpleeginrichtingen; Het (arbeids)hofis van mening dat,
gelet op de uitdrukkelijk gebruikte terminologie in art. 1, lid 2, 4° van het K.B. van
30 juli 1964, nl. het verblijfin deze inrichting, en op het bepaalde in art. 4 § 1 van
voormelde nationale overeenkomst, nl. dat
de forfaitaire bedragen verschuldigd zijn als
de opneming geen nacht behelst ongeacht
de duur van het verblijf, op voorwaarde dat
werkelijk gebruik is gemaakt van de
operatie- of gipskamer of dat de zieke werkelijk een ziekenhuisbed heeft bezet, dat de
tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering in de regeling der zelfstandigen terecht werd verleend met betrekking tot de
geneesmiddelen verstrekt tijdens een verzorging wanneer een forfait in rekening
werd gebracht,

tweede onderdeel, het feit dat krachtens het bepaalde in artikel 4 § 1 van de
nationale overeenkomst gesloten tussen de
verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen de forfaitaire bedragen voor de
verpleegdagprijs verschuldigd zijn als de
opname geen nacht behelst en ongeacht de
duur van het verblijf, op voorwaarde dat
werkelijk gebruik is gemaakt van de
operatie- of gipskamer of dat de zieke werkelijk het ziekenhuisbed heeft bezet, geenszins inhoudt dat ook de kosten der alsdan verstrekte geneesmiddelen eveneens
dienen terugbetaald te worden; dat immers enerzijds de toekenning van het dagforfait aan de zelfstandige die in het ziekenhuis verblijft overeenkomstig de in de
overeenkomst voorziene voorwaarde, geen
afbreuk doet aan het vereiste, gesteld voor
de terugbetaling door eiser der alsdan verstrekte geneesmiddelen, nl. dat voor het
verblijf de opname in het ziekenhuis vereist is; dat immers voor het begrip verblijf in het ziekenhuis in de nationale overeenkomst andere voorwaarden gesteld zijn
dan in de bepalingen geldend voor de terugbetaling der geneesmiddelen in welk geval het verblijf tevens de hospitalisatie van
de zieke veronderstelt en deze verschillende begrippen in hun toepassing blijven gelden (schending van art. 1134, 1135,
van het Burgerlijk Wetboek, 1, tweede lid,
3°, 4 °, van het K.B. van 20 juli 1964, 26,
van de wet van 9 augustus 1963, thans 42.,
van het K.B. van 9 juli 1994); dat andei-
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zijds deze forfaitaire bedragen verschillen van de kosten der geneesmiddelen en de
toekenning van deze forfaits voor dagverpleging beperkend dient ge'interpreteerd te
worden en slechts toegekend worden wanneer de verstrekkingen waarop ze slaan
eve:rieens terugbetaalbaar zijn (schending
van art. 1, tweede lid, 3°, 4°, 19°, van het
K.B. van 30 juli 1964, 9, octavo, van het
K.B. van 24 december 1963, 24, van de wet
van 9 augustus 1963); dat het bestreden arrest alzo de uitvoerende kracht der nationale overeenkomst heeft miskend, daar
deze geen afbreuk doet aan de reglementaire bepalingen inzake het vereiste verblijf van de zelfstandige in een ziekenhuis, dat een opname dient te bevatten
(schending van art. 1134, 1135, van het
Burgerlijk Wetboek, 26, 31, van de wet van
9 augustus 1963, thans respectievelijk 42,
46, van het K.B. van 14 juli 1994, 1, tweede
lid, 3°, 4°, 19°, van het K.B. van 30 juli
1964),

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 1 van het
koninklijk besluit van 30 juli 1964
houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering tot
de zelfstandigen wordt verruimd, in
het tweede lid bepaalt dat deze verruiming tot voorwerp heeft:- 3° de
opneming in een ziekenhuis ter observatie en behandeling- 4° de tijdens een verblijf in deze inrichting afgeleverde geneesmiddelen;
Dat met verblijf in de zin van deze
bepaling wordt bedoeld een hospitalisatie die noodzakelijk is omdat het
niet mogelijk is op ambulante wijze de
vereiste behandeling door te voeren of
de gepaste diagnose te stellen;
Dat om te oordelen of er al dan niet
een verblijf is in de zin van die wettelijke bepaling onverschillig is of in
bepaalde omstandigheden krachtens
een nationale overeenkomst tussen de
verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen al dan niet een forfaitair bedrag in rekening wordt gebracht voor het verblijf; dat inzonderheid de omstandigheid dat
daghospitalisatie forfaitair onder
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bepaalde voorwaarden in rekening kan
worden gebracht, geen verband houdt
met het begrip verblijfwaarbij geneesmiddelen in rekening kunnen worden gebracht;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat uit de samenhang van artikel1, tweede lid, 4 °, van het genoemde
besluit en uit artikel 4, § 1, van de nationale overeenkomst tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen volgt dat geneesmiddelen afgeleverd tijdens een zelfs kortstondig verblijf vergoed worden op voorwaarde dat werkelijk gebruik wordt
gemaakt van de operatie- of gipskamer of dat de zieke werkelijk een
ziekenhuisbed heeft bezet;
Dat het arrest aldus een onderscheid maakt dat de wet niet maakt
en voorwaarden toevoegt aan het begrip verblijf die niet in het besluit zijn
bepaald;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
14 juni 1999 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van Mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
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2° INDEPLAATSSTELLING -

SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSFONDSINDEPLAATSSTELLING IN DE RECHTEN VAN
WERKNEMERS- OPDRACHT VAN HET FONDS
- DRAAGWIJDTE.

3° INDEPLAATSSTELLING- SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSFONDSBETALING AANVULLENDE BRUGPENSIOENVERGOEDING- INDEPLAATSSTELLING IN DE
RECHTEN VAN WERKNEMERS- INDEPLAATSSTELLING TEGENOVER DE BORG VAN DE
WERKGEVER

4° BORGTOCHT- BORG- GEHOUDENHEID- SLUITING VAN ONDERNEMINGENSLUITINGSFONDS- BETALING AANVULLENDE
BRUGPENSIOENVERGOEDING- INDEPLAATSSTELLING IN DE RECHTEN VAN WERKNEMERS
- INDEPLAATSSTELLING TEGENOVER DE BORG
VAN DE WERKGEVER

1o Het sluitingsfonds treedt niet alleen van

rechtswege in de rechten en vorderingen van de werknemer tegenover de
werkgever-schuldenaar voor de inning bij
deze laatste van de lonen, vergoedingen en
voordelen die het bij toepassing van artikel 2 van de Sluitingsfondswet heeft betaald, doch eveneens voor de inning van
de aanvullende brugpensioenvergoedingen
die het in uitvoering van artikel 1 van de
wet van 12 mei 1975 heeft betaald (1).
(Artt. 1 en 2, derde lid, wet 12 mei 1975
tot verruiming van de opdracht van het
Sluitingsfonds; art. 8, B, 3°, K.B. 4 juli
1975, getroffen in uitvoering van art. 2
van de wet van 12 mei 1975; art. 8
Sluitingsfondswet.)
2° De indeplaatsstelling, bepaald in artikel 8 van de Sluitingsfondswet van 30
juni 1967, heeft tot strekking het financieel evenwicht en het subsidiair karakter van het optreden van het Sluitingsfonds te vrijwaren; de wetgever heeft niet
willen afwijken van het gemeenrechtelijk
beginsel dat de indeplaatsgestelde
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1o ARBEIDSVOORZIENING -

SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSFONDSINDEPLAATSSTELLING VAN HET FONDS IN DE
RECHTEN VAN DE WERKNEMERS- BETALING
VAN VOORDELEN - AANVULLENDE BRUGPENSIOENVERGOEDINGEN.

(1) SWENNEN, R., '1Iet sluitingsfonds en de problematiek van het faillissement, T.P.R., 1987, 234;
BLANPAIN, B., De sluiting van de onderneming
naar Belgisch sociaal recht, Brugge, Die Keure,
1992, nr. 108, 177; VAN LIMBERGHE, G., "Betalingsvoorwaarden. Het Brugpensioen", in A. T. 0., Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, losbladig, 0-603-570; GEINGER, H., VAN BUGGENHOUT, C.,
en VAN HEUVERSWYN, C., "Overzicht van rechtspraak (1990-95). Het faillissement en het gerechtelijk akkoord", T.P.R., 1996, nr. 184, 1086).
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dezelfde rechten heeft als de indeplaatssteller (2). (Art. 8 Sluitingsfondswet.)
3° en 4° Hoewel het Sluitingsfonds ingevolge een eigen bij de wet opgelegde verplichting de aan de werknemers verschuldigde aanvullende brugpensioenvergoedingen betaalt, draagt de in artikel
8 van de Sluitingsfondswet van 30 juni
1967 bepaalde indeplaatsstelling de
schuldvordering van de werknemer met
al haar bestanddelen en toebehoren aan
het Sluitingsfonds over, daarin begrepen de rechten en vorderingen die de
werknemer kan doen gelden ten aanzien van wie zich voor de werkgever borg
heeft gesteld uoor aanuullende brugpensioenvergoedingen (3). (Artt. 1 en 2
wet 12 mei 1975; art. 8, B, 3°, K.B. 4juli
1975, art. 8 Sluitingsfondswet.)
(FONDS TOTVERGOEDING VANDE IN GEVAL VAN
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN
WERKNEMERS T. BRUGPENSIOENFONDS DAF
TRUCKS VLAANDEREN V.Z.W.)
ARREST

(A.R. S.98.0072.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 februari 1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 8 van de Wet
van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de
in geval van sluiting der ondernemingen
ontslagen werknemers, 1 en 2 van de Wet
van 12 mei 1975 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de
in geval van sluiting der ondernemingen
ontslagen werknemers, 8, B, 3· van het koninklijk besluit van 4 juli 1975 getroffen in
uitvoering van artikel2 van de Wet van 12
mei 1975 tot verruiming van de opdracht
van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ont(2) Vgl. Cass., 26 aprill974,A.C., 1974, p. 926;
23 dec. 1982, A. C., 1982-83, nr. 250.
(3) Vgl. Cass., 17 rnaart 1967, A. C., 1967, 885;
23 dec. 1982, ibid., 1982-83, nr. 250; RegoutMasson, M., noot bij Cas., 23 dec. 1982, J.T., 1983,
173; VAN BUGGENHOUT, C., "Het voorrecht van de
werknemers : een op hol geslagen voorrecht",
T.B.H., 1990, 826.
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slagen werknemers, 1bis van het koninklijk besluit van 6 mei 1985 tot aanwijzing
van de categorieen van werknemers voor
wie het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers tussenkomt in de betaling van de aanvullende vergoeding
verschuldigd aan bejaarde werknemers,
1252 van het Burgerlijk Wetboek en 149
van de op 17 februari 1994 gecoordineerde
Grondwet,

doordat het arbeidshof in het bestreden arrest eisers vordering, ertoe strekkende : a. te horen zeggen voor recht dat
verweerster de reserves waarover zij beschikt, provisioneel begroot op 138.000.000
F, aan eiser dient over te maken, als prefinanciering van de door eiser verrichte en
te verrichten betalingen van aanvullende
brugpensioenvergoedingen aan de arbeiders bij de gefailleerde vennootschap, b. in
ondergeschikte orde, - voor wat betreft het
verleden, begrepen tot de kennisgeving door
de diensten van de griffie van het arrest,
verweerster te veroordelen tot terugbetaling aan eiser van alle uitkeringen die eiser heeft verricht, zowel in hoofdsom als bijbebehoren, aan de ex-werknemers van de
gefailleerde vennootschap, in toepassing
van de aanvullende brugpensioenvergoedingen, en dit zowel voor wat betreft de arbeiders ouder dan 55 jaar, als de
arbeiders tussen 50 en 55 jaar, - voor wat
betreft de toekomst, te weten na de kennisgeving door de diensten van de griffie
van het arrest, te zeggen voor recht dat verweerster gehouden is alle uitkeringen te
doen aan deze ex-arbeiders, zowel in hoofdsom als in de bijkleven (besluiten, p. 23;
aanvullende beroepsbesluiten, p. 9), op volgende gronden afwijst: "Artikel1 van het
koninklijk besluit van 6 mei 1985 tot aanwijzing van de categorieen van werknemers voor wie het Fonds tot vergoeding van
de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers tussenkomt in
de betaling van de aanvullende vergoeding verschuldigd aan ontslagen bejaarde
werknemers, bepaalt dat het F.S.O. de aanvullende vergoeding brugpensioen betaalt
aan de werknemers die de leeftijd van 55
jaar bereiken. Vanaf 1.1.1990 voorziet dit
koninklijk besluit in artikel 1bis in een afwijking, en dit voor ondememingen die door
de Minister worden erkend als ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering. Voor deze ondememingen mag het
F.S.O.
aanvullende
vergoedingen
brugpensioen betalen, vanaf de leeftijd
voorzien bij C.A.O., maar dit met een
minimumleeftijd van 50 jaar. De
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erkenningsvoorwaarden' als ondememing in immers een garantie nodig om een erkenmoeilijkheden of in herstructurering wor- ning als ondememer in herstructurering te
den bepaald door artikel 9 § 4 van het ko- bekomen, welke erkenning op haar beurt
ninklijk besluit van 16.11.1990. Artikel9 § vereist was om brugpensioen vanaf 50 jaar
4 van het koninklijk besluit van 7 decem- te kunnen invoeren. De schuldeisers voor
ber 1992, betreffende de toekenning van wier eventuele aanspraken (verweerster)
werkloosheidsuitkeringen in geval van con- zich heeft garant gesteld zijn zonder enige
ventioneel brugpensioen zal bepalen dat de twijfel de toekomstige of reeds begunstigde
begunstigde van de aan de onderneming bruggepensioneerden van minder dan 55
opgelegde waarborg het Fonds tot vergoe- jaar. De schulden, waarvoor borg wordt geding van de in geval van sluiting van on- steld, zijn de aanvullende vergoedingen van
dernemingen ontslagen werknemers zal deze bruggepensioneerden. Deze brugzijn. De schriftelijke waarborgen die (ver- gepensioneerden hadden (verweerster) wel
weerster) verleende ten behoeve van de nv kunnen aanspreken. Aileen de schuldDaf Belgie verwijzen uitdrukkelijk naar het eisers (zijnde de bruggepensioneerden) van
oorspronkelijk artikel 9 § 4 van het ko- de hoofdschuldenaar (DafBelgie) kunnen
ninklijk besluit van 16 november 1990. Ook zich op de borgstelling beroepen. Het kade garantie van 19 februari 1993 die de ga- rakter van persoonlijke zekerheid maakt
rantie van 23 oktober 1991 herhaalt blijft dat de borgtocht niet aan derden kan woruitsluitend verwijzen naar het koninklijk den overgedragen. Ten aanzien van (eibesluit van 16 november 1990. Het konink- ser) bestaat geen rechtsgrond op basis
lijk besluit van 7 december 1992 heeft voor- waarvan zij enige vordering kan stellen; zij
noemd koninklijk besluit van 16 novem- is immers geen partij. Noch het koninkber 1990 niet gewijzigd. Het heeft een eigen lijk besluit van 16 november 1990, noch het
regeling gesteld naast de voorgaande be- koninklijk besluit van 7 december 1992 bepalingen die, voor een gedeelte minstens, palen de modaliteiten van de borgstelling
nog in voege blijven gezien ze noch expli- doch geven slechts een opsomming van de
ciet, noch impliciet lijken te zijn opgehe- voorwaarden waaraan moet voldaan zijn
ven. Een van de twee waarborgen, is tot- opdat de Minister van Arbeid en
standgekomen lang voor de publicatie en Tewerkstelling het statuut van ondernehet invoegetreden van het koninklijk be- ming in herstructurering zou toekennen.
sluit van 7 december 1992. Geen van beide (... ) Wanneer het Fonds tot vergoeding van
waarborgen wijst (eiser) aan als begun- de in geval van sluiting van onderneminstigde ervan. Artikel2011 van het Burger- gen ontslagen werknemers aan de bruglijk Wetboek omschrijft borgtocht als het gepensioneerden betaalt, voldoet het zijn eicontract waarbij een persoon (borg) zich je- gen schuld, krachtens artikel1, § 1, 1ste lid
gens de schuldeiser bindt tot betaling van van de wet van 12 mei 1975 tot verruiandermans schuld moest deze laatste ming van zijn opdracht : 'De opdracht van
(hoofdschuldenaar) niet zelfbetalen. Borg- het Fonds tot vergoeding van de in geval
tocht is een persoonlijke zekerheid gege- van sluiting van ondernemingen ontslaven aan de schuldeiser van andermans gen werknemers wordt in geval van in geschuld. Artikel 2015 van het Burgerlijk breke blijven van de werkgever verruimd
Wetboek bepaalt dat borgtocht niet ver- tot de uitbetaling aan de werknemers van
moed wordt. Hij moet uitdrukkelijk zijn de aanvullende vergoeding waarop deze,
aangegaan en men mag hem niet verder ten laste van hun werkgever, recht hebuitstrekken dan de perken waarbinnen hij ben krachtens een in de nationale arbeidsis aangegaan. Borgtocht is niet onderwor- raad gesloten collectieve arbeidsovereenpen aan een vormvereiste. Desalniette- komst die de toekenning regelt van een
min vereist artikel2015 van het Burger- aanvullende vergoeding aan sommige
lijk Wetboek vanwege hem die zich oudere werknemers indien zij worden ontverbindt, de uiting van een ondubbelzin- slagen, of krachtens een collectieve arnige wilsuiting (Cassatie 11 september beidsovereenkomst gesloten in een pari1986, Arresten Cassatie 1986-87, nr. 18). De tair orgaan of die op een onderneming van
feitenrechter oordeelt op onaantastbare toepassing is en die in soortgelijke voorwijze over het bestaan en de draagwijdte delen voorziet als diegene die worden bevan een wilsuiting, mits hij de bewijskracht doeld in een collectieve arbeidsovereenniet miskent van de akten waaruit hij die komst gesloten in de nationale arbeidsraad'.
wilsuiting afleidt (Cassatie 9 mei 1980, Ar- Artikel 8 van het koninklijk besluit van 6
resten Cassatie 1979-1980, nr. 577). De in- juli 1967 (lees : van de wet van 30 juni
geroepen garanties werden verleend 'ten be- 1967), ingevoerd door de wet van 30 maart
hoeve van de nv Daf Belgie'. Deze had 1976, bepaalt weliswaar dat het F.S.O. ten
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opzichte van de werkgever gesubrogeerd is
in de rechten van de werknemers, doch aileen voor de in artikel 2 van de wet opgesomde lonen en vergoedingen, niet voor de
in artikel 1 § 1, 1ste lid opgesomde vergoedingen. De aanvullende vergoeding voor
bruggepensioneerden is aldus daarin niet
begrepen. In de hogeraangehaalde wet van
12 mei 1975, waarbij de opdracht van het
Fonds werd uitgebreid tot betaling van de
aanvullende vergoedingen inzake brugpensioenen is de subrogatie niet voorzien.
Indeplaatsstelling krachtens de wet krijgt
strikte toepassing en mag per analogie niet
tot overeenkomstige gevallen uitgebreid
worden (cassatie, 30 maart 1944, Pas.,
1944, I, 283). Het Fonds betaalt, wanneer
het de aanvullende vergoeding uitkeert aan
de bruggepensioneerden van minder van 50
jaar, louter en aileen een eigen schuld,
waartoe het zelf gehouden is ingevolge artikel 1 § 1 van de wet van 12 mei 1975.",

terwijl, eerste onderdeel, de opdracht van
eiser overeenkomstig artikel 1 van de Wet
van 12 mei 1975 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de
in geval van sluiting der ondernemingen
ontslagen werknemers, in geval van in gebreke blijven van de werkgever verruimd
werd tot de uitbetaling aan de werknemers van de aanvullende vergoeding
waarop dezen, ten laste van hun werkgever, recht hebben krachtens een in deNationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst die de toekenning regelt
van een aanvullende vergoeding aan sommige oudere werknemers indien zij worden ontslagen, of krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een
paritair orgaan of die op een onderneming
van toepassing is en die in soortgelijke
voordelen voorziet als diegene die worden bedoeld in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de N ationale Arbeidsraad; Eiser, overeenkomstig artikel1bis van
het koninklijk besluit van 6 mei 1985 tot
aanwijzing van de categorieen van werknemers voor wie het Fonds tot vergoeding
van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers tussenkomt in de betaling van de aanvullende
vergoeding verschuldigd aan bejaarde
werknemers, vanaf 1 januari 1990 gehouden is de aanvullende brugpensioenvergoedingen te betalen vanaf het ogenblik waarop de begunstigde uit een
onderneming die door de Minister van
Tewerkstelling en Arbeid werd erkend als
onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, de leeftijd bereikt die voorzien is in de collectieve arbeidsovereen-
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komst die op hem van toepassing is zonder
dat die leeftijd lager mag zijn dan 50 jaar;
Het arbeidshof te dezen vaststelde, hetgeen niet werd betwist, dat op 17 oktober
1991 en 8 december 1992 tussen de N.V.
Daf Belgie en de vakorganisaties een collectieve arbeidsovereenkomst totstand
kwam waarbij voor de arbeiders de mogelijkheid werd gecreeerd vanaf 50 jaar met
brugpensioen te gaan en de onderneming
op 18 november 1991 door de Minister van
Tewerkstelling en Arbeid werd erkend als
ondememing in herstructurering (arrest, p.
9, in medio); Naar luid van artikel 2,
tweede lid van de Wet van 12 mei 1975 tot
verruiming van de opdracht van het Fonds
tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers, de Koning de artikelen van de Wet
van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de
in geval van sluiting der ondernemingen
ontslagen werknemers aanwijst die van toepassing zijn op de Wet van 12 mei 1975;
Overeenkomstig artikel8, B, 3° van het koninklijk besluit van 4 juli 1975 getroffen in
uitvoering van artikel 2 van de Wet van 12
mei 1975 tot verruiming van de opdracht
van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers, artikel8 van de Wet
van 30 juni 1967 voor de uitvoering van de
Wet van 12 mei 1975 van toepassing is; Artikel 8 van de Wet van 30 juni 1967 bepaalt dat eiser van rechtswege in de rechten en vorderingen van de werknemer
tegenover de werkgever-schuldenaar treedt
voor de inning bij deze laatste van de lonen, vergoedingen en voordelen die het bij
toepassing van artikel 2 heeft betaald; Uit
artikelen 2 van de Wet van 12 mei 1975, 8,
B, 3" van het koninklijk besluit van 4 juli
1975 en 8 van de Wet van 30 juni 1967
volgt dat eiser van rechtswege in de rechten en vorderingen van de werknemers tegenover de werkgever-schuldenaar treedt
voor de inning bij deze laatste van de aanvullende brugpensioenvergoedingen die hij
in toepassing van artikel1 van de Wet van
12 mei 1975 heeft betaald,

zodat het arbeidshof, door te beslissen
dat eiser tegenover de werkgever slechts in
de rechten van de werknemers gesubrogeerd is voor de in artikel 2 van de Wet van
30 juni 1967 opgesomde lonen en vergoedingen, doch niet voor de aanvullende brugpensioenvergoedingen, artikelen 8 van de
Wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de
opdracht van het Fonds tot vergoeding van
de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers, 1 en 2 van de
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Wet van 12 mei 1975 tot verruiming van de
opdracht van het Fonds tot vergoed:ing van
de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers, 8, B, 3° van het
koninklijk besluit van 4 juli 1975 getroffen in uitvoering van artikel 2 van de Wet
van 12 mei 1975 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de
in geval van sluiting der ondernemingen
ontslagen werknemers en 1bis van het koninklijk besluit van 6 mei 1985 tot aanwijzing van de categorieen van werknemers voor wie het Fonds tot vergoed:ing van
de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers tussenkomt in
de betaling van de aanvullende vergoeding verschuldigd aan bejaarden werknemers, schendt,

1975 en 8 van de Wet van 30 juni 1967 en
1252 van het Burgerlijk Wetboek, in de
rechten is getreden van de bruggepensioneerden van minder dan 55 jaar
ten aanzien van de N.V DafBelgie en ten
aanzien van verweerster,

en terwijl, uit artikelen 1 en 2 van de Wet
van 12 mei 1975, 8, B, 3° van het koninkl:ijk besluit van 4 juli 1975 en 8 van de Wet
van 30 juni 1967 volgt dat, hoewel eiser ingevolge een eigen bij de wet opgelegde verplichting de aan de werknemer verschuldigde aanvullende brugpensioenvergoedingen betaalt, eiser niettemin ten
aanzien van de werkgever aanspraak kan
maken op een indeplaatsstelling in de rechten van de werknemer; Deze uit artikelen 1 en 2 van de Wet van 12 mei 1975, 8,
B, 3° van het koninklijk besluit van 4 juli
1975 en 8 van de Wet van 30 juni 1967
voortvloeiende indeplaatsstelling de schuldvordering van de arbeiders met al haar bestanddelen en toebehoren aan eiser overdraagt en deze indeplaatsstelling derhalve
krachtens deze bepalingen, minstens krachtens artikel1252 van het Burgerlijk Wethoek, plaatsheeft zowel tegenover de
werkgever-schuldenaar als tegenover de
borgen; Het arbeidshof in het bestreden arrest uitdrukkelijk vaststelt dat verweerster
op 23 oktober 1991 en op 19 februari 1993
garanties heeft verleend "ten behoeve van
de N.V DafBelgie", dat "(d)e schuldeisers
voor wier eventuele aanspraken (verweerster) zich heeft garant gesteld (... ) zonder twijfel de toekomstige of reeds begunstigde bruggepensioneerden van minder
dan 55 jaar (zijn)" en dat "(d)e schulden,
waarvoor borg wordt gesteld, ( ... )de aanvullende vergoedingen van deze bruggepensioneerden (zijn" (arrest, p. 8, in fine);
Het arbeidshof derhalve ten onrechte stelt
dat "(a)lleen de schuldeisers (zijnde de
bruggepensioneerden) van de hoofdschuldenaar (Daf Belgie) (... ) zich op de borgstelling (kunnen) beroepen" (arrest, p. 9,
eerste alinea), nu eiser overeenkomstig artikelen 1 en 2 van de Wet van 12 mei 1975,
8, B, 3° van het koninklijk besluit van 4 juli

Overwegende dat uit de samenhang
van de artikelen 1 en 2, derde lid, van
de wet van 12 mei 1975 tot verruiming van de opdracht van het
Sluitingsfonds, artikel 8, B, 3", van het
koninklijk besluit van 4 juli 1975, getroffen in uitvoering van artikel 2 van
de wet van 12 mei 1975, en artikel 8
van de Sluitingsfondswet van 30 juni
1967 volgt dat het Sluitingsfonds niet
alleen van rechtswege in de rechten en
vorderingen treedt van de werknemer tegenover de werkgeverschuldenaar voor de inning bij deze
laatste van de lonen, vergoedingen en
voordelen die het bij toepassing van
artikel 2 van de Sluitingsfondswet
heeft betaald, doch eveneens voor de
inning van de aanvullende brugpensioenvergoedingen die het in uitvoering van artikel 1 van de wet van
12 mei 1975 heeft betaald;

zodat door aldus te beslissen het arbeidshof in het bestreden arrest alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen, behoudens artikel 149 van de
Gecoordineerde Grondwet, schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:

Overwegende dat de indeplaatsstelling, bepaald in artikel 8 van de
Sluitingsfondswet van 30 juni 1967, tot
strekking heeft het financieel evenwicht en het subsidiair karakter van
het optreden van het Sluitingsfonds te
vrijwaren; dat de wetgever niet heeft
willen afwijken van het gemeenrechtelijk beginsel dat de indeplaatsgestelde dezelfde rechten heeft als de
indeplaatssteller;
Overwegende dat uit die strekking
volgt dat, hoewel het Sluitingsfonds ingevolge een eigen bij de wet opgelegde
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verplichting de aan de werknemers
verschuldigde aanvullende brugpensioenvergoedingen betaalt, de in
artikel 8 van de Sluitingsfondswet van
30 juni 1967 bepaalde indeplaatsstelling de schuldvordering van de
werknemer met al haar bestanddelen en toebehoren aan het Sluitingsfonds overdraagt, daarin begrepen de
rechten en vorderingen die de werknemer kan doen gelden ten aanzien
van wie zich voor de werkgever borg
heeft gesteld voor die aanvullende
brugpensioenvergoedingen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat : 1. het Sluitingsfonds ten
aanzien van de werkgever niet gesubrogeerd is in de rechten van de
werknemers aan wie het aanvullende
brugpensioenvergoedingen uitbetaalt;
2. dat het Sluitingsfonds zich niet op
de door verweerster verleende borgstellingen kan beroepen vermits niet
het Sluitingsfonds maar de bruggepensioneerde werknemers de begunstigden van deze borgstelling
zijn;
Dat het arrest aldus de aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwij st de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.

14 juni 1999- 3e kamer- Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Geinger en
Claeys Bouuaert.
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3e KAMER- 14 juni 1999
RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)BEGINSEL VAN BEHOORLLJK BESTUUR RECHT OP RECHTSZEKERHEID - DOEL GRENZEN.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur sluiten het recht op rechtszekerheid in; dit houdt onder meer in dat de
burger moet kunnen vertrouwen op de
openbare diensten en erop moet kunnen
rekenen dat zij regels in acht nemen en
een standvastig beleid volgen dat de burger niet anders kan opvatten; dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet kunnen worden ingeroepen
indien die leiden tot een beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat (1). (Beginsel van behoorlijk bestuur; algemeen
beginsel van het recht op rechtszekerheid.)
(BELGISCHE STAAT T. WILLEKENS)
ARREST

(A.R. S.98.0093.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 4 in het bijzonder § 1 en§ 3, 8 in het bijzonder § 1
tweede lid, 10, 11 eerste lid en 16 van de
Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten,
hierna afgekort : de wet van 27 februari
1987 (B.S., 1 april1987, err., B.S., 6 augustus 1987; artikel4 zoals vervangen bij
artikel44 van de Wet van 20 juli 1991,
B.S., 1 augustus 1991; artikel8 zoals in zijn
§ 1lid 2 gewijzigd bij artikel17 van de Wet
van 4 april1991, B.S., 27 juni 1991, met
uitwerking op 1 februari 1993 krachtens
koninklijk besluit van 31 december 1991,
B.S., 22januari 1993), de artikelen 1, 3, 12
eerste lid, 13, in het bijzonder eerste lid, 14,

a.,

(1) Zie MAsT, E., e.
Overzicht van Belgisch
adrninistratiefrecht 1966 (14e druk), p. 45, nr. 44;
Cass., 27 maart 1992, A.R. 6891, nr. 405.
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in het bijzonder eerste lid, 14bis, in het bijzonder § 1 eerste lid, 15 in het bijzonder
tweede lid, 21 eerste lid, 22 eerste lid, 23 §
2, r van het koninklijk besluit van 6 juli
1987 betreffende de inkomensvervangende
tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, hierna afgekort : het koninklijk besluit van 6 juli 1987 (B.S., 8 juli
1987, err., B.S., 6 augustus 1987, opschrift
zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 5
maart 1990, B.S., 5 april1990; artikel 1 in
het bijzonder vijfde streepje zoals ingevoegd bij koninklijk besluit van 7 december 1992, B.S., 22 januari 1993; artikel3
zoals vervangen bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1992, B.S., 22
januari 1992; artikel 12 eerste lid zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 december 1992; B.S., 22 januari 1993; artikel 13 zoals vervangen bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 16 september 1991,
B.S., 9 november 1991, 13 eerste lid zoals vervangen bij koninklijk besluit van 7
december 1992, B.S., 22 januari 1993; artikel14 zoals vervangen bij artikel2 van
het koninklijk besluit van 16 september
1991, B.S., 9 november 1991, 14, eerste lid
zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 14
april1993, B.S., 9 juni 1993; artikel14bis
in het bijzonder § 1 eerste lid, artikel14bis
zoals ingevoegd bij koninklijk besluit van
7 december 1992, B.S., 22 januari 1993; artikel15 in het bijzonder tweede lid zoals
toegevoegd bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 7 december 1992; artikel 23
zoals vervangen bij koninklijk besluit van
14 april 1993, B.S., 9 juni 1993); artikel3
eerste lid, 5" van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een rijksregister van
de natuurlijke personen, hierna afgekort :
de wet van 8 augustus 1983; artikelen 1 en
3 van de wet van 19 juli 1991 betreffende
de bevolkingsregisters en de identiteitskaarteri. en tot wijziging van de Wet van 8
augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen,
hierna afgekort ; de wet van 19 juli 1991
(B.S., 3 september 1991); artikel16 in het
bijzonder § 1, 17 en 18 van het koninklijk
besluit van 16 juli 1992 betre:ffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, hierna afgekort : het konillklijk besluit van 16 juli 1992 (B.S., 15 augustus
1992); van de algemene rechtsbeginselen
van behoorlijk bestuur dat het recht op
rechtszekerheid insluit en van het vertrouwensbeginsel,

doordat het arrest het hoger beroep van
eiser niet gegrond verklaart en het bestreden vonnis bevestigt in zoverre het de beslissingen van eiser van 26 maart 1996 en
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30 april 1996 vernietigde en voor recht verklaarde dat Stefan Bertens met ingang van
1 mei 1994 verder gerechtigd is op de vastgestelde tegemoetkomingen, en zulks op
grond van de hiernavolgende overwegingen : "( ... ) De 'werkelijke verblijfplaats in
Belgie' van artikel3 K.B. 6.7.1987 beantwoordt bijgevolg aan de hoger
bestuursrechtelijk omschreven 'hoofdverblijfplaats', met die restrictie dat de gehandicapte er bovendien bestendig en daadwerkelijk moet verblijven; Rekening
houdend met de duidelijke, niet voor betwisting of interpretatie vatbare, bewoordingen van de geformuleerde aanvragen af
te wijken van de wettelijke vereiste van het
bestendig en daadwerkelijk verblijfin Belgie heeft de bevoegde minister zijn beslissingen van 25 maart 1994 en 10 november 1994 genomen in toepassing van artikel
3, tweede lid, 4" K.B. 6.7.1987, dat overigens geen eri.kele tijdsbepaling of -beperking
bevat. Samen met de advocaat-generaal
meent het arbeidshof dat Stefan Bertens in
toepassing van art. 3, tweede en derde lid
K.B. 6.7.1987 ten gevolge van de ministeriele beslissingen van 25 maart 1994 en 10
november 1994 wettelijk geacht wordt van
1 november 1993 tot 30 juni 1996 bestendig en daadwerkelijk in Belgie te verblijven. Doch, in acht genomen de besproken
verschillende toepasselijke bestuursrechtelijke bepalingen, is het arbeidshof, in
tegenstelling met de inhoud van het advies van de advocaat-generaal, van oordeel dat het niet voldoen aan de wettelijke vereiste van het hebben van een
hoofdverblijfplaats in Belgie intrinsiek is
aan de door de bevoegde minister wettelijk genomen beslissingen. Van een tijdelijke afWezigheid van Stefan Bertens in de
zin van art. 17 en 18 1ste lid K.B. 16.7.1992
is hier geen sprake. Het feit dat Stefan Bertens op 27 april1994 zelfhet initiatiefnam
om afgevoerd te worden van het bevolkingsregister heeft geen enkel belang daar
hij overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen toch diende afgevoerd te
worden (art. 7, 8, 12 K.B. 16.7.1992). Het
verlaten van Belgie werd aan de minister
meegedeeld (art. 3 laatste lid K.B.
6. 7.1987), terwijl hij in toepassing van art.
15, tweede lid K.B. 6. 7.1987 aan de Belgische Staat geen afzonderlijke aangifte
diende te doen. Zoals hoger blijkt, kon Stefan Bertens in Belgie geen fictieve hoofdverblijfplaats behouden. Ten onrechte stelt
de Belgische Staat bijgevolg dat overeen7
komstig art. 4 §§ 1 en 3W 27.2.1987 en art.
3, 21, 1" en 23, § 2, 1", e) K.B. 6.7.1987 na
de ministeriele beslissingen van 25 maart
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1994 en 10 november 1994 een wijziging
werd vastgesteld, zijnde het vertrek naar
het buitenland, die de doorgevoerde herziening rechtvaardigt. Anders oordelen antkent de gerechtvaardigde verwachtingen,
die de ministeriiHe beslissingen van 25
maart 1994 en 10 november 1994 hebben
opgewekt, en schendt het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, dat het
recht op rechtszekerheid insluit (... ).", (p.
11-12 arrest),

terwijl, overeenkomstig artikel 4, § 1, van
de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan gehandicapten, hij
die op een tegemoetkoming in de zin van
artikel 1 van diezelfde wet aanspraak
maakt zijn werkelijke verblijfplaats in Belgie moet hebben; overeenkomstig artikel 4,
§ 3, van diezelfde wet van 27 februari 1987
de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, bepaalt wat voor de toepassing van
deze wet onder werkelijke verblijfplaats
moet worden verstaan; artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 in uitvoering van voornoemd artikel 4, § 3, van de
wet van 27 februari 1987 bepaalt dat wordt
geacht zijn werkelijke verblijfplaats in de
zin van artikel 4 van de wet in Belgie te
hebben, de gerechtigde die er zijn hoofdverblijfplaats heeft en die er bestendig en
daadwerkelijk verblijft; overeenkomstig artikel1 (vijfde streepje) van het K.B. van 6
juli 1987 voor de toepassing van dit besluit onder 'hoofdverblijfplaats' wordt verstaan de hoofdverblijfplaats in de zin van
artikel 3, eerste lid, 5', van de wet van 8
augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen; voornoemd artikel 3, eerste lid, 5', van de wet
van 8 augustus 1983 bepaalt dat voor iedere persoon de volgende informatie in het
rijksregister wordt opgenomen en bewaard :
de hoofdverblijfplaats; krachtens artikel 1
van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen in elke
gemeente bevolkingsregisters worden gehouden (lid 1); de Belgen moeten worden
ingeschreven in de bevolkingsregisters van
de gemeente waar zij hun hoofdverblijfhebben, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk afWezig zijn (lid 2); artikel 3 van voornoemde wet van 19 juli 1991 de
hoofdverblijfplaats definieert als de plaats
waar de leden van een huishouden dat uit
de verscheidene personen is samengesteld
gewoonlijk leven (... ) (lid 1); genoemd artikel voorts bepaalt dat de Koning de aanvullende regels voor het bepalen van een
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hoofdverblijf vaststelt (lid 2); in uitvoering van deze wet van 19 juli 1991, het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister bij artikel16, § 1 bepaalt dat de bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de vaststelling
van een effectief verblijf in een gemeente
gedurende het grootste deel van het jaar
(lid 1 § 1 artikel 16); deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen nader opgesomd bij artikel 16, § 1, lid
2; artikel 17 van voornoemd koninklijk besluit van 16 juli 1992 uitdrukkelijk bepaalt dat de hoofdverblijfplaats niet gewijzigd wordt door een tijdelijke afWezigheid;
artikel 18 van voornoemd koninklijk besluit van 16 juli 1992 voorts bepaalt wat beschouwd wordt als tijdelijk afwezig; zoals
eiser in verzoekschrift tot hoger beroep en
bij conclusie had laten gelden, uit het geheel van deze wettelijke bepalingen blijkt
dat bij artikel 3 van het K.B. van 6 juli
1987 "twee voorwaarden worden gesteld nl.
(1) hoofdverblijf en (2) bestendig en daadwerkelijk verblijf', de wettelijke bepalingen betreffende de tegemoetkomingen aan
gehandicapten aldus meer vereisen dan dat
men er "gewoonlijk" verblijft : daadwerkelijk en bestendig verblijf is hier vereist,
daar waar voor een inschrijving in de bevolkingsregisters men tijdelijk afWezig mag
zijn (verzoekschrift tot hoger beroep p. 2);
krachtens artikel 3 tweede lid van het K.B.
van 6 juli 1987 met bestendig en daadwerkelijk verblijf wordt gelijkgesteld het verblijf in het buitenland gedurende 90 al dan
niet opeenvolgende dagen per kalenderjaar oflanger voor zover uitzonderlijke omstandigheden dit verblijf wettigen en op
voorwaarde dat de minister hiertoe zijn toelating heeft verleend; zoals het arrest vaststelt (p. 12 eerste alinea), Stefan Bertens
dergelijke toelating bekwam zodat hij wettelijk geacht werd voor een welbepaalde periode bestendig en daadwerkelijk in Belgie te verblijven "( ... ) meent het arbeidshof
dat Stefan Bertens (... ) ten gevolge van de
ministeriele beslissingen van 25 maart
1994 en 10 november 1994 wettelijk geacht wordt van 1 november 1993 tot 30 juni
1996 bestendig en daadwerkelijk in Belgie te verblijven" (p. 12 arrest); het arrest anderzijds met verwijzing naar het
vonnis van de arbeidsrechtbank vaststelt
dat voor Stefan Bertens blijkbaar een afvoering uit de registers is gelast op 27 april
1994 (p. 5 arrest); Stefan Bertens derhalve
ontegensprekelijk vanaf die datum niet langer zijn hoofdverblijfplaats in Belgie had in
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de zin van artikel1, vijfde streepje van het
koninklijk besluit van 6 juli 1987, artikel
3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983, artikel1 en 3 van de Wet van 19
juli 1991, en 16 § 1 en § 3 evenals 17 van
het koninklijk besluit van 16 juni 1992; het
arrest overigens uitdrukkelijk vaststelt dat
"(van) een tijdelijke afwezigheid van Stefan Bertens in de zin van artikelen 17 en
18 1ste lid koninklijk besluit van 16 juli
1992 ... hier geen sprake (is)" (p. 12); Stefan Bertens derhalve onmiskenbaar niet
langer voldeed aan een van de voorwaarden van artikel 3 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 om krachtens artikel 1 en 4 van de wet van 27 februari 1987
aanspraak te kunnen maken op die vergoedingen; eiser die in het kader van een
herzieningsprocedure vaststelde dat Stefan Bertens niet langer zijn hoofdverblijfplaats in Belgie had, derhalve verplicht was hem de uitkeringen te ontzeggen
en de beslissing daartoe volkomen wettig
want conform de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen heeft genomen; het arrest evenwel, na op grand van de hager
aangegeven overwegingen vastgesteld te
hebben dat Stefan Bertens niet langer zijn
hoofdverblijfplaats in Belgie had vanaf de
aangegeven datum, de wettige beslissingen van eiser van 26 maart 1996 en 30
april 1996, alsnog vernietigt op grand van
de overwegingen dat ''het niet voldoen aan
een hoofdverblijfplaats in Belgie intrinsiek is aan de door de bevoegde minister
wettelijk genomen beslissingen" en dat "anders oordelen (. .. ) de gerechtvaardigde verwachtingen, die de ministeriele beslissingen van 25 maart 1994 en 10 november
1994 hebben opgewekt (ontkent), en (. .. ) het
algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, dat het recht op rechtszekerheid insluit, (schendt)" (p. 12 arrest); het recht op
rechtszekerheid weliswaar inhoudt dat de
overheid de door hem opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen van de burger
moet honoreren doch geenszins een schending van de wet kan rechtvaardigen; de
door eiser aan Stefan Bertens verleende
toelatingen op grand van artikel3lid 2, 5°
van het koninklijk besluit van 6 juli 1987
aldus bij Stefan Bertens slechts de redelijke verwachting konden opwekken dat hij
vrijgesteld was van de voorwaarden van bestendig en daadwerkelijk verblijf in Belgie doch geenszins ertoe konden leiden dat
hij niet langer zijn hoofdverblijfplaats in
Belgie diende te behouden daar de wet
zulks niet toelaat en de burger, die geacht wordt de wet te kennen, zich der-
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halve dienaangaande niet in zijn redelijke verwachtingen verschalkt kon weten,
zodat het arrest, door de beslissingen van
eiser tot weigering en terugvordering van
onterecht ontvangen tegemoetkomingen te
vernietigen, na vastgesteld te hebben dat
Stefan Bertens aan een van de bij wet gestelde toekenningsvoorwaarden, met name
de hoofdverblijfplaats in Belgie, niet valdeed, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen inzake de toekenning van de tegemoetkomingen van de wet van 27
februari 1987 heeft geschonden (artikel 10,
11, eerste lid, en 16 van de Wet van 27 februari 1987; 21, 22, 23, § 2, r, littera e), en
de wettelijke begrippen "werkelijke verblijfplaats" zoals omschreven bij artikel 4,
§ 1, en § 3, van de wet van 27 februari 1987
iuncto artikel3, eerste lid en tweede lid, 4°
van het koninklijk besluit van 6 juli 1987,
en "hoofdverblijfplaats" zoals omschreven bij artikel 1, vijfde streepje iuncto artikel3, eerste lid, 8, § 1, tweede lid, 12, eerste lid, 13, 14 in het bijzonder eerste lid,
14bis, 15 in het bijzonder tweede lid, artikel3, eerste lid, 5°, van de Wet van 8 augustus 1983, 1 en 3 van de Wet van 19 juli
1991, 16, § 1, 17 en 18 van het koninklijk
besluit van 16 juli 1992, heeft miskend; het
arrest bovendien, in de mate dat het aanneemt dat het niet voldoen aan de wettelijke vereiste van het hebben van een hoofdverblijfplaats in Belgie intrinsiek is aan de
door de bevoegde minister wettelijk genamen beslissingen, en zodoende te kennen
geeft dat het verlenen van de gelijkstelling voor een bestendig en daadwerkelijk
verblijf in Belgie, ook raakt aan het vereiste van de hoofdverblijfplaats, aan artikel3, tweede lid, 4°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 een draagwijdte geeft
die deze bepaling niet heeft nu het de mi-.
nister niet is toegelaten af te wijken van
het vereiste van de hoofdverblijfplaats
(schending van artikel3, tweede lid, 4° van
het koninklijk besluit van 6 juli 1987); ten
slotte, door de wettige beslissingen van eiser te vernietigen om reden dat zij het algemeen rechtsbeginsel van de rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel schenden,
eveneens deze algemene rechtsbeginselen evenals aile in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schendt daar deze algemene rechtsbeginselen niet kunnen ingeroepen worden om een wetsschending te
verrechtvaardigen :

Overwegende dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het
recht op rechtszekerheid insluiten; dat
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dit onder meer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op de
openbare diensten en erop moet kunnen rekenen dat zij regels in acht nemen en een standvastig beleid volgen dat de burger niet anders kan
opvatten;
Dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet kunnen worden
ingeroepen indien die leiden tot een
beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : - Stefan Bertens minstens
sinds 27 april 1994 niet meer in Belgie verbleef en er geen hoofdverblijfi>laats meer had; - een ministeriele beslissing van 25 maart 1994
heeft toegelaten dat de tegemoetkomingen aan Stefan Bertens voor de periode van 1 november 1993 tot 30 juni
1994 in Italie werden uitbetaald om
reden dat bijzondere omstandigheden dit wettigden; - een ministeriele
beslissin,g van 10 november 1994 diezelfde toelating heeft gegeven voor de
periode van 1 juli 1994 tot 30 juni
1996;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat : - de voormelde ministeriele beslissingen Stefan Bertens de
toelating hebben gegeven om jarenlang ononderbroken afwezig te zijn in
het buitenland;- die beslissingen intrinsiek inhielden dat Stefan Bertens
niet meer voldeed aan het vereiste van
een hoofdverblijfplaats te hebben in
Belgie; Stefaan Bertens zelfs geen fictieve hoofdverblijfplaats in Belgie kon
behouden; - de voormelde ministeriele beslissingen bij Stefan Bertens de
gerechtvaardigde verwachtingen opwekten dat hij vrijstelling had gekregen van de vereiste van in Belgie een
hoofdverblijfplaats te hebben;
Overwegende dat het arrest aldus,
niet zonder schending van de aangewezen wetsbepalingen en zonder miskenning van de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur, heeft kunnen beslissen tot vernietiging van de
beslissingen van 26 maart 1996 en 30
april1996;
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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 Antwerpen.
14 juni 1999- 3e kamer- Voorzitter :
de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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3e KAMER - 14 juni 1999
1° WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDE LANGDURIGE WERKLOOSHEID - SCHORSING
- VERWITTIGING- GEZINSINKOMEN- GEZIN - BEGRIP.

2° WERKLOOSHEID- BEDRAG- LANGDURIGE WERKLOOSHEID- SCHORSING- VERWITTIGING- NETTOBELASTBAAR GEZINSINKOMEN GRENSBEDRAG REFERTEPERIODES
GEZINSTOESTAND
DRAAGWIJDTE. - GEVOLG.

1o Voor het begrip gezin wordt enkel reke-

ning gehouden met de gezinsleden waarvan het samenwonen met de werkloze invloed heeft op het bedrag van zijn
uitkeringen (AJ:tt. 82 en 87
Werkloosheidsbesluit 1991.)
2° Voor de bepaling van het gezinsinkomen

op het moment van de verwittiging tot
schorsing wegens langdurige werkloosheid, moet rekening worden gehouden met
de gezinstoestand van de werkloze in de
periodes bedoeld in artikel 82, § 1, tweede
lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991;
wanneer de werkloze slechts gedurende
een gedeelte van die periodes met een gezinslid, bedoeld in voormeld artikel 87,
samenwoont, komt het inkomen van dit
gezinslid slechts voor dat gedeelte van die
periodes mede in aanmerking voor het bepalen van het in artikel 82, § 1, eerste lid,
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3°, bedoelde gezinsinkomen. (Artt. 82, §
1, eerste lid, 3°, en tweede lid (1), en 87,
Werkloosheidsbesluit 1991.)
(R.VA. T. DE MAESENEER)
ARREST

(A.R. S.98.0119.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel82, § 1, eerste lid,
3·, zoals in zijn inleidende zin gewijzigd bij
artikel 2, 1· van het koninklijk besluit van
8 maart 1995, B.S., 21 maart 1995, in werking getreden op 21 maart 1995 en § 1, eerste lid, 3·, zoals van toepassing v66r zijn
vervanging bij artikel 19, A van het koninklijk besluit van 22 november 1995,
B.S., 8 december 1995, in werking getreden op 1 januari 1996), artikel 82, § 1,
tweede lid (zoals van toepassing v66r zijn
vervanging bij artikel19, C van het voornoemde koninklijk besluit van 22 november 1995) en van artikel 87 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering
(hierna genoemd : het Werkloosheidsbesluit),
doordat het arrest het hoger beroep van
eiser verwerpt, en met bevestiging van het
vonnis, de beslissing van eiser inzoverre
vernietigt dat voor recht wordt gezegd dat
de schorsing van verweersters recht op
werkloosheidsuitkeringen vanaf 3 juli 1995
wordt opgeheven, en zulks op grond van de
hiernavolgende overwegingen : "(. .. ) Gelet op de betekening van de verwittiging op
10 maart 1995, was de laatste belastbare
periode waarop, voorafgaand aan de verwittiging, belastingen werden geheven in
beginsel het belastbaar jaar 1993 (aanslagjaar 1994). In hoofde van (verweerster)
overschreed dit bedrag zeker niet het toegelaten grensbedrag .. Ten onrechte echter
wil (eiser) ook de inkomsten van de (latere) echtgenoot van (verweerster) met betrekking tot het aanslagjaar 1994 (belast(1) De voorziening is gericht tegen de toepassing die het arrest maakte van het oude artikel
82, § 1, eerste lid, 3°, juncto art. 82, § 1, tweede
lid, Werkloosheidsbesluit 1991, voor zijn vervanging bij art. 19, A en C, van het KB. van 22 nov.
1985.
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baar jaar 1993) mee in rekening brengen.
Terecht stelt (eiser) weliswaar dat voor de
invulling van het begrip 'gezin', overeenkomstig art. 87 Werkloosheidsbesluit 1991,
moet rekening gehouden worden met die
gezinsleden waarvan het samenwonen met
de werkloze invloed heeft op het bedrag van
zijn uitkeringen. Dit kan echter geenszins impliceren dat zou dienen rekening te
worden gehouden met het inkomen van de
latere echtgenoot, waarvan niet is bewezen dat hij in het belastbaar jaar 1993
reeds met (verweerster) samenwoonde.
Meer nog : de latere echtgenoot van (verweerster) kan evenmin over de totaliteit
van de tweede mogelijke referteperiode
voorzien in art. 82 § 1 a!. 2 Werkloosheidsbesluit 1991 beschouwd worden als 'gezinslid' van (verweerster), aangezien geen
samenwoning in die volledige referteperiode
bewezen voorkomt. Met name blijkt uit de
stukken gevoegd bij het inleidend aangetekend schrijven van 29 april1995, dat
(verweerster) slechts op 18 augustus 1994
in het huwelijk trad met Philip Hameryck.
... Er kan daarentegen wel rekening gehouden worden met het door Philip Hameryck ontvangen inkomen, met betrekking tot dat gedeelte van de twaalf
kalendermaanden, voorafgaand aan de
maand tijdens dewelke de verwittiging
werd ontvangen, dat zich situeert vanaf de
datum van zijn huwelijk met (verweerster).
(. .. ) Volgens de voorliggende stukken (bijlagen st. 5, adm. Doss.), ontving (verweerster) in de periode 3/94 tot en met 2/95
naast haar werkloosheidsuitkeringen, die
niet in rekening mogen gebracht word~p.,
vanwege haar werkgever, De Post, een
bruto belastbaar inkomen van 141.583 fr.
(. .. ) Van 8/94 tot en met 2/95 (periode tijdens dewelke -in de tweede mogelijke
referteperiode- (verweerster) een gezin
vormde met Philip Hameryck), ontving deze
(eveneens blijkens de stukken gevoegd bij
st. 5, adm. doss.) een brutobelastbaar inkomen van 399.583 fr. Men mag dit bedrag niet zo maar extrapoleren. Zelfs zonder rekening te houden met de aftrekbare
forfaitaire bedrijfskosten is het evident dat
de samenvoeging van beide bedragen
(141.583 + 399.583) geen overschrijding
geeft van het toegelaten grensbedrag van
600.000 fr., vermeerderd met 24.000 fr. per
persoon ten laste. ( ... ) Terecht namen de
eerste rechters dan ook aan dat niet alle
voorwaarden vervuld waren om op datum
van de genomen beslissing te kunnen overgaan tot de uitsluiting van (verweerster)
wegens langdurige werkloosheid, zodat de
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schorsingsbeslissing onterecht genomen
werd" (pp. 5-6 arrest),

terwijl, overeenkomstig artikel 82, § 1,
eerste lid, 3° van het Werkloosheidsbesluit
de werkloze bij de directeur binnen de
maand volgend op de dag van de ontvangst
van de verwittiging, bij een ter post aangetekend schrijven, een administratief beroep kan indienen gesteund op het feit dat
het jaarlijks nettobelastbaar inkomen van
het gezin, abstractie gemaakt van de uitkeringen die hij geniet, 600.000 fr., verhoogd met 24.000 fr. per persoon ten laste,
niet overschrijdt; voor het begrip gezin bedoeld in artikel82, overeenkomstig artikel87, enkel rekening wordt gehouden met
die gezinsleden waarvan het samenwonen met de werkloze invloed h,eeft op het
bedrag van zijn uitkeringen; voor de berekening van het nettobelastbaar inkomen
van dat gezin, overeenkomstig artikel 82,
§ 1, tweede lid, rekening wordt gehouden
met het inkomen van de laatste belastbare periode waarop de belastingen werden geheven of datgene ontvangen tijdens
de laatste twaalf kalendermaanden die
voorafgaan aan de maand tijdens dewelke
de verwittiging werd ontvangen, indien de
werkloze of de directeur bewijst dat het
laatste inkomen lager ofhoger was dan het
inkomen dat het voorwerp uitmaakte van
de voormelde heffing van belasting; uit de
samenlezing van deze bepalingen blijkt dat
de werkloze op het moment van de verwittiging zijn verweer zal kunnen en moeten voeren door zijn gezinssituatie op dat
moment te beschouwen en door vervolgens aan te tonen dat dat gezin, zoals bestaand op het moment van de verwittiging, over een inkomen beschikt dat
volgens de ene dan wel de andere berekeningswijze de gestelde grens niet overschrijdt; artikel 82, § 1, tweede lid aldus
twee periodes van twaalfkalendermaanden
vaststelt gedurende dewelke men het inkomen van het gezin zoals bestaand op het
moment van de verwittiging zal moeten beschouwen; uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerster op 18 augustus 1994 in het huwelijk was getreden en
op 10 maart 1995 verwittigd werd; zoals ei-.
ser in zijn verzoekschrift tot hoger beroep had laten gelden verweerster op het
moment van de verwittiging met haar echtgenoot een gezin vormde zodat op haar de
bewijslast rustte om aan te tonen dat het
nettobelastbaar gezinsinkomen volgens de
ene dan wel de andere berekeningswijze de
gestelde grenzen niet overschreed; dat het
derhalve ten onrechte was dat de eerste
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rechter met de inkomsten van de echtgenoot met betrekking tot de laatste belastbare periode geen rekening had gehouden en verweerster het aanslagbilj et van
haar echtgenoot voor die periode niet had
neergelegd; eiser in die zin had aangevoerd dat "(met) betrekking tot de laatste
twaalf kalendermaanden voorafgaand aan
de verwittiging (periode 3/94 tot en met
2/95) (... ) het nettobelastbaar inkomen exclusief de inkomsten van de echtgenoot ontvangen in de periode 01.03.94 tot 18.08.94 :
573.244 (bedraagt) [en dat] (indien) de inkomsten van de echtgenoot ontvangen in de
periode 3/93 tot 2/94 volledig meegerekend worden .. . het grensbedrag van
600.000 fr. zeker (zal) overschreden worden" (verso verzoekschrift hoger beroep);
het arrest evenwel enerzijds het inkomen
van de echtgenoot van verweerster gedurende de laatste belastbare periode buiten beschouwing laat, nu (daarvan) "niet is
bewezen dat hij in het belastbaar jaar 1993
reeds met (verweerster) samenwoonde" (p.
5, arrest); en het arrest anderzijds voor wat
de "tweede mogelijke referteperiode" betreft (p. 5, arrest), slechts rekening houdt
met het inkomen van de echtgenoot "vanaf
de datum van zijn huwelijk met (verweerster)", zijnde "vanaf 8/94 tot en met
2/95 (periode tijdens de welke - in de
tweede mogelijke referteperiode - (verweerster) een gezin vormde met Ph. Hameryck", welk (bedrag) (men) (zomaar) niet
mag extrapoleren" (p. 6, arrest); het arrest zodoende te kennen geeft dat het be-·
grip gezin beschouwd moet worden over de
ene dan wel de andere referteperiode daar
waar zulks uit de wet niet blijkt doch integendeel het gezin wordt vastgesteld op
het moment van de verwittiging,

zodat het arrest, door te oordelen dat met
het inkomen van de echtgenoot van verweerster geen rekening diende gehouden te
worden tijdens de eerste referteperiode en
slechts gedeeltelijk, met name vanaf hun
huwelijk, gedurende de tweede referteperiode, hoewel verweerster met haar echtgenoot op het moment van de verwittiging met haar echtgenoot een gezin
vormde, en door aldus te kennen te geven dat het begrip "gezin" beschouwd moet
worden over de wettelijke referteperiodes,
aan de artikelen 82, § 1, eerste lid, 3°, 82
§ 1, tweede lid en 87 van het Werkloosheidsbesluit een voorwaarde heeft toegevoegd die dezen niet bevatten en mitsdien deze bepalingen heeft geschonden
(schending van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen) :
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Overwegende dat de werkloze,
krachtens artikel82, § 1, eerste lid, 3°,
van het Werkloosheidsbesluit van 25
november 1991, v66r de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 22 november 1995, de in artikel 81, eerste
lid, van dit Werkloosheidsbesluit bedoelde schorsing kan betwisten op ·
grand van het feit dat het jaarlijks
nettobelastbaar inkomen van zijn gezin, abstractie gemaakt van de uitkeringen die hij geniet, 600.000 frank,
verhoogd met 24.000 frank per persoon ten laste, niet overschrijdt;
Overwegende dat, krachtens artikel 82, § 1, tweede lid, van het Werkloosheidsbesluit van 25 november
1991, voor het bepalen van dit nettobelastbaar inkomen rekening wordt
gehouden met het inkomen van de
laatst belastbare periode v66r deze verwittiging waarop de belastingen werden geheven; dat de werkloze of dedirecteur evenwel het bewijs kunnen
leveren dat het inkomen ontvangen tijdens de laatste twaalf kalendermaanden die voorafgaan aan de
maand tijdens dewelke de verwittiging werd ontvangen, lager of hager
was dan het inkomen dat het voorwerp uitmaakte van de voorrnelde hefting van belasting;
Overwegende dat, krachtens artikel 87 van het Werkloosheidsbesluit
van 25 november 1991, voor het begrip gezin in artikel 82 enkel rekening gehouden wordt met de gezinsleden waarvan het samenwonen met
de werkloze invloed h'eeft op het bedrag van zijn uitkeringen;
Overwegende dat uit de sarnenhang
van deze bepalingen volgt dat voor de
bepaling van het bedoelde gezinsinkomen rekening moet worden gehouden met de gezinstoestand van de
werkloze in de periodes bedoeld in artikel 82, § 1, tweede lid, van het
Werkloosheidsbesluit 1991; dat wanneer de werkloze slechts gedurende
een gedeelte van die periodes met een
gezinslid, bedoeld in voormeld artikel 87, samenwoont, het inkomen van
dit gezinslid slechts voor dat gedeelte
van die periodes mede in aanmerking
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komt voor het bepalen van het in artikel 82, § 1, eerste lid, 3", bedoelde
gezinsinkomen;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten.
14 juni 1999 - 3e kamer- Voorzitter :
de h. Farrier, ·afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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1o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG~
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN
-ARBEIDSHOF- ERKENNING- WERKGEVER
- OPZEGGING- TERMIJN- AARD.

2o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN
- ARBEIDSHOF- ERKENNING- UITSPRAAK
VAN EEN ARREST- GELDIG ONTSLAG- KENNISGEVING - TIJDSTIP.

1o Wanneer het arbeidshof de dringende re-

den tot ontslag erkent, gaat de termijn
van drie werkdagen bepaald in artikel 35,
derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten in op
de derde werkdag na de kennisgeving van
het arrest; deze termijn is een vervaltermijn die ertoe strekt binnen een
maximumtermijn zekerheid te doen ontstaan over het al dan niet voortbestaan
van de arbeidsovereenkomst. (Art. 12 wet
19 maart 1991; art. 35, derde lid,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
2° Geldig ontslag wegens dringende re-

den kan aan een personeelsafgevaardigde
worden gegeven vanaf de uitspraak van
het arbeidshof dat die dringende reden tot
ontslag erkent, zelfs v66r het vertrekpunt van de termijn bepaald in art. 12
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wet 19 maart 1991. (Art. 12 wet 19 maart
1991; art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(GEEBELEN T. BEWEL V.Z.W.)
ARREST

(A.R. S.98.0125.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt :
SF,hending van de artikelen 2, §§ 1 en 6,
11, § 3, laatste lid, 12, 14, 16, en 17, van de
wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondememingsraden
en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
alsmede voor de kandidaat personeelsafgevaardigden, 35, derde lid, van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de vordering van eiser om verweerster te veroordelen tot betaling van
2.099.212 fr. ongegrond verklaart op devolgende gronden : Bij arrest van 3 oktober
1994 werden de feiten welke eiser zou hebben begaan, voldoende zwaarwichtig bevonden om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen. Het is derhalve de
datum van 3 oktober 1994 welke dient aangehouden als zijnde deze waarop is komen vast te staan dat het ontslag om dringende reden van een beschermd werknemer
rechtmatig kan plaatsvinden. Rest de beantwoording van de vraag of verweerster
gehouden was het ontslag om dringende redenen te betekenen in de periode welke een
aanvang neemt de derde werkdag na kennisgeving van het arrest en welke dan drie
werkdagen duurt dan wel of zulks mocht
gebeuren onmiddellijk na kennisname van
hetgeen bij. arrest werd bepaald. Artikel 11
in fine van de wet van 19 maart 1991 bepaalt dat alle arresten aan de partijen worden ter kennis gebracht bij gerechtsbriefuiterlijk de derde werkdag na de uitspraak,
m.a.w. zowel de art. 11 en 12 van de wet
van 19 maart 1991 economiseren in concreto de mogelijkheid voor de beide partijen om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst om dringende redenen
binnen een bepaalde vervalterniijn, dewelke duidelijk bepaalbaar moet zijn, ten-
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einde elke. onzekerheid omtrent het te geven ontslag weg te nemen en voomamelijk
de onmogelijkheid voor verdere professionele samenwerking uit te drukken binnen een welgestelde termijn en bij gebreke
van naleving dezer vormelijkheden wordt
daarbij een onweerlegbaar wettelijk vermoeden in het leven geroepen dat degene
welke recht had om het onmiddellijk outslag te betekenen, van dit recht heeft willen afstand doen. Daaraan willen verbinden dat, zoals in casu, de werkgever na
kennisname van het arrest, te vroeg tot
ontslag is overgegaan druist zowel in tegen de combinatie van de artikelen 11 en
12 van de wet van 19 maart 1991, als wel
artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 en zeker tegen de economie van deze wetgeving. Terecht motiveerde de arbeidsrechtbank bij vonnis van 10 juli 1996 dan ook
als volgt : de termijn van drie werkdagen
voorzien in art. 35 van de wet van 3 juli
1978 is een wettelijke vervaltermijn m.a.w.
een termijn waarbinnen het recht tot outslag moet worden uitgeoefend op straffe van
verval. Het laten voorbijgaan van de
vervaltermijn heeft definitiefhet verval van
het betrokken recht, meer bepaald de uitoefening van het ontslagrecht zonder opzegging om dringende reden tot gevolg. Het
is een maximumtermijn, een bespoedigende termijn bedoeld om partijen te dwingen binnen een bepaalde termijn een bepaald recht uit te oefenen of een bepaalde
handeling te stellen. Vermits verweerster
tot ontslag is overgegaan binnen deze
maximumtermijn dient de vordering als ongegrond te worden afgewezen,

terwijl, wanneer de werkgever het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde
om een dringende reden te ontstaan en
wanneer het arbeidshof de ingeroepen dringende reden erkent, dan gaat de termijn
van drie werkdagen bepaatd in art. 35,
derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in op
de derde werkdag na de kennisgeving van
het arrest; dat deze kennisgeving geschiedt
bij gerechtsbrief; dat de termijn op de
personeelsafgevaardigde te ontstaan wegens dringende reden derhalve pas ingaat op de derde werkdag na de kennisgeving van het arrest bij gerechtsbrief en niet
eerder; dat de personeelsafgevaardigde derhalve niet vroeger kon ontslagen worden
wegens dringende redenen, ook al zou de
werkgever eerder op de hoogte geweest zijn
van het arrest vermits de werkgever pas
geacht wordt kennis te hebben van de
erkenning op de derde werkdag na de
kennisgeving bij gerechtsbrief; dat de

Nr. 355

833

HOF VAN CASSATIE

dringende redenen waarvoor eiser ontslagen werd, erkend werden bij arrest van het
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, van 3 oktober 1994; dat dit arrest aan
partijen ter kennis gebracht werd bij
gerechtsbriefvan 4 oktober 1994; dat eiser op 5 oktober 1994 door verweerster ontslagen werd om de dringende redenen erkend in het arrest van 3 oktober 1994; dat
het ontslag derhalve onregelmatig was vermits eiser ontslagen werd v66r de derde
· werkdag na de kennisgeving van het arrest; dat het bestreden arrest dan ook ten
onrechte beslist heeft dat de termijn waarin
het ontslagrecht dient (te worden) uitgeoefend, een maximumtermijn is en verweerster rechtmatig tot ontslag is overgegaan binnen deze maximumtermijn
(schending van art. 2, §§ 1 en 6, 11 § 3,
laatste lid, en 12, wet van 19 maart 1991,
35, derde lid, wet van 3 juli 1978); dat het
bestreden arrest de vordering van eiser ten
onrechte op die gronden afgewezen heeft
(schending van art. 12, 14, 16 en 17 van de
wet van 19 maart 1991),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat artikel 12 van de
wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat personeelsafgevaardigden bepaalt dat wanneer het arbeidshof de
dringende reden tot ontslag erkent, de
termijn van drie werkdagen bepaald in
artikel 35, derde lid, van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ingaat op de derde werkdag na de kennisgeving van het arrest;
·
Dat deze termijn een vervaltermijn
is die ertoe strekt binnen een
maximumtermijn zekerheid te doen
ontstaan over het al dan niet voortbestaan van de arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat dit artikel niet uitsluit dat geldig ontslag kan worden gegeven vanaf de uitspraak die de dringende reden tot ontslag erkent, zelfs
v66r het vertrekpunt van de termijn
bepaald in het voormelde artikel12;
Dat.het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 juni 1999 - 38 kamer- Voorzitter :
de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. Wauters - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
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1° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) -ARBEIDSONGEVAL- GEDING
TUSSEN EEN VERZEKERAAR EN EEN ZIEKENFONDS.

2° ARBEIDSONGEVAL -

RECHTSPLEGING
-KOSTEN- GESCHIL TUSSEN EEN VERZEKERAAR EN EEN ZIEKENFONDS.

1o en 2° Art. 68 Arbeidsongevallenwet, luidens hetwelk de kosten van alle op die wet
gegronde v~rderingen ten laste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer de
eis roekeloos en tergend is, is niet toepasselijk op een geding tussen een verzekeraar en een ziekenfonds dat tegen de verzekeraar een vordering heeft ingesteld tot
terugbetaling van aan zijn verzekerde betaalde uitkeringen, op grand van art.
76quater, § 2, ziekte- en invaliditeitswet
(1) (2). (Art. 68 Arheidsongevallenwet.)
(SECUREX- GEMEENSCHAPPELIJKE KAS TEGEN
ARBEIDSONGEVALLEN T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

(A.R. S.98.013l.N)

14 juni 1999 - 38 kamer- Voorzitter :
de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Delahaye.
(1) Zie : Cass., 6 april 1987, A.R. 7863, nr. 468.
(2) Thans art. 136, § 2, van de op 14 juli 1994
gecoordineerde wet.
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3e KAMER - 14 juni 1999

ONDERWIJS -

GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERTIJDELIJKE AANSTELLING WIJS VOORRANGSREGELING .,--- VOORWAARDENPERSONEELSLID - BEGRIP.

Het begrip "personeelsleden", in de zin van
art. 23 van het decreet rechtspositie van
het gesubsidieerd onderwijs, vereist niet
dat de personeelsleden in het schooljaar
van hun aanvraag tot tijdelijke aanstelling bij voorrang, noodzakelijk nag in
dienst moeten zijn bij de onderwijsinstelling alwaar zij op die voorrang aanspraak maken (1). (Art. 23, § 1, eerste lid,
en 2°, Decr.Vl. 27 maart 1991 (2).)
(VLEUGELS T. SCHOOLCOMITE HEILIG HART VAN
MARIA- FEITELIJKE VERENIGING)
ARREST

(A.R. S.98.016l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 maart 1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 23 van het decreet van de Vlaamse Raad van 27 maart
1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs eri de gesubsidieerde
psycho-medisch-sociale centra, in het bijzonder artikel 23 § 1, § 3, § 4, § 5, § 8, § 10
van het decreet rechtspositie van het vrij
gesubsidieerd onderwijs zoals toepasselijk in het voorliggende geschil, d.i. in zijn
oorspronkelijke versie bij de inwerkingtreding op 1 juni 1991, meer bepaald artikel
23, § 1 zoals van kracht v66r de wijziging
door het decreet van de Vlaamse Raad van
21 december 1994, met uitzondering van
artikel23, § 1, 2' laatste zin (oorspronke-.
lijk artikel23 § 1, 2', tweede lid) dit inge(1) Zie : Cass., 14 dec. 1998, A.R. 8.98.0028, nr.
519.
(2) V66r de wijziging bij art. 5, § 1, van het decreet van de Vlaamse Raad van 21 dec. 1994, betreffende het onderwijs VI.
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volge de inwerkingtreding van artikel 5, §
4 van het decreet van de Vlaamse Raad
van 21 december 1994 op 1 juni 1991 (artikel 61, 9'), artikel23, § 4 zoals van kracht
v66r de wijziging door het decreet van de
Vlaams.e Raad van 21 december 1994, artikel 23, § 5 zoals gewijzigd door het decreet van de Vlaamse Raad van 28 april
1993, met inwerkingtreding op 1 juni 1991
(artikel37, 3'),

doordat het bestreden arrest de oorspronkelijke vordering van eiseres ongegrond
verklaarde op volgende gronden: "4.2. Begrip : 'Personeelslid' : (. .. ) dat artikel 23 §
1' van het decreet van 27 maart 1991 bepaalt : 'Voor de tijdelijke aanstellingen hebben voorrang : 1' De personeelsleden, in het
bezit van het vereiste, het voldoende geacht of ermee gelijkwaardig geacht
bekwaamheidsbewijs, die bij de inrichtende macht waar de betrekking te begeven is, in het te begeven ambt minstens
240 dagen dienstancienniteit hebben in het
hoofdambt, gespreid over ten minste twee
schooljaren .. .'; dat de tekst van artikel23
duidelijk spreekt van : 'de personeelsleden ... '; dat in de titulatuur van het decreet van 27 maart 1991 staat: 'decreet betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden .. .'; dat overal in de tekst
van het decreet telkens sprake is van: 'de
personeelsleden .. .'; dat het derhalve duidelijk is dat het decreet het voorrangsrecht heeft willen voorbehouden voor de
'personeelsleden'; (... ) dat een voorrangsrecht de toekenning van een voorrecht aan
bepaalde personen impliceert om eerder
dan een ander (en dus bij voorrang) in aanmerking te komen voor een vacante betrekking; dat het door artikel 23 geponeerde vo9rrangsrecht derhalve een
begunstiging of een privilege is en aldus
een omstandigheid waardoor men bepaalde
personen bevoorrecht ten opzichte van anderen; dat het in deze gaat over een prioriteit, een positieve dis criminatie of een
voorkeursbehandeiing ten aanzien van personen die nog in dienst zijn, boven diegenen die dat niet meer zijn of nooit geweest
zijn; dat wetteksten die dergelijke prioritaire behandelingen voorzien zeer strikt
dienen te worden ge'inter{ireteerd ten einde
het normdoel van de voorkeursbehandeling te realiseren; dat waar het decreet het
voorrangsrecht voorbehoudt aan de 'personeelsleden', hierbij duidelijk bedoeld worden : 'zij die deel uitmaken van het personeel'; dat het derhalve duidelijk is dat het
begrip 'personeelslid' zowel in de lingu!stische context van het decreet van 27 maart
1991 als in zijn gewoon en/of juridisch
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taalgebririk betekent : 'hij of zij die deel uitmaakt van het personeel, hij of zij die tewerkgesteld is en een concrete werkgelegenheid betrekt of ·zich profileert in een
bepaald ambt in een instelling, uitgedrukt
in een door de inrichtende macht bepaald
aantal prestatie eenheden .. .'; dat Fabienne
Vleugels dan ook niet te beschouwen is als
een personeelslid in de zin van artikel 23
van het decreet van 27 maart 1991 vermits er hie et nunc geen zodanige bewijzen voorhanden zijn als nodig en voldoende
om gefundeerd te kunnen besluiten tot het
tegendeel; dat aan de tijdelijke aanstelling van een personeelslid immers een
einde komt van rechtswege en zonder
vooropzeg, uiterlijk op het einde van het
schooljaar of de leergang waarvoor de aanstelling werd gedaan (artikel21 § lfvan
het decreet van 27 maart 1991); dat overeenkomstig artikel5, 6" van het decreet van
27 maart 1991 onder 'het schooljaar' wordt
verstaan, : 'de periode van 1 september tot
31 augustus van het daaropvolgend jaar
voor het voorschools, lager en secundair onderwijs .. .'; dat dit in concreto betekent dat
Fabienne Vleugels niet meer in dienst was
ten laatste op 31 augustus 1990 gezien zij
in de periode die daarop volgde geen activiteiten meer had in de instelling van (verweerster) de; dat deze feitelijke toestand
niet betwist wordt; dat vermits Fabienne
Vleugels niet meer in dienst was in de voor
haar meest gunstige tijdsbepaling op 1 september 1990, zij niet kan genieten van de
faciliteiten van artikel 23 van het decreet
van 27 maart 1991; dat om dezelfde redenen Fabienne Vleugels niet kan genieten
van de overgangsbepalingen die enkel gelden voor de personeelsleden; dat Fabienne
Vleugels derhalve niet kan genieten van
het voorrangsrecht voor de tijdelijke aanstelling zoals voorzien in artikel 23 § 1 van
het decreet van 27 maart 1991 zodat haar
vordering ongegrond is",

terwijl, de voorrangsregeling bepaald in
artikel 23 van het decreet van 27 maart
1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psychomedisch-sociale centra, "voor tijdelijke
aanstellingen in vacante en niet-vacante betrekkingen (geldt)" (art. 23, § 3, eerste zin
decreet rechtspositie vrij gesubsidieerd onderwijs); deze regeling niet geldt "voor een
aanstelling ingevolge een korte afwezigheid van de titularis van een betrekking"
(art. 23, § 3, tweede zin decreet rechtspositie vrij gesubsidieerd onderwijs); "een afwezigheid die een periode van 97 dagen
niet overschrijdt" als een korte afwezig-
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heid beschouwd wordt (art. 23, § 3, derde
zin decreet rechtspositie vrij gesubsidieerd onderwijs); de voorrangsregeling evenmin geldt voor de vervanging "van een vast
benoemd personeelslid dat in loopbaanonderbreking is" ... "door een volledige uitkeringsgerechtigde werkloze of daarmee gelijkgestelde" (artikel 23, § 10 decreet
rechtspositie vrij gesubsidieerd onderwijs); in de voorrangsregeling van artikel
23, § 1, eerste lid van het decreet rechtspositie van het vrij gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 een onderscheid gemaakt wordt tussen twee groepen van
kandidaten : "Voor de tijdelijke aanstellingen hebben voorrang : r de personeelsleden, in het bezit van het vereiste, het voldoend geacht of ermee gelijkwaardig geacht
bekwaamheidsbewijs, die bij de inrichtende macht waar de betrekking te begeven is, in om het even welk ambt minstens
240 dagen dienstancienniteit hebben in het
hoofdambt, gespreid over ten minste twee
schooljaren; 2• de personeelsleden, in het
bezit van het vereiste voldoend geacht of ermee gelijkwaardig geacht bekwaamheidsbewijs, die bij de inrichtende macht waar
de betrekking te begeven is, in om het even
welk ambt, 480 dagen dienstancienniteit
hebben in hoofdambt gespreid over ten
minste drie schooljaren. lndien een personeelslid, de hierbovim bedoelde 480 dagen dienstancienniteit nog niet kan bewijzen maar er wel reeds 240 dagen heeft
gepresteerd bij deze inrichtende macht dan
worden voor het bepalen van deze voorrang bedoeld in punt 2· ook de diensten in
aanmerking genomen die het personeelslid heeft gepresteerd bij gesubsidieerde onderwijsinstellingen van andere inrichtende machten die onderwijs verstrekken
van hetzelfde karakter en die behoren tot
hetzelfde net, en wat de centra betreft bij
andere gesubsidieerde centra behorende tot
hetzelfde net. De verplichting om met de
diensten gepresteerd bij andere inrichtende machten rekening te houden geldt
niet wanneer aan deze diensten een einde
werd gesteld door een rechtmatig ontslag.
Indien het een kandidaat betreft (die) nog
geen 240 dagen dienstancienniteit heeft bij
die inrichtende macht dan kan deze rekening houden met de diensten gepresteerd
bij gesubsidieerde onderwijsinstellingen of
centra van andere inrichtende machten."
Uit de bepaling van artikel23, § 1 decreet
rechtspositie vrij gesubsidieerd onderwijs
m.a.w. blijkt dat de dienstancienniteit bepalend is voor het voorrangsrecht dat een
kandidaat voor een tijdelijke aanstelling
kan laten gelden; voor het onderwijzend
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personeel "De ancienniteit vastgesteld
(wordt) op 30 juni voorafgaand aan het
schooljaar waarvoor op de voorrang een beroep wordt gedaan" (artikel 23, § 5 van het
decreet rechtspositie van het vrij gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991); luidens artikel23, § 1, tweede lid van het decreet rechtspositie van het vrij gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991
(oorspronkelijke artikel23, § 1, derde lid)
"De inrichtende macht slechts onder de
kandidaten van de in het eerste lid, 2°, bedoelde groep (kan) kiezen indien er geen
kandidaten meer zijn die zich in de in het
eerste lid, r' bedoelde groep bevinden"; de
kandidaten die, zoals eiseres, behoren tot
de groep bedoeld in artikel 23, § 1, 1°,
m.a.w. voorrang hebben op de kandidaten die behoren tot de groep zoals bedoeld
in artikel23, § 1, 2°; deze kandidaten a fortiori voorrang hebben op de kandidaten die
niet tot een van deze groepen behoren; binnen elke groep de inrichtende macht in beginsel vrije keuze heeft tussen de verschillende kandidaten; onder de vrijwaring van
het voorrangsrecht door het kandiderende
tijdelijke personeelslid, artikel 23, § 4 van
het decreet van 27 maart 1991 rechtspositie van het vrij gesubsidieerd onderwijs
het volgende bepaalt : "Het personeelslid
dat een beroep wenst te doen op de
voorrangsregeling, moet, op straffe van verlies van zijn voorrang voor het volgende
schooljaar, v66r 15 juli bij de inrichtende
macht kandideren bij een ter post aangetekende brief. Hij vermeldt zijn
bekwaamheidsbewijzen, het ambt of de
ambten, indien het een leraar betreft, het
vak en specialiteit, en, in voorkomend geval, de instelling of het centrum waarvoor hij kandideert en legt, ten bewijze van
de vereiste dienstancienniteit, de in artikel 22 bedoelde dienstattesten voor. De aldus uitgedrukte voorrang geldt voor het volgende schooljaar. (... ) Behoudens andersluidende overeenkomst met de inrichtende
macht en op straffe van verlies van zijn
voorrangsrecht op de aangeboden betrekking, moet de kandidaat die zijn voorrangsrecht doet gelden, die betrekking in ha:ar
geheel aanvaarden, zoals de inrichtende
macht ze aanbiedt. (. .. )". Overeenkomstig
artikel 23, § 6 van het decreet rechtspositie vrij gesubsidieerd onderwijs van 27
maart 1991 "De prioriteit bepaald (wordt)
op de dag waarop de betrekking vrijkomt",

en terwijl, blijkens de in het middel vermelde overwegingen het arrest aanneemt
dat het voorrangsrecht zoals iilgesteld in
artikel 23 van het decreet rechtsr.ositie van
het vrij gesubsidieerd onderw1js uitslui-
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tend toekomt aan diegenen die op het ogenblik van hun kandidatuurstelling personeelslid zijn bij de betrokken inrichtende
macht; in de interpretatie van het arrest de
kandidaten die in het schooljaar dat de
kandidaatstelling voorafgaat niet aangesteld geweest zijn door de inrichtende
macht waar de tijdelijke aanstelling te begeven is, geen vooriangsrecht kunnen doeil
gelden; deze voorwaarde noch expliciet gesteld wordt in het decreet rechtspositie van
het gesubsidieerd onderwijs van 27 maart
1991, noch impliciet besloten ligt in de
voorrangsregeling van het voormeld decreet; het recht op voorrang dat een tijdelijk personeelslid kan laten gelden bij zijn
verzoek om wederaanstellingweliswaar bepaald wordt door de diensten die hij in het
verleden heeft opgebouwd; de groep bedoeld in artikel 23, § 1, 1° van het decreet
rechtspositie van het gesubsidieerd onderwijs de personeelsleden bevat die in een periode van ten minste twee schooljaren 240
dagen dienst verwierven, gepresteerd in
hetzelfde ambt en bij dezelfde inrichtende
macht; in- de groep bedoeld in artikel 23,
§ 1, 2° van hetzelfde decreet zich de personeelsleden bevinden die 480 dagen presteerden gespreid over een periode van ten
minste drie schooljaren in om het even
welk ambt bij dezelfde inrichtende macht
of bij verschillende inrichtende machten; de
voorrangsregeling van het decreet rechtspositie van het vrij gesubsidieerd onderwijs- althans de ten deze van toepassing zijnde oorspronkelijke versie van
artikel 23 van het decreet rechtspositie personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs - nochtans niet nader bepaalt in
welke periode deze schooljaren, waarin de
nuttige dienstancienniteit werd verworven door de kandidaat, zich moeten situeren; de litigieuze voorrangsregeling derhalve toelaat dat een of meerdere
schooljaren verlopen zijn sedert de laatste aanstelling bij de betrokken inrichtende macht en de kandidaatstelling overeenkomstig artikel 23, § 4 van het decreet
rechtspositie van het personeel van het gesubsidieerd onderwijs; in deze rege)ing een
voorrangsrecht derhalve wettig kan ingeroepen worden door een personeelslid dat
de afgelopen jaren niet werd aangesteld
door de inrichtende macht waar de betrekking te begeven is; uit de ancienniteitsvereiste verbonden aan het voorrangsrecht
derhalve niet afgeleid kan worden dat de
kandidaat voor een tijdelijke aanstelling in
het schooljaar dat de kandidaatstelling
voorafgaat aangesteld moet geweest zijn
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door de inrichtende macht waar de betrekking te begeven is; deze voorwaarde overigens indruist tegen de geest van de
voorrangsregeling van het decreet rechtspositie van het vrij gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991; de decreetgever
immers prioriteit heeft willen verlenen aan
het personeel dat in het verleden reeds
werkzaam geweest is in het onderwijs zij
het op basis van tijdelijke aanstellingen;
daarbij als principe uitsluitend geldt dat de
personeelsleden die door hun werkzaamheden in het verleden reeds een dienstancienniteit verwierven zoals omschreven in
het artikel23, § 1 van het decreet rechtspositie van het vrij gesubsidieerd onderwijs prioriteit genieten; uit dit alles volgt
dat in de regeling van artikel 23 het decreet rechtspositie van het gesubsidieerd
onderwijs het begrip "personeelslid" een
veel ruimere betekenis heeft dan het arrest hieraan toekent; het begrip "personeelslid" in de zin van de kwestieuze
voorrangsregeling van artikel 23 van het
decreet rechtspositie van het vrij gesubsidieerd onderwijs, de personen die in het onderwijs gewerkt hebben of er nag steeds
werken, en die als zodanig diensten hebben opgebouwd, bedoeld worden; het bestreden arrest derhalve door te oordelen dat
het decreet het voorningsrecht voorbehoudt aan "zij die deel uitmaken van het
personeel", het begrip "personeelslid" in de
zin van artikel 23 van het decreet rechtspositie van het gesubsidieerd onderwijs op
onwettige wijze heeft beperkt en het derhalve heeft geschonden; het bestreden arrest bovendien door te oordelen dat voor de
toekenning van het voorrangsrecht een
aanstelling tijdens het schooljaar dat de
aanvraag om wederaanstelling voorafgaat vereist is, aan artikel 23 van het decreet rechtspositie van het gesubsidieerd
onderwijs van 27 maart 1991 een voorwaarde heeft toegevoegd,

zodat de afwijzing van de oorspronkelijke vordering van eiseres niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van al de wettelijke bepalingen zoals ingeroepen in het
cassatiemiddel) :

Overwegende dat artikel 23, § 1,
eerste lid, 1° en 2°, van het decreet van
de Vlaamse Raad van 27 maart 1991,
betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra
voor de tijdelijke aanstellingen in gesubsidieerde onderwijsinstellingen een

837

voorrangsregeling bepaalt voor de personeelsleden die aan de in dit artikel bepaalde vereisten voldoen;
Overwegende dat, anders dan het
bestreden arrest beslist, het begrip
"personeelsleden" in dit artikel niet
vereist dat de personeelsleden in het
schooljaar van hun aanvraag tot tijdelijke aanstelling bij voorrang, noodzakelijk nog in dienst moeten zijn bij
de onderwijsinstelling alwaar zij op die
voorrang aanspraak maken;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
14 juni 1999 - 3e kamer- Voorzitter :
de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.

Nr. 357
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1o STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- WETTIGHEID- NON BIS
IN IDEM- TOEPASSING.

. 2o .RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN- STRAFZAKEN- VEROORDELING VOOR DEZELFDE FEITEN- NON
BIS IN IDEM- VOORWAARDE.

1o en 2° Feiten die na een definitieve be-

slissing werden gepleegd, zelfs indien van
dezelfde aard, kunnen niet dezelfde feiten zijn als deze die reeds het voorwerp
waren van die definitieve beslissing, en
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evenmin de uituoering van eenzelfde opzet (1). (Art. 65 Sw.)
(DEREEPER, DE ROOT. COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD BRUGGE)
ARREST

(A.R. P.97.0222.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1997 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
tegen de eisers ingestelde strafvordering:
1. waarbij de strafvordering tegen
eiser deels niet ontvankelijk wordt verklaard en waarbij de eisers deels van
de hen ten laste gelegde feiten worden vrijgesproken :
Overwegende dat de voorzieningen bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn;
2. waarbij zij tot straf en tot herstel van de plaats in de vorige staat,
met dwangsom bij uitvoeringsverzuim,
worden veroordeeld :
Over het eerste middel :
Overwegende, ... , dat de eisers aanvoeren dat zij, minstens eiser, "reeds
(werden) vervolgd voor dezelfde feiten" en "dat zij dan ook niet meer een
tweede maal vervolgd (konden) worden voor dezelfde feiten";
Overwegende dat de eisers worden
vervolgd en veroordeeld wegens feiten die wat eiser betreft werden gepleegd na het door de eisers ingeroepen vonnis van 23 februari 1994,
terwijl eiseres bij dit vonnis geen partij was;
Overwegende dat wat eiseres betreft dit vonnis niet ter sprake is, ter(1) Zie: Cass., 13 nov. 1973,A.C., 1974, p. 305;
6 feb. 1985, A.R. 4076, nr. 341; 29 mei 1990, A.R.
4439, nr. 569; 7 nov. 1995, A.R. P.94.0521.N, nr.
477.

wijl wat eiser betreft, feiten die na een
definitieve beslissing werden gepleegd,
zelfs indien van dezelfde aard, wat niet
ter beoordeling is van het Hof, niet dezelfde feiten kunnen zijn als deze die
reeds het voorwerp waren van de definitieve beslissing en evenmin de uitvoering kunnen zijn van dezelfde opzet;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
15 juni 1999 -'- 2 8 kamer - Voorzitter en
uerslaggeuer : de h. Holsters, voorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. J. Bossuyt, Brugge; A. Ullrick,
Brussel.
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1° ONVERDEELDHEID -

BOEDELBESCHRIJVING- GOEDEREN DIE MOETEN AANGEGEVEN WORDEN.

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - BOEDELBESCHRIJVING AARD VAN DE AKTE.

1o en 2° De boedelbeschrijuing van de omuang van de gemeenschap van een
huwelijksuermogenstelsel strekt ertoe uit
te maken wat respectieuelijk tot het gemeenschappelijk en tot het eigen uermogen behoort, zodat de echtgenoten uerplicht zijn alles aan te geuen wat van deze
uermogens deel uitmaakt, en de nietaangifte van een deel eruan een strafbare ualsheid kan opleueren (1). (Artt.
1175 Ger.W., en 169 Sw.)
(1) Cass., 21 feb. 1990, A.R. 7817, nr. 375; zie
ook de conclusie van eerste advocaat-generaal
Mahaux, v66r Cass., 29 okt. 1973, Pas., 1974, p.
222.
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Nr. 359

(DE MARTELAERE T. VAN DE PUTTE)
ARREST

(A.R. P.97.089l.N)

RET ROF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1997 door het
Rof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de griffier van het Rof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiseres :
Over het derde, het vierde en het
vijfde middel :
Overwegende dat de middelen uitgaan van de onderstelling dat de boedelbeschrijving, overeenkomstig artikel 1175 Gerechtelijk Wetboek, van de
omvang van de gemeenschap van een
huwelijksvermogenstelsel de roerende
goederen van het eigen vermogen niet
omvat, zodat eiseres deze laatste niet
moest aangeven en de niet-aangifte
onmogelijk strafbare valsheid in geschrifte kan opleveren;
Overwegende dat de vermelde boedelbeschrijving ertoe strekt uit te rnaken wat respectievelijk tot het gemeenschappelijk en tot het eigen
vermogen behoort, zodat de echtgenoten verplicht zijn alles aan te geven
wat van deze vermogens deel uitmaakt;
Dat de middelen falen naar recht;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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15 juni 1999 - 2 6 kamer - Voorzitter :
de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal-Advocaat: mr. J. Van
Den Noortgate, Oudenaarde.
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1o BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- BANKBREUK- STRAFVORDERING- FAILLISSEMENTSVERKLARING DOOR
DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

2° BANKBREUKEN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJKE BANKBREUK
- TERUGKEER VAN DE BEDRIEGLIJK ONTVREEMDE GOEDEREN.

1o De strafvordering wegens bankbreuk

staat los van elke faillietverklaring door
de rechtbank van koophandel (1). (Artt.
489 Sw.; 6 Faillissementswet 1997.)
2° De strafrechter moet de terugkeer tot de
failliete boedel bevelen van alle goederen, rechten ofrechtsvorderingen die bedrieglijk zijn ontvreemd, wanneer hij het
misdrijfvan bedrieglijke bankbreuk bewezen verklaart, zonder rekening te moeten houden met de wijze waarop de goederen van de schuldige aan bankbreuk
worden beheerd ofverdeeld (2). (Art. 579,
1°, Faillissementswet 1851.)
(DAVID E.A. T. O.M.)
ARREST

(A.R. P.98.0195.N)

RET ROF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1997 door
het Rof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Cass., 14 april 1975, p. 882.

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

(2) Cass., 10 jan. 1990, A.R. 7777, nr. 288. De
Faillissementswet van 8 augustus 1997 heeft het
systeem van terugkeer tot de failliete boedel afgeschaft.
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Gelet op de namens eisers ingediende memorie waarvan een door de
gri:ffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;

Nr. 360

.2e KAMER - 15 juni 1999
MISDRIJF -

ALLERLEI - KONINKLIJK BE-

A. In zoverre de voorziening is geSLUIT VAN 22 SEPTEMBER 1823- COLLECTEN
richt tegen de beslissing op de tegen
TER LENIGING VAN RAMPEN EN ONGELUKFerdinand David ingestelde strafvorKEN- BEGRIP.
dering waarbij wegens de telastleg. Onder collecten ter leniging van rampen en
ging A:
2. de terugkeer tot de failliete hoedel wordt bevolen :
Over het tweede middel :
Overwegende dat de wegens bankbreuk ingestelde strafvordering los
staat van elke faillietverklaring door
de rechtbank van koophandel;

ongelukken moeten worden begrepen de
liefdadigheidscollecten, te weten de collecten die het medelijden aanspreken om
giften te ontvangen met het oog op het lenigen van ongeluk oftegenslag (1). (Artt.
2 K.B. 22 september 1823 en 1 wet van
6 maart 1818.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE GENT T. VERGOTE, WILLEM)
ARREST

Overwegende dat de strafrechter de
door het middel bekritiseerde terugkeer tot de failliete boedel van alle goederen, rechten of rechtsvorderingen die
bedrieglijk zijn ontvreemd, moet bevelen wahneer hij het misdrijf bewezen verklaart, zonder dat hij rekening dient te houden met de wijze
waarop de goederen van de schuldige
aan bankbreuk worden beheerd of verdeeld;
Dat de omstandigheid dat het faillissement intussen is afgesloten, niet
verhindert dat de terugkeer overeenkomstig artikel 579, 1", Faillissementswet wordt bevolen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
15 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever: de h. Londers- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Y Van Den
Bossche, Dendermonde.

(A.R. P.98.0306.N)

HET HOF; --:- Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1998 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
L Op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 G.W. en de artikelen 1° en 2°, c, van het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van kollecten in
de kerken of aan de huizen, strafbaar gesteld bij artikel 1 van de wet van 6 maart
1818 betre:ffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen ofte stellen bij provinciale reglementen, aangepast door de wet van 5
juni 1934 (B.S. 20 juni 1934),
doordat het hof (van beroep) besluit tot
de niet-toepasselijkheid van het koninklijk besluit van 22 september 1823 op de
v.z.w. Gezin en Jeugddienst en derhalve een
vergunning voor de v.z.w. Gezin en Jeugddienst in de zin van artikel 2, c, van voormeld koninklijk besluit onnodig acht,
(1) Cass., 22 juli 1861, Pas., 1861, I, p. 310, en
de conclusie van advocaat-generaal Cloquette, p.
293.
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omdat deze v.z.w. niet doet aan "leniging
van rampen en ongelukken" in de zin van
de wet; doordat het hof (van beroep), nate
hebben overwogen dat "de strafwet strikt
moet worden gei:nterpreteerd", stelt dat de
wetgever de vergunningsplicht strikt heeft
willen beperken tot instellingen die zich bezighouden met '1eniging van rampen en ongelukken" om misbruiken ter zake te voorkomen, en daartoe zeer bewust de zinsnede
"ter leniging van rampen en ongelukken"
in de wet heeft ingeschreven, welke zinsnede een limitatief en niet exemplatiefkarakter heeft; doordat het hof (van beroep)
stelt dat het toepassingsgebied van het koninklijk besluit derhalve niet mag uitgebreid worden tot de v.z.w. Gezin en Jeugddienst, waarvan de activiteiten zich blijkens
de statuten situeren op het domein van de
liefdadigheid in het algemeen vermeldt,
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werp mogen uitmaken van een voorafgaande bestuurlijke machtiging, uit het statutair doel van de vereniging sluit; dat
andersluidende rechtspraak van het Hof
van Cassatie, daterend van v66r voormeld
arrest van 22 juli 1861, hieraan geen afbreuk doet.;

Overwegende dat artikel 2 koninklijk besluit van 22 september 1823
houdende bepalingen nopens het doen
van collecten in de kerken of aan huizen, bepaalt dat alle andere dan de in
artikel 1 vermelde instellingen of personen die aan huizen zullen willen
rondgaan tot het doen van collecten ter
leniging van rampen en ongelukken,
daartoe vooraf schriftelijk autorisatie zullen moeten bekomen van het ge:rheentebestuur, of de bestendige deputatie of de Koning naargelang het
grondgebied waarop de collecte plaatsheeft; dat overtredingen op de vermelde bepaling strafbaar zijn gesteld
krachtens artikel 1 wet van 6 maart
1818 betreffende de straffen uit te
spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij
provinciale of plaatselijke reglementen;

terwijl de draagwijdte van de zinsnede
'1eniging van rampen en ongelukken" blijkt
uit een arrest van het Hofvan Cassatie van
22 juli 1861 (Pas., 1861, I, 311-312), dat
overweegt: "Attendu que, si l'autorisation
prealable etait exigee dans de pareilles circonstances, il faudrait admettre, contre
toute raison et toute justice, que les administrations soit locales, soit provinciales ou,
le gouvernement dans un certain cas, seraient appeles a se prononcer, en faveur de
tel ou tel parti, de telle ou telle opinion, sur
le caractere de faits qui·se lient ala poliOverwegende dat onder collecten ter
tique ou ala religion"; dat deze overweging aansluit bij het advies van advocaat- leniging van rampen en ongelukken
generaal Medagh, die stelde : "Dans moeten worden begrepen de liefdal'ambigui:te d'un texte d'une disposition digheidscollecten, te weten de collecpreventive ou penale, on ne peut; croyons- ten die het medelijden aanspreken om
nous, recourir a son esprit ·pour etendre · giften te ontvangen met oog op het leI' application de cette disposition au dela du nigen van ongeluk of tegenslag;
texte meme; car il faut toujours, en pareille matiere, que la loi avertisse. Mais
Dat de appelrechters, die het maatcomme notre opinion sur la portee du texte schappelijk doel van de vereniging
de l'arrete peut ne pas etre partagee, nous
devons en consulter I'esprit" (Pas. 1861, I, zonder winstoogmerk Gezin en Jeugdp. 307) en "Ainsi les documents officiels, qui dienst aanhalen- waaruit blijkt dat
revelent l'esprit dans lequell'arrete a ete deze vereniging het lenigen van oncon{:u, loin d'infirmer I' opinion, fondee sur geluk of tegenslag tot oogmerk heeft le texte, que l'arrete ne conc~rne, dans sa hun beslissing dat de door haar bindisposition du no 2, que les collectes de cha- nen haar maatschappelijk doel verrite, ne font que lui preter appui" (p. 310); richte collectes van huis aan huis van
dat hieruit blijkt dat liefdadige werken in kleding niet vergunningsplichtig zijn
het algemeen, beoefend door middel van
collectes van deur tot deur, aan een voor- onder artikel 2 koninklijk besluit van
afgaande machtiging onderwor}len zijn; dat 22 september 1823, niet naar recht
zulks a fortiori klemt voor de vzw Gezin en verantwoorden;
Jeugddienst, waarvan artikel 3 van de staDat het middel gegrond is;
tuten uitdrukkelijk aangelegenheden, die
overeenkomstig het arrest V!¥1 het Hofvan
Cassatie van 22 juli 1861 niet het voor-
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Om die redenen, ongeacht de namens de Vlaamse Liga voor
Gehandicaptensport V.Z.W. neergelegde memorie die geen betrekking
heeft op de ontvankelijkheid van haar
voorziening, vernietigt het bestreden
arrest op de voorziening van de
procureur-generaal bij het Hofvan Beroep te Gent; verwerpt de voorziening van de Vlaamse Liga voor
Gehandicaptensport of Eudyna V.Z.W.;
veroordeelt Daniel Vergote en Yves
Willem in de kosten van de voorziening van de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Gent; veroordeelt de
Vlaamse Liga voor Gehandicaptensport of Eudyna V.Z.W. in de kosten
van haar voorziening; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Brussel.
15 juni 1999 - ze kamer - Voorzitter :
de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. G. Bourgeois,
Kortrijk; P. Maertens en M. D'Hoore,
Brugge.
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ze KAMER- 15 juni 1999
1o WRAKING- RECHTER WIENS WRAIUNG
WORDT VERZOCHT- HOEDANIGHEID.

zo
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WRAKING- JEUGDRECHTER- ONDERZOEillNGEN EN VOORLOPIGE MAATREGELENUITSPRAAKALVORENS RECHT TE DOEN.

artikel 838, tweede en derde lid, Gerechtelijk Wetboek (1).

zo

De beslissing waarbij dejeugdrechtbank
of de jeugdrechter in hager beroep, in het
kader van de gerechtelijke jeugdbescherming, onderzoekingen doet verrichten en, in voorkomend geval, voorlopige maatregelen van bewaring beveelt, is
een uitspraak alvorens recht te doen, zoals bedoeld in art. 828, 8°, 1, Ger. W Zodanige uitspraak levert geen reden tot
wraking van de rechter op. (Art. 828, go,
1, Ger.W.)

go De jeugdrechtbank of de jeugdrechter in
hager beroep die, op de vordering van het
openbaar ministerie, ten aanzien van een
persoon die verdacht is van een als misdrijf omschreven feit gepleegd voor de leeftijd van achttienjaar, onderzoekingen
doet verrichten, en, in voorkomend geval, voorlopige maatregelen van bewaring beveelt, beslist niet dat het als misdrijf omschreven feit bewezen is, in de zin
van artikel 61 Jeugdbeschermingswet (2).
(Artt. 50, 52, 52bis, 53, 59 en 61 Jeugdbeschermingswet.)
(BARKAN! T. VANSTRAELEN)
ARREST

(A.R. P.99.0841.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot wraking, op 3 juni 1999 ter
griffi.e van het Hof van Beroep te Antwerpen neergelegd, waarvan een door
de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest
is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Gelet op de verklaring van de jeugdrechter in hoger beroep Ingrid Vanstraelen van 3 juni 1999, waarbij deze
weigert zich van de zaak te onthouden;
· Gelet op de oproeping van de partijen, te dezen verzoeker en zijn
ouders, overeenkomstig de bepaJing

3° JEUGDBESCHERMING- GERECHTELIJKE JEUGDBESCHERMING- ONDERZOEJ{INGEN EN VOORLOPIGE MAATREGELEN DRAAGWIJDTE.

1 o De magistraat die een partij beweert te

wraken, is geen partij in de betekenis van

(1) Cass., 7 nov. 1969,A.C., 1970, 247. Over.het'
contradictoir karak.ter van de wrakingsprocedure,
zie : Verslag Commissie voor Justitie, Doc., Senaat, 1997-98, 1-456/8, p. 13.
(2) Cass., 19 nov. 1998, A.R. P.98.1420.F, nr.
488.
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van artikel 838, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de magistraat, die
een partij beweert te wraken, die er
zich toe ·beperkt onderaan op de
wrakingsakte overeenkomstig artikel 836 Gerechtelijk Wetboek zijn verklaring te stellen waarin hij weigert
zich van de zaak te onthouden en antwoordt op de middelen van wraking,
hierdoor geen partij wordt in het
tussengeschil;
Dat aldus de magistraat, die verzoeker beweert te wraken, geen par.tij is in de betekenis van artikel 838,
tweede en derde lid, Gerechtelijk Wethoek;

l _ .---:___==:-__:----=_ __ _
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Overwegende dat dit artikel bepaalt
dat elke rechter kan worden gewraakt
indien hij raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over het geschil of indien hij daarvan vroeger kennis gekregen heeft als rechter of als
scheidsrechter, behalve indien hij in
dezelfde aanleg, onder meer, heeft
meegewerkt aan een vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen;
Overwegende dat wanneer de jeugdrechtbank of de rechter in hager beroep, op de vordering van het openbaar ministerie ten aanzien van een
persoon die verdacht is van een als
. misdrijf omschreven feit gepleegd v66r
de leeftijd van achttien jaar, de in het
artikel50 Jeugdbeschermingswet bedoelde onderzoekingen doet verrichten en, in voorkomend geval, de in de
artikelen 52, 53 en 59 van de vermelde
wet bepaalde voorlopige maatregelen van bewaring beveelt, niet beslist
dat het als misdrijf omschreven feit bewezen is in de zin van artikel 61 van
de vermelde wet;

Overwegende dat, nu de redenen tof
wraking op beperkende wijze in de wet
worden opgesomd, de aanvoering dat
het recht op een onpartijdige rechter
is miskend, noch de verwijzingen in de
akte van wraking naar het E.V.R.M.
en rechtspraak van het Europees
Hof grand tot wraking kunnen opleOverwegende dat die onderzoekinveren;
gen en deze voorlopige maatregelen
Overwegende voorts dat het ver- deel uitmaken van de voorbereidende
zoek, in zoverre erin wordt aange- rechtspleging zoals bedoeld in artivoerd dat "een concreet vermoeden van kel 52bis Jeugdbeschermingswet en
partijdigheid, minstens een objec- een onderdeel zijn van de rechtspletieve en vaststaande schijn van par- ging die bij deze wet is ingesteld en
tijdigheid in hoofde van Mevrouw In- toegewezen aan een daartoe bevoegd
grid Vanstraelen" bestaat, niet tot rechtscollege, met als doel aan de minwraking kan leiden, nu dit geen grand de:rjarige rechterlijke bescherming te
is die wordt vermeld onder de in ar- bieden; dat de omstandigheid dat deze
tikel 828 Gerechtelijk Wetboek opge- rechtspleging in verschillende fasen
verloopt en het openbaar ministerie,
somde redenen tot wraking;
na het afsluiten van de navorsing, de
Overwegende dat het verzoek tot · betrokken minderjarige vermag te
wraking "in hoofdorde (is) gesteund op dagvaarden om opnieuw voor de jeugdhet princi pieel verbod voor een rech- rechtbank te verschijnen met het oog
ter, die (tijdens de voorlopige rechts- op behandeling van de grand van de
pleging) op een significante wijze in de zaak, hieraan niet afdoet;
zaak is tussengekomen, de zaak ten
grande te beoordelen"; dat uit het verDat aldus de beslissing waarbij de
zoek, zoals het is geformuleerd, wordt jeugdrechtbank of de jeugdrechter in
begrepen dat de door verzoeker be- hager beroep, de vermelde onderzoedoelde reden tot wraking deze is be- kingen en voorlopige maatregelen van
paald bij artikel 828.8° Gerechtelijk bewaring beveelt een uitspraak alvoWetboek;
rens recht te doen is zoals bedoeld in
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artikel 828.8", 1, Gerechtelijk Wethoek, geen reden tot wraking van de
rechter oplevert;

ter in hager beroep Ingrid Vanstraelen op 20 november 1997 op verwijzing gewezen, betreft;

Overwegende dat de jeugdrechter in
hager beroep Ingrid Vanstraelen, bij
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, jeugdkamer, op 20 november 1997 op verwijzing gewezen, het
hager beroep van verzoeker, minderjarige verdacht van een als misdrijf
omschreven feit, tegen de door dejeugdrechter met toepassing van artikel 50
J eugdbeschermingswet getroffen beslissing van onderzoek en tegen de
krachtens artikel 52 van de vermelde
wet voorlopig te zijnen aanzien genamen maatregelen van bewaring waarbij het behoud in zijn milieu afhankelijk wordt gesteld van de uitvoering
door verzoeker "van een prestatie van
opvoedkundige aard gedurende 40
uren", ontvankelijk en ongegrond verklaart met de motivering "dat er voldoende aanwijzingen van schuld bestaan lastens (verzoeker)" en dat de
vermelde maatregel wordt opgelegd
''bij wijze van voorlopige maatregel van
bewaring'' - hierbij vaststellend dat
deze maatregel, gelet op de meerderjarigheid van verzoeker, geen uitwerking meer heeft - en met veroordeling van verzoeker in kosten;

Overwegende, anderdeels, dat de
vermelde gedeeltelijke vernietiging bij
arrest van het Hof van 17 maart 1998
is gestoeld op de vaststellingen dat de
jeugdrechter in hager beroep tijdens de
voorbereidende rechtspleging, "in deze
stand van de rechtspleging de minderjarige niet in de kosten van de
rechtspleging in graad van hager beroep vermag te veroordelen en hij deze
kosten dient aan te houden totdat over
het bewijs van het als misdrijf omschreven feit is beslist", zodat de
beslissing waarbij verzoeker in kosten wordt veroordeeld niet naar recht
is verantwoord en dat "de vaststellingen van de jeugdrechter in beroep dat
'er voldoende aanwijzingen van schuld
bestaan lastens (eiser)' en dat 'de
door de eerste rechter genomen voorlopige maatregelen, gelet op de meerderjarigheid van (eiser), thans geen
uitwerking meer heeft', hieraan niet
afdoen";

Overwegende dat bij arrest van het
Hof van 17 maart 1998 de voorziening van verzoeker tegen het vermelde
arrest van het hof van beroep van 20
november 1997 bij gebrek aan belang
deels wordt verworpen en het bestreden arrest gedeeltelijk wordt vernietigd zonder verwijzing in zoverre het
beslist over kosten;
Overwegende, eensdeels, dat in zoverre verzoeker verwijst naar een arrest van het Hofvan 4 maart 1997 inzake verzoeker, minderjarige, dit
beslist op de voorziening tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, jeugdkamer, van 21 november 1996, gewezen door een andere
jeugdrechter in hager beroep dan deze
die verzoeker beweert te wraken, mitsdien niet het arrest door de jeugdrech-

Overwegende dat verzoeker uit de
omstandigheid dat de jeugdrechter in
hager beroep Ingrid Vanstraelen in de
fase van de voorbereidende rechtspleging in het vermelde arrest van het
Hofvan Beroep te Antwerpen, jeugdkamer, van 20 november 1997,
enerzijds, heeft vastgesteld dater ten
laste van verzoeker voldoende aanwijzingen van schuld bestaan, anderzijds, hem ten onrechte in kosten heeft
veroordeeld, niet vermag af te lei den
dat deze rechter "zich reeds minstens op impliciete maar zekere wijze
over de schuldvraag heeft uitgesproken";
Overwegende dat hieruit volgt dat
het arrest door de jeugdrechter in hager beroep op 20 november 1997 op
verwijzing gewezen, een arrest alvorens recht te doen is in de betekenis
van de uitzonderingsbepaling van artikel 828.8', 1·, Gerechtelijk Wetboek,
mitsdien dat er geen grand tot wraking bestaat;

--------::--:::L
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Om die redenen, verwerpt het verzoek; ... veroordeelt eiser in de kosten.
15 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h.
Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere
- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal. - Advocaat : mr.
D. Frejlich, Antwerpen.
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7o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - BESTANDDELEN - GESCHRIFT- BEGRIP- VERDRAAIING VAN DE
WAARHEID- NADEEL.

so

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - OVEREENKOMST - VEINZING
- STRAFBARE VALSHEID- VOORWAARDEN.

go REDENENVAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE- ALGEMEEN
-ANTWOORD OP DE CONCLUSIE- BELANG.

Nr. 362
10° PREJUDICIEEL GESCHIL- PREJU2e KAMER- 16 juni 1999
(VOLTALLIGE TERECHTZITTING)

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - ALGEMEEN- VONNIS- UITSPRAAK- VERHINDERDE RECHTER- VERVANGING- BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER- VOORWAARDEN.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- UITSPRAAK- VERHINDERDE RECHTER- VERVANGING- BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER- VOORWAARDEN.

DICIELE EXCEPTIE - DEUGDELIJK SCIDJNENDE TlTEL- TITEL DIE DE TELASTLEGGING
OPLEVERT- GEVOLG.

1 o en 2° Wanneer een rechter wettig ver-

hinderd is om de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede
heeft beraadslaagd, hoeft de beschikking van de voorzitter, die een andere
rechter aanwijst om hem op het ogenblik van de uitspraak te vervangen, geen
melding te maken van de reden van die
verhindering. (Art. 779, tweede lid,
Ger.W.)

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG

3° en 4° Wanneer een raadsheer, die bij be-

RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- HOF VAN BEROEP- SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE- illTSPRAAKVAN
HET ARREST - MAGISTRAAT DIE EEN WETTIG VERHINDERDE MAGISTRAAT VERVANGTMAGISTRAAT DIE TIJDENS DE VERWIJZING
DEEL HEEFT UITGEMAAKT VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - GEVOLG.

schikking van de voorzitter is aangewezen om een andere raadsheer te vervangen die . wettig verhinderd is om de
uitspraak bij te wonen van het arrest van
het hpf van beroep waarover hij mede
heeft beraadslaagd, deel heeft uitgemaakt
van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak heeft gedaan over het
hoger beroep van de beklaagde tegen de
beschikking van de raadkamer, die hem
naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, kan de loutere aanwezigheid van
die magistraat ter zitting op het ogenblik van de uitspraak geen gewettigde verdenking wekken aangaande de geschiktheid van het hof van beroep om op
onpartijdige wijze uitspraak te doen, aangezien hij niet heeft deelgenomen aan het
beraad van het arrest; uit die omstandigheid alleen kan niet worden afgeleid
dat de beklaagde geen recht heeft gehad op een eerlijk proces in de zin van
art. 6.1. E.VR.M. (1). (Art. 6.1 E.V.R.M.;
art. 779, tweede lid, Ger.W; algemeen be-

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- HOF VAN BEROEP- SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE- UITSPRAAK VAN
HET ARREST- MAGISTRAAT DIE EEN WETTIG VERHINDERDE MAGISTRAAT VERVANGTMAGISTRAAT DIE TIJDENS DE VERWIJZING
DEEL HEEFT UITGEMAAKT VAN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING- GEVOLG.

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- VONNISGERECHTEN- EERLIJK PROCES -BEGRIP.

ginsel van het recht van verdediging.)

6° RECHT VAN VERDEDIGING- sTRAFZAKEN- VONNISGERECHTEN- EERLIJK PROCES - BEGRIP.

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M.
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5° en 6° Aangezien de beklaagde voor de
vonnisgerechten ongehinderd tegenspraak
heeft kunnen voeren over de door het O.M.
en de burgerlijke partijen tegen hem ingebrachte gegevens, kan hij niet aanvoeren dat hij geen recht heeft gehad op een
eerlijk proces en evenmin dat zijn recht
van verdediging is geschomj-en (2). (Art.
6.1 E.VR.M.; algemeen begmsel van het
recht van verdediging.)
7° Voor het bestaan van valsheid in geschrifte en het gebruik ervan is vereist,
enerzijds, dat het geschrift enigermate tot
bewijs strekt van datgene wat erin is opgenomen of vastgesteld, dat wil zeggen
dat het zich aan het openbaar vertrouwen opdringt, zodat de overheid of particulieren die er kennis van nemen of aan
wie het wordt voorgelegd, kunnen overtuigd worden van de waarachtigheid van
de akte of het juridisch feit, dat in het geschrift is vastgelegd, of gerechtigd zijn
daaraan geloof te hechten, anderzijds, dat
door het met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden verdraaien van de
waarheid, op een bij de wet bepaalde
wijze een nadeel kan worden berokkend,
hetzij door onjuiste vermeldingen, hetzij door het opzettelijk verzwijgen van bepaalde gegevens in het geschrift (3). (Artt.
193 en 196 Sw.)

so

Veinzing in een overeenkomst kan als een
strafbare valsheid worden aangemerkt,
wanneer dat met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk om te schaden gepleegde feit,
op het ogenblik dat de akte werd opgemaakt, aan openbare of prive-belangen
schade kon berokkenen door het eventuele gebruik dat van de akte wordt gemaakt (4). (Artt. 193 en 196 Sw.)

9° Art. 149 Gw. houdt geen verband met de
relevantie van het op de conclusie gegeven antwoord (5) (Art. 149 Gw.)
10° De prejudiciele exceptie die gegrond is
op een deugdelijk schijnende titel kan niet
worden aangenomen, wanneer de aan(2) Zie Cass., 3 feb. 1999, A.R. P.98.0985.F, nr.
64; 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246.
(3) Zie Cass., 27 sept. 1988, A.R. 1650, nr. 53;
16 dec. 1997, A.R. P.96.1490.N, nr. 557; 23 dec.
1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534.
(4) Zie Cass., 28 nov. 1978, p. 355; 23 dec. 1998
vermeld in de voorgaande noot.
'
(5) Zie Cass., 21 okt. 1980, A.R. 5821, nr. 113.
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gevoerde titel zelf het ten last gelegde feit
oplevert (6). (Art. 17, derde lid, V.T.Sv.)
(DEBELS T. BOUVIER)

De heer advocaat-generaal Spreutels heeft
in substantie gezegd :
Over het tweede onderdeel van het
tweede middel :

A. Feitelijkheden
en antecedenten van de rechtspleging

1. Eiseres werd bij het bestreden arrest van 27 april 1998 door de correctionele kamer van het Hof van Beroep te
Brussel veroordeeld.
Uit de processen-verbaal van de terechtzittingen van 9 en 31 maart 1998 van dat
hofblijkt dat bij het onderzoek van de zaak
mevr. Hauzeur, raadsheer-waarnemend
voorzitter, en de heren raadsheren Menestret en Laffineur aanwezig waren.
Uit het arrest blijkt dat de zaak is behandeld door mevr. Hauzeur, raadsheerwaarnemend voorzitter en door de heren
raadsheren Menestret en Laffineur, "magistraten van de llde kamer van het Hof
van Beroep te Brussel die aan de beraadslaging hebben deelgenomen" en dat het arrest, omdat raadsheer Menestret wettig
verhinderd was, "in openbare terechtzitting van 27 april 1998 door de voormelde
kame~ is _uitgesproken, overeenkomstig de
besch1kk1ng van mevr. de eerste voorzitter van 27 april 1998 en met toepassing
van artikel 779 van het Gerechtelijk Wethoek, in tegenwoordigheid van de heren van
der Eecken, raadsheer waarnemend voorzitter, Mevr. Hauzeur en de heer Laffineur, raadsheren". Het arrest is door de
drie laatste magistraten ondertekend.
De beschikking van de eerste voorzitter van 27 april 1998 die in het dossier is
opgenomen, vermeldt dat "raadsheer Menestret wettig verhinderd is om de uitspraak bij te wonen van het arrest waarover hij mede heeft beraadslaagd in de
omstandigheden als bepaald in artikel 778
Ger.W. in de zaak 271 B 97 MP - Bouvier
Claude e. a. tJ Debels Liliane". Die beschikking wijst raadsheer J. van der Eecken aan
om raadsheer Menestret op het ogenblik
(6) Zie Cass., 22 dec. 1981, A.R. 6789, nr. 266.
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van de uitspraak van het arrest in de
bovenvermelde zaak te vervangen".
Het proces-verbaal van de terechtzitting van 27 april 1998 vermeldt de aanwezigheid van de heer van der Eecken, van
mevr. Rauzeur en van de heer Laffineur, en
zegt dat "het hof, na beraadslaging, het arrest wijst".
Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 12 september 1996 van de kamer van inbeschuldigingstelling van het
Rof van Beroep te Brussel, en ook uit het
arrest dat op dezelfde dag door dat rechtscollege is gewezen, blijkt overigens dat het
is uitgesproken door een rechtscollege
waartoe raadsheer van der Eecken behoorde die aan de beraadslaging heeft deelgenomen. Dat arrest deed uitspraak over
het hoger beroep van eiseres tegen de beschikking van 2 mei 1996 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, die haar naar de correctionele
rechtbank verwees. De kamer van inbeschuldigingstelling had zich ertoe beperkt
het hoger beroep van eiseres tegen de beschikking tot verwijzing niet ontvankelijk te verklaren.
2. Ret tweede onderdeel van het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 779 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek, uit de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging en uit de schending van artikel6.1 van
het Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens (E.V.R.M.).
Naar mijn oordeel kan het middel niet
worden aangenomen.
B. Intern recht.
3. Volgens artikel 779, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, dat ingevolge artikel1042 van hetzelfde wetboek in graad
van beroep toepasselijk is, "kan de voorzitter van het gerecht, wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te
wonen van een vonnis waarover hij mede
heeft beraadslaagd, overeenkomstig artikel 778, een andere rechter aanwijzen om
hem op het ogenblik van de uitspraak te
vervangen." (7)
(7) Het naleven van aile in art. 779, tweede lid,
Ger.W. gestelde voorwaarden kan worden aangetoond door. overlegging van de beschikking tot
aanwijzing van de voorzitter die niet van valsheid is beticht; er wordt niet vereist dat het von-

847

Anders dan het middel betoogt, verbiedt
artikel 779, tweede lid, de voorzitter van
het gerecht niet een rechter aan te wijzen die vroeger bij het uitoefenen van een
ander rechterlijk ambt kennis heeft genomen van de zaak.
4. Ret bestreden arrest schendt evenmin artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidens hetwelk "het
vonnis nietig is dat gewezen is door een
rechter die vroeger bij het uitoefenen van
een ander rechterlijk ambt kennis genomen heeft van de zaak." (8) Dat verbod
raakt de openbare orde. Het steunt op objectieve vereisten van de gerechtelijke organisatie en is van een wezenlijk belang
voor een goede rechtsbedeling (9).
Het Rof he eft daarover uitspraak gedaan bij zijn arrest van 23 maart 1990 (10),
dat, in burgerlijke zaken, gewezen is in een
zaak waarin een magistraat van de zetel
van het hof van beroep in eerste aanleg
kennis had genomen van de zaak. Het Hof
heeft uitdrukkelijk beslist, dat de opzet en
strekking van het voorschrift van art. 292,
tweede lid, Ger.W. is, uit te sluiten dat een
rechter kennis zou nemen van een zaak
waarvan hij vroeger, in de uitoefening van
een ander rechterlijk ambt, kennis heeft genomen" en "dat uit de combinatie van art.
292, tweede lid, met de bepalingen van art.
nis vaststelt dat die voorwaarden zijn vervuld.
(Cass., 16 mei 1994, A.R. S.93.0115.F, nr. 241).
Ook al is de beslissing uitgesproken door drie andere magistraten die door de voorzitter van het
rechtscollege zijn aangewezen, tach is zij gewezen door de drie wettig verhinderde magistraten die zij hebben vervangen. (Cass., 16 dec. 1997,
A.R. P.97.0418.N, nr. 558). Er moet worden vastgesteld dat de vervangen magistraat mede heeft
beraadslaagd. (Cass. 5 jan. 1983, A.R. 2692, nr.
261.)
(8) Art. 292 Ger.W. staat niet eraan in de weg
dat een rechter deel uitmaakt van de zetel van de
correctionele rechtbank die kennisneemt van een
zaak, wanneer hij hetzij in de raadkamer uitspraak heeft gedaan over de verwijzing van de beklaagde naar die rechtbank, hetzij, in dezelfde
zaak, het ambt van onderzoeksrechter heeft uitgeoefend en, als dusdanig, voor de raadkamer verslag heeft uitgebracht. (Cass., 29 mei 1985, A.R.
4173, nr. 592, tweede zaak, redenen).
(9) Cass. 29 nov. 1996, A.R. C.96.0148.N, nr. 469
met cone!. adv.-gen. X. De Riemaecker; zie HVYBRECHTS, L., "Cumulatie van ambten - Ger.W. Art.
292, tweede lid", Gerechtelijk recht - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak
en rechtsleer, Antwerpen 1997, p. 14, nr. 14.
(10) Cass., 23 maart 1990, A.R. 6870, nr. 444.
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779 Ger.W. volgt, dat het voorschrift van
voormeld art. 292, tweede lid, er niet aan
in de weg staat dat een rechter die tevoren, in de uitoefening van een ander rechterlijk ambt kennis heeft genomen van de
zaak, bij wettige verhindering van een andere rechter die mede overeenkomstig art.
779 Ger.W. over de zaak heeft .beraadslaagd, door de voorzitter van het gerecht
wordt aangewezen om de verhinderde rechter op het ogenblik van de uitspraak te vervangen." (11)
Ret Rofheeft in een arrest van 23 oktober 1997 (12), gewezen in een tuchtzaak,
die uitspraak bevestigd. Ret heeft daarbij gepreciseerd dat de opzet van art. 779,
tweede lid, Ger.W. erin bestaat "de afronding van de zaak te bevorderen" en heeft
uitdrukkelijk vermeld dat de door de voorzitter van het gerecht aangewezen rechter, de verhinderde rechter ten tijde van de
uitspraak vervangt "zonder van de zaak
kennis te nemen".

C. Ret internationaal recht.
5. Naar mijn oordeel schendt de bestreden beslissing art. 6.1 E.V.R.M. niet, en
miskent zij evenmin, om dezelfde redenen, het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel.
Art. 6.1 E.V.R.M., evenals art. 14.1 Internationaal Verdrag Burgerlijke en Politieke Rechten (l.V.B.P.R.), bepaalt dat een
ieder bij het bepalen van de gegrondheid
van een tegen hem ingestelde strafvervolging recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onpartijdige
rechterlijke instantie.
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maakt tussen de subjectieve onpartijdigheid (13) en de objectieve onpartijdigheid.
In onderhavige zaak kan vanzelfsprekend
geen sprake zijn van de subjectieve onpartijdigheid. Aileen de objectieve onpartijdigheid kan worden betwist, want de rechter kan van partijdigheid worden verdacht
als hij, wegens zijn statuut of zijn ambt,
niet de nodige waarborgen biedt om op dat
vlak elke gerechtvaardigde twijfel bij de
rechtzoekende uit te sluiten (14).
Ret gaat er dus om of een magistraat, die
in de kamer van inbeschuldigingstelling
kennis heeft genomen van de zaak, aileen door aanwezig te zijn bij de uitspraak
van het bestreden arrest, bij eiseres een terechte twijfel heeft kunnen wekken nopens de geschiktheid van het aldus samengestelde hofvan beroep, om onpartijdig te
oordelen.
Aileen dat aspect moet worden besproken. Ook al is dat maar een gedeelte van de
fundamentele problematiek van de onpar~
tijdigheid van de rechter, die dan nog is beperkt tot de objectieve onpartijdigheid. Ten
bewijze daarvan de door het Franse Rof
van Cassatie in voltallige zitting gewezen arresten van 6 november 1998 (15). Op
grond van het beginsel van onpartijdigheid heeft dit hof in een eerste arrest geweigerd dat een rechter in kort geding die
een provisie had toegekend, als bodemrechter opnieuw kennis neemt van de zaak,
terwijl het, in een tweede arrest, geen bezwaar heeft tegen het feit dat de rechter die
een bewarende maatregel heeft bevolen, later kennisneemt van de grond van de zaak.
In het eerste geval heeft het Franse opperste rechtscollege een meer radicale houding aangenomen dan het Europees Rof
voor de Rechten van de Mens (16).

Volgens de rechtspraak m.b.t. het Verdrag dient een onderscheid te worden ge(11) In dezelfde zin verbieden noch art. 292
Ger.W., noch enige andere wetsbepaling een rechter deel te nemen aan een beslissing waarbij een
hofvan beroep een zaak, waarin hij het ambt van
onderzoeksrechter heeft vervuld, naar een latere zitting verdaagt. (Cass., 9 mei 1979, A. C.,
1978-79, 1077, en de noot J.V.). Het arrest is vanzelfsprekend nietig als de magistraat, die deelneemt aan een arrest van het hofvan beroep, in
eerste aanleg werkelijk kennis heeft genomen van
de zaak. (Cass., 24 jan. 1985, A.R. 7212, nr. 309
en de noot 1).
(12) Cass., 23 okt. 1997, A.R. D.97.0014.N, nr.
424).

(13) Aldus is de rechter, die zich v66r het openen van het debat over de oplossing van het geschil heeft uitgesproken, niet Ianger bekwaam om
over de zaak te oordelen. (Cass., 1 juni 1999, A.R.
P.99.0547.N, nr. 323.)
(14) VELU, J., en ERGEC, R., V "Conventio~ europeenne des droits de l'homme", R.P.D.B.,
Aanv. dl. VII, 1990, p. 311, nr. 543.
0

(15) Zie FRISON-RocHE, M.-A, "L'impartialite du
juge", D. 1999, chron., 53.
(16) Een overzicht van het Franse recht terzake, zie JossERAND, 8., L'impartialite du magistrat en procedure penale, Parijs, 1998, p. 137 ev.;
RoETS, D., Impartialite etjustice penale, Parijs,
1997.
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1 o Rechtspraak van het Hof.
6. Twee recente arresten van het Hof
hebben aan het probleem, dat door het
cassatieberoep opnieuw aan het Hof is voorgelegd, oplossingen gegeven die als tegenstrijdig werden betiteld (17).

In de eerste zaak werd het arrest van het
hofvan beroep, dat de beklaagden veroordeelde, uitgesproken door een rechtscollege waarin de, intussen tot raadsheer in
het hof van beroep bevorderde, rechter zetelde die het beroepen vonnis had gewezen dat de vervolgingen voor de eerste telastlegging niet ontvankelijk had verklaard
en de beklaagden op de tweede telastlegging had vrijgesproken. Uit de gegevens
van die zaak volgt dat die magistraat, met
toepassing van art. 779, tweede lid, Ger.W.,
door de eerste voorzitter van het hof van
beroep was aangewezen om een collega te
vervangen die wettig verhinderd was. Zonder uitdrukkelijk te verwijzen naar die toestand besliste het Hof dat het middel, dat
met name was afgeleid uit de schending
van art. 6.1 E.V.R.M., gegrond was op grond
dat "de omstandigheid dat de magistraat
die het beroepen vonnis heeft gewezen, op
het ogenblik van de uitspraak van het arrest deel uitmaakte van het hof van beroep, gewettigde twijfel kan wekken aangaande de geschiktheid van het aldus
samengestelde hof om op onpartijdige wijze
uitspraak te doen" (18).
In de tweede zaak was de kamer van het
hof van beroep die het bestreden arrest
heeft uitgesproken, met name samengesteld uit twee raadsheren die, steeds ingevolge art. 779, tweede lid, Ger.W., door de
eerste voorzitter waren aangewezen om
twee andere raadsheren te vervangen die
wettig verhinderd waren om de uitspraak
bij te wonen van het bestreden arrest waarover zij mede hebben beraadslaagd. Uit de
stukken van de rechtspleging bleek dat een
van de vervangende raadsheren zitting had
gehad in de kamer van inbeschuldigingstelling toen die uitspraak deed over de
handhaving van de voorlopige hechtenis
van de beklaagde, en dat de tweede deel
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uitmaakte van die kamer toen zij uitspraak
deed over het hoger beroep van die beklaagde tegen de beschikkingen van de
raadkamer die zijn voorlopige hechtenis
handhaafden en hem naar de correctionele rechtbank verwezen. Het Hof was nu
echter van oordeel dat het middel, met
name afgeleid uit de schending van art. 6.1,
niet kon worden aangenomen, op grond
"dat die magistraten, nu zij niet mede hebben beraadslaagd over het bestreden arrest, aileen door deel uit te maken van het
rechtscollege, overeenkomstig art. 779,
tweede lid, Ger.W., op het ogenblik van de
uitspraak ervan, geen gewettigde twijfel
wekken aangaande de geschiktheid van het
hofvan beroep om op onpartijdige wijze uitspraak te doen" (19).
Tevens dient aangemerkt dat voornoemd
arrest van 23 oktober 1997 (20) volgens mij
ook, zij het impliciet, heeft beslist dat een
dergelijke toestand noch art. 6.1 schendt,
noch de algemene beginselen van het recht
inzake de onpartijdigheid van de rechter en
het recht van verdediging miskennen die
tot staving van het middel worden aangevoerd.
7. Alvorens een oplossing voor te stellen, lijkt het mij nuttig een korte analyse
te maken van de rechtspraak, zowel van
het Hof als van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens m.b.t. de objectieve
onpartijdigheid van de rechter, vooral in het
geval dat hij rechterlijke ambten cumuleert.
Na het arrest dat het Europees Hofvoor
de Rechten van de Mens op 26 oktober
1984 in de zaak De Cubber (21) heeft gewezen, heeft het Hof in zijn arresten beslist dat artikel6.1 E.V.R.M. of artikel14.1
I.V.B.P.R. was geschonden in het geval
waarin een veroordelende beslissing was
gewezen door 'een magistraat die van dezelfde zaak had kennis genomen als onderzoeksrechter of als lid van het
onderzoeksgerecht dat uitspraak had gedaan over de voorlopige hechtenis van de
(19) Cass., 31 aug. 1998,A.R. P.98.1049.F, JL

des proces, nr. 356 van 16 okt. 1998, p. 30.

(17) BosQUET, D. "Cassations et contradiction ...", JL des proces, nr. 356 van 16 okt. 1998,
p. 30.
(18) Cass., 24 juni 1998, A.R. P.98.0489.F, nr.
338.

(20) Cass., 23 okt. 1997, A.R. D.97.0014.N, nr.
424.
(21) Voor de vroegere rechtspraak, zie Cass., 4
april1984, A.R. 2910 en 3263, nr. 448, met concl.
J. Velu, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1984.
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beklaagde of dat hem naar het vonnisgerecht had verwezen (22). Bovendien heeft
het Hof het middel gegrond verklaard dat
hieruit was afgeleid dat noch eiser noch het
Hof aan de hand van de stukken waarop
het acht vermag te slaan, kunnen nagaan
of de zetels van de vonnisgerechten regelmatig waren samengesteld, doordat de
appelrechters niet vaststelden dat geen van
de rechters de beschikking tot verwijzing
waarop de naam van de rechter niet vermeld w.erd, heeft gewezen (23).
Ook in tuchtzaken heeft het Hof geoordeeld dat uit de omstandigheid dat de geneesheer, die het bureau voorzat dat de
zaak onderzocht had, zelf daden van onderzoek heeft verricht en vervolgens de vergadering voorzat die besliste de geneesheer voor de raad te vervolgen, en de zaak
persoonlijk mede heeft onderzocht, kan
worden afgeleid dat de beslissing van de
provinciale raad artikel6.1 E.V.R.M. heeft
geschonden (24).
8. Daarentegen heeft het Hofbeslist dat
artikel 6.1 niet was geschonden in de vol·
gende gevallen :
- beslissing tot internering, gewezen
door het onderzoeksgerecht dat uitspraak
gedaan had over de voorlopige hechtenis
(22) Cass., 23 jan. 1985, A.R. 4033, nr. 302, 29
mei 1985, A.R. 4000, nr. 592, eerste zaak, met
concl. J.M. Piret, toen adv-gen., in Bull. en Pas.,
1985, A.R. 4300 en 4301, nr. 592, derde en vierde
zaak, 4 juni 1985, A.R. 9510, nr. 599, 11 sept.
1985, A.R. 4232, nr. 15, 25 sept. 1985, A.R. 4522,
nr. 47, 2 okt. 1985, A.R. 4426, nr. 58, 10 dec. 1985,
A.R. 9084, nr. 244, 28 jan. 1986, A.R. 9672, nr.
333, 16 april 1986, met concl. adv-gen. R. Declercq, Rev. dr. pen., 1986, p. 717, 20 mei 1986,
A.R. 8670, nr. 574, 27 mei 1986, A.R. 9836, nr.
591, 12 dec. 1986, A.R. 457, nr. 227, 7 mei 1997,
A.R. P.96.135l.F, nr. 220.
(23) Cass., 4 feb. 1997, A.R. P.95.0238.N, nr. 60.
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van de verdachte (25). In dit geval werd
hetzelfde ambt uitgeoefend in dezelfde kamer van het rechtscollege;
- lid van het hof van beroep dat had
deelgenomen aan de berechting van de
zaak en dat in eerste aanleg de zaak aileen maar verdaagd had tot een latere terechtzitting, zonder ervan kennis te nemen in de zin van artikel 292, tweede lid,
Ger.W. (26);
- rechters die mede hadden beraad-·
slaagd over de door het hof van assisen op
te leggen straf en die reeds bij beslissingen alvorens recht te doen, uitspraak hadden gedaan over incidenten van feitelijke
of juridische aard (27);
- feitenrechter, die vroeger een beklaagde had veroordeeld en die zitting
houdt om uitspraak te doen in een zaak
waarin diezelfde beklaagde wegens andere feiten was vervolgd (28);
- magistraat die zitting genomen heeft
in een andere zaak ten laste van dezelfde
beklaagde, ook al vertonen beide zaken dezelfde problematiek (29);
- magistraat die aan de berechting van
de zaak deelneemt, nadat hij uitspraak gedaan had over een verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling, dat door de beklaagde
was ingediend ter gri:ffie van het rechtscollege dat over de zaak zelf uitspraak
moest doen (30). Het Hof heeft die rechtspraak gegrond op de overwegingen, enerzijds, dat die magistraat van de zaak geen
kennis genomen heeft in de uitoefening van
een ander rechterlijk ambt en, anderzijds,
dat het rechtscollege bij de behandeling van
(25) Cass., 6 nov. 1985, A.R. 4637, nr. 151, met
concl. J.M. Piret, toen adv-gen., in Bull. en Pas.,
1985, 20 jan. 1987, A.R. 1062, nr. 291, 26 april
1994, A.R. P.94.0358.N, nr. 201, en de noot M.D.S.

(24) Cass., 9 mei 1996, A.R. D.94.000l.N, nr.
(26) Cass., 29 jan. 1986, A.R. 4524, nr. 336.
165. Aan de zijde van verzoeker en van derden bestaat eveneens grond tot gewettigde verden(27) Cass., 27 mei 1986, A.R. 446, nr. 599.
king die de verwijzing van de tegen hem ingestelde tuchtzaak naar de raad van de Orde van
(28) Cass., 16 okt. 1985, A.R. 4289, nr. 97
Advocaten van een ander arrondissement rechtvaardigt, wanneer de stafhouder en de Orde reeds
(29) Cass., 2 juni 1992, A.R. 6649, nr. 518.
in een andere procedure een standpunt hebben
ingenomen dat kritiek impliceert m.b.t. de fei- ·
(30) Cass., 21 jan. 1987, A.R. 5556-5589, nr.
ten waarop de tegen hem ingestelde tucht296, 22 maart 1988, A.R. 2213, nr. 460, 31 mei
procedure gegrond is (Cass., 29 okt. 1998, A.R.
1989,A.R. 7489, nr. 560,21 okt. 1992,A.R. 81, nr.
681.
'
C.98.0403.N, nr. 466).
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dergelijke verzoekschriften uitsluitend bevoegd is tot het onderzoek van die verzoekschriften die de grond zelf van de tegen de
beklaagde ingestelde vervolgingen niet betreffen (31);
- jeugdrechter in hoger beroep, die, voor
de beslissing tot plaatsing van een minderjarige, te diens aanzien, met name in de
fase van de onderzoekingen, voorlopige
maatregelen heeft bevolen met het oog op
diens bescherming (32);
- vonnis, op verzet van de beklaagde,
gewezen door dezelfde rechters die het
vonnis hebben gewezen waartegen het
verzet is gericht (33), nu zij bij hun beslissing bij verstek geen kennis konden
hebben van de verweermiddelen die
de beklaagden achteraf konden aanvoeren (34);
- magistraat die zitting hield in de kamer van inbeschuldigingstelling toen ze het
verzet van de burgerlijke partij tegen een
beschikking van buitenvervolgingstelling,
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
verklaarde op grond dat de beklaagde, bij
een op dezelfde dag gewezen beschikking,
naar de correctionele rechtbank was verwezen wegens dezelfde, doch anders omschreven feiten, en die achteraf zitting
houdt in de kamer van het hof van beroep

(31) Cass., 25 maart 1987, A.R. 5236, 5582 en
5583, nr. 443.
(32) Cass., 17 sept. 1986, A.R. 5321, nr. 32.
(33) Cass., 3 feb. 1987, A.R. 684, nr. 323.
(34) Cass., 2 nov. 1993, A.R. 6824, nr. 442, 25
jan. 1994, A.R. 7142, nr. 49. Uit de omstandigheid aileen dat het op verzet van de beklaagde gewezen vonnis is gewezen door de rechters die het
vonnis waartegen verzet is gedaan, hebben gewezen, kan niet worden afgeleid dat het op verzet gewezen vonnis niet gewezen is door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie
(Cass., 5 mei 1999, A.R. P.99.0481.F, nr. 263). In
deze zaak hadden de appelrechters, die het arrest waartegen verzet was gedaan, hebben gewezen, in dezelfde beslissing ook op tegenspraak
uitspraak gedaan over de burgerlijke rechtsvordering. Te noteren valt tevens dat het feit dat de
strafrechter op verzet kennisgenomen heeft van
de strafvordering, terwijl hij in dezelfde zaak in
dezelfde aanleg bij verstek uitspraak heeft .gedaan over de strafvordering en op tegenspraak
over de burgerlijke rechtsvordering geen grond tot
wraking oplevert (Cass., 19 nov. 1998, A.R.
P.98.1420.F, nr. 488).
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dat uitspraak gedaan heeft over de zaak
zelf (35);
- correctionele rechter die, als onderzoeksrechter, ter vervanging van een andere magistraat en zonder enige beslissing te nemen, enkel een verzoekschrift in
ontvangst heeft genomen strekkende tot het
opheffen van een inbeslagneming (36);
- onderzoeksrechter bij wie een klacht
met burgerlijke-partijstelling is gedaan en
die deze klacht aan de procureur des Konings meedeelt, waarna een andere onderzoeksrechter het onderzoek heeft gevoerd,
en die in de hoedanigheid van raadsheer in
het hof van beroep deelneemt aan het veroordelend arrest (37);
- advocaat, plaatsvervangend rechter,
die als rechter zitting neemt in de correctionele rechtbank die uitspraak moet doen
over een zaak waarin een andere advocaat betrokken is (38);
- magistraat die, na als alleenrechtsprekend rechter een zaak naar een kamer met drie rechters van de correctionele rechtbank te hebben verwezen,
vervolgens deelneemt aan de berechting
van de zaak (39);
- magistraat die zitting genomen heeft
in de kamer van inbeschuldigingstelling die
zich ertoe beperkt heeft het verzet van een
verdachte tegen een beschikking van de onderzoeksrechter waarbij hem de toestemming werd geweigerd om inzage en afschrift te nemen van het dossier van het
onderzoek, niet gegrond te verklaren, zonder dat het de zaak heeft hoeven te onderzoeken, en die later zitting genomen heeft
in de correctionele kamer van het hof van
beroep, die over de zaak zelf uitspraak heeft
gedaan (40);
- magistraat die aan een lid van het hof
van beroep opdracht heeft gegeven om het
(35) Cass., 11 feb. 1987, A.R. 5340, nr. 350, met
cone!. adv-gen. B. Janssens de Bisthoven in Bull.
en· Pas., 1987.
(36) Cass., 19 mei 1987, A.R. 864, nr. 553.
(37) Cass., 25 mei 1988, A.R. 6564, nr. 588.
(38) Cass., 13 dec. 1988, A.R. 2508, nr. 223.
(39) Cass., 27 juni 1989, A.R. 3530, nr. 632, 22
jan. 1991, A.R. 4213, nr. 265.
(40) Cass., 23 jan. 1991, A.R. 8479, nr. 272.
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hof van as sis en voor te zitten maar tijdens de zitting noch aan de behandeling,
noch aan de berechting van de zaak van de
beschuldigde deel heeft genomen, en die
deel heeft uitgemaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak heeft
gedaan over de handhaving van diens voorlopige hechtenis (41);
- magistraat van het hof van beroep die
werd belast met het onderzoek van een
·klacht van een beklaagde we gens valsheid in geschrifte, gepleegd in het procesverbaal van de terechtzitting bij het behandelen van zijn zaak voor de
correctionele rechtbank, zonder dat hij de
grond van de zaak zelf hoefde te onderzoeken of over deze zaak zelf een standpunt
hoefde in te nemen, en die later zitting
neemt in de correctionele kamer van het
hof van beroep die over de zaak zelf uitspraak moet doen (42);
- magistraat die, in zijn hoedanigheid
van substituut-procureur des Konings tegenwoordig was bij de uitspraak van een
door de eerste rechter gewezen vonnis, die
enkel over de burgerlijke belangen uitspraak doet en in de hoedanigheid van
rechter het vonnis in hoger beroep wijst
(43).

Zo heeft het Hof ook in tuchtzaken beslist dat de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1
I.V.B.P.R. niet waren geschonden in devolgende gevallen :
- gewraakte leden van een raad van de
Orde van Geneesheren, die uitspraak doen
over de wraking van een ander lid van de
raad door dezelfde persoon, zelfs als die
wraking op dezelfde gronden berust (44);
-leden van een raad van de Orde van
Advocaten, die hebben deelgenomen aan
een beslissing tot schrapping, die door de
raad van beroep nietig is verklaard, en die
(41) Cass., 2 dec. 1992, A.R. 271, nr. 766.
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uitspraak doen over nieuwe tuchtvervolgingen tegen dezelfde advocaat (45);
- tegenwoordigheid in de provhiciale
raad van de Orde van Geneesheren- van
de magistraat-assessor die zowel de behandeling als het onderzoek en de beraadslagingen bijwoont maar niet deelneemt
aan de stemming (46);
- lid van de raad van beroep van de
Orde van Advocaten die zitting had als lid
van een scheidsrechtelijk college dat uitspraak heeft gedaan inzake een geschil over
honoraria zonder enig verband met de aan
voormelde raad overgelegde feiten, ook al
wordt tegen de beslissing van dat scheidsrechterlijk college hoger beroep ingesteld
voor het hof van beroep en spreekt de raad
van beroep zich ook uit over grieven betreffende honoraria (47).
In burgerlijke zaken dient tevens melding te worden gemaakt van de rechtspraak volgens welke de enkele omstandigheid dat een rechter kennis neemt van
een vordering tot uitkering voor onderhoud na echtscheiding, nadat hij in dezelfde zaak in dezelfde hoedanigheid reeds
heeft beslist over een vordering in kort geding tot uitkering voor onderhoud tijdens
de echtscheidingsprocedure, geen gewettigde twijfel kan doen ontstaan omtrent de
geschiktheid van die rechter om de zaak op
onpartijdige wijze te berechten (48). Hetzelfde geldt in het geval van de rechter die,
na in het geschil tussen de getroffene en de
schadeverwekker te hebben geoordeeld dat
laatstgenoemde een grove fout had begaan, nadien als rechter zitting heeft gehad in het hofvan beroep dat, op de regresvordering van de verzekeraar tegen zijn
verzekerde, heeft beslist dat de verzekerde
geen grove fout had begaan (49). Het Hof
heeft evenmin rekening gehouden met de
omstandigheid dat er tussen een rechter en
(45) Cass., 10 mei 1990, A.R. 8947, nr. 531. Het
betrof een verzoek tot onttrekking van de zaak
aan een raad van de Orde van Advocaten op
grand van gewettigde verdenking.
(46) Cass., 15 jan. 1993, A.R. 8004, nr. 28, 9
dec. 1994, A.R. D. 93.0030.N, nr. 547.

(42) Cass., 4 maart 1997, A.R. P.96.0683.N, nr.
122.

(47) Cass., 15 dec. 1994, A.R. D.94.0016.F, nr.
560.

(43) Cass., 8 sept. 1998, A.R. P.97.0644.N, nr.
389.

(48) Cass., 22 juni 1990, A.R. 6890, nr. 618.

(44) Cass., 13 april 1989, A.R. 8398, nr. 456.

(49) Cass., 20 okt. 1994, A.R. C.93.0485., nr.
444.
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de advocaat van een der partijen verwant"
schap heeft bestaan voor het instellen van
de rechtsvordering (50).
2° Rechtspraak
van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens.
9. In een overeenstemmende mening bij
het arrest van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens van 22 februari 1996,
Bulut t. Oostenrijk (51), oordeelt rechter De
Meyer dat de rechtspraak van dat Hof
i.v.m. het begrip onpartijdige rechterlijke instantie zowel samenhang als duidelijkheid blijkt te missen en zeer onzeker geworden is. Die mening lijkt me te
pessimistisch, want die rechtspraak lijkt
thans, weliswaar na een periode van evolutie, vast te staan.
Het Hof heeft eerst, in schijnbaar algemene termen, aan de hand van het criterium van de objectieve onpartijdigheid, dat
was gegrond op overwegingen van functionele of organieke aard, beslist dat artikel
6.1 wordt geschonden wanneer dezelfde
rechter in dezelfde zaak achtereenvolgens verschillende rechterlijke ambten vervult. Th dezen ging het om het ambt van lid
van het vonnisgerecht en dat van magistraat van het openbaar ministerie (arrest
Piersack t/ Belgie van 1 oktober 1982), van
onderzoeksrechter (arrest De Cubber t/ Belgie van 26 oktober 1984) of van rechter die
uitspraak had gedaan over de voorlopige
hechtenis of over de verwijzing van de verdachte naar het vonnisgerecht (arresten
Ben Yaacoub t/ Belgie van 27 nov. 1987,
Oberschlick t/ Oostenrijk van 23 mei 1991
en Pfeifer en Plankl t/ Oostenrijk van 25
feb. 1992) (52).
10. Maar reeds in 1989 is het Europees
Hof afgeweken van die - nochtans duidelijke - rechtspraak. Aldus is er volgens het
Hof geen sprake van schending van artikel 6.1 op zich:
(50) Cass., 17 aprill997, A.R. C.96.0051.F, nr.
189.
(51) Rev.trim.dr.h., 1996, p. 631.
(52) Zie ook voor de cumulatie van de
onderzoeks- en de vervolgingsfunctie, de arresten Huber t. Zwitserland, van 23 okt. 1990 en
Hood t. Verenigd Koninkrijk van 18 feb. 1999, en
voor de cumulatie van de raadgevende en de jurisdictionele functie van de Raad van State, het
arrest Procola t. Luxemburg van 28 sept. 1995.
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- wanneer een lid van het vonnisgerecht
reeds v66r het proces beslissingen heeft gewezen, o.m. over de voorlopige hechtenis,
behalve als er in een gegeven zaak bepaalde omstandigheden bestaan die een andere beslissing rechtvaardigen. Dat is het
geval als de rechter de voorlopige aanhouding heeft verlengd op grond van bijzonder zware verdenkingen (53);
- wanneer een jeugdrechter achtereenvolgens de zaak van een mindeijarige heeft
onderzocht, diens hechtenis bevolen en gehandhaafd heeft en hem vervolgens heeft
berecht (54);
- wanneer twee van de drie leden van
de correctionele kamer van een hof van beroep, die de beklaagde berecht heeft, vooraf,
als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, hadden deelgenomeil aan een beslissing waarbij de invrijheidstelling van de
betrokkene wordt geweigerd (55);
- het feit dat een alleenrechtsprekend
rechter, voor hij de zaak berechtte en het
debat opende, de klager had gehoord, een
ambtelijke opdracht naar een andere rechtbank had gestuurd en iillichtingen had ingewonnen bij een vreemde rechtbailk en bij
verscheidene financiele instellingen (56);
- het feit dat een rechter, in het kader
van een spoedprocedure, een beklaagde had
gevonnist, die hij v66r het debat had verhoord en tweemaal zijn beslissing tot handhaving van de hechtenis had bevestigd en .
daarbij erop gewezen had dater t.a.v. beklaagde "voldoende aanwijzingen van
schuld" bestonden (57);
- het feit dat de voorzitter van een
vonnisgerecht beslist heeft dat er voldoende
(53) Arrest Hauschildt t. Denemarken van 24
mei 1989, §§ 50 en 51.
(54) Arrest Nortier t. Nederland van 24 aug.
1993, Rev.trim.dr.h., 1994, p. 429, opm. van CoM.
PERNOLLE, J., "Evolution et assouplissement de Ia
notion d'impartialite objective".
(55) Arrest Sainte-Marie t. Frankrijk van 16
dec. 1992.
(56) Arrest Fey t. Oostenrijk van 24 feb. 1993.
(57) Arrest Padovani t. Italie van 26 feb. 1993.
In zijn beslissing Quinet van 13 okt. 1993 (J. T.,
1994, p. 167) was de Europese Commissie voor de
Mensenrechten eveneens van oordeel dat het feit
dat de bodemrechter, hoewel hij, om de handhaving van de hechtenis van beklaagde te bevelen, zich geen heel duidelijk beeld van diens
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aanwijzingen waren om beklaagde voor dat
gerecht te brengen en daarbij zijn voorlopige hechtenis handhaafde (58);
- het feit dat een lid van een vonnisgerecht tijdens het vooronderzoek een aantal onderzoeksdaden heeft gesteld, zoals het
verhoor van twee getuigen (59);
- het feit dat, in tuchtzaken, drie van de
zeven leden van de tuchtrechtelijke afdeling van de nationale raad van de Orde van
Geneesheren deelgenomen hadden aan de
eerste, door de Raad van State vernietigde beslissing. Ret Rofheeft geoordeeld
dat "une redaction meme differente de la
seconde decision aurait eu necessairement
le meme fondement puisqu'il n'y avait pas
d'elements nouveaux" (60);
- het feit dat een strafrechtbank, in dezelfde samenstelling, uitspraak heeft gedaan, eerst bij verstek en vervolgens op verzet (61).
schuld diende te vormen, naderhand die beklaagde heeft veroordeeld, op zich geen grand tot
twijfel omtrent de onpartijdigheid van de rechter kan opleveren.
(58) Arrest Saraiva de Carvalho t. Portugal van
22 april 1994. Zie ook, in tuchtzaken, het arrest Diennet t. Frankrijk van 26 sept. 1995, dat
aanneemt dat het feit dat drie van de zeven leden van de tuchtafdeling van nationale raad van
de Orde van Geneesheren, die uitspraak doet op
verwijzing, deel hadden genomen aan de, door de
Raad van State vernietigde, beslissing van die afdeling over dezelfde tekortkomingen die aan dezelfde geneesheer ten laste waren gelegd.
(59) Arrest Bulut t. Oostenrijk van 22 feb.
1996, Reu.trim.dr.h., p. 627, opm. MARTENS, P., "La
tyrannie de l'apparence".
(60) Arrest Diennet t. Frankrijk van 26 sept.
1995. Men kan de verbazing begrijpen in de commentaar op die beslissing : '1a notion
d'impartialite n'est plus vraiment ce qu'elle etait!"
(LAMBERT, P., "LaCour europeenne·des droits de
l'homme -1996", J.T.D.E., 1996, p. 35.)
(61) Arrest Thomann t. Zwitserland van 10
juni 1996. Ret Hofheeft vastgesteld dat het een
rechter betrof die tweemaal in dezelfde hoedanigheid zitting had gehouden, en niet de opeenvolgende uitoefening van verschillende rechtsprekende functies door dezelfde magistraat.
Bovendien zou de verplichting om de samenstelling van het rechtscollege te wijzigen, de beklaagde die verstek heeft gegeven bevoordeligen t.o.v. de beklaagden die van bij de opening
van hun proces zijn verschenen en tevens de
rechtsgang vertragen, wat moeilijk te verenigen valt met de inachtneming van de redelijke
termijn. In zijn arrest De Haan t. Nederland van
26 aug. 1997 heeft het Hof evenwel in tegenge-
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Ret Europees Rof he eft in dezelfde zin
geoordeeld dat de omstandigheid dat een
personeelslid van de getuige ten laste ..zitting heeft in een strafjury, artikel6.1 niet
schendt, daar "les apprehensions (du requerant) quant a l'impartialite du tribunal qui l'a juge ne sauraient passer pour objectivement justifiees". Voor het Rof
impliceert het feit dat een rechter een van
de getuigen persoonlijk kent, immers niet
noodzakelijkerwijs dat die rechter een gunstig vooroordeel zal hebben jegens diens getuigenis (62).
11. Ret Europees Rof st~lt, "aux fins
de I' article 6, § 1er, l'impartialite doit
s'apprecier selon une demarche subjective, essayant de determiner laconviction personnelle de tel juge en telle
occasion, et aussi une demarche objective amenant a s'assurer qu'il o:lfrait des
garanties suffisantes pour exclure a cet
egard tout doute legitime". De objectieve
beoordeling "consiste done a se demander si independamment de la conduite
personnelle du juge, certains faits
verifiables autorisent a suspecter
l'impartialite de ce dernier. En la matiere, meme les apparences peuvent
revetir de !'importance. 11 y va de
la confiance que les tribunaux d'une
societe democratique se doivent d'inspirer aux justiciables, a commencer,
au penal, par les prevenus. Doit done
se recuser tout juge dont on peut legitimement craindre un manque
d'impartialite. 11 en resulte que pour
se prononcer sur !'existence, dans une affaire donnee, d'une raison legitime de reouter chez un juge un defaut d'impartialite,
l'optique de l'accuse entre en ligne de
compte mais ne joue pas un rOle decisif (63).
L'element determinant consiste a savoir si
les apprehensions de !'interesse peuvent
stelde zin uitspraak gedaan door, met zes stemmen tegen drie, te beslissen dat de rechter die
kennisneemt van een beroep in verzet tegen de
beslissing die hij bij verstek heeft gewezen, niet
objectief onpartijdig is. Zie de afwijkende mening van rechter VAN DIJK onder het arrest, Recueil des arrets et decisions, 1997-IV, p. 1397 e.v.
en LAMBERT, P., "La Cour europeenne des droits
de l'homme- annee 1997", J. T.D.E., 1998, p. 41.
(6-2) Arrest Pullar t. Verenigd Koninkrijk van
10 juni 1996, § 40. Zie·KuTY. F., "Le droit a un
proces penal equitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 1996 - chronique de jurisprudence", J.L.M.B., 1998, p. 153.
(63) Zie reeds arrest Piersack t. Belgie van 1
okt. 1982, § 31.
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passer pour objectivement justifiees" (64).
Onlangs heeft het Hof die rechtspraak nog
bevestigd. Ze lijkt dus goed vast te staan
(65).

Wanneer het Hof vaststelt dat "pour
maintenir la confiance dans l'independance
et l'impartialite d'un tribunal, les apparences peuvent revetir de !'importance" gaat het
toch na of de verzoekende partij, wegens die
schijn "pouvait nourrir des doutes objectivement fondes quant a l'independance et a
l'impartialite du tribunal" (66).
Het Hof overweegt dat indien een
"situation peut susciter chez le prevenu des
(64) Arresten Hauschildt t. Denemarken van
24 mei 1989, §§ 46 en 48; Thorgeir Thorgeirson
t. IJsland van 25 juni 1992, §§ 49 en 51; Fey
t. Oostenrijk van 24 feb. 1993, § 30; Padovani
t. Italie van 26 feb. 1993, § 27; Saraiva de Carvalho t. Portugal van 22 april 1994, § 35; Remli
t. Frankrijk van 23 april 1996, § 46; Gregory
t. Verenigd Koninkrijk van 25 feb. 1997, § 45.
(65) Arrest Inca! t. 'furkije van 9 juni 1998, dat
een schending van artikel6.1 vaststelt wegens de
samenstelling van het hof van de Staatsveiligheid
te Izmir. Het Hofherinnert er eerst aan dat "en
la meme matiere, les apparences peuvent revetir de !'importance. n y va de la confiance que les
tribunaux d'une societe democratique se doivent d'inspirer aux justiciables, a commencer, au
penal, par les prevenus." Het voegt er evenwel
aan toe dat "pour se prononcer sur !'existence
d'une raison legitime de redouter dans le chef
d'une juridiction un defaut d' independance ou
d'impartialite, le point de vue de I'accuse entre en
ligne de compte mais sans pour autantjouer un
role decisif. L'element determinant consiste a
savoir si les apprehensions de !'interesse peuvent passer pour objectivement justifiees" (§ 71).In
casu "le requerant pouvait legitimement redouter que par la presence d'un juge militaire
dans le siege de la cour de sfuete de l'Etat d'Izmir,
celle-ci ne se laissat indfunent guider par des considerations etrangeres a la nature de sa cause".
Zie ook het arrest Gautrin e.a. t. Frankrijk van
20 mei 1998.
(66) Arrest Findlay t. Verenigd Koninkrijk van
25 feb. 1997, § 76. In zijn nochthans eensluidende mening onder het eenparig gewezen arrest, heeft rechter De Meyer toch erop gewezen
dat "une fois de plus, il est fait reference, dans sa
motivation, aux 'apparences'. 'Ibut d'abord, je voudrais observer que la Cour n'avait nul besoin
de s'appuyer sur des 'apparences', puisqu'il
existait en l'espece suffisamment d'elements convaincants pour lui permettre de conclure que le
systeme de cour martiale (. .. ) n'etait pas acceptable. En outre, je soulignerais que, par principe, nous ne devrions jamais nous prononcer sur
Ia base d"apparences' et qu'en particulier, nous ne
devrions pas nous laisser impressionner par elles pour decider si un tribunal est, ou n' est pas,
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doutes sur l'impartialite du juge" en zelfs
indien die twijfels "se comprennent", "on ne
saurait pour autant les considerer comme
objectivement justifies dans tous les cas : la
reponse varie suivant les circonstances de
la cause" (67). Het Hofwijst er uitdrukkelijk op dat "le simple fait, pour un juge,
d'avoir deja pris des decisions avant le
proc?~s ne peut passer pour justifier en soi
des apprehensions relativement a son impartialite et que ce qui compte est l'etendue et la nature des mesures adoptees par
le juge avant le proces" (68).
In een geval waar de voorzitter van een
rechtbank, voor wie beklaagden die minderjarig waren ten tijde van de feiten, terechtstonden, en die ook voorzitter was geweest van een assisenhof in hoger beroep
dat tegen een meerderjarige medebeschuldigde een zware veroordeling had
uitgesproken, heeft het Hof dezelfde criteria gehanteerd en beslist dat de vrees van
de verzoekers omtrent de onpartijdigheid
van de rechtbank waarvoor zij terechtstonden, objectiefverantwoord kon worden geacht. Niet aileen bevatte het arrest van het
assisenhof in hoger beroep tal van verwijzingen naar de verzoekers en naar hun respectieve rol bij de feiten, maar ook haalde
het arrest van de afdeling minderjarigen
dat hen had veroordeeld, talrijke passages aan uit de beslissing van het hof van
assisen in hoger beroep (69).
Ook in tuchtzaken, i.v.m. rechters die
mede hadden beslist over de wraking van
een van hun collega's, en die werden
gewraakt, heeft het Hof in aanmerking
independant et impartial. Nous avons eu tort de
la faire dans le passe en nous ne devrions plus le
faire a l'avenir." (Recueil des arri!ts et decisions,
1997-I, p. 286.)
(67) Arrest Hauscmldt t. Denemarken van 24
mei 1989, § 49.
(68) Arresten Fey t. Oostenrijk van 24 feb.
1993, § 30; Saraiva de Carvalho t. Portugal van
22 april 1994, § 35; Bulut t. Oostenrijk van 22 feb.
1996, § 34.
(69) Arrest Ferrantelli en Santagelo t. Italie
van 7 aug. 1996. Het Hofheeft ook beslist dat de
vrees van de verzoekers omtrent het gebrek aan
onpartijdigheid en onafhankelijkheid jegens de
met de vervolging belaste overheid, objectiefverantwoord waren wegens de doorslaggevende rol
van de officier "convocateur et confirmateur", aan
wie de !eden van de krijgsraad onderworpen waren (Arresten Findlay t. Verenigd Koninkrijk van
25 feb. 1997; Coyne t. Verenigd Koninkrijk van 24
sept. 1997 en Cable e.a. t. Verenigd Koninkrijk
van 18 feb. 1999).
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genomen dat het uitsluiten van die rechters uit alle beslissingen over die wrakingen het gehele tuchtstelsel verlamd zou
hebben. Maar ook hier wijst het Hof erop
dat tegen elk van die gewraakte rechters
alleen maar nagenoeg identieke redenen,
van algemene en abstracte aard, werden
aangevoerd en dat geen gewag werd gemaakt van concrete en bijzondere gegevens dat er bij hen gevoelens van wrok of
vijandigheid jegens verzoeker bestonden
(70).

12. Zoekend naar meer precieze criteria om het begrip onpartijdigheid van een
rechtbank te omschrijven, is rechter De
Meyer, in zijn eensluidende mening onder het arrest-Bulut, van oordeel dat "nous
devons tout d'abord (. .. ) ne pas nous gargariser d"apparences', comme nous le faisons trop souvent dans les motifs de nos arrets, mais simplement prendre en
consideration les realites de la procedure,
a la lumiere de ce que peut nous enseigner le bons sens. (. .. ) N'avons-nous pas,
dans certains de nos arrets, fait la part trop
belle a l'optique, forcement partiale et subjective, de l'accuse? Nous sommes-nous suffisamment interroges sur la justification objective et raisonnable de ses apprehensions?"
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tie werd door mr. Pierre Lambert als heilzaam omschreven (73). Zoals procureurgeneraal Jacques Velu beklemtoont, "en
privilegiant par trop les apparences d'une
bonne administration de la justice", heeft
de rechtspraak van het Europees Hof soms
<<COntribue a rendre plus difficiles les taches des juridictions et, par la, a compromettre la realite de la justice" (7 4). Professor Jacques Van Compemolle verheugt
er zich over "de voir la Cour assouplir, de
la sorte, la notion d'impartialite objective. Pour apprecier cette notion, les apparences sont certes importantes. Les realites de la justice le sont tout autant et
justifient que l'on ait egard, dans chaque
cas d'espece, aux repercussions que
l'exercice cumule de fonctions judiciaires a
pu entrainer non point tellement, subjectivement, dans l'esprit dujusticiable, mais,
en fonction d'une appreciation oJ::Uective, sur
1' aptitude effective du juge a juger impartialement" (75). Misschien is het, zoals Johan Callewart schrijft, "done moins sa conception de l'impartialite qui s'est assouplie,
en ScHAUS, A., "La Convention europeenne des
droits de l'homme - examen de jurisprudence
(1990 tot 1994)", R.C.J.B., 1995, p. 387, nr. 102;
KoERING-JOULIN, R., "Introduction generale", Les
nouveaux developpements du proces equitable au
sens de la Convention europeenne des droits de
l'homme, Brussel, 1996, p. 21; MATSCHER, F., "La
notion de 'tribunal' au sens de Ia Convention europeenne des droits de l'homme", ibid., p. 42 e.v.;
BARTHELEMY, J., «Les nouvelles frontieres du proces equitable>>, ibid., p. 120; CoHEN.JONATHAN,
"Conclusions generales", ibid., p. 177.

Het Europese Hof lijkt thans die weg te
volgen. Hoewel het zich bij de omschrijving van het begrip objectieve onpartijdigheid nog op schijn beroept, volstaat die
schijn niet meer. De loutere cumulatie van
ambten, ook al roept ze in de geest van de
beklaagde twijfels omtrent de onpartijdigheid op, kan geen schending van artikel 6
opleveren. Daarnaast moeten er, in elke
zaak afzonderlijk, concrete elementen bestaan waarmee die ongerustheid wordt versterkt (71).

(73) LAMBERT, P., "Vers un assouplissement de
la notion d'impartialite objective?", J.T., 1993, p.
390, die hieraan toevoegt : "force est de constater que par une interpretation aussi excessive des droits de defense de l'individu, la collectivitie risquait fort de se trouver, un jour, sans
defense."

13. Die evolutie in de rechtspraak van
het Europees Hof is aan de rechtsleer niet
onopgemerkt voorbijgegaan (72). Die reac-

(74) VELU, J., "Rapport de synthese", La mise
en oeuvre interne de la Convention europeenne des
droits de l'homme, Brussel, 1994, aanv., p. 16, nr.
18.

(70) Arrest Debled t. Belgie van 22 sept. 1994,
§§ 36 en 37, J.T., 1994, p. 755, opm. LAMBERT, P.,
"Les recusations conjointes dans Jes procedures
disciplinaires".
(71) Zie, in dezelfde zin, E.G., 11 sept. 1998,
J.T., 1999, p. 150, opm. LAGASSE, D., "Peut-on recuser un conseiller d'Etat? Qu'est-ce qu'un conseiHer d'Etat impartial?"
(72) VELU, J., en ERGEC, R., V "Convention europeenne des droits de l'homme", R.P.D.B., Aanv.
d. VII, Brussel, 1990, p. 314, nr. 553; ERGEC, R.,
0

(75) VAN CoMPERNOLLE, J., «Evolution et assouplissement de la notion d'impartialite objective", Rev.trim.dr.h., 1994, p. 444, nr. 12.
Zie CALEWART, J., "La Convention europeenne
des droits de l'homme en matiere penale", La justice penale et l'Europe, Brussel, 1996, p. 167, die
eveneens vaststelt dat "sous la pression notamment de l'arriere judiciaire dont souffrent tousles
Etats contractants, Ia Cour se montre de plus en
plus soucieuse de trouver un point d'equilibre entre I'attention a porter a l'efficacite et celle due,
non moins legitimement, aux formes et aux apparences. II reste que, par definition, tout equilibre est fait de reajustements continuels".
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que ses criteres d'appreciation qui se sont
enrichis : aux fonctions exercees par le magistrat, considerees sous l'angle des apparences, se sont ajoutes les actes qu'il a effectivement accomplis" (76). Moet men ten
slotte niet met rechter Paul Martens instemmen wanneer hij schrijft dat '1a regie
de l'impartialite du juge perd de sa valeur quand elle est etendue au-dela de ce
que sa raison d'etre exige"? (77)
14. Overigens denk ik niet dat uit dearresten van het Europees Hof betreffende de
tussenkomst van het O.M. in de cassatieprocedure kan worden afgeleid dat er een
terugkeer is naar louter organieke en vormelijke criteria (78). Het gaat niet om het
begrip onpartijdige rechtbank, maar eerder om de beginselen van gelijkheid van de
wapens en van het contradictoir karakter, wegens de rol van de advocaatgeneraal, die "conseille les juges quant a la
solution a adopter dans chaque espece et,
avec l'autorite que lui conferent ses fonctions, peut influencer leurs decisions dans
un sens soit favorable, soit contraire a la
these des demandeurs" (79). Volgens het
Europees Hof versterkte de deelneming van
de advocaat-generaal aan de beraadslaging van het Hofvan Cassatie, al was het
maar met raadgevende stem, de miskenning van die beginselen : '1e magistrat y a
dispose en effet, ffit-ce en apparence, d'une
occasion supplementaire d'appuyer ses conclusions en chambre du conseil, a l'abri de
la contradiction" (80).
D. Criteria
van objectieve onpartijdigheid.
15. Men heeft getracht om hieruit een bepaald aantal criteria te distilleren die het

(76) Op. cit., p. 166.
(77) MARTENS, P., "La tyrannie de l'apparence",
Rev.trim.dr.h., 1996, p. 655, nr. 18.
(78) Arresten Borgers t. Belgie, 30 okt. 1991,
Vermeulen t. Belgie, 20 feb. 1996, Van Orshoven t. Belgie, 25 juni 1997, J.J. t. Nederland, 27
maart 1998, K.D.B. t. Nederland, 27 maart 1998,
Reinhardt en Slimane-Kai:d t. Frankrijk, 31 maart
1998. Zie Cass. 1 april1998, P.98.0278.F, nr. 185,
en "Het Parket van Cassatie", plechtige openingsrede van proc.-gen. Piret, toen adv.-gen., voor
het Hofvan 1 sept. 1994.
(79) Arrest Reinhardt en Slimane-Kai:d, § 105.
(80) Arrest Vermeulen, § 34; arrest Borgers,
§ 28.
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begrip objectieve onpartijdigheid beter
omschrijven. Volgens rechter De Meyer
kan de cumulatie - zelfs een minimale
of louter vormelijke cumulatie - van
het ambt dat vervolgt en het ambt dat
vonnist niet worden toegestaan, de cumulatie daarentegen van, enerzijds, het
ambt dat vonnist, en, anderzijds, het
ambt dat onderzoekt, dat de voorlopige
hechtenis ofinvrijheidstelling, de telastlegging, de berechting of de buitenvervolgingstelling beveelt, zou aileen
kunnen worden toegestaan als het gaat om
"des actes purement preparatoires ou
preliminaires, par exemple en interrogeant un accuse ou des temoins, en recueillant des renseignements, en saisissant des
objets en rapport avec !'infraction, en
ordonnant des expertises". Inderdaad, "de
tels actes sont neutres en eux-memes et ne
suffisent certainement pas, comme tels,
pour supposer a priori qu'il resulte dans le
chef du juge qui les accomplit un prejuge,
dans un sens ou dans I'autre, au moment
dujugement sur le fond de !'affaire. La connaissance plus approfondie ainsi acquise
par le juge concerne est plutot un avantage qu'un inconvenient: il n'est pas mauvais que la justice soit rendue en connaissance de cause." (81).
Professor Paul Lemmens maakt een onderscheid tussen twee soorten situaties. In
de eerste situatie is het vonnisgerecht zelf
bevoegd om voorafgaande beslissingen te
nemen. In beginsel belet het Verdrag dat
niet, tenzij uit die beslissingen kan worden afgeleid dat de rechter zijn mening
heeft moeten vormen over de schuld van de
beklaagde. Het gaat hier om een cumulatie van bevoegdheden. In de tweede situatie verdeelt de wet de opdrachten onder
verschillende rechterlijke organen. In dat
geval mag de rechtzoekende verwachten
dat hij opeenvolgend niet alleen voor verschillende instanties zal verschijnen, maar
ook voor verschillende rechters. Dan gaat
het om een cumulatie van ambten. In dat
geval zou de niet-schending van artikel 6
de uitzondering zijn (82). Deze analyse
maakt weliswaar een onderscheid
tussen de hypotheses van "impartialite
(81) Gelijkluidende mening van rechter DE
MEYER, onder het arrest Bulut t. Oostenrijk, 22
feb. 1996, nrs. 13 tot 18.
(82) LEMMENS, P., "Quelques reflexions au sujet des garanties procedurales en matiere penale", La justice penale et l'Europe, Brussel, 1996,
p. 206.
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circonstantielle" en "impartialite structurelle" (83), maar geeft niet aan wanneer er
al dan niet sprake is van schending van het
Verdrag, meer bepaald in de tweede situatie.
16. Uit het geheel van de voormelde arresten van het Hof en van het Europees
Hof kan men trachten enkele aanwijzingen af te leiden om dat begrip objectieve onpartijdigheid in geval van cumulatie van
ambten nauwkeuriger te omschrijven.
Allereerst moet het gaan om een rechter die lid is van het vonnisgerecht en die
uitspraak moet doen over de gegrondheid
van een strafrechtelijke beschuldiging. Die
rechter moet reeds daadwerkelijk in dezelfde zaak opgetreden zijn. Dat optreden moet zijn gebeurd in een andere hoedanigheid, naar aanleiding van de
uitoefening van andere rechterlijke ambten. Tenzij het gaat om deelneming aan de
vervolging of de beschuldiging zelf, moet die
tussenkomst, om daadwerkelijk te zijn, van
die aard en zo ingrijpend geweest zijn dat
de magistraat zijn mening heeft moeten
vormen over de grond van de zaak, namelijk over de schuld van de beklaagde. Alleen onder die voorwaarden heeft die magistraat gewettigde twijfel bij de rechtzoekende kunnen wekken aangaande zijn
geschiktheid om hem op onpartijdige wijze
te berechten (84).
E. Toepassing op onderhavig geval.
17. Aldus blijkt dat alle gevallen waarvan het Hof en het Europees Hof hebben
moeten kennisnemen, betrekking hadden
op de vraag of het lid van een vonnisgerecht, dat de rechtzoekende daadwerkelijk moet berechten, hem op een objectief
onpartijdige wijze heeft berecht, ondanks
het feit dat hij reeds eerder in de zaak was
(83) MARTENS, P., op. cit., p. 641, nr. 2.
(84) In hun recente verzameling Droit euro·
peen, Parijs, 1999, p. 362, nr. 348, bespreken !'RADEL, J., en CoRSTENS, G., de rechtspraak van het
Hofvan Straatsburg en keuren ze de evolutie ervan goed. Daarbij beklemtonen oak zij "qu'a
l'heure actuelle, il faut vraiment que I'accuse
puisse nourrir des doutes objectivement fandes, manifestement tels, pour qu'il y ait atteinte
au principe d'impartialite ( ... ). La simple apparence ou possibilite d'un risque de partialite ne
suffit plus a condamner le cumul de fonctions (... ).
La Cour europeenne des droits de l'homme est
passee du stade des abstractions a celui des realites concretes."
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opgetreden. De vraag waarover het Hof in
de onderhavige zaak uitspraak moet doen,
is in feite verschillend. Hier wordt immers niet betwist dat de rechter reeds
daadwerkelijk in de zaak is opgetreden en
hierover moet ook niet meer worden geoordeeld. Wat de berechting van de grond van
de zaak betreft, gaat het evenwel om het
louter vormelijk optreden van een magistraat die niet kennisneemt van het geschil en dat ook niet mag doen. Hij heeft
een louter procedurele, praktische rol. Hij
vervangt een wettig verhinderde collega om
te voorkomen dat het proces nodeloos gerekt wordt\ of, in extreme gevallen, zelfs onmogelijk tot een goed einde kan worden gebracht. Zijn enige rol bestaat erin het
rechtscollege alleen op het ogenblik van de
uitspraak van de beslissing te vervolledigen. Het beperkt karakter van dat optreden blijkt uit de bewoordingen zelfvan het
arrest dat uitgesproken wordt in aanwezigheid van de rechtzoekende, die tevens ervan kan kennisnemen door overhandiging van een afschrift.
In feite is de krachtens art. 779, tweede
lid, Ger.W. aangewezen rechter, geen rechter die uitspraak moet doen over de gegrondheid van een strafrechtelijke beschuldiging in de zin van art. 6, § 1, E.V.R.M
(85). Zijn onpartijdigheid zou dus zelfs niet
in vraag moeten worden gesteld.
18. Die situatie kan, net als die welke tot
het arrest van 24 juni 1998 van het Hof
heeft geleid, bij de beklaagde weliswaar tot
enige verwarring aanleiding geven. In de
praktijk zouden dergelijke situaties dus
moeten vermeden worden, voor zover de
goede werking van het betrokken rechtscollege het toelaat (86). Maar die indruk
volstaat uiteraard niet om een schijn van
partijdigheid te wekken volgens de in de
rechtspraak vastgelegde criteria.
(85) Het Hofheeft zeer duidelijk aangegeven
dat het arrest gewezen is door de rechters die alle
terechtzittingen hebben bijgewoond van de zaak
waarover zij mede hebben beraadslaagd, en niet
door de rechters die, met toepassing van art. 779,
tweede lid, Ger.W., de beslissing hebben uitgesproken (Cass., 16 dec. 1997,A.R. P.97.0418.N, nr.
558).
(86) Te meer omdat het aldus samengestelde
hofvan beroep ditmaal, na uitspraak van de straf,
op vordering van het O.M., geen uitspraak kan
doen over de onmiddellijke aanhouding of, met
toepassing van art. 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, over de handhaving van de hechtenis, zonder art. 6.1 E.V.R.M te schenden.
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Uit de effectieve cumulatie van rechterlijke ambten kan objectief weliswaar soms
een schijn van partijdigheid afgeleid worden, maar dat is niet het geval wanneer het
slechts om een schijn van cumulatie gaat.
Niets belet de nationale gerechten uiteraard om een meer beschermende rechtspraak dan het Europees Hof aan te houden. In dit geval lijkt een dergelijke
handelwijze me geenszins verantwoord.

Conclusie : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.0738.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel : schending van de
substantiiHe dan wel op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen, alsook van de artikelen 780, 5°, en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek, krachtens welke
de vonnissen op straffe van nietigheid gedagtekend moeten zijn,
doordat het dictum van het bestreden arrest zegt : "Aldus berecht door : raadsheer Hauzeur, waarnemend voorzitter,
raadsheren Menestret en Laffineur, magistraten van de llde Kamer van het Hof
van Beroep te Brussel, die aan het beraad
hebben deelgenomen, en, gelet op de wettige verhindering van raadsheer Menestret, op 27 april 1998 gewezen tijdens de
openbare terechtzitting van voomoemde kamer, overeenkomstig de beschikking van 27
april 1998 van mevrouw de voorzitter en
met toepassing van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek",
terwijl voomoemd dictum geen melding
maakt van de datum waarop het arrest zelf
is gewezen, maar aileen van de datum
waarop in de openbare terechtzitting van
27 april 1998 kennis is gegeven van de wettige verhindering van raadsheer Menestret; uit die vermelding zelf niet kan worden afgeleid dat het bestreden arrest tevens
op voormelde datum is gewezen door de
llde Kamer van het Hofvan Beroep; het
bestreden arrest bijgevolg de substanti!He, dan wel op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen, alsook de artikelen 780, 5° en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt, in zoverre de arresten
van de hoven en rechtbanken krachtens
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voomoemde bepalingen op straffe van nietigheid gedagtekend moeten zijn :

Overwegende dat het bestreden arrest vermeldt dat het op 27 april 1998
in openbare terechtzitting is gewezen door de lle kamer van het Hof
van Beroep te Brussel, zitting houdende in correctionele zaken;
Dat diezelfde datum eveneens wordt
vermeld in het proces-verbaal van de
terechtzitting waarop het arrest is gewezen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel : schending van
de substantiele dan wel op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen en
van de artikelen 779, 782, 785, 786 en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel149 van de Grondwet, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging, en schending
van artikel 6.1 van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
doordat het bestreden arrest is gewezen door raadsheer van der Eecken, waarnemend voorzitter, ofschoon hij, enerzijds,
in strijd met artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, niet aile terechtzittingen
heeft bijgewoond, en, anderzijds, in de kamer van inbeschuldigingstelling als raadsheer zitting heeft gehouden tijdens de
onderzoeksprocedure, die betrekking had op
dezelfde zaak als die waarvan de llde kamer van het hof heeft kennisgenomen,
terwijl artikel 779 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat het vonnis, op straffe
van nietigheid, aileen kan worden gewezen door de rechters die alle zittingen over
de zaak hebben bijgewoond, behalve in het
geval dat een rechter wegens een gewettigde verhindering is vervangen; uit het bestreden arrest noch uit enig stuk van het
dossier kan worden afgeleid waarom raadsheer Menestret gewettigd is verhinderd; het
bestreden arrest, wat dat betreft, immers
alleen zegt dat raadsheer Menestret wettig verhinderd is en daartoe verwijst naar
de - niet ondertekende - beschikking die
mevrouw de voorzitter van het hofvan beroep, met toepassing van artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek, op 27 april1998
heeft genomen; uit voornoemde beschikking niet blijkt dat raadsheer Menestret
wettig was verhinderd, aangezien die
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beschikking de reden van de verhindering niet vermeldt, maar aileen het volgende zegt : "Overwegende dat raadsheer
M .. Menestret wettig is verhinderd om de
uitspraak bij te wonen van het vonnis, aan
het beraad waarvan hij heeft deelgenomen overeenkomstig artikel 778 van het
Gerechtelijk Wetboek"; het bestreden arrest daarenboven voornoemde verhindering niet kon vaststellen door te verwijzen naar een niet ondertekende beschikking, zo:q.der artikel 782 van het
Gerechtelijk Wetboek te schenden, het bestreden arrest bijgevolg de substanWile dan
wel op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen, alsook de artikelen 779,
782, 785, 776 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 149 van de Grondwet en artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden
schendt; het recht van verdediging en inzonderheid het recht van eiseres op een eerlijk proces voor een onafhankelijke rechterlijke instantie beletten dat een
magistraat die als onderzoeksmagistraat
van een zaak heeft kennisgenomen, in
welke hoedanigheid dan ook zitting houdt
in een vonnisgerecht; dat beginsel door zowel de hoven en rechtbanken van de Belgische rechterlijke orde als door de Commissie voor de rechten van de mens en het
Europees Hof van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden ruimschoots
is vastgelegd; artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek de voorzitter van het hof van
beroep weliswaar de mogelijkheid biedt om
een wettig verhinderde magistraat te vervangen, maar de voorzitter van dat rechtscollege niet machtigt om een vervangend
magistraat aan te wijzen, die reeds in een
onderzoeksgerecht zitting heeft gehouden; het bestreden arrest dat gewezen is
door een magistraat die reeds als
onderzoeksmagistraat van de zaak kennis heeft genomen, bijgevolg de bij artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden voorgeschreven onafhankelijkheid en onpartijdigheid
miskent, de artikelen 779 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent en voornoemd artikel6.1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden schendt :

Overwegende dat, enerzijds, de beschikking van de voorzitter, die niet
van valsheid wordt beticht, vaststelt
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dat "de raadsheer Menestret wettig
verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het arrest aan het beraad
waarvan hij heeft deelgenomen overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek" en dat de raadsheer van der Eecken wordt aangewezen om de raadsheer Menestret te
vervangen bij de uitspraak van het
arrest; dat de minuut van die
beschikking is ondertekend door mevrouw Closset-Coppin, eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel; dat het bestreden arrest bevestigt
dat de raadsheer van der Eecken het
arrest op 27 april 1998 heeft uitgesproken in openbare terechtzitting "gelet op het feit dat de raadsheer Menestret wettig verhinderd is (... )
overeenkomstig de beschikking van
mevrouw de Eerste Voorzitter";
Dat aldus is voldaan aan de vereisten van artikel 779, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek; dat bovendien niet wordt vereist dat voornoemde
beschikking van de voorzitter de reden aangeeft waarom de raadsheer
Menestret wettig verhinderd was;
Overwegende dat, anderzijds, uit de
stukken van de rechtspleging blijkt dat
raadsheer van der Eecken op 12 september 1996 deel uitmaakte van de
kamer van inbeschuldigingstelling, die
uitspraak gedaan heeft over het hager beroep van eiseres tegen de beschikking van de raadkamer van 2 mei
1996 van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Nijvel, waarbij zij naar de
correctionele rechtbank werd verwezen;
Overwegende dat voornoemde magistraat niet heeft deelgenomen aan
het beraad van het bestreden arrest,
zodat zijn loutere aanwezigheid ter zitting op het ogenblik van de uitspraak,
overeenkomstig artikel 779, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, geen gewettigde twijfel kon wekken aangaande de geschiktheid van het hof
van beroep om op onpartijdige wijze
uitspraak te doen; dat uit die omstandigheid alleen niet valt af te leiden dat
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de zaak van eiseres niet eerlijk is behandeld in de zin van artikel 6.1 van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden of dat haar recht
van verdediging is geschonden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel : schending van de
substantiele dan wel op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen, alsook van de artikelen 757, 783 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek en van artikel6.1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden,
doordat het arrest vermeldt dat er in
openbare terechtzitting is vastgesteld dat
raadsheer Menestret wettig was verhinderd, ofschoon uit het zittingblad van 27
april 1998 niet blijkt dat er op de terechtzitting van 27 april 1998 van de elfde Kamer van het Hofvan Beroep te Brussel effectief is vastgesteld dat voornoemde
raadsheer was verhinderd; de vermelding
in openbare terechtzitting van de wettige
verhindering van een raadsheer een proceshandeling is in de zin van artikel 783, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek; het bestreden arrest bijgevolg de substantiele dan wel
op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen alsook artikel 783 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, in zover~e yoornoemd artikel bepaalt dat het zittmgsblad de verrichte proceshandelingen moet
vermelden· het tevens artikel 757 van voornoemd wetboek schendt, in zoverre dat artikel bepaalt dat de vo~issen, b~houde1_1s
de bij de wet bepaalde mtzondenngen, m
openbare terechtzitting moeten worden gewezen· het daarenboven artikel6.1 van het
Europ~es Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden schendt, in zoverre de uitspra?k
van de vonnissen in openbare terechtZitting deel uitmaakt van de in het begrip eerlijk proces vervatte waarborgen;

Overwegende dat het arrest vermeldt dat het in openbare terechtzitting is gewezen door de llde kamer
van het Hofvan Beroep te Brussel, zitting houdende in correctionele zaken· dat het niet vaststelt dat de
raaclsheer Menestret verhinderd was
om die terechtzitting bij te wonen;
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Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel : schending van de
substantiele dan wel op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen, van artikel 149 van de Grondwet en van de artikelen 780, 3° en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek, miskenning van het algemee~
rechtsbeginsel van het recht van verdediging alsook schending van artikel6.1 van
het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
doordat het bestreden arrest niet antwoordt op de door eiseres regelmatig voor
het hof neergelegde conclusie,
terwijl : - eiseres op de bladzijden 13 en
14 van de samenvattende conclusie die zij
op de terechtzitting van de llde Kamer van
het Hof van Beroep te Brussel had neergelegd, betoogde dat de vaststelling door
het hof dat de koopakte van het pand, gelegen te 1410 Waterloo, rue du Menil24,
een bij de artikelen 196 en 197 van het
StrafWetboek strafbaar gesteld vals stuk
was artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden
schendt, op grond dat het bestreden arrest een dergelijke conclusie diende te granden op het beginsel van de autonomie van
het strafrecht ten aanzien van het burgerlijk recht en voornoemd beginsel diende toe
te passen; de toepassing van dat beginsel waarvan niet werd betwist dat het gegrdnd was, te dezen artikel6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden schendt; het bestreden arrest dat het beginsel van de autonomie van ~~t
strafrecht ten aanzien van het burgerhJk
recht toepast - noch impliciet noch rechtstreeks antwoordt op die verdediging; het
bestreden arrest bijgevolg de substantiele dan wel op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen en de artikelen
149 van de Grondwet en 780, 3° en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek schendt, het
algemeen rechtsbeginsel V!l!l het recht van
verdediging miskent en artikel6.1 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden schendt, - eiseres betoogde dat
het litigieuze stuk de vermelding "betaald
per cheque. Kwijting, behoudens inning"
bevatte; die vermelding verschilt van de
uitdrukking ''betaald per cheque"; de vermelding "betaald per cheque. Kwijting,
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behoudens inning" impliceert dat de litigieuze koopakte van 23 september
1987geen enkele vermelding bevat die niet
waarachtig is; de bewoordingen van het
stuk van essentieel belang zijn om te oordelen of er in de telastlegging wegens valsheid en gebruik van valse stukken sprake
is van verdraaiing van de waarheid; het bestreden arrest, waarin de verdraaiing van
de waarheid wordt vastgesteld, bijgevolg
niet de volledige litigieuze tekst van 23 september 1987, maar aileen de onvolledige
vermelding 'betaald per cheque" in aanmerking heeft genomen, zodat voornoemd
arrest de substanWHe dan wel op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen en de artikelen 149 van de Grandwet, 780, 3° en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent alsook artikel 6.1 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden schendt :

Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de gegevens van
de zaak, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat
eiseres in haar conclusie betoogde dat
het hof van beroep de beslissing dat de
litigieuze koopakte een bij de artikelen 196 en 197 van het Strafwetboek
strafbaar gestelde valsheid opleverde,
diende te gronden op het beginsel van
de autonomie van het strafrecht ten
aanzien van het burgerlijk recht, wat,
volgens haar, te dezen een schending
van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
tot gevolg had; dat de appelrechters,
met bevestiging van de motivering van
de eerste rechter, op die conclusie hebben geantwoord dat eiseres "vraagt dat
onderhavige zaak op grond van de artikelen 16, 17 en 18 van het Wetboek
van Strafvordering naar de burgerlijke rechter zou worden verwezen met
het oog op de bepaling van de juridische aard van de litigieuze akte van 23
september 1987; (. .. ) dat een dergelijk middel berust op een verkeerde opvatting omtrent de opdracht en de
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bevoegdheid van de strafgerechten;
dat de artikelen 17, 18 en 19 van de
wet van 17 april 1878 een prejudiciele exceptie invoeren, indien
de beklaagde zich beroept op een recht
van eigendom of een ander onroerend
zakelijk recht dat elk karakter van
misdrijf ontneemt aan de hem verweten akte; dat de rechtbank slechts
verplicht is de uitspraak uit te
stellen, als, enerzijds, de prejudiciele
exceptie gegrond is op een deugdelijk schijnende titel of op welbepaalde feiten van bezit (artikel
17, tweede lid, Sv.) en als, anderzijds,
de gestelde feiten elk karakter van
misdrijf blijken te ontnemen aan het
feit waarop de vervolging berust
(artikel17, derde lid, Sv.) (. .. ); dat het
aan (eiseres) ten laste gelegde misdrijf te dezen geen verband houdt met
de uitvoering van de litigieuze overeenkomst, maar bestaat in het sluiten zelf van die overeenkomst, zodat
de bovengenoemde bepalingen niet van
toepassing zijn; dat bijgevolg de opgeworpen prejudiciele exceptie moet
worden verworpen"; dat zij in hun eigen motivering daaraan hebben toegevoegd "dat, luidens artikel17, derde
lid, van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, de overgelegde titels of de gestelde feiten elk
karakter van misdrijf moeten ontnemen aan het feit waarop de vervolging berust (dat is te dezen de vermelding 'de verkoper erkent thans een
bedrag van een miljoen vijfhonderdduizend frank per cheque te hebben
ontvangen' in de koopakte); dat de
vraag wordt gesteld of die vermelding een valsheid in geschrifte oplevert; dat de juridische aard van delitigieuze akte, wat dat betreft, niet
terzake doet";
Dat de appelrechters aldus hun beslissing regelmatig met redenen hebben omkleed; dat zij niet verder hoefden te antwoorden op de conclusie van
eiseres betreffende de schending van
bovengenoemd artikel6, daar zij ten
gevolge van hun beslissing niet langer relevant was;

------.'--

Nr. 362

HOF VAN CASSATIE

Overwegende ten slotte dat
eiseres, nu zij, zoals te dezen,
ongehinderd tegenspraak heeft kunnen voeren over de door het openbaar
ministerie en de burgerlijke partijen
tegen haar ingebrachte gegevens, niet
kan aanvoeren dat haar zaak niet eerlijk is behandeld in de zin van bovengenoemd artikel 6.1 en evenmin dat
haar recht van verdediging is geschonden;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
Over het vijfde middel : schending van de
artikelen 149 van de Grondwet, 780, 3° en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 193,
195, 196 en 197 van het StrafWetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel
van de wettigheid van de misdrijven en de
stra:ffen, alsook schending van de artikelen 6.1 en 7 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden,
doordat het bestreden arrest, na het bestaan te hebben vastgesteld van een gift, te
dezen van een verborgen of "verdoken"
schenking, de argumentatie van eiseres,
volgens welke de omschrijving van de litigieuze akte van 23 september 1987 van
dien aard was dat zij aan het feit het karakter van misdrijf ontnam, in zijn geheel verwerpt; het bestreden arrest daarentegen oordeelt "dat de juridische
omschrijving van de verrichting in de zin
van het Burgerlijk Wetboek, te dezen, van
geen belang is"; dat de vaststelling van de
verdraaiing van de waarheid door het bestreden arrest echter steunt op de voorafgaande bewering dat eiseres een verborgen of verdoken schenking aan eiseres heeft
gekregen,
terwijl, eerste onderdeel : - het begrip
gift een juridisch begrip is, waarvoor de
burgerlijke rechtspraak sedert jaren strikte
criteria heeft vastgelegd; het bestreden arrest niet tegelijkertijd het bestaan van een
gift kon vaststellen en de toepassing kon
verwerpen van burgerrechtelijke rechtsregels waarop het begrip gift is gegrond, des
te meer daar het arrest het bestaan van de
vermeende gift niet vaststelt na het bestaan van de bestanddelen ervan te hebben vastgesteld; eiseres, om in haar conclusie uitvoerig gemotiveerde redenen, het
bestaan zelf van de zogenaamde gift heeft
betwist en daarentegen betoogde dat deli-
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tigieuze verrichting op zijn minst onder bezwarende titel is geschied, met name gelet op de wankele gezondheidstoestand van
wijlen de h. Bouvier die zich het vruchtgebruik van het pand had voorbehouden, en
dus als tegenprestatie voor de overdracht
van de naakte eigendom aan eiseres kon
verwachten dat deze hem na de verkoop
verder zou verzorgen; het bestreden arrest bijgevolg, nu het beweert rechtsregels uit het burgerlijk recht niet te willen
toepassen, op grond dat "in tegenstelling tot
wat de beklaagde in haar conclusie betoogt, de juridische omschrijving die aan de
verrichting kan worden gegeven in de zin
van het Burgerlijk Wetboek, te dezen, van
geen belang is", na het bestaan te hebben vastgesteld van een gift die onder het
mom van een verdoken schenking, en na
hieruit te hebben afgeleid dat er sprake
was van een door het StrafWetboek strafbaar gestelde verdraaiing van de waarheid, tegenstrijdige redenen opgeeft en zijn
beslissing bijgevolg niet regelmatig verantwoordt,

tweede onderdeel, eiseres in haar conclusie betoogde dat de vaststelling door de
burgerlijke rechter van een verborgen
schenking, in de eerste plaats tot gevolg
heeft dat de koopakte geldt als een schenking, ook al wordt die schenking betwist op
grond dat zij het voorbehouden erfdeel van
de wettelijke erfgenamen aantast; de gift in
laatstgenoemde, door het bestreden arrest in aanmerking genomen onderstelling, kan worden ingekort maar niet nietig is (de Belgische rechtspraak verschilt
wat dat betreft van de Franse rechtspraak,
die een dergelijke gift als nietig aanmerkt),
maar aileen wat het gedeelte betreft dat het
beschikbaar gedeelte te hoven gaat; de specifieke burgerrechtelijke sancties die het
wegmaken van de goederen van een nalatenschap - met inbegrip van een verborgen schenking - bestraffen, totaal verschillend zijn van de gevolgen van een
strafrechtelijke veroordeling wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse
stukken; die veroordeling ertoe strekt de
koopakte, die op voornoemde gift betrekking heeft of ze bevat, gewoonweg te doen
verdwijnen, onverminderd de gevolgen die
een strafrechtelijke veroordeling voor de betrokken personen zelf kan inhouden; eiseres, uitgaande van de vaststelling dat er
een wezenlijk verschil bestaat tussen de
burgerrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen van de vaststelling van een verborgen schenking die het voorbehouden erfdeel kan aantasten, betoogde dat haar
veroordeling, die aileen gestoeld was op
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strafrechtelijke criteria, ofschoon de burgerlijke rechtspraak de geldigheid van verborgen giften erkent en ze inkort ingeval zij
het voorbehouden erfdeel aantasten, artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden schendt; voornoemd artikel immers het recht van verdediging waarborgt en aldus het beginsel
van de wettigheid van de misdrijven en de
straffen bevat; het bestreden arrest dat beginsel heeft miskend, in zoverre het aan de
verborgen gift gevolgen heeft gehecht die
totaal verschillend waren van de burgerrechtelijke gevolgen ervan, door de grondregels van giften terzijde te laten, en eiseres wegens valsheid in geschrifte en
gebruik van valse stukken in de zin van het
Strafwetboek veroordeeld heeft :

Overwegende dat voor het bestaan
van valsheid in geschrifte en het gebruik ervan is vereist, enerzijds, dat
het geschrift enigermate tot bewijs
strekt van datgene wat erin is opgenomen of vastgesteld, dat wil zeggen
dat het zich aan de openbare trouw opdringt, zodat de overheid of particulieren die er kennis van nemen of aan
wie het wordt voorgelegd, kunnen
overtuigd worden van de waarachtigheid van de akte of het juridisch feit,
dat in het geschrift is vastgelegd, of gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten, anderzijds, dat door het met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden verdraaien van de waarheid, op een bij de wet bepaalde wijze
een nadeel kan worden berokkend,
hetzij door onjuiste vermeldingen, hetzij door het opzettelijk verzwijgen van
bepaalde gegevens in het geschrift;
Dat veinzing in een overeenkomst
als een strafbare valsheid kan worden aangemerkt, wanneer dat met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden gepleegde feit, op het ogenblik dat de akte werd opgemaakt, aan
openbare of privebelangen schade kon
berokkenen door het eventuele gebruik dat van de akte zou worden gemaakt;
Overwegende dat het arrest beslist
"dat de eerste rechter, wat de telastlegging B betreft (valsheid in
geschrifte en gebruik van valse stuk-
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ken), terecht erop heeft gewezen dat
uit de feiten van de zaak kan worden afgeleid dat wijlen de hr. Bouvier en (eiseres) klaarblijkelijk waren overeengekomen dat laatstgenoemde het bedrag van 1.500.000
frank nooit zou betalen aan de hr.
Bouvier; dat bijgevolg de in de koopakte vervatte vermelding betreffende
de betaling van dat bedrag de waarheid verdraait in de zin van artikel
196 van het Strafwetboek; ( ... ) dat
thans de vraag wordt gesteld of de
medecontractanten met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden handelden, toen op hun verzoek in
de koopakte de bewust valse vermelding werd opgenomen betreffende de
betaling van 1.500.000 frank; dat dient
te worden opgemerkt dat de litigieuze
notariele akte is opgemaakt op 23 september 1987; dat wijlen de hr. Bouvier, in een eigenhandig testament, dat
hij nauwelijks twee maanden later, namelijk op 18 november 1987, had opgemaakt, (eiseres) aanwees tot algemene legataris van zijn goederen en de
wil te kennen gaf zijn zoon Jean-Loup
binnen de bij de wet toegestane grenzen te onterven (waarbij hij, eigenaardig genoeg, zijn dochter Claude
over het hoofd zag); dat hij zich hiertoe onder meer beriep op de vriendschap en de hulp die hij van (eiseres)
gekregen had; dat de hr. Bouvier, na
vanaf februari
1985 zware
gezondheidsproblemen te hebben ondervonden, overleed op 11 maart 1988;
dat uit de aldus beschreven context
volgt dat de in de litigieuze akte van
23 september 1987 verborgen gift
klaarblijkelijk bedoeld was om (eiseres) buiten weten van de erfgenamen
te bevoordelen en aldus het voorbehouden erfdeel van de twee kinderen van de overledene op bedrieglijke
wijze aan te tasten; (eiseres) immers
hierdoor in staat was de bij de artikelen 843 en volgende van het Burgerlijk Wetboek opgelegde verplichtingen tot inbreng te omzeilen; dat die
verdraaiing van de waarheid door
veinzing wel degelijk een strafbare
valsheid in geschrifte is>4aar die akte

Nr. 362

HOF VAN CASSATIE

wel degelijk derden schade kon berokkenen door bewijs tegen hen op te leveren, en wel degelijk is opgemaakt
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden; dat bijgevolg (... )
de telastlegging B bewezen is";
Overwegende dat de appelrechters
aldus hun beslissing waarbij eiseres
veroordeeld wordt wegens valsheid in
geschrifte en gebruik van valse stukken (telastlegging B), regelmatig met
redenen hebben omkleed en naar recht
hebben verantwoord; dat bijgevolg de
in het middel bekritiseerde vermeldingen van het arrest betreffende het
bestaan van een verborgen ofverkapte
gift geen weerslag hebben op de wet.tigheid van die beslissing;
Overwegende dat eiseres niet is veroordeeld wegens een handeling of verzuim die op het ogenblik waarop die
handeling of dat verzuim plaatsvond,
geen misdrijf was volgens het nationale of internationale recht en dat
haar evenmin een zwaardere straf is
opgelegd dan die welke van toepassing was op het ogenblik van het misdrijf;
Overwegende, ten slotte, dat uit het
antwoord op het vierde middel volgt
dat eiseres, nu zij, zoals te dezen, ongehinderd tegenspraak heeft kunnen voeren over alle, door het openbaar ministerie en de burgerlijke
partijen tegen haar ingebrachte gegevens en zij door de dagvaarding op de
hoogte was van de haar ten laste gelegde feiten, niet kan staande handen dat de in het middel aangevoerde
bepalingen zijn geschonden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zesde middel : schend:ing van artikel149 van de Grondwet en van deartikelen 15, 16 en 17 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest de door eiseres opgeworpen prejudiciiHe exceptie verwerpt, waarin eiseres zich beriep op een
eigendomstitel van een pand in de zin van
artikel 17 van de wet van 17 april 1878 en
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hiertoe voornamelijk steunde op de redenen van de eerste rechter; ,
terwijl de eerste rechter, na de litigieuze
akte te hebben omschreven als een akte
van verkoop tegen verminderde prijs, vaststelt dat de burgerlijke partijen niet preciseren hoe de vaststelling van een hogere prijs dan de werkelijk betaalde prijs
hun nadeel heeft kunnen berokkenen en eiseres vrijspreekt; eiseres vaststelt dat de
omschrijving door de eerste rechter van de
litigieuze akte als een verkoop tegen verminderde prijs van dien aard is dat het aan
het feit elk karakter van misdrijf ontneemt;
het bestreden arrest zijn beslissing bijgevolg niet met redenen omkleedt en recht
had moeten doen op de door eiseres opgeworpen prejudiciele exceptie, waarin zij betoogde dat de omschrijving van de litigieuze akte van 23 september 1987 precies
van dien aard was dat het aan het feit elk
karakter van misdrijf ontnam; het bestreden arrest bijgevolg artikel 149 van de
Grondwet alsook de artikelen 15, 16 en 17
van de wet van 17 april1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering schendt :

Overwegende dat artikel149 van de
Grondwet geen verband houdt met de
relevantie van het op de conclusies gegeven antwoord, dat het enige is wat
bekritiseerd wordt; dat het middel, in
zoverre het is afgeleid uit de scherrding van voornoemde bepaling, faalt
naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat
krachtens artikel 17, derde lid, van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, de rechtbank
waarbij een prejudiciele exceptie aanhangig is gemaakt, welke gegrond is
op een deugdelijk schijnende titel, de
prejudiciele verwijzing aileen kan bevelen als die titel van dien aard is dat
hij elk karakter van misdrijf ontneemt
aan het feit waarop de vervolging berust;
Dat uit de bewoordingen zelfvan de
wet blijkt dat de prejudiciele exceptie niet kan worden aangenomen, wanneer, zoals te dezen, de aangevoerde titel zelf het ten laste gelegde feit
oplevert, op grand waarvan de vervolgingen zijn ingesteld;
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Dat, bijgevolg, de appelrechters wettig beslist hebben dat de door eiseres gestelde vraag de bij voornoemd
artikel 17 vereiste voorwaarden niet
vervulde;
Dat het middel, wat dat betreft, niet
kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe 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 eiseres in de kosten.
16 juni 1999- 28 kamer- Voorzitter :
de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Ph. Claeys,
Brussel.
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KAMER -

16 juni 1999

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRLJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- MIDDEL illTEENGEZET IN HET EXPLOOT VAN VERZET- GEVOLG.

2° VERZET- STRAFZAKEN- AARD -MIDDEL illTEENGEZETINHETEXPLOOTVANVERZET- VERPLICHTING OM TE ANTWOORDENGEVOLG.

1 o en 2° Het exploot van verzet is een
proceshandeling waarbij de verzetdoende
partij, enerzijds, haar verzet ter kennis
brengt van de tegenpartij en, anderzijds,
de zaak bij de rechtbank aanhangig
maakt, maar is geen conclusie die voor de
feitenrechter genomen wordt; laatstgenoemde hoeft bijgevolg niet te antwoorden op verweermiddelen die alleen in het

exploot van verzet worden aangevoerd (1).
(Art. 149 Gw. [1994].)
(ROUBERTOU T. SCHMITZ)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1363.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de stra:!Vordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiseres in het exploot van verzet betoogde dat zij had
gehandeld onder de fysieke en morele dwang van haar echtgenoot, wiens
uiterst gewelddadig gedrag werd vastgesteld en beklemtoond door de Correctionele Rechtbank te Aarlen en door
het Hof van Beroep te Luik;
Dat evenwel uit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat eiseres dat verweermiddel
heeft aangevoerd tijdens het voor het
hof van beroep op tegenspraak gevoerde debat;
Overwegende dat het exploot van
verzet een proceshandeling is waarbij de verzetdoende partij, enerzijds,
haar verzet aan de tegenpartij betekent en, anderzijds, de zaak bij de
rechtbank aanhangig maakt, maar
geen conclusie is die voor de feitenrechter genomen wordt;
Dat de rechter, bij gebrek aan conclusie, de schuldigverklaring van de
beklaagde regelmatig metredenen omkleedt, wanneer hij het in de bewoordingen van de wet omschreven feit bewezen verklaart;
(1) Cass., 26 maart 1985, AR. 9234, nr. 454; 18
april1985, A.R. 9067, nr. 492; 12 mei 1992, A.R.
5286, nr. 469.
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Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het onderzoek van
het middel het Hof zou verplichten tot
een onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 juni 1999 - 2• kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. C. Delait, Aarlen.
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KAMER -

16 juni 1999

1o CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- DUUR, BEGIN EN EINDE- BEGIN- BESLISSING BIJ VERSTEK T.A.V: DE BEKLAAGDE - GEWONE TERMIJN VAN VERZET- CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJKHEID.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG STRAFZAKEN
BEVOEGDHEID
POLITIERECHTBANK- DOD EN, SLAGEN EN
VERWONDINGEN TENGEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGEVAL- VERKEERSONGEVAL- BEGRIP.

3o CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- DUUR,. BEGIN EN EINDE - EINDE CASSATIEBEROEPVAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- ONTVANKELIJKHEID.
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4o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENAFSTAND- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ -ADVOCAAT- VOORWAARDEN.

5° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ- VERNIETIGING- ANDERE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- ZELFDE ONWETTIGHEID- GEVOLG.

6° VERWIJZING NA CASSATIE -

STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGCORRECTIONELE RECHTBANK EN HOF VAN BEROEP- ONBEVOEGDHEID- VERNIETIGINGGEVOLG.

1o Het cassatieberoep van de burgerlijke

partij tegen de beklaagde die jegens haar
bij verstek tot schadevergoeding is veroordeeld, is niet ontvankelijk indien het
is ingesteld tijdens de gewone verzettermijn van de beklaagde (1). (Art. 413,
derde lid, Sv.)
2° Het begrip "verkeersongeval" heeft zowel betrekking op een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en dieren of midde len van vervoer te land betrokken zijn,
die de openbare weg gebruiken, als op een
ongeval dat zich heeft voorgedaan op niet
openbare terreinen die evenwel openstaan voor een bepaald aantal personen
(2). (Art. 138, 6°bis Sv.; art. 5, 2°, wet 11
juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen houdende de versnelling en de modernisering van de strafrechtpleging.)
3° Behoudens het bij art. 40, vierde lid,
Taalwet Gerechtszaken bepaalde geval, en
bij overmacht, is het cassatieberoep dat
na het verstrijken van de in art. 373 Sv.
bepaalde termijn is ingesteld, laattijdig
en derhalve niet ontvankelijk (3). (Art.
373, derde lid, Sv.)
(1) Cass., 16 nov. 1992, A.R. 7451, nr. 165; zie
Cass., 25 juni 1967, A.R. P.96.1687.F, nr. 300; 21
okt. 1997, A.R. P.96.0986.N, nr. 418; 12 jan. 1999,
A.R. P.97.1406.N, nr. 14.
(2) Cass., 20 okt. 1998, A.R. P.97 .0851.F, nr.
447; 3 nov. 1998, A.R. P.96.0916.N, nr. 473; 24
maart 1999, A.R. P.97.1357.F, nr. 174.
(3) Cass., 29 okt. 1996, A.R. P.95.1099.N, nr.
405.
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4 o Het Hof slaat geen acht op de afstand
van het cassatieberoep van een burgerlijke partij, wanneer die afstand is gedaan door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie en
evenmin houder is van een bijzondere volmacht (4). (Art. 6 wet 6 feb. 1961 tot wijziging van de wetgeving inzake de vertegenwoordiging van de beklaagden, de
burgerlijk aansprakelijke partijen en de
burgerlijke partijen voor de strafrechtbanken; art. 420bis en 425 Sv.)
5° Vernietiging, op het cassatieberoep van

de burgerlijke partij, van de beslissing op
de burgerlijke rechtsvordering van laatstgenoemde, brengt de vernietiging mee van
de niet-definitieve beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van een andere
burgerlijke partij, die door dezelfde onwettigheid is aangetast (5).
6° Wanneer het Hof, op het cassatieberoep

van een burgerlijke partij, een arrest vernietigt, op grand dat het hof van beroep
en de correctionele rechtbank niet bevoegd zijn om van de aan de beklaagde
ten laste gelegde feiten kennis te nemen,
verwijst het de zaak naar de politierechtbank. (Impliciet.) (6)
(MALEMPREE, PERWEZ T. BOUTAY E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1528.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
I. Op de voorzieningen van de eisers Philippe Malempree en Isabelle
Perwez, burgerlijke partijen :
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
tegen de verweerder Yves Paquet, beklaagde, ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
(4) Cass., 25 okt. 1995, A.R. P.95.0721, nr. 453;
2 sept. 1997, A.R. P.96.1632.N, nr. 326).
(5) Cass., 21 nov. 1979, nr. 193.
(6) Zie Cass., 7 feb. 1995, A.R. P.93.1260.N, nr.
73, en de noot 2, ondertekend R.D., sub. Cass., 30
mei 1989, A.R. 3395, nr. 556.
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Overwegende dat het arrest ten
aanzien van die verweerder bij verstek is gewezen; dat de eisers op 9 november 1998, dat is v66r het verstrijken van de gewone verzettermijn,
cassatieberoep hebben ingesteld;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
tegen de overige verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Over het eerste middel :
Overwegende dat de verweerders,
bij een beschikking van 28 april 1997
van de raadkamer, naar de correctionele rechtbank zijn verwezen;
Overwegende dat, krachtens artikel137 van het Wetboek van Strafvordering, de politierechtbank kennisneemt van de overtredingen; dat,
krachtens artikel 138 van voomoemd
wetboek, zij bovendien, en onverminderd het recht van de procureur des
Konings om een opsporingsonderzoek
in te stellen of een gerechtelijk onderzoek te vorderen inzake wanbedrijven, kennisneemt van de in dat artikel opgesomde wanbedrijven;
Overwegende dat het huidige artikel 138, 6"bis, van het Wetboek van
StrafVordering, gewijzigd bij artikel5,
2°, van de wet van 11 juli 1994, bepaalt dat de politierechtbank kennisneemt "van de wanbedrijven omschreven in de artikelen 418 tot 420 van het
Strafwetboek, wanneer de doding, de
slagen of verwondingen het gevolg zijn
van een verkeersongevaf'; dat het geen
samenhang of onsplitsbaarheid meer
vereist met een overtreding van de
wetten of reglementen op de politie
van het wegverkeer;
Dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 juli 1994 blijkt
dat het begrip "verkeersongeval" in de
brede zin van het woord moet worden opgevat; dat het betrekking heeft
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zowel op een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn,
die de openbare weg gebruiken, als op
een dergelijk ongeval dat zich heeft
voorgedaan op terreinen die openstaan
voor het publiek en niet openbare terreinen die evenwel openstaan voor een
bepaald aantal personen;
Overwegende dat daaruit volgt dat
een ongeval waarbij middelen van vervoer te land, inzonderheid auto's, betrokken zijn en dat zich heeft voorgedaan op een niet openbaar terrein, dat
evenwel openstaat voor een bepaald
aantal personen, zoals een gesloten
omloop voor automobielwedstrijden die
evenwel toegankelijk is voor het publiek, een verkeersongeval is in de zin
van artikel 138, 6obis, van het Wethoek van Strafvordering, gewijzigd bij
de wet van 11 juli 1994;
Dat, bijgevolg, de correctionele rechtbank en het hof van beroep niet bevoegd waren om kennis te nemen van
de aan de verweerders ten laste gelegde misdrijven onopzettelijk doden
en onopzettelijke slagen ofverwondingen;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van de eiser
Securex Ziekenfonds, burgerlijke partij :
Overwegende dat eiser op 17 november 1998 tegen het bestreden arrest cassatieberoep heeft ingesteld :
Overwegende dat, behoudens het bij
artikel40, vierde lid, van de wet van
15 juni 1935 betreffende het gebruik
der talen in gerechtszaken bepaalde
geval en het geval van overmacht, het
cassatieberoep dat na het verstrijken van de in artikel 373 van het Wethoek van Strafvordering bepaalde termijn is ingesteld, laattijdig en derhalve
niet ontvankelijk is;
III. Op de voorzieningen van de overige eisers :
Overwegende dat de eiser Vincent
Lahaye, burgerlijke partij, afstand doet
van zijn voorziening;
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Dat het Hof geen acht slaat op de
afstand van de voorziening van een
burgerlijke partij, wanneer die afstand is gedaan door een advocaat die
geen advocaat is bij het Hof van Cassatie, en evenmin houder is van een
bijzondere volmacht;
Overwegende dat uit de processtukken niet blijkt dat de eisers hun voorziening hebben doen betekenen aan de
partijen waartegen zij ze hebben ingesteld;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
Overwegende, evenwel, dat de vernietiging op de voorzieningen van de
eisers Philippe Malempree en Isabelle Perwez, burgerlijke partijen, van
de beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen van laatstgenoemden, de vemietiging meebrengt van de
niet definitieve beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers Vincent Lahaye, Landsbond der
Christelijke Mutualiteiten en JeanMarc Humblet, die door dezelfde onwettigheid zijn aangetast;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel van de eisers Philippe
Malempree en Isabelle Perwez, dat
niet kan leiden tot ruimere cassatie,
vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet
over de strafvordering en over de vordering van de burgerlijke partij Securex Ziekenfonds; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt Philippe Malempree en Isabelle Perwez, ieder van
hen, in een vierde van de kosten van
hun voorziening; veroordeelt de verweerders sub I. 1 tot 6 in een twaalfde
van het overige van die kosten; veroordeelt Yves Dodement, Yves Paquet,
Marcel Cambron en Serge Van Ass, ieder van hen, in een vierde van de kosten van de voorzieningen van Vincent Lahaye, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en Jean-Marc
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Humblet; veroordeelt het Securex Ziekenfonds in de kosten van zijn voorziening; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Politierechtbank te Luik
(7).
16 juni 1999 - 2e kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Spreutels, advocaat-generaal -Advocaaten : mrs. Draps en Dion.

Nr. 365

1°, 2°, 3° en 4° De aan de rechter opgelegde bijzondere motiveringsplicht van de
keuze van de straf en de strafmaat, is niet
van toepassing wanneer de rechtbank uitspraak doet in graad van beroep, be halve
wanneer zij een verval van het recht tot
het besturen van een voertuig, een luchtschip of het geleiden van een rijdier uitspreekt (1); wanneer een cassatiemiddel
betoogt dat die vrijstelling van de
motiveringsplicht leidt tot discriminatie tussen de beklaagden naar gelang van
de rang van het rechtscollege dat hen in
laatste aanleg moet berechten, stelt het
Hof van Cassatie een prejudiciiHe vraag
aan het Arbitragehof. (Art. 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitragehof.)

Nr. 365
(AKREMI)

2e KAMER - 16 juni 1999
ARREST

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRLJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- KEUZESTRAFMAAT- VERVAL VAN HET RECHT TOT
STUREN- RECHTBANK DIE IN HOGER BEROEP
UITSPRAAK DOET DISCRIMINATIE ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE VRAAGVERPLICHTING VAN HET HOF VAN CAS BATIE.

2° STRAF- ANDERE STRAFFEN- VERVAL
VAN HET RECHT TOT STUREN- MOTIVERING
- KEUZE- STRAFMAAT- RECHTBANK DIE IN
HOGER BEROEP UITSPRAAK DOET- DISCRIMINATIE- ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE
VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE.

3o ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE- STRAF -VERVAL VAN HET RECHT
TOT STUREN- KEUZE - STRAFMAAT- MOTIVERING- RECHTBANK DIE IN HOGER BEROEP UITSPRAAK DOET- DISCRIMINATIE.

4o PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET
HOF VAN CASSATIE - STRAF- VERVAL VAN
HET RECHT TOT STUREN- KEUZE- STRAFMAAT- MOTIVERING- RECHTBANK DIE IN
HOGER BEROEP UITSPRAAK DOET- DISCRIMINATIE.

(7) Aldus verbeterd bij het arrest A.R.
P.99.0932.F van 8 sept. 1999 van het Hof.

(vertaling)

(A.R. P.99.0196.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 17 november 1998 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat artikel 195, laatste lid, van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 27
april1987 in verband met de motivering van de straffen, bepaalt dat de bijzondere motiveringsplicht die voornoemd artikel aan de rechter oplegt,
niet van toepassing is wanneer de
rechtbank uitspraak doet in graad van
beroep, behalve wanneer zij een verval van het recht tot het besturen van
een voertuig, een luchtschip ofhet geleiden van een rijdier uitspreekt;
Overwegende dat eiser betoogt dat
de aldus verleende vrijstelling van de
motiveringsplicht leidt tot een discriminatie tussen de beklaagden naar gelang van de rang van het rechtscollege dat hen in laatste aanleg moet
berechten; dat hij verzoekt om aan het

(1) Cass., 21 sept. 1993, A.R. 6755, nr. 363; 13
okt. 1993, A.R. P.93.0517.F, nr. 409.

----~-r___-=-~~---.-=--...:--
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Arbitragehof hieromtrent een prejudiciele vraag te stellen;
Overwegende dat er grond bestaat
om, overeenkomstig artikel 26, § 1,
van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof, de in het dictum geformuleerde prejudiciele vraag
aan dat hof te stellen;
Om die redenen, houdt de uitspraak
aan totdat het Arbitragehof bij wege van
prejudiciele beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de volgende vraag :
"Schendt artikel 195, derde lid, van het
Wetboek van Strafvordering, krachtens
hetwelk andere straffen dan het verval
van het recht tot sturen niet met redenen omkleed hoeven te worden, wanneer zij door de correctionele rechtbank in
graad van beroep worden uitgesproken,
en dat de rechtzoekenden derhalve aan
een andere regeling onderwerpt naar gelang van de rang van het rechtscollege
dat hen in laatste aanleg moet berechten, de artikelen 10 en 11 van de Grandwet?"; houdt de kosten aan.
16 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.

-----=-=-r .::r=
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ZAKEN- DESKUNDIGENONDERZOEK- RECHT
VAN VERDEDIGING.

4° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- DESKUNDIGENONDERZOEK- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER

1o De regel van openbare orde volgens welke
"na een eerste cassatieberoep een ander
cassatieberoep niet wordt toegelaten" is
van toepassing, ongeacht de redenen die
tot de verwerping van het eerste cassatieberoep hebben geleid (1) en ook al doet
hetzelfde arrest over beide cassatieberoepen uitspraak (2). (Art. 438 Sv.)

2°, 3° en 4° De bodemrechter oordeelt in
feite, mits hi} het recht van verdediging
eerbiedigt, of er al dan niet grand bestaat om een deskundigenonderzoek te bevel en; schending van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid alleen dat de bodemrechter het door een partij gedane bewijsaanbod heeft verworpen, op grand dat het
aangeboden bewijs niet noodzakelijk was
om tot zijn overtuiging te komen (3). (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)

(T.T.S. N.V. T. RENARD E.A.)

(A.R. P.99.0310.F)

Nr. 366
2e

KAMER -

16 juni 1999

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS
INGESTELD- VERWERPING VAN HET EERSTE
CASSATIEBEROEP- GEVOLG.

2° DESKUNDIGENONDERZOEK -

16 juni 1999- 2e kamer- Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. DeBruyn en
Van Ommeslaghe.
(1) Te dezen had eiseres, burgerlijke partij, op
dezelfde dag, nl. om 12 en om 14 uur, tegen dezelfde beslissing twee cassatieberoepen ingesteld. Uit de stukken waarop het Hofvermag acht
te slaan, bleek niet dat het eerste van die
cassatieberoepen was betekend aan de partijen tegen wie het was ingesteld.

STRAFZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- RECHT VAN
VERDEDIGING.

(2) Zie Cass., 27 mei l986,A.R. 467, nr. 601; 13
jan. 1999, A.R. P.99.0026.F, nr. 22; DECLERCQ, R.,
Beginselen van strafrechtspleging, 2e uitg., Antwerpen, 1999, p. 943, nr. 2224.

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- sTRAF-

(3) Cass., 22 feb. 1996, A.R. 94.0002.F, nr. 84;
5 april1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111; 10 feb.
1999, A.R. P.98.0826, nr. 74.
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Nr. 367

26

KAMER

-16 juni 1999

1° BLOEDPROEF -ANALYSE- KENNISGEVING VAN DE illTSLAGEN- VERZUIM- GEVOLG- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN HET
DESKUNDIGENVERSLAG.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- BEWIJSWAARDE- BLOEDPROEF -ANALYSE
- KENNISGEVING VAN DE illTSLAGEN VERZillM- GEVOLG- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG.

so

DESKUNDIGENONDERZOEK STRAFZAKEN- BLOEDPROEF -ANALYSEKENNISGEVING VAN DE illTSLAGEN VERZUIM- GEVOLG- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG.

1°, 2° en so De kennisgeving van de uitslagen van de bloedproef aan de persoon van wie bloed werd afgenomen, is
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; wanneer die kennisgeving niet is
geschied, verliest het deskundigenverslag
zijn wettelijke bewijswaarde niet, mits het
recht van verdediging geeerbiedigd werd
(1). (Art. 9 K.B. 10 juni 1959 betreffende
de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte.)
(DEMETS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0682.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over de middelen in hun geheel :
Overwegende dat de kennisgeving
van de uitslagen van het bloedonderzoek aan de persoon van wie bloed
werd afgenomen, als bepaald in artikel 9 van het koninklijk besluit van
(1) Zie Cass., 21 jan. 1998, A.R. P.97.1326.F, nr.
39.

Nr. 367

10 juni 1959, niet is voorgeschreven op
straffe van nietigheid; dat het
deskundigenverslag zijn wettelijke
bewijswaarde niet verliest, wanneer
die kennisgeving niet is geschied, op
voorwaarde evenwel dat het recht van
verdediging is geeerbiedigd;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat eiser "op de terechtzitting
van 3 december 1998, v66r het verstrijken van de bewaartijd van de venule in het laboratorium, erop werd
gewezen dat het openbaar ministerie van dat verslag geen kennis had
gegeven, zodat hij over de nodige tijd
beschikte om een tweede deskundigenonderzoek te doen verrichten; dat
hij het evenwel niet nuttig heeft geacht om gebruik te maken van het
hem krachtens artikel 10 van voornoemd koninklijk besluit verleende
recht; dat hij noch de regelmatigheid
van de verrichtingen noch de berekeningen van de deskundige heeft betwist";
Dat de appelrechters aldus hun beslissing dat eisers recht van verdediging niet is geschonden, naar recht
verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Gallant.

Nr. 368
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Nr. 368
2e KAMER- 16 juni 1999

1o DIEFSTAL EN AFPERSING- GEWELD
EN BEDREIGING- VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- CORRECTIONAIJSERING- GRENZEN.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT- AARD VAN
HET MISDRIJF - NIET CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD - RAADKAMER- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOF VAN BEROEPARREST HOUDENDE ONBEVOEGDHEIDSVERKLARING- GEVOLG.

go VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT
VERWIJZING -AFZONDERLIJKE BESCHIKKING
TOT HANDHAVING- REGELING VAN RECHTSGEBIED- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING- GEVOLG.

1o De in art. 472 Sw. omschreven diefstal
met geweld of bedreiging, gepleegd in de
bij art. 472 Sw. bepaalde omstandigheden, kan niet worden gecorrectionaliseerd, als het geweld of de bedreiging
hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte,
hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een
zware verminking tot gevolg heeft gehad (1). (Art. 47g, derde lid, Sw.; art. 2,
vierde lid, 3°, Wet Verzachtende Omstandigheden.)
2° Wanneer de raadkamer, met aanneming

van verzachtende omstandigheden, een
verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een misdaad die niet kan worden gecorrectionaliseerd, en het hof van beroep zich
onbevoegd heeft verklaard om van de
zaak kennis te nemen, regelt het Hof het
rechtsgebied door de beschikking van de
raadkamer te vernietigen en de zaak te
verwijzen naar de anders samengestelde
raadkamer van dezelfde rechtbank (2) (3).
(Art. 526 Sv.)
(1) Zie Cass., 22 mei 1990, A.R. 4500, nr. 555;
Cass., 17 dec. 1996, A.R. P.96.1427.N, nr. 512.
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go Vernietiging door het Hof, dat het rechtgebied regelt, van de beschikking tot verwijzing van de raadkamer, maakt de afzonderlijke beschikking tot handhaving
van de voorlopige hechtenis van de verdachte, die diezelfde dag door de voormelde raadkamer is gewezen, doelloos (4).
(Art. 26, § g, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. MATUSZWESKI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0694.F)

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied,
dat op 14 mei 1999 op de griffie van
het Hof is ontvangen en ... ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen, bij een beschikking van 18 december 1998, Stephan Matuszweski,
na aanneming van verzachtende omstandigheden, naar de correctionele
rechtbank verwezen heeft uit hoofde
van diefstal door middel van geweld of
bedreiging, met de omstandigheid dat
de schuldige gebruik gemaakt heeft
van een voertuig of enig ander al of
niet met een motor aangedreven tuig
om de diefstal te vergemakkelijken of
zijn vlucht te verzekeren, dat wapens
of op wapens gelijkende voorwerpen
zijn gebruikt of getoond of dat de
schuldige heeft doen geloven dat hij
gewapend was, dat het geweld of de
bedreiging hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid,
hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware
verminking tot gevolg hebben gehad,
en dat de feiten zijn gepleegd in een
staat van wettelijke herhaling;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Bergen zich in het arrest van
20 april 1999, dat is gewezen op het

(2) Zie noot 1.
(3) Zie Cass., 17 juni 1997,A.R. P.97.0628.F, nr.
277.

(4) Cass., 17 dec. 1996, vermeld in noot 1 hierhoven.
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hager beroep dat voornoemde beklaagde en het openbaar ministerie tegen het vonnis van 20 januari 1999
van de Correctionele Rechtbank te
Bergen hebben ingesteld, onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de
zaak, op grond "dat dergelijke feiten
aileen wettig gecorrectionaiiseerd kunnen worden, als het geweld of de bedreiging noch een ongeneeslijk lijkende ziekte, noch het volledig verlies
van het gebruik van een orgaan, noch
een zware verminking tot gevolg hebben gehad";
Overwegende dat tegen de beschikking van 18 december 1998 vooralsnog geen voorziening openstaat en dat
het arrest van 20 april 1999 in kracht
van gewijsde is gegaan; dat uit de tegenstrijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over rechtsmacht is
ontstaan dat de rechtsgang belemmert;
Overwegende dat de ten laste gelegde feiten de misdaad schijnen te
zijn die door de artikelen 56, 461, 468,
4 71, 4 72 en 4 73 van het Strafwetboek
gestraft wordt met twintig tot dertig
jaar opsluiting; dat artikel 2, derde lid,
3", van de wet van 4 oktober 1867 op
de verzachtende omstandigheden, gewijzigd bij de wetten van 6 februari
1985 en 11 juli 1994, bepaait dat, wanneer het een misdaad betreft als bedoeld in artikel 4 72 van voornoemd
wetboek die, met toepassing van artikel 4 73 van hetzelfde wetboek, gestraft wordt met twintig tot dertig jaar
opsluiting, de verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens verzachtende omstandigheden aileen kan worden bevolen als het geweld of de
bedreiging voor de getroffene geen andere gevolgen hebben gehad dan een
fysische of psychische ongeschiktheid; dat die feiten bijgevolg niet wettig gecorrectionaliseerd kunnen worden, als zij hetzij een ongeneeslijk
lijkende ziekte, hetzij het volledig verlies van een orgaan, hetzij een zware
verminking tot gevolg hebben gehad;

Nr. 369

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van 18 december 1998
van de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Bergen, waarbij de verdachte naar de correctionele rechtbank is verwezen; zegt dat
de op dezelfde dag gewezen beschikking van de raadkamer, waarbij de
voorlopige hechtenis van de verdachte
wordt gehandhaafd, doelloos is geworden; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van voornoemde beschikkingen; verwijst de zaak naar de anders samengestelde raadkamer van Eerste Aanleg te Bergen.
16 juni 1999 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

Nr. 369
1e KAMER - 17 juni 1999

1° AMBTENAAR- ALLERLEI -AMBTENAAR
VAN FINANCii']N- VERZOEK TOT INZAGE VAN
EEN GERECIITELIJK DOSSIER- OPENBAAR MINISTERIE- MACIITIGING VAN DE PROCUREURGENERAAL- DELEGATIE - DRAAGWIJDTE.

2° OPENBAAR MINISTERIE -

AMBTENAAR VAN FINANCffiN- VERZOEK TOT INZAGE
VAN EEN GERECIITELIJK DOSSIER- MACIITIGING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- DELEGATIE - DRAAGWIJDTE .

3o ZEGEL (MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN) - AANSLAG OF INVORDERING-AMBTENAAR VAN FINANCffiNVERZOEK TOT INZAGE VAN EEN GERECHTELIJK DOSSIER - OPENBAAR MINISTERIE MACHTIGING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL
- DELEGATIE - DRAAGWIJDTE.

1°,2° en 3° Een machtiging ofopdracht tot
inzage van een gerechtelijk dossier wordt,

Nr. 369
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in de regel, gegeven door de procureurgeneraal aan een ambtenaar van financien die met de aanslag of de invordering van belastingen belast is. De
procureur-generaal kan die macht delegeren aan de andere leden van het openbaar ministerie; in dat geval wordt dat
lid van het openbaar ministerie vermoed
de delegatie daartoe van de procureurgeneraal ontvangen te hebben (1). (Art.
211, § 1, Wetboek van de met het Zegel
Gelijkgestelde Taksen.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. DANIELS)

Advocaat-generaal De Riemaecker heeft
in substantie gezegd :
Het cassatieberoep is uitsluitend gericht tegen de beslissing van het Hof van
Beroep te Antwerpen waarbij de vordering met betrekking tot de verworpen aftrek van voorbelasting op fictieve facturen verworpen werd omdat die was gegrond
op een onwettig bewijs, daar aan de inzage van het strafdossier op 12 september 1980 door de hoofdcontroleur bij de administratie van de B.T.W niet de vereiste
machtiging van de procureur-generaal voorafging.
Eiser verwijt aan de appelrechters te
hebben geoordeeld dat voor de inzage, door
een ambtenaar belast met de zetting en /of
invordering van de belasting, van stukken van een strafdossier een voorafgaandelijke en uitdrukkelijke machtiging door
de procureur-generaal dient te zijn verleend, zonder rekening te houden met het
feit dat de procureur-generaal die macht
aan de magistraten van het parket van eerste aanleg kan delegeren, en dat die machtiging kan worden gegeven zonder dat hieraan een verzoek van de betrokken
administratie moet voorafgaan en zonder
dat rle ambtenaar dient na te gaan of de
vorderende magistraat daartoe delegatie heeft ontvangen van de procureurgeneraal.
Vooraleer deze stelling in rechte na te
gaan, dient vastgesteld te worden dat de
grond van niet-ontvankelijkheid van het
eerste middel, opgeworpen door verweerder, moet worden verworpen. Het middel
roept immers wel een schending in van artikel211, § 1, van het Wetboek van de met
(1) Zie aangehaa!de rechtsleer en rechtspraak
in cone!. van het O.M.
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het Zegel Gelijkgestelde Taksen, bepaling die een algemene draagwijdte heeft en
van toepassing is op de vereiste machtiging van de procureur-generaal.
Het bestreden arrest heeft vastgesteld
dat de hoofdcontroleur verzocht werd tot inzage van het strafdossier bij kantschrift van
12 september 1980, gegeven door een
substituut-procureur des Konings te Antwerpen.
Nu het vaststaat dat krachtens hoger
vermeld artikel211, § 1, derde lid, het aan
de procureur-generaal (of de auditeurgeneraal) toekomt de machtiging te verlenen voor inzage van akten, stukken, registers en bescheiden of inlichtingen in
verband met een gerechtelijke procedure,
rijst de vraag of de procureur-generaal die
machtigingsbevoegdheid kan delegeren aan
andere leden van het openbaar ministerie ofniet, en, bijgevolg, ofhet lid van het
openbaar ministerie die die machtiging
heeft verleend, wordt vermoed de delegatie daartoe van de procureur-generaal te
hebben ontvangen?
Uw Hof heeft tot nu toe desbetreffend
geen uitspraak gedaan.
Volgens de rechtsleer is de delegatie van
die machtigingsbevoegdheid tussen leden
van het openbaar ministerie van hetzelfde
ressort mogelijk (2). De eerste machtiging in dat verband dateert van 1927 (3).
Verweerder laat gelden dat de bevoegdheid inzake machtiging tot inzage van stukken van een strafdossier in fiscale zaken
exclusief aan de procureur-generaal werd
toegekend, en dat dergelijk exclusief karakter, mede ingegeven door de toezichtsfunctie van de procureur-generaal, zich verzet tegen een delegatie van de bedoelde
bevoegdheid.
Deze stelling kan moeilijk gevolgd worden. Het feit dat de procureur-generaal een
toezicht uitoefent op alle leden van het
openbaar ministerie van zijn rechtsgebied, overeenkomstig artikel148 Ger.W.,
staat los van de mogelijke delegatie van
(2) L. HUYBRECHTS, "Hernieuwde fiscale strafrecht en enkele aktuele problemen", T.RR., 1983,
37.
(3) R.P.D.B., yo "tarifen matiere criminelle",
nr. 371; uiteenzetting van procureur-generaal E.
de le Court op de p!ecbtige terechtzitting van het
Hofvan Beroep te Brusse! op 2 sept. 1963, "La
communication des dossiers repressifs par le
procureur-general", Brussel, Bruylant, 1963.
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sommige bevoegdheden. Een delegatie verhindert niet dat een toezicht desbetreffend nog mogelijk is.
Roewel de mogelijkheid tot delegatie van
bedoelde bevoegdheid niet uitdrukkelijk ingebouwd is in de wetteksten, berust zij
nochtans, m.i., op het principe van de inrichting van het openbaar ministerie, meer
bepaald op het basisprincipe dat alle opdrachten van het openbaar ministerie bij
het hof van beroep, het arbeidshof, de hoven van assisen alsmede de rechtbanken
binnen een rechtsgebied, door artikel143,
tweede lid, van het Ger.W., aan de
procureur-generaal van dat rechtsgebied
zijn toegewezen.
Die wetsbepaling maakt derhalve de delegatie mogelijk, en brengt met zich mee
dat, ingeval een machtiging of opdracht tot
inzage van een strafdossier wordt gegeven door een lid van het openbaar ministerie aan een ambtenaar van de fiscus, dit
lid vermoed wordt de nodige delegatie daartoe van de procureur-generaal te hebben
ontvangen.
Bij een arrest gewezen op 8 oktober 1996
(4), omtrent de bevoegdheid in strafzaken van de procureur-generaal om, bij toepassing van artikel155, tweede lid, Ger.W.,
in geval van samenhang de magistraat aan
te wijzen die de strafvordering zal uitoefenen, heeft uw Rof gesteld dat die aanwijzing blijkt uit het optreden zelfvan de
magistraat van het openbaar ministerie en
dat het de rechtbank niet toekomt die aanwijzing te onderzoeken.
Die rechtspraak kan, m.i., eveneens toepassing vinden op onderhavig geval.
De ambtenaar belast met de zetting en/of
invordering van de belasting, die bij kantschrift van een magistraat van het openbaar ministerie, inzonderheid een parketmagistraat van eerste aanleg, opdracht
ontvangt om inzage te nemen van een
strafdossier, of een deel ervan, moet niet
nagaan of de vorderende magistraat daartoe delegatie heeft ontvangen van de
procureur-generaal. Ret algemeen belang
vereist immers dat zo snel mogelijk bijkomende onderzoeken zouden kunnen plaats(4) Cass., 8 okt. 1996, AR. nr. P.96.0087.N, nr.
365; deze rechtspraak werd bevestigd bij een arrest van 26 mei 1999, A.R. nr. P.99.0597.F.

vinden die nodig zijn ingevolge de feiten die
uit het dossier blijken (5).
Ret eerste middellijkt mij in zoverre gegrond, en de andere grieven kunnen niet
tot ruimere cassatie leiden.

Conclusie : vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het verzet van verweerder tegen het dwangbevel van
22 april 1982 gegrond werd verklaard en
uitspraak werd gedaan over de kosten.
ARREST

(A.R. C.97.0223.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel211, § 1, al. 1 en 3
van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen ingevoerd door het Regentbesluit van 25 november 194 7 en gewijzigd door het Regentbesluit van 20 februari
1950, artikel1 van de Wet van 28 juli 1938
tot verzekering van de juiste he:ffing van belastingen, zoals gewijzigd door artikel 34
van de wet van 20 augustus 1947, artikel
125 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het Tarief in Strafzaken, en voor zoveel als nodig van artikel 1380, lid 2, van het Gerechtelijk
Wetboek, en van artikel 59, § 1, van de wet
van 3 juli 1969 tot invoering van het Wethoek van de belasting over de toegevoegde
waarde,
doordat het arrest, na vermeld te hebben dat de heer W. Van der Steen, optredend voor de administratie van de bijzondere belastingsinspectie, na een eerste
kennisneming van het besproken strafdossier "als gevolg van de kantschriften van
23 en 27 augustus 1979", vaststelt dat bij
kantschrift nummer 38.083/79 van 12 september 1980, gegeven door de Reer E.
Schram, substituut Procureur des Konings
te Antwerpen, de heer W. Van der Steen,
(5) Zie Cass., 20 juni 1986, A.R. nr. 5001, nr.
663, waarbij het Hof oordeelde dat de procureurgeneraal een machtiging tot inzage van een strafdossier wettig kon verlenen voor de beeindiging van het onderzoek teneinde het fiscaal
bestuur in staat te stellen tot richtige hefting en
invordering van de verschuldigde belastingen over
te gaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - r ______:]_-=
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hoofdcontroleur bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, ter beschikking gesteld van de bijzondere belastingsinspectie,
district Antwerpen A, verzocht werd tot inzage van het strafdossier (notitienummer
38.038179);
En beslist dat voor zulke inzage een voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toelating
door de Procureur-generaal dient te zijn
verleend bij toepassing van artikel211, al.
1 en 3 van het wetboek van der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, en nu in casu
zulke toelating niet werd gegeven toen de
Heer W. Van der Steen op 12 september
1980 inzage nam van het strafdossier, het
dwangbevel dient te worden vernietigd in
de mate de invordering van de verworpen aftrek op fictieve facturen berust op een
onwettig bewijs, op grond van de motieven dat:
'1n het op 22 april 1982 door de Heer W.
Van der Steen, Hoofdcontroleur bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen ter beschikking gesteld van de
bijzondere belastingsinspectie, district Antwerpen A", opgesteld proces-verbaal wordt
onder meer gesteld :
"Na vergelijking van de facturen uitgereikt door Regnier Josephus (totaal bedrag 162.729 frank), het hoek voor inkomende facturen gehouden door of voor
Daniels Frans en de door hem ingediende
BTW-aangiften, heb ik vastgesteld dat de
BTW aangerekend op voornoemde facturen, en dit ten belope van 162.729 frank, in
gezegde periodieke BTW aangiften als aftrekbare belasting werd opgenomen. Op 12
september 1980 heb ik inzage genomen van
een pro justitia van 2 juni 1980 opgesteld
door de Heer onderzoeksrechter F. Van de
Velde van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen houdende verhoor van
Regnier Josephus. Er werd mij tot inzage
van het dossier verzocht bij kantschrift
nummer 38.038/79 van 12 september 1980
gegeven door de Heer E. Schram, substituut van de Heer Procureur des Konings te
Antwerpen."
( ... )

Hoewel voor de wet van 4 augustus 1986
(B.S. 20 augustus 1986) - het zogenaamde
"charter van de belastingsplichtige"- de
belastingsambtenaren bijstand mochten
verlenen aan het parket of de onderzoeksrechter bij huiszoekingen, plaatsopnemingen, inbeslagnemingen, ondervragingen,

--~

- - - ·- - - - - - - - - -
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e.d.m., kan de inzage van een (bepaald onderdeel) van een strafdossier niet als technische bijstand begrepen worden en diende
voor zulke inzage ook voor voormelde wet
een voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toelating door de procureur-generaal verleend te zijn (crf. artikel211, alinea 1 en 3
van het wetboek van de met Zegel Gelijkgestelde Taksen).
Nu in casu zulke toelating niet gegeven werd toen de Heer W. Van der Steen op
12 september 1980 inzage nam van de verklaring die J. Regnier op 2 juni 1980 aflegde ten opzichte van de onderzoeksrechter F. Van de Velde, berust de invordering
van 162.729 frank BTW op een onwettig
bewijs en dient het dwangbevel in die mate
vernietigd te worden,

terwijl de Procureur-generaal, aan wie
het krachtens de in het arrest aangeduide
wetsbepalingen behoort de vereiste toelating te geven voor de inzage, door een ambtenaar belast met de zetting en/of invordering van de belasting, van stukken van
een strafdossier, deze macht aan de magistraten van het parket van eerste aanleg kan delegeren.
Deze toelating ook kan gegeven worden zonder voorafgaand verzoek van de betrokken administratie.
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt
dat de Heer W. Van der Steen, hoofdcontroleur bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, een ambtenaar was
belast met de zetting en/of invordering van
de belasting over de toegevoegde waarde.
En terwijl het bestreden arrest de aangevochten beslissing tevens steunt op de
overweging dat in het op 22 april 1982 door
de fiscale ambtenaar opgestelde procesverbaal wordt vastgesteld dat de verbaliserende ambtenaar tot inzage van het strafdossier werd verzocht bij kantschrift
nummer 38.038/79 van 12 september 1980
gegeven door de Heer E. Schram, substituut Procureur des Konings; dat aan deze
vaststelling van de verbaliserende ambtenaar wettelijke bewijswaarde toekomt tot
bewijs van het tegendeel.
En terwijl dezelfde toelating tot inzage
van de stukken van een strafdossier door
de Procureur-generaal ook mag gegeven
worden krachtens artikel 125 van het Koninklijk Besluit van 26 december 1950 houdende het Tarief in Strafzaken, welke bepaling tevens een toepassing uitmaakt van
artikel 1380 van het Gerechtelijk
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Wetboek, met dezelfde mogelijkheid tot delegatie aan de magistraten van de parketten van eerste aanleg.
En terwijl het verzoek, aan de genoemde
ambtenaar door een substituut-procureur
des Konings gericht, noodzakelijk de toelating impliceert om inzage te nemen van
het in het kantschrift aan geduide strafdossier.
Ret de ambtenaar, die bij kantschrift van
een magistraat van een parket van eerste aanleg opdracht ontvangt om inzage te
nemen van een strafdossier of een deel ervan, niet behoort na te gaan of de vorderende magistraat daartoe delegatie heeft
ontvangen van de Procureur-generaal,

zodat het arrest het recht van mededeling of toelating tot inzage van een strafdossier door de door de Procureur-generaal
gedelegeerde magistraten van de parketten van eerste aanleg miskent, en slechts
met schending van artikel 125 van het koninklijk besluit van 26 december 1950 houdende het Tarief in Strafzaken, en van het
in het arrest vermelde artikel211, § 1, alinea 1 en 3 van het Wetboek de met het zegel gelijkgestelde taksen heeft kunnen beslissen dat de in het dwangschrift
vastgestelde fiscale inbreuk op een onwettig bewijs berust (schending van al de in
hoofde van het middel aangeduide wettelijke bepalingen) :

Over de door verweerder opgeworpen grond van niet- ontvankelijkheid van het middel : inzake de helasting op de toegevoegde waarde is
alleen artikel 1 van de wet van 28 juli
1938, zoals gewijzigd hij artikel 34 van
de wet van 20 augustus 1947, toepasselijk:
Overwegende dat v66r de inwerkingtreding van artikel 93quaterdecies van het BTW-wethoek, ten tijde
van de litigieuze feiten het als geschonden aangewezen artikel211, § 1,
van het Wetboek van de met het Zegel Gelijkgestelde Taksen dat de weergave was van het eveneens als geschonden aangewezen artikel 1 van de
wet van 28 juli 1938, van toepassing
was op de vereiste toelating van de
procureur-generaal tot inzage en afschrift van het strafdossier in verhand met de plichten die volgen uit de
BTW-wetgeving;
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Dat die wetshepaling een algemene
draagwijdte heeft ongeacht het wethoek waarin zij is opgenomen en weergegeven;
Dat in het Wethoek van de met het
Zegel Gelijkgesteld Taksen immers artikel 211 is opgenomen onder titel XVI
''Bepaling welke gemeen is aan alle helastingen";
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat, krachtens artikel 211, § 1, eerste lid, van het Wethoek van de met het Zegel Gelijkgestelde Taksen, de hestuursdiensten
van de Staat, met inhegrip van de parketten, gehouden zijn, wanneer zij
daartoe verzocht worden door een
amhtenaar van een der rijkshesturen
helast met de aanslag in of de invordering van de helastingen, hem alle in
hun hezit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaatsing,
van alle in hun hezit zijnde akten,
stukken, registers en om het even
welke stukken inzage te verlenen en
hem alle inlichtingen, afschriften of
uittreksels te laten nemen welke de
bedoelde amhtenaar nodig acht ter
verzekering van de aanslag in of de
heffing van de door de Staat geheven
helastingen;
Dat, krachtens artikel 211, § 1,
derde lid, van dit wetboek, evenwel
van de akten, stukken, registers en hescheiden of inlichtingen in verhand
met gerechtelijke procedures geen inzage mag verleend worden, zonder uitdrukkelijke toelating van de
procureur-generaal of de auditeurgeneraal;
Dat de procureur-generaal die
macht kan delegeren aan de andere leden van het openhaar ministerie;
Overwegende dat in het geval dat
een toelating of opdracht tot kennisname van een gerechtelijk dossier
wordt gegeven door een lid van het
openhaar ministerie aan een amhtenaar van financien die met de
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aanslag of de invordering van BTW
belast is, dit lid van het openbaar ministerie vermoed wordt de delegatie
daartoe van de procureur-generaal ontvangen te hebben;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. op 12 september 1980 door de
substituut-procureur des Konings E.
Schram opdracht werd gegeven aan W.
Van der Steen, hoofdcontroleur bij de
administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, om kennis te nemen van het dossier G.V.B.;
2. op dezelfde datum door die ambtenaar kennis werd genomen van dit
dossier;
3. alsdan er nog geen toelating gegeven was door de procureur-generaal;
Dat het arrest op grond daarvan het
verzet van verweerder tegen het
dwangbevel van 22 april 1982 met betrekking tot de daarin gevorderde
BTW van 162.729 frank en de daarmee overeenstemmende boete van
325.458 frank gegrond verklaart;
Dat het aldus artikel 211, § 1, van
het Wetboek van de met het Zegel Gelijkgestelde Taksen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het tweede middel niet tot ruimere cassatie kan leiden;
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verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
17 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Wauters - Geli}kluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en Geinger.
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KAMER-

17 juni 1999

1° AMBTENAAR- ALLERLEI -AMBTENAAR
VAN FINANCIEN- VERZOEK TOT INZAGE VAN
EEN GERECHTELIJK DOSSIER- MACHTIGING
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- VERVANGING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- VEREISTEN.

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AANSLAG OF INVOKDERING -AMBTENAAR VAN FINANCIENVERZOEK TOT INZAGE VAN EEN GERECHTELIJK DOSSIER MACHTIGING VAN DE
PROCUREUR-GENERAAL- VERVANGING VAN
DE PROCUREUR-GENERAAL- VEREISTEN.

3o OPENBAAR MINISTERIE -

AMBTENAAR VAN FINANCIEN- VERZOEK TOT INZAGE
VAN EEN GERECHTELIJK DOSSIER- MACHTIGING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- VERVANGING VAN DE PROCUREUR-GENERAALVEREISTEN.

4 o OPENBAAR MINISTERIE -

BTWWETBOEK- INZAGE VAN EEN GERECHTELIJK
DOSSIER- MACHTIGING VAN DE PROCUREURGENERAAL OF DE AUDITEUR-GENERAAL- 'IERMEN PROCUREUR-GENERAAL OF AUDITEURGENERAAL- BEGRIP.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dit het verzet van verweerder tegen het dwangbevel van 22 april 1982 met
betrekking tot de daarin gevorderde
BTW van 162.729 frank en de daar- 5o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALLERLEI- BTWmee overeenstemmende boete van
WETBOEK- INZAGE VAN EEN GERECHTELIJK
325.458 frank gegrond verklaart en
DOSSIER- TOELATING VAN DE PROCUREURuitspraak doet over de kosten; beveelt ·
GENERAAL OF DE AUDITEUR-GENERAAL- 'IERdat van dit arrest melding zal worMEN PROCUREUR-GENERAAL OF AUDITEURden gemaakt op de kant van het geGENERAAL- BEGRIP.
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daar- 1°, 2° en 3° Een machtiging of opdracht tot
omtrent aan de feitenrechter over;
inzage van een gerechtelijk dossier wordt,
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in de regel, gegeven door de procureurgeneraal aan een ambtenaar van financien die met de aanslag of de invordering van BTW belast is. Bij verhindering
van de procureur-generaal kan een ander lid van het parket-generaal hem vervangen; in dat geval wordt de procureur·
generaal vermoed verhinderd te zijn, en
die vervanging is niet aan de controle van
de rechter onderworpen (1). (Art. 93quaterdecies, § 1, derde lid, W.B.T.W.)
4° en 5° Artikel93quaterdecies, § 1, derde

lid, van het BTW-wetboek, dat ingevoerd
werd bij de wet van 22 december 1989,
bepaalt dat geen inzage mag worden verleend van de akten, stukken, registers en
bescheiden of inlichtingen in verband met
gerechtelijke procedures zonder uitdrukkelijke machtiging van de procureurgeneraal of de auditeur-generaal; in die
wetsbepaling bedoelen de termen
procureur-generaal of auditeur-generaal
de functie van procureur-generaal of
auditeur-generaal (2). (Art. 93quaterdecies, § 1, derde lid, W.B.T.W.)
(VERDUYCKT
T. BELGISCHE STAAT -MIN. V. FINANCIEN)

Advocaat-generaal De Riemaecker heeft
in substantie gezegd :
Het eerste middel heeft, net als het
cassatieberoep in de zaak C.97.0223.N, betrekking op de problematiek van de bevoegdheid inzake machtiging tot inzage van
de stukken van een strafdossier in fiscale
zaken die aan de procureur-generaal (of de
auditeur-generaal) wordt toegekend.
In onderhavig geval gaat het om een
machtiging tot inzage van stukken van een
strofdossier die verleend werd door de eerste advocaat-generaal, "voor" de procureurgeneraal.
In het tweede onderdeel van het eerste
middellaat eiser gelden dat de bevoegdheid inzake machtiging tot inzage van een
strafdossier, geregeld in casu bij artikel 1,
§ 1, van de wet van 28 juli 1938 tot verzekering van de juiste heffing van belastin(1) Zie aangehaalde rechtspraak in concl. van
het O.M.
(2) Zie noot 1.
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gen, zoals gewijzigd bij de wet van 20 augustus 194 7 en 93quaterdecies van het
BTW-wetboek, werd toegekend aan de
procureur-generaal met uitsluiting van alle
andere parketmagistraten en dat, behoudens verhindering en voor zover de continui:teit van de openbare dienst zulks vereist, de machtiging tot inzage van het
dossier slechts kan worden verleend door de
magistraat die tot procureur-generaal werd
benoemd door de Koning, en dat bijgevolg de machtiging verleend door een andere magistraat dan de in functie zijnde
procureur-generaal slechts regehnatig is indien wordt vastgesteld dat de procureurgeneraal op het ogenblik van de aanvraag
verhinderd was en dat de continui:teit van
de openbare dienst de onmiddellijke afgifte van de gevraagde machtiging vereiste.
De bevoegdheid inzake machtiging tot 'inzage van stukken van een strafdossier in
fiscale zaken is aan het ambt, niet aan de
persoon van de procureur-generaal of
auditeur-generaal toevertrouwd, hetgeen
meebrengt dat een lid van een parketgeneraal een ander lid kan vervangen, zonder dat een machtiging nodig is.
Dit berust op het principe van de eenheid en ondeelbaarheid van het openbaar
ministerie, hetgeen de appelrechters terecht in aanmerking nemen (bladzijde 2 en
3 van het bestreden arrest).
Dit principe werd bij arresten van 30 oktober 1973, 28 juli 1989 en 8 mei 1990
reeds vastgelegd omtrent de aanwezigheid van het openbaar ministerie op terechtzittingen (3). Uw Hofheeft in dat verband gesteld dat alle magistraten van het
parket bij een rechtscollege het ondeelbare openbaar ministerie bij dat gerecht
vormen (4).
Bij een arrest gewezen op 9 maart 1989,
betre:lfende de magistraat van het openbaar ministerie die, in civiele zaken, zijn
advies geeft aan de feitenrechter, heeft uw
(3) Cass., 30 okt. 1973 (A. C., 1974, 255); 28juni
1989, A.R. 7443, nr. 636; 9 mei 1990, A.R. nr.
8276, nr. 528.
(4) Zie ook Cass., 8 mei 1979 (A.C., 1979,
1069) : de procureur de Konings en zijn substituten vervullen ondeelbaar het ambt van het
openbaar ministerie bij de commissie tot bescherming van de maatschappij, gevestigd in het arrondissement.
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Hof gesteld dat "het beginsel van de eenheid en de ondeelbaarheid van het openbaar ministerie, vastgelegd in de artikelen 138 en 764 tot 768 Ger.W., toestaat dat
de magistraat die het advies uitbrengt niet
noodzakelijk diegene hoeft te zijn die de debatten heeft bijgewoond (5).
De leden van het parket-generaal handelen immers in de naam van de procureurgeneraal, en ondertekenen hun stukken
derhalve met de vermelding "voor" de
procureur-generaal.
Die wettelijke werkwijze vloeit voort,
m.i., niet enkel uit artikel138 Ger.W., maar
tevens uit artikel 144 van dat wetboek,
waarbij wordt bepaald dat de procureurgeneraal wordt bijgestaan door advocatengeneraal of substituten van de procureurgeneraal of substituten-generaal.
Uit wat voorafgaat blijkt derhalve dat het
eerste, tweede en derde onderdeel van het
eerste middel niet kunnen aangenomen
worden, nu de appelrechters op grond van
de redenen betreffende de ondeelbaarheid
van het openbaar ministerie, hun beslissing over de machtiging tot inzage van het
gerechtsdossier naar recht hebben verantwoord. (.. .)
Conclusie : verwerping.
ARREST

(A.R. C.97.0300.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als uolgt :
schending van artikelen 25, 102, 107 van
de Grondwet, zoals van kracht v66r haar
coordinatie op 17 februari 1994, 33, 149,
154, 159 van de gecoordineerde Grandwet van 17 februari 1994, 137, 138,
139,140, 143, 144, 146, 148 van het Gerechtelijk Wetboek, 1 van de Wet van 17
april1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering,
271 van het Wetboek van Strafvordering,
1, § 1 van de wet van 28 juli 1938 strekkende tot het waarborgen van een juiste
heffing van de belastingen, zoals gewij(5) Cass., 9 maart 1989, A.R. 8090 en 8321, nr.
385.
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zigd bij wet van 20 augustus 194 7 en
93quaterdecies van het BTW-wetboek, zoals ingevoegd bij wet van 22 december 1989
en zoals van kracht v66r de inwerkingtreding van de wet van 28 december 1992,
evenals van het algemeen rechtsbeginsel
van de scheiding der machten en van het
algemeen rechtsbeginsel van de continu'iteit van de openbare dienst,
doordat het Hofvan Beroep te Antwerpen bij het bestreden arrest van 10 maart
1997 besluit tot de regelmatigheid van de
machtigingen, verleend aan verweerder, tot
inzage van het strafdossier d'Andrimont en,
met bevestiging van het vonnis a quo, eisers vordering, strekkende onder meer tot
het van nul en generlei waarde verklaren
van het dwangbevel, dat op 14 april 1992
lastens hem werd uitgevaardigd, ongegrond verklaart met overname van de redenen van de eerste rechter, die terzake besliste "dat de eisende partij eveneens ten
onrechte in conclusie voorhoudt dat de toelating tot inzage en kopie van het gerechtelijk dossier in kwestie uitsluitend door de
procureur-generaal in persoon kan worden verleend volgens de bepalingen van aile
in voege zijnde fiscale wetten, terwijl de toelatingen in kwestie werden ondertekend
voor de procureur-generaal, de eerste
advocaat-generaal" (stukken 2, 3 en 4 verwerende partij);

"dat waar artikel1 Wet 28/07/1938, gewijzigd door artikel34 Wet 20/08/1947, een
toelating vanwege de procureur-generaal
eist, hiermee niet de persoon, maar wel de
functie van procureur-generaal wordt bedoeld;
dat indien de wetgever werkelijk de persoon van de procureur-generaal had bedoeld, deze dit uitdrukkelijk in de wet zou
voorzien hebben, wat niet het geval is;
dat de procureur-generaal krachtens artikel143 Ger.Wb. alle opdrachten uitoefent van het openbaar ministerie, maar dat
hij terzake van de toekenning van de machtigingen op grond van artikel1 Wet 28/07/
1938 - een materie die van zuiver administratieve aard is - handelt als orgaan
van de uitvoerende macht (Gent, 13/04/
1984, 302-322, nr. 84/185, bekrachtigd door
Cass., 20/06/1986);
dat bijgevolg niet uitsluitend de
procureur-generaal in persoon bevoegd is
om toelating tot inzage en kopie te verlenen, doch wel de functie van de procureurgeneraal wordt bedoeld;
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dat de voor elke openbare dienst vereiste continui:teit zich verzet tegen elke andere interpretatie, daar er anders over beslissen zou betekenen dat geen enkele
toelating kan worden gegeven als een
procureur-generaal afWezig is wegens ziekte
of vakantie of overleden is;
dat ook niet telkens client bewezen te
worden door de verwerende partij dat de
procureur-generaal afWezig was, nu, zoals hierboven werd vermeld, de procureurgeneraal handelt als orgaan van de uitvoerende macht en het grondwettelijk
beginsel van de scheiding van machten zich
verzet tegen een beoordeling door de rechtbank van de beoordeling van zijn beslissing terzake en de rechtbank evenmin de
door de procureur-generaal toegestane
machtigingen voor de doeleinden van taxatie mag toetsen;
dat de eerste advocaat-generaal dan ook
niet is opgetreden krachtens een delegatie, doch wel als waarnemend procureurgeneraal, dus uit hoofde van de functie die
hij op dat ogenblik waarnam;
dat uit het voorgaande blijkt dat het
bewijsmateriaallastens de eisende partij
dan ook op een rechtmatige wijze door de
administratie werd bekomen",
en na zelf te hebben overwogen :
"dat de eerste rechter om de oordeelkundige redenen van het bestreden vonnis die
niet weerlegd worden bij beroepsconclusie
en die het hof hierbij herneemt terecht de
vordering, zoals in hoofdorde gesteld, als
ongegrond heeft afgewezen;
dat het hof, voor zoveel als nodig, hieraan toevoegt dat de bevoegdheid van de
eerste advocaat-generaal om uit naam van
de procureur-generaal inzage te verlenen
aan de ambtenaren van het fiscaal bestuur
in een strafdossier berust op de eenheid en
ondeelbaarheid van het openbaar ministerie;
dat deze ondeelbaarheid gekenmerkt
wordt door de ontstentenis van onderscheid
of splitsing tussen alle magistraten van die
instelling, welke door de wet gemachtigd
zijn een ambtelijke handeling te verrichten bij een bepaald gerecht; dat de magistraten binnen de perken van hun wettelijke attributies nimmer uit eigen naam
doch uit naam optreden van het parket
waaraan zij verbonden zijn;
dat alle leden die deel uitmaken van het
parket-generaal de vertegenwoordigers zijn
van de procureur-generaal en handelen in
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zijn naam; de vervolgingen die zij instellen, conclusies die zij nemen en alle handelingen die zij stellen gebeuren uit naam
van de procureur-generaal;
inderdaad dat de continui:teit en de universaliteit van de bescherming van de gemeenschap, welke die opdracht rechtstreeks
en persoonlijk aan het openbaar ministerie heeft toevertrouwd, de permanentie in
de actie impliceert alsof deze het feit ware
van een enkele bewuste wil;
dat de eerste rechter dan ook terecht op
grond van zijn overwegingen geoordeeld
heeft dat de wetgever in de wet van 28 juli
1938 de functie van procureur-generaal
heeft bedoeld en de administratie niet hoeft
te bewijzen dat de procureur-generaal afwezig was;
dat het aangevoerde middel dan ook elke
pertinentie miste,"
terwijl, ...
tweede onderdeel, het wellicht overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van de
scheiding der machten de rechterlijke
macht verboden is zich uit te spreken over
de opportuniteit of doelmatigheid van een
beslissing, genomen door een orgaan van de
uitvoerende macht binnen de perken van
zijn bevoegdheid,
Zulks de rechter evenwel niet kan verhinderen na te gaan of de bedoelde beslissing of handeling op regelmatige wijze is
totstandgekomen, d.i. met inachtneming
van de wettelijke en reglementaire voorschriften, en door het bevoegde orgaan
werd genomen, nu de hoven en rechtbanken overeenkomstig artikel 107 van de
Grondwet, thans 159 van de gecoordineerde
Grondwet van 17 februari 1994, de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten aileen toepassen in zoverre zij met de
wet overeenstemmen,
Zulks zelfs geldt ten aanzien van de nietreglementaire beslissingen van het bestuur en van de administratieve handelingen, ook al zijn zij van individuele aard,
Uit artikelen 1, § 1 van de wet van 28
juli 1938 tot verzekering van de juiste heffing van belastingen, zoals gewijzigd bij wet
van 20 augustus 1947, en 93quaterdecies
van het BTW-wetboek, volgt dat van de akten, stukken, registers en bescheiden ofinlichtingen in verband met gerechtelijke procedures geen inzage mag worden verleend
zonder uitdrukkelijke toelating van de
procureur-generaal of de auditeur-generaal,
Deze bevoegdheid werd toegekend aan de
procureur-generaal met uitsluiting van aile
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andere parketmagistraten, zijnde de magistraat onder wiens toezicht en leiding de
andere leden van het parket de strafvordering uitoefenen en die als dusdanig het
best geplaatst is om uit te maken of het
met het belang van het onderzoek verenigbaar is dat inzage van bepaalde stukken wordt verleend,
Zulks inhoudt dat, behoudens verhindering en voor zover de continui:teit van de
openbare dienst zulks vereist, de machtiging tot inzage van het dossier slechts kan
worden verleend door de magistraat die tot
procureur-generaal werd benoemd door de
Koning,
Uit een en ander volgt dat de machtiging, verleend door een ander magistraat
dan de in functie zijnde procureur-generaal,
slechts dan als regelmatig zal kunnen worden beschouwd wanneer wordt vastgesteld dat aan voornoemde voorwaarden is
voldaan, hetgeen in concreto zal dienen te
worden onderzocht,

zodat het bestreden arrest niet wettig
kon beslissen, met overname van de redenen van de eerste rechter, dat het beginsel der scheiding der machten zich verzette tegen een onderzoek der verhindering
van de procureur-generaal in functie
(schending van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, evenals van artikelen 107 van de Grondwet,
zoals van kracht v66r haar coordinatie op
17 februari 1994, en 159 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994),
en evenmin wettig kon beslissen, impliciet doch zeker, dat de door de eerste
advocaat-generaal verleende toelating als
waarnemend procureur-generaal regelmatig was, zonder in concreto vast te
stellen, zoals hiertoe uitgenodigd door
eiser, dat de dienstdoende procureurgeneraal op het ogenblik waarop de aanvraag werd ingediend, verhinderd was en
de continui:teit van de openbare dienst de
onmiddellijke aangifte van de gevraagde
machtiging vereiste (schending van artikelen 1, § 1 van de Wet van 28 juli 1938 tot
verzekering van de juiste heffing van belastingen, zoals gewijzigd bij wet van 20 augustus 194 7, en 93 quaterdecies van het
BTW-wetboek, zoals ingevoerd bij wet van
22 december 1989 en zoals van kracht v66r
de inwerkingtreding van de wet van 28 december 1992, en van het algemeen rechtsbeginsel van de continui:teit van de openbare dienst);
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, artikel 93quaterdecies, § 1, derde lid, van het BTWwetboek, dat werd ingevoegd bij de
wet van 22 december 1989 bepaalt dat
geen inzage mag worden verleend van
de akten, stukken, registers en bescheiden of inlichtingen in verband
met gerechtelijke procedures zonder
uitdrukkelijke toelating van de
procureur-generaal of de auditeurgeneraal;
Dat in die wetsbepaling de termen
procureur-generaal of auditeur-generaal de functie van procureur-generaal
of auditeur-generaal bedoelen;
Dat bij verhindering van de procureur-generaal, een ander lid van het
parket-generaal hem kan vervangen;
Dat die vervanging een loutere interne zaak van het parket-generaal is,
die niet aan de controle van de rechter onderworpen is;
Dat aldus in het geval dat een ander lid van het parket-generaal in vervanging van de procureur-generaal de
bedoelde machtiging verleent, de
procureur-generaal vermoed wordt verhinderd te zijn, zonder dat dit uitdrukkelijk moet zijn vastgesteld;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert en Geinger.
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Nr. 371
1" KAMER- 17 juni 1999

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- VOORLOPIGE MAATREGELENUITKERING TOT LEVENSONDERHOUD NIEUWE OF GEWLJZIGDE OMSTANDIGHEDENONTHEFFING OF VERMINDERING VAN UITKERING- AANVANGSPUNT.

De voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, die in eerste aanleg uitspraak doet
over de voorlopige maatregelen inzake
echtscheiding op grand van bepaalde feiten, is door die beschikking gebonden en
mag die derhalve niet intrekken ofwijzigen, tenzij de omstandigheden veranderd zijn,· in dat geval, mag de intrekking ot wijziging ingaan op een tijdstip
dat de vordering tot intrekking of wijziging voorafgaat (1). (Art. 1280 Ger.W.)
(S .. T. T... )
ARREST

(A.R. C.97.0342.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 19, 23 tot 28,
584 en 1280 van het Gerechtelijk Wethoek en van artikel213 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de appelrechters, na te hebben
vastgesteld dat (verweerster) elementen
had achtergehouden die decisief waren bij
de beoordeling van de onderhoudsvordering
en dat deze verzwijging een nieuwe omstandigheid was die aanleiding geeft tot
herziening van de uitgesproken maatregel weigeren de ontheffing van het onderhm~dsgeld toe te staan over een tijdv:ak verI open v66r de dag van de vordermg tot
ontheffi.ng op grond van volgende redenen:
(1) Vgl. Cass., 8 nov. 1991, A.R. 7622, nr. 136.
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"(. .. ) dat de eerste rechter slechts het onderhoudsgeld kon wijzigen of intrekken
voor de periode vanaf de dagvaarding waardoor hij gevat werd; dat m.a.w. het de eerste rechter niet was toegelaten om zijn
nieuwe beschikking te doen terugwerken
om aldus een periode te dekken voorafgaand aan de inleidende dagvaarding; dat
immers het verlenen van terugwerkende
kracht aan de nieuwe beschikking een aantasting meebrengt van het (beperkte) gezag van gewijsde dat verbonden is aan de
voorafgaande beschikking; dat enkel onder de voorwaarden van artikel 1332 e.v.
Ger.W. een procedure tot herroeping van gewijsde kan worden ingeleid om alzo het
door (eiser) ingeroepen principe 'fraus omnia corrumpit' uitwerking te geven",

terwijl, eerste onderdeel, de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg rechtsprekend in kort geding krachtens artikel 1280
van het Gerechtelijk Wetboek, de bevoegdheid heeft in iedere stand van het
echtscheidingsgeding voorlopige maatregelen te bevelen die betrekking hebben onder meer op het levensonderhoud van partijen; de voorzitter een onderhoudsbijdrage
door hem toegekend aan een echtgenoot
persoonlijk, kan onthe:lfen of verminderen op grond van gewijzigde door hem vastgestelde omstandigheden; geen enkele wettelijke bepaling of rechtsbeginsel eraan in
de weg staat dat de ontheffing ofvermindering van de door de voorzitter vastgestelde uitkering wordt toegestaan over een
tijdvak verlopen v66r de dag van de vordering tot ontheffing; de appelrechter~, na
te hebben vastgesteld dat het verzwiJgen
door (verweerster) van eigen inkomsten,
waardoor (eiser) niet in de mogelijkheid
was geweest om die gegevens ten tijde van
de eerste beschikking te Iaten gelden, een
nieuwe omstandigheid was die aanleiding
geeft tot herziening, derhalve, door vervolgens te beslissen dat die herziening niet
kan worden toegestaan over een tijdvak dat
voorafgaat aan de inleidende dagvaarding tot herziening, hun beslissing niet
naar recht verantwoorden (schending van
de artikelen 1280 en 584 en, voor zoveel als
nodig, 19 en 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek en schending van artikel213
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg rechtsprekend in kort geding die krachtens artikel
1280 van het Gerechtelijk Wetboek uitspraak heeft gedaan over de voorlopige
maatregelen inzake echtscheiding, zijn
beschikking mag intrekken of wijzigen,
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indien de omstandigheden veranderd zijn;
het gezag van gewijsde van de vorige beschilling noch enige wetsbepaling of
rechtsbeginsel eraan in de weg staat dat
deze intrekking ofwijziging op grond van
gewijzigde omstandigheden wordt toegestaan over een tijdvak v66r de datum van
de inleiding van de vordering tot intrekking ofwijziging; de appelrechters, die vaststellen dat er een nieuwe omstandigheid is
die aanleiding geeft tot herziening van de
vorige beschikking op grond van gegevens
die reeds bestonden op het ogenblik van de
vorige beschikking doch die door de verzwijging van een der partijen niet konden worden aangevoerd door de belanghebbende partij, derhalve, door vervolgens
te beslissen dat de intrekking vanaf een datum die voorafgaat aan de inleidende dagvaarding tot intrekking, niet toegestaan
was en dat die intrekking een aantasting
meebrengt van het gezag van gewijsde van
de vorige beschikking, hun beslissing niet
naar recht verantwoorden (schending van
de artikelen 19, 23 tot 28, 584 en 1280 van
het Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel hetreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wethoek, de voorzitter van de rechthank
van eerste aanleg, die in eerste aanleg uitspraak doet over de voorlopige
maatregelen inzake echtscheiding op
grond van hepaalde feiten, door deze
heschikking is gehonden en deze derhalve niet mag intrekken ofwijzigen,
tenzij de omstandigheden veranderd
zijn;
Overwegende dat geen wetshepaling noch algemeen rechtsheginsel eraan in de weg staan dat, in geval van
gewijzigde omstandigheden, de intrekking of wijziging ingaat op een tijdstip dat de vordering tot intrekking of
wijziging voorafgaat;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de onderhoudshijdrage
slechts kan gewijzigd of ingetrokken
worden voor de periode vanaf de
dagvaarding tot wijziging of intrekking;
Overwegende dat het arrest aldus
artikel 1280 van het Gerechtelijk Wethoek schendt;
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Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het hestreden arrest, hehalve in zoverre dit
het hoger heroep ontvankelijk verklaart; heveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
heslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus heperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Brussel.
17 juni 1999 - 1 e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal Aduocaat : mr.
Gerard.

Nr. 372
1e KAMER- 17 juni 1999

1° OVEREENKOMST -

INTERNATIONAAL
RECIIT- WETTENCONFLICT- TOEPASSELIJKE
WET - BEPALING - WILSAUTONOMIE
OVEREENKOMST-WET- GEVOLG.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE- WERKING IN DE RUIMTEWETTENCONFLICT- TOEPASSELIJKE WETBEPALING- VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST WILSAUTONOMIE OVEREENKOMST-WET- GEVOLG.

3° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN- ALLERLEI- VERBINTENISSEN UIT
OVEREENKOMST- WETTENCONFLICT- TOEPASSELIJKE WET - BEPALING - WILSAUTONOMIE- OVEREENKOMST-WET- GEVOLG.
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4° INTERNATIONALE VERDRAGENBURGERLIJKE ZAKEN - VERBINTENISSEN UIT
OVEREENKOMST- WETTENCONFLICT- TOEPASSELIJKE WET BEPALING - WILSAUTONOMIE- OVEREENKOMST-WET- GEVOLG.

1o, 2°, 3° en 4 o Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen; de rechter schendt die regel wanneer hi} de geldigheid van een
strafbeding onderzoekt volgens het Belgisch recht en met toepassing van dat
recht de nietigheid van dat beding uitspreekt hoewel, volgens vorige vaststellingen van die rechter, de overeenkomst
aan het Luxemburgs recht is onderworl!en (1). (Art. 3, § 1, Verdrag 19 juni 1980
mzake het recht dat toepasselijk is op
verbintenissen uit overeenkomsten; artt.
1 en 3, § 1, wet 14 juli 1987.)
(ELITE - N.V NAAR LUXEMBURGS RECHT
T. FAILLISSEMENT DEBICHOP B.V.B.A. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0122.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1996 geweze~ door het Hof van Beroep te Bergen (2);
. Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 19, eerste lid,
23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 6,
1134, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1152 van het Luxemburgse
Burgerlijk Wetboek, 1, 3, § 1, 7, § 1, van de
wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het recht dat
van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst, van het protocol en van twee
gemeenschappelijke verklaringen, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980, 3, § 1, en
7, § 1, van het Verdrag van Rome van 19
juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
miskenning van het begrip Belgische in~
ternationale openbare orde en van het al(1) C. JASSOGNE e.a., Traite pratique de droit
commercial, dl. 1, Brussel, 1990, nr. 160 en noot

1, P- 129.
(2) De voorziening werd ingediend op 25 maart
1998.
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gemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de
van de wet kennen, ook de
brutenlandse wet (adagium "jura novit curia"),
re~htbanken

doordat het hofvan beroep, in zijn arrest van 22 maart 1995, erop wijst dat: "die
zelfde overeenkomst (het huurcontract van
22 fe_bruari 1990) uitdrukkelijk onderworpen Is aan het Luxemburgse recht (arti~~116)" (p. 6); dat het vaststelt dat "de partiJen overeengekomen zijn het Luxemburgse recht toe te passen" (p. 9); dat het
hof vervolgens in het bestreden arrest beslist "dat ambtshalve moet worden nagegaan of voornoemd beding, dat voorkomt in
artikel 13 van de overeenkomst en krachtens hetwelk (eiseres) aanspraak maakt op
de betaling van het bedrag van 1.208.640
frank, dat overeenkomt met de 24 maanden huur die nog moeten betaald worden
bij de ontbinding van de overeenkomst vermeerderd met de intrest tegen de w~tte
lijke rentevoet, te rekenen van 5 december 1991, strijdig is met artikel6 van het
Burgerlijk Wetboek; dat uit de forfaitaire
aard van het strafbeding volgt dat de rechter, van geval tot geval, moet oordelen of
het hem voorgelegde beding een
schadevergoedingsbeding is; dat zulks niet
h.~t geval i~ wanneer de forfaitaire vergoedmg hoger IS dan de schade die bij het sluiten van de overeenkomst normaal kan worden voorzien ingeval van wanprestatie
zodat zij de schuldeiser een winst ople~
vert die buiten verhouding staat tot wat de
gewone uitvoering van de overeenkomst
hem zou hebben opgebracht, waardoor die
schuldeiser, van meet af aan, belang zou
hebben bij de niet-uitvoering van de overeenkomst, veeleer dan bij de uitvoering ervan; da~ de !"echter bij de beo.?rdeling van
de wettighmd van een dergehJk beding en
gelet op de aard en het voorwerp van zodanig beding, rekening moet houden met
het tijdstip waarop de overeenkomst is gesloten, zodat hij niet dient nate gaan ofhet
strafbeding in feite ertoe geleid heeft dat de
eiser ten gevolge van het strafbeding een
(hogere) schadevergoeding heeft gekregen dan die waarop hij volgens het gemeen recht aanspraak had kunnen rnaken; dat de pogingen van (eiseres) om te
bewijzen dat het in het strafbeding bepaalde bedrag overeenstemt met de schade
die zij in casu werkelijk geleden heeft doordat zij het gehuurde voertuig pas in maart
1993, dus 20 maanden na de ontbinding
van de overeenkomst, heeft kunnen recupereren, niet relevant zijn; (... ); dat er niettemin dient op gewezen te worden dat het
strafbeding, aangezien het hoe dan ook
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geen rekening houdt met de herverkoopwaarde van het door de verhuurder teruggenomen voorwerp, aan de schuldeiser de
mogelijkheid biedt om meer voordeel te halen uit de wanprestatie van zijn schuldeilaar dan uit de normale uitvoering van de
overeenkomst; dat het aldus opgevatte
strafbeding niet voldoet aan de criteria van
een rechtmatig schadevergoedingsbeding;
dat het litigieuze beding in casu vooral niet
aanvaardbaar is daar het vervat is een
overeenkomst betreffende de verhuur van
een nieuwe auto, die geen enkele bijzondere aanpassing aan de specifieke behoeften van de huurder heeft ondergaan en het
dus van meet af aan te voorzien was dat
het goed, in geval van teruggave in de loop
van de contractuele verhuurperiode van 42
maanden, door de verhuurder voor een niet
onaanzienlijke prijs, in zijn voordeel, zou
kunnen worden doorverkocht; dat algemeen gesproken, een beding volgens hetwelk bij wanprestatie van de huurder (of de
lessee in geval van een leasingcontract) aan
de verhuurder (of aan de lessor) een forfaitaire schadevergoeding moet worden betaald die gelijk is aan de nog te betalen
huurgelden, vermeerderd, in voorkomend
geval, met de bedongen restwaarde van het
gefinancierde materieel, na aftrek van de
prijs van de tegeldemaking van het materieel, de enige methode lijkt te zijn om bij
niet-uitvoering van de overeenkomst op een
forfaitaire en redelijke wijze de te voorziene schade te ramen; (... ) dat in casu het
beding volgens hetwelk, bij de ontbinding
van de huurovereenkomst, alle nog verschuldigde huurgelden ineens moeten worden betaald, zonder aftrek van de prijs van
de verkoop van het teruggenomen voertuig, geen schadevergoedingsbeding is en
bijgevolg nietig is omdat het strijdig is met
artikel6 van het Burgerlijk Wetboek",

terwijl, eerste onderdeel, het arrest in het
ongewisse laat of het hof van beroep dat
strafbeding nietig heeft verklaard omdat
het strijdig was met : - artikel 6 van het
Belgische Burgerlijk Wetboek, waardoor het
beslist dat de overeenkomst aan het Belgisch recht onderworpen was (eerste hypothese); - artikel 6 van het Luxemburgse
Burgerlijk Wetboek, waardoor het bevestigt dat de overeenkomst wel degelijk aan
het Luxemburgse recht was onderworpen, zoals het heeft vastgesteld in zijn arrest van 22 maart 1995 (tweede hypothese);
- de Belgische internationale openbare
orde, waardoor het bevestigt dat de overeenkomst wel degelijk aan het Luxemburgse recht onderworpen was maar dat
recht uitsluit omdat de toepassing ervan
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strijdig zou zijn met de Belgische internationale openbare orde (derde hypothese); die
dubbelzinnigheid in de motivering het Hof
niet in staat stelt de juistheid van de beroepen beslissing na te gaan en gelijkstaat
met het ontbreken van redengeving (scherrding van artikel 149 van de Grondwet);

vijfde onderdeel, liet arrest, in de eerste hypothese verwoord in het eerste onderdeel, niet he eft kunnen nagaan of het
strafbeding in artikel 13 van de overeenkomst geldig is volgens het Belgische recht,
zonder daardoor het beginsel te miskennen dat overeenkomsten de partijen strekken tot wet, aangezien artikel16 van de
overeenkomst bepaalde dat "alle geschillen m.b.t. tot de uitvoering en de uitlegging van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbanken te Luxemburg
die bij uitsluiting bevoegd zijn om ze te beslechten. Deze overeenkomst onderworpen is aan het Luxemburgse recht", en zonder tevens de regel van het wettenconfiict
te miskennen die neergelegd is in artikel 3,
§ 1, van de wet van 14 juli 1987 houdende
goedkeuring van het Verdrag inzake het
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, van het protocol en
van twee gemeenschappelijke verklaringen opgemaakt te Rome op 19 juni 1980, en
3, § 1, van het Verdrag van Rome van 19
juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst;

Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat ingevolge artikel
3, § 1, van de wet van 14 juli 1987
houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, van het protocol en van twee
gemeenschappelijke verklaringen, opgemaakt te Rom:e op 19 juni 1980, de
overeenkomst wordt beheerst door het
recht dat de partijen hebben gekozen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het hof van beroep, in een
vorig arrest van 22 maart 1995, vastgesteld heeft dat de op 22 februari
1990 tussen de partijen gesloten overeenkomst was onderworpen aan het
Luxemburgse recht;
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Dat het bestreden arrest beslist dat
moet worden nagegaan of het in artikel 13 van die overeenkomst vervatte
strafbeding "strijdig is met artikel 6
van het Burgerlijk Wetboek";
Overwegende dat het arrest, daar
het nagaat ofhet strafbeding geldig is
volgens het Belgisch recht en dat beding nietig verklaart met toepassing
van dat recht, hoewel de overeenkomst
aan het Luxemburgse recht is onderworpen, de vorenaangehaalde wetsbepaling schendt;

Nr. 373

zin van art. 608 Ger. W. (1) (Art. 608
Ger.W.)

(MARCHAL T. WAALS GEWEST E.A.)

(A.R. C.98.0164.F)

17 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Delahaye en
DeBruyn.

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.

Nr. 374
1e KAMER- 18 juni 1999

BE SLAG 17 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluiende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 373
1e KAMER- 17 juni 1999

WETTEN.DECRETEN.ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALGEMEEN- WET
-BEGRIP- ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE- KONINKLIJK BESLUIT TOT ONTEIGENING-AARD.

Een koninklijk besluit volgens hetwelk bepaalde gronden ten algemenen nutte moeten worden onteigend eri de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden
moet worden gehanteerd, is geen wet in de

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND DERDEN-BESLAG DERDE-BESLAGENE - VERBOD TOT AFGIFTE
- MISKENNING - GEVOLGEN - BESLAGRECHTER BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.

Uit de bewoordingen van art. 1540, eerste
lid, Ger. W., luidens dewelke 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 mag geven, op
straffe van gewoon schuldenaar te worden verklaard voor de oorzaken van het
beslag, onverminderd schadevergoeding
ten aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat, volgt niet dat de beslagrechter geen beoordelingsbevoegdheid
heeft om de derde-beslagene al ofniet tot
gewoon schuldenaar te verklaren voor de
oorzaken van het beslag (1). (Art. 1540,
eerste lid, Ger.W.)
Noot arrest nr. 373:
(1) Cass., 6 april1979 (A.C., p. 939); raadpl.
Cass., 23 maart 1995, A.R. C.94.0204.F, nr. 163.
Noot arrest nr. 374:
(1) Zie Cass., 12 sept. 1985, A.R. nr. 7268, nr.
20.
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(EUFRECO INTERNATIONAL N.V
T. VANDENHENDE)
ARREST

(A.R. C.97.0085.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1540 van het
Gerechtelijk Wetboek en voor zoveel als nodig 1451 van hetzelfde wetboek,
doordat het Hofvan Beroep te Brussel bij
het bestreden arrest van 26 november 1996,
rechtdoende op verweersters hager beroep, het vonnis a quo hervormt, eiseres
schuldenaar verklaart op grand van artikel 1540 van het Gerechtelijk Wetboek van
de oorzaken van het beslag en haar dienvolgens veroordeelt om aan verweerster de
som van 1.425.564 frank, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf
12 oktober 1994, te betalen op grand :
"dat overeenkomstig artikel1540 Ger.W.
vanaf de ontvangst van de akte houdende
uitvoerend derden-beslag, de derdebeslagene de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag niet meer uit hand
mag geven, op straffe van gewoon schuldenaar te worden verklaard voor de oorzaken van het beslag, onverminderd schadevergoeding ten aanzien van de partij
indien daartoe grand bestaat;
dat in casu ingevolge de betekening van
h~t beslag op 19 juli 1993 de schuldvordering van de heer Marion op (eiseres) volledig onbeschikbaar is geworden;
dat uit de verklaring van derde-beslagene
van 3 augustus 1993 blijkt dat de bezoldiging van de beslagene wordt uitbetaald op
het einde van de maand;
dat (eiseres) derhalve na 19 juli 1993 niet
meer vermocht de bezoldiging van de heer
Marion voor de maand juli 1993 aan deze
laatste uit te betalen;
·
dat nu niet is betwist dat geen inhouding werd verricht op die bezoldiging, (eiseres) gehandeld heeft in strijd met artikel1540, eerste lid, Ger.W.;
dat, in tegenstelling met wat de eerste
rechter voorhoudt, de sanctie voorzien in de
artikelen 1451 en 1540 Ger.W. niet facultatief is en er evenmin ruimte is voor enige
matigingsbevoegdheid van de rechter (Di-

-
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rix, E. en Broeckx, K., Beslag, A.P.R., nr.
715; contra : Van Compernolle, J., Examen de juris prudence (1972 a 1986), Droit
judiciaire prive. Saisies conservatoires et
voies d'execution, R.C.J.B., 1987, 393 e.v.,
nr. 80);
dat dit blijkt uit het feit dat in de artikelen 1456 en 1542 Ger.W., die betrekking hebben op het geval dat de derdebeslagene geen of een onnauwkeurige
verklaring doet, voorzien is dat de derdebeslagene "geheel often dele" (matigingsbevoegdheid) gewoon schuldenaar "kan" (facultatieve sanctie) verklaard worden, terwijl
de verplichting voorzien in de artikelen
1451 en 1540 Ger.W. aan de derdebeslagene zonder meer wordt opgelegd "op
straffe van gewoon schuldenaar te worden verklaard";
dat het derhalve niet behoort te onderzoeken of er bedrog of opzet, dan wellouter nalatigheid is geweest in hoofde van de
derde-beslagene;
dat de sanctie van artikel 1540 Ger.W.
meebrengt dat de derde-beslagene gewoon
schuldenaar wordt verklaard van de bedragen waarvoor het beslag werd gelegd en
dus niet slechts ten belope van het bedrag dat de derde-beslagene ten onrechte
uit handen heeft gegeven;
dat m.a.w. ten belope van die bedragen
de derde-beslagene als schuldenaar wordt
toegevoegd aan de beslagene, in dezelfde
mate en in dezelfde rang (Dirix, E. en
Broeckx, K., loc. cit.);
dat nu het een uitvoerend beslag betreft, de derde-beslagene zonder meer kan
veroordeeld worden tot betaling van de oorzaken van het beslag;
dat het instellen van de vordering op
grand van artikel1540 Ger.W. aan geen enkele termijn is gebonden;
dat uit het feit dat (verweerster) vanaf
augustus 1993 gedurende negen maanden telkens een betaling van 100.000 frank
zonder protest heeft ontvangen en pas tot
dagvaarding voor de beslagrechter is overgegaan nadat deze betalingen werden stopgezet, niet kan afgeleid worden dat zij verzaakt zou hebben aan het recht zich te
beroepen op artikel1540 Ger.W.;
dat (verweerster) trouwens de bedragen die zij ontvangen heeft in mindering
brengt;
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dat (eiseres) het bedrag van de oorzaken van het beslag zoals bepaald door (verweerster), nl. 1.425.564.frank, als dusdanig niet betwist;
dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat op
dit punt het hoofdberoep gegrond en het incidenteel beroep ongegrond is";
terwijlluidens artikel 1540 van het Gerechtelijk Wetboek de derde-beslagene
vanaf de ontvangst van de akte houdende
derdenbeslag de sommen of zaken die het
voorwerp zijn van het beslag niet meer uit
handen mag geven, op straffe van gewoon
schuldenaar te worden verklaard voor de
oorzaken van het beslag, onverminderd
schadevergoeding ten aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat,
Uit voornoemde wetsbepaling, inzonderheid haar Franse versie, volgt dat de feitenrechter, in tegenstelling tot hetgeen door
het bestreden arrest wordt gesteld, over
enige appreciatiebevoegdheid beschikt,
zulks naar analogie met de sanctieregeling
in geval van afwezigheid van verklaril}g
van derde-beslagene binnen de wettelijk
voorgeschreven termijn, en derhalve vermag, rekening houdende met de feitelijke
omstandigheden, de derde-beslagene al dan
niet gewoon schuldenaar te verklaren voor
de oorzaken van het beslag,
Te dezen eiseres aanvoerde door verlofomstandigheden en onvoldoende kennis van
de bepalingen van artikelen 1540 en 1542
van het Gerechtelijk Wetboek na het
derdenbeslag de bezoldiging voor de maand
juli nog aan de heer Marion te hebben uitgekeerd en door de gedelegeerd bestuurder bij zijn terugkeer uit verlof onmiddellijk het nodige te hebben gedaan en dit
volledig te goeder trouw,
Haar zodoende geen nalatigheid kan worden verweten, evenmin als kwade trouw of
opzet,

zodat het bestreden arrest, dat oordeelt
dat de sanctie, bepaald bij artikel 1540 van
het Gerechtelijk Wetboek, niet facultatief
is en de rechter geen matigingsbevoegdheid
ter zake bezit en dienvolgens eiseres gewoon schuldenaar verklaart ten belope van
1.425.564 frank, zonder de feitelijke omstandigheden in acht te nemen, niet naar
recht is verantwoord (schending van artikelen 1540 van het Gerechtelijk Wetboek
en voor zoveel als nodig 1451 van hetzelfde
wetboek):

Overwegende dat, krachtens artikel1540, eerste lid, vanhet Gerech-
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telijk Wetboek de derde-beslagene,
vanaf de ontvangst van de akte
houdende derden-beslag, de sommen
of zaken die het voorwerp zijn van
het beslag niet meer uit handen mag
geven, op straffe van gewoon schuldenaar te worden verklaard voor de
oorzaken van het beslag, onverminderd schadevergoeding ten aanzien
van de partij, indien daartoe grond bestaat;
Dat uit de bewoordingen van dit artikel niet volgt dat de beslagrechter
geen beoordelingsbevoegdheid heeft
om de derde-beslagene al ofniet tot gewoon schuldenaar te verklaren voor de
oorzaken van het beslag;
Overwegende dat de appelrechter
oordeelt dat de sanctie van artikel
1540 van het Gerechtelijk Wetboek
niet facultatief is en zonder meer
wordt opgelegd; dat hij beslist eiseres schuldenaar te verklaren van de
oorzaken van het beslag zonder te mogen onderzoeken of er bedrog, opzet of
nalatigheid in hoofde van eiseres is geweest;
Dat hij zodoende artikel 1540 van
het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Gent.
18 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Geinger.

Nr. 375
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Nr. 375
1e KAMER -18juni 1999

STEDENBOUW- BOUWVERGUNNING- OPHEFFING VAN HET STAKINGSBEVEL DRACHT VAN DE RECHTER

OP-

De rechter kan de opheffing van het bevel tot
staking van het werk bevelen in het geval dat de ministeriele beslissing die de
door de bestendige deputatie verleende
bouwvergunning vernietigt, niet tijdig aan
de aanvrager ter kennis is gegeven overeenkomstig art. 55, § 2, Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedenbouw; daarbij toetst
hi} de wettigheid van het besluit van de
bestendige deputatie niet maar stelt hi}
enkel vast dat het ministerieel besluit dat
aan het bevel tot staking ten grondslag
ligt, geen uitwerking heeft (1). (Artt. 55,
§ 2, en 68, derde lid, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (2).)
(GEMEENTE BALEN
T. HOME KEIHEUVEL-DETAND B.V.B.A.)
ARREST
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doordat het arrest van 20 oktober 1997
de opheffing beveelt van het stakingsbevel
van 27 februari 1997 inzake · de
uitbreidingswerken aan Home Keiheuvel
met 15 bejaardenkamers, uitgevoerd te
2490 Balen, Kapelstraat 105, op de volgende gronden uit het bestreden arrest van
30 juni 1997 :
"dat het bevel tot staking, de bekrachtiging en de kennisgeving ervan geschied
zijn in de vormen zoals voorgeschreven door
artikel 68 Stedenbouwwet; dat uit het
proces-verbaal van vaststelling van 25 februari 1997 met de gevoegde stukken duidelijk blijkt dat het bevel tot staking en de
bekrachtigingsbeslissing gegrond is geworden op het besluit van de Minister van 9
augustus 1996 waardoor de beslissing van
7 maart 1996 van de Bestendige Deputatie houdende toekenning van de bouwvergu~ning aan mevrouw Simonne Detand,
vernietigd werd; dat de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg wanneer hij
uitspraak in kort geding doet op grond van
artikel 68 Stedenbouwwet weliswaar niet
een declaratoir van rechten kan doen en enkel de opheffing van de preventieve maatregel, namelijk het bevel tot staking van
het werk, kan bevelen na een toetsing van
de schorsingsbeslissing zowel op haar wettigheid als op haar opportuniteit";

(A.R. C.97.0457.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 30 juni 1997 en 20
oktober 1997 gewezen door het Hof
van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 en 159
van de Grondwet, 55 en 68 van de Wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de Wet van 22 december 1970 en bij het Decreet van de Vlaamse
Regering van 28 juni 1984, thans respectievelijk 53 en 71 van het Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoiirdineerd op 22 oktober 1996,
(1) Zie Cass., 18 dec. 1980 (A. C., 1980-81, nr.
238).
(2) Artt. 55, § 2, en 68 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw zijn thans voor het Vlaamse
Gewest respectievelijk artt. 53, § 2, en 71 van het
Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoiirdineerd op 22 oktober 1996.

en op de volgende gronden uit het bestreden arrest van 20 oktober 1997 :
"dat door het tussenarrest van 16 september 1997 inzake de tussenvordering van
schriftonderzoek vaststaat dat eiseres het
bewijs van de tijdige ontvangst van kwestieuze weigeringsbeslissing bij aangetekend schrijven niet levert door de ingeroepen handtekening van Simonne Detand,
zaakvoerster van verweerster, op het
aftekeningsbescheid van De Post vermits
deze handtekening niet echt werd bevonden; dat de tijdige ontvangst evenmin bewezen wordt door enig ander bewijsmiddel; ... dat in onderhavig geding het bewijs
van een tijdige ontvangst van het ministerieel vernietigingsbesluit van 9 augustus 1996 niet geleverd is geworden; ... dat
de probleemstelling als volgt omschreven
wordt : welk rechtsgevolg dient de kort
gedingrechter van artikel 68 Stedenbouwwet te verbinden aan de miskenning van de
ontvangsttermijn van art. 55, 2e, vijfde lid
Stedenbouwwet inzake een ministerieel besluit waarin tijdig beslist werd, ingevolge
een hoger beroep van de gevolmachtigde
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ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen, dat een door de Bestendige Deputatie verleende bouwvergunning vernietigd werd; dat bij deze
beoordeling in eerste plaats dient rekening gehouden te worden met de bedoeling van de wetgever : de bescherming van
de burger tegen het stilzitten van het bestuur; dat om deze rechtsbescherming te
verzekeren de wetgever zelfvoor een aantal materies geanticipeerd heeft op het mogelijk stilzitten van het bestuur door er gevolgen aan te verbinden; dat dit ondermeer
het geval is met artikel 55, 2e, vijfde lid
Stedenbouwwet, dat handelt over de laatste administratieve beroepsfase in verband met bouw- en verkavelingsvergunningen - d.i. het hoger beroep bij de
Koning ... : dat eiseres zelf artikel 55, 2e,
vijfde lid, Stedenbouwwet inroept en hieruit ten onrechte het rechtsgevolg afleidt dat
het stakingsbevel wettelijk is omdat de
bouwwerken werden uitgevoerd in strijd
met de wetten en verordeningen, met name
de voorschriften van de goedgekeurde plannen van aanleg : volgens het goedgekeurd
gewestplan werden de werken uitgevoerd
in een bosgebied waarin volgens artikel 12
van het K.B. van 28 december 1972 kwestieus project niet toelaatbaar is; dat dit argument niet kan in aanmerking genomen
worden omdat het berust op een onvolledige en onjuiste lezing van art. 55, 2°, vijfde
lid, Stedenbouwwet; immers dat dit artikel in fine de regeling voorschrijft die dient
in acht genomen te worden in een geval zoals te de zen : "... is het hoger beroep door
het college of de gemachtigde ambtenaar ingesteld, dan mag de aanvrager overgaan tot
het uitvoeren van het werk ofhet verrichten van de handelingen, mits hij zich gedraagt naar de beslissing van de bestendige deputatie"; dat eiseres geenszins
aantoont en zelfs niet eens beweert dat de
werken, waarvan de staking bevolen werd,
uitgevoerd zouden zijn geworden in strijd
met de beslissing van de Bestendige Deputatie van 7 maart 1996 waarbij een
bouwvergunning werd verleend; dat eiseres ook nog ondoelmatig artikel159 Grondwet inroept en voorhoudt dat het hofvan
beroep de beslissing van de Bestendige Deputatie van 7 maart 1996 niet kan toepassen omdat deze beslissing niet overeenstemt met de wet ingevolge de onwettelijke
toepassing van art. 20 van het K.B. van 28
december 1972; dat de kortgedingrechter
van artikel 68 Stedenbouwwet geen provinciaal besluit of verordening toepast wanneer hij in een geval zoals te dezen de ophe:ffing van een stakingsbevel zou bevelen;
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Besluit. dat uit wat voorafgaat blijkt dat
het te dezen aangewezen voorkomt om aan
de miskenning van de ontvangsttermijn
van art. 55, 2°, vijfde lid, Stedenbouwwet
inzake het Ministerieel Besluit van 9 augustus 1996, het rechtsgevolg te verbinden van de opheffing van het stakingsbevel, nu dit stakingsbevel gegrond was op
dit Ministerieel Besluit en er geen aanwijzingen zijn dat de aangegeven werken in
strijd waren met de beslissing van de Bestendige Deputatie van 7 maart 1996; ...
dat zoals reeds vermeld in het tussenarrest
van 30 juni 1997 de kortgedingrechter van
artikel 68 Stedenbouwwet niet een declaratoir van rechten kan doen",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 55, § 2,
Stedenbouwwet bepaalt dat het college van
burgemeester en schepenen alsook de gemachtigde ambtenaar bij de Koning in beroep kunnen komen binnen 30 dagen na de
ontvangst van de beslissing van de bestendige deputatie tot verlening van een bouwvergunning, dat van de beslissing van de
Koning aan de partijen kennis gegeven
wordt binnen de 60 dagen na afgifte bij de
post van de aangetekende zending die het
beroep bevat, termijn die met 15 dagen verlengd wordt ingeval de partijen worden gehoord, dat de aanvrager, bij gebreke, de
zaak aan de Minister kan rappelleren bij
aangetekende brief en dat, wanneer hij
geen beslissing ontvangen heeft bij het verstrijken van een nieuwe termijn van 30 dagen met ingang van de dag waarop de
rappelbrief ter post is afgegeven, de aanvrager mag overgaan tot het uitvoeren van
het werk mits hij zich gedraagt naar de beslissing van de bestendige deputatie; dat de
beslissing van de bestendige deputatie in
dat geval derhalve opnieuw uitvoerbaar
wordt; dat de appelrechters vaststelden dat
het bevel tot staking gegrond is op het besluit van de Minister van 9 augustus 1996
waardoor de beslissing van 7 maart 1996
van de Bestendige Deputatie, houdende toekenning van de bouwvergunning vernietigd werd, dat in onderhavig geding het bewijs van een tijdige ontvangst van het
ministerieel vernietigingsbesluit van 9 augustus 1996 echter niet geleverd is geworden, dat de ontvangsttermijn die inging
vanaf de dag waarop de rappelbriefvan
verweerster ter post is afgegeven, inderdaad miskend werd; dat de beslissing van
de Bestendige Deputatie van 7 maart 1996
derhalve opnieuw uitvoerbaar werd bij gebrek aan bewezen ontvangst van het ministerieel vernietigingsbesluit binnen de
ontvangsttermijn; dat de appelrechters de
beslissing van de Bestendige Deputatie van
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7 maart 1996 ook toepasten door de opheffing van het stakingsbevel te bevelen juist
omdat er geen aanwijzingen waren dat de
aangevangen werken in strijd waren met
die beslissing; dat de appelrechters derhalve ten onrechte beslisten dat de kortgedingrechter die recht doet op grond van
art. 68 Stedenbouwwet, geen provinciaal
besluit ofverordening toepast wanneer hij
in een geval zoals te dezen de opheffing van
een stakingsbevel beveelt (schending van
art. 55 en 68, Stedenbouwwet, thans respectievelijk 53 en 71 van het Decreet betreffende de ruimtelijk ordening, gecoordineerd op 22 oktober 1996); dat eiseres
echter, zoals de appelrechters vaststelden, staande hield dat de beslissing van de
Bestendige Deputatie van 7 maart 1996
niet mocht toegepast worden omdat deze
beslissing niet overeenstemt met de wet;
dat de appelrechters ten onrechte beslissen dat eiseres ondoelmatig art. 159 van de
Grondwet inroept omdat zij in een geval zoals te dezen geen provinciaal besluit toepasten; dat de appelrechters immers wei
degelijk de beslissing van de Bestendige
Deputatie van 7 maart 1996 hebben toegepast om de ophe:ffing van het stakingsbevel te bevelen, hetgeen zij niet mochten vermits die beslissing niet met de wet
overeenstemt, hetgeen door de appelrechters trouwens niet weerlegd werd
(schending van art. 159 Grondwet, 55 en
68, Stedenbouwwet, thans respectievelijk
53 en 71 van het Decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, gecoordineerd op 22
oktober 1996),

tweede onderdeel, eiseres in haar appelconclusies uitdrukkelijk staande hield dat
het besluit van de Bestendige Deputatie
van 7 maart 1996 volledig onwettig is en
niet mag worden toegepast, dat immers de
kwestieuze constructie niet mag gebouwd
worden in bosgebieden krachtens art. 12
K.B. van 28.12.1972 houdende inrichting
van gewestplannen en dat de Bestendige
Deputatie van de vergunning ten onrechte
verleend op grond van art. 20 van voornoemd K.B. vermits dit artikel niet van toepassing is gelet op het feit dat het geen
bouwwerken voor openbare diensten en
gemeenschapsvoorzieningen betreft vermits verweerster een handelsvennootschap
is met een zuiver privaat karakter (zie de
aanvullende besluiten in hoger beroep van
eiseres, pag. 2, laatste twee leden en pag.
3, en de besluiten in hoger beroep na
tussenarrest van eiseres, pag. 3, laatste
twee leden en pag. 4); dat de appelrechters,
door in het bestreden arrest van 20 oktober 1997 eenvoudig te beslissen dat dit ver-
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weer ondoelmatig is, zonder te antwoorden op de middelen waarop het gesteund
was, hun beslissing niet gemotiveerd hebben (schending van art. 149 van de Grondwet),

zodat de bestreden arresten de in het
middel aangewezen bepalingen geschonden hebben:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens het te
dezen toepasselijk artikel 68, derde lid,
van de Stedenbouwwet, de betrokkene voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg de opheffing
van de staking van het werk tegen de
gemeente kan vorderen; dat de rechter alsdan het bevel tot staking van
het werk te beoordelen heeft en de opheffing ervan kan bevelen na een toetsing van het stakingsbevel;
Dat de rechter de opheffing van het
stakingsbevel kan bevelen in het geval dat de ministeriele beslissing die
de door de bestendige deputatie gewezen beslissing vernietigt, niet tijdig aan de aanvrager ter kennis is gegeven overeenkomstig artikel55, § 2,
van de Stedenbouwwet;
Dat de rechter die het bevel tot staking opheft de wettigheid van het besluit van de bestendige deputatie niet
toetst maar enkel vaststelt dat het ministerieel besluit dat aan het bevel tot
staking ten grondslag ligt, geen ui twerking heeft;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de werken, waarvan de
staking was bevolen, uitgevoerd werden in overeenstemming met de beslissing van de bestendige deputatie;
dat die beslissing in beroep was vernietigd door een ministeriele beslissing die niet binnen de vervaltermijn
van artikel 55, § 2, van de Stedenbouwwet ter kennis was gegeven;
Dat zij oordelen dat verweerster
mocht overgaan tot de uitvoering van
de werken binnen de door de bestendige deputatie verleende bouwvergunning en dat het stakingsbevel dat gegrond was op voomoemd ministerieel
besluit geen rechtsgevolg heeft;
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Dat de appelrechters zodoende de in
het onderdeel aangewezen wettelijke
bepalingen niet schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
het bedoelde verweer verwerpen en beantwoorden met de in het middel
weergegeven redenen;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 12, 13, 807,
809, 883, 884, 1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en miskenning van het
algemeen beschikkingsbeginsel van partijen,
doordat het bestreden arrest van 30 juni
1997 de tussenvordering met name de vordering tot schriftonderzoek van eiseres ontvankelijk verklaart en aan de partijen beveelt om voor het Hof van Beroep te
Antwerpen te verschijnen en hen gelast alle
t~!e~s, documenten en stukkt;n van vergehJkmg mee te brengen met mbegrip van
een fotokopie van de stukken in verband
met de uitreiking en aftekening van al de
aangetekende zendingen, die geadresseerd
werden aan de B.V.B.A. Keiheuvel en/of
mevrouw Simonne Detand in de afhandeling van kwestieuze bouwvergunning op
grond dat de uitreiking van ingeschreven
poststukken geregeld wordt door de art. 71
tim 82 van het Ministerieel Besluit van 23
april1970; dat het logisch voorkomt om in
de eerste plaats te onderzoeken of de uitreiking is geschied volgens deze voorschriften omdat hierin door de aftekening op het
aftekenbescheid een bewijs van uitreiking en de ontvangst is ingebouwd; dat het
aftekenbescheid een onderhands geschrift
is en dat niet in te zien is waarom dit geschrift zou afwijken van de gemeenschappelijke regels inzake de onderhandse akte,
zoals voorzien in de artikelen 1322 en volgende B.W.; dat de gemeente Balen in de
eerste plaats als bewijs een fotokopie overlegt van kwestieus aftekenbescheid waarop
inderdaad een aftekening voorkomt en
waarvan zij voorhoudt dat deze aftekening geschiedde door Simonne Detand; dat
de B.V.B.A. Home Keiheuvel haar verweer kan beperken door de afwachtende
houding aan te nemen die bestaat in een
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stellige ontkenning van haar handtekening en geenszins verplicht is om zelf bij
tussenvordering de valsheidsprocedure van
artikel 895 en volgende Ger.W. aanhangig te maken, zoals ten onrechte voorgehouden door de gemeente Balen; dat evenwel de gemeente Balen door zich te blijven
beroepen op kwestieus afgetekend aftekenbescheid op impliciete wijze de tussenvordering van het schriftonderzoek van de
artikelen 883 en volgende Ger.W. aanhangig maakt,

terwijl, een tussenvordering iedere vordering is die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe
vorderingen tussen de partijen in te stellen; dat eiseres, door zich eenvoudig te beroepen op een afgetekend aftekenbescheid
geen tussenvordering tot schriftonderzoek
instelt en het louter feit dat verweerster de
handtekening op dat stuk ontkent geenszins impliceert dat eiseres het schriftonderzoek vordert te meer daar eiseres in
haar appelconclusies uitdrukkelijk staande
hield dat verweerster, die de handtekening ontkent, daarvan de bewijslast draagt
en temeer daar eiseres door zich eenvoudig op dat stuk als bewijselement te beroepen, geen enkele nieuwe vordering ins~elt en bovendien uitdrukkelijk staande
h1eld dat een schriftonderzoek niet nodig
was; dat het bestreden arrest dan ook ten
onrechte beslist heeft dat eiseres, louter
door zich ter beroepen op kwestieus afgetekend aftekenbescheid op impliciete wijze
de tussenvordering van het schriftonderzoek aanhangig maakt (schending van
art. 12, 13, 807, 883, 884, en 1042 Ger.W.);
dat het bestreden arrest aldus uitspraak
gedaan heeft over niet gevorderde zaken en
daa:door bovendien het besehikkingsbegmsel van partijen miskend heeft
(schending van art. 1138, 2° Ger.W. en van
het algemeen beschikkingsbeginsel van partijen),
zodat het bestreden arrest van 30 juni
de in het middel aangewezen bepalingen en algemeen rechtsbeginsel geschonden heeft:
~997

Ove~egende dat uit de appelconclusles van eiseres blijkt dat zij in
ondergeschikte orde een schriftonderzoek niet heeft uitgesloten;

pat het middel feitelijke grondslag
m1st;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Houtkier, Biitzler en Geinger.

Nr. 376
1e

KAMER-

18 juni 1999

BESLAG- BEWAREND BESLAG- VERNIEUWING VAN HET BESLAG- VOORWAARDE- URGENTIE.

De schuldeiser die bewijst dat er gegronde
redenen zijn om het bewarend beslag te
handhaven, kan gemachtigd worden om
het te vernieuwen zo aan de vereiste van
de urgentie is voldaan (1). (Art. 1437, eerste lid, Ger.W.)
(CLAES T. CUYPERS E.A.)
ARREST

(A.R. C.98.0002.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1997 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel1437 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest overweegt
"dat (verweerders) geen derdenverzet aantekenden tegen het oorspronkelijk beslag
gelegd bij beschikking van de beslagrechter
van 19 november 1991 waarbij toelating
verleend werd tot het leggen van bewarend beslag op onroerend goed; dat het juist
is dat een vernieuwing van het beslag geen
(1) Zie Cass., 30 okt. 1981 (A.C., 1981-82, nr.
153).
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nieuw beslag uitmaakt, maar de verlenging zonder onderbreking van het oorspronkelijk beslag; dat immers, volgens art. 1436,
eerste lid, Ger.W., het bewarend beslag op
onroerend goed in principe gedurende drie
jaar geldt, met ingang van de dagtekening van de overschrijving; dat art. 1437,
eerste lid, Ger.W. evenwel bepaalt dat de
schuldeiser die bewijst dat er gegronde redenen zijn om het beslag te handhaven, gemachtigd kan worden om het te vernieuwen, maar de vernieuwing moet vragen ten
minste vijftien dagen voor het verstrijken van de geldigheidsduur van dat beslag, op straffe van verval; dat krachtens
het derde lid van dat artikel en van de artikelen 1418, eerste lid, 1438, tweede lid, en
1439, eerste lid, Ger.W., op het verzoekschrift. tot vernieuwing uiterlijk binnen de
acht dagen na de neerlegging ervan wordt
beschikt, de vernieuwing voor drie jaar
geldt, de nieuwe termijn ingaat de dag
waarop de overschrijving wordt vernieuwd,
maar de beschikking waarbij de vernieuwing wordt toegestaan als niet bestaande
wordt beschouwd indien de vernieuwing
van de overschrijving niet gevraagd is voor
het verstrijken van de geldigheidsduur van
het vroegere beslag;
( ... ) derhalve dat het beslag slechts
vernieuwbaar is wanneer er gegronde redenen zijn om de verlenging toe te staan;
dat een dergelijke verlenging niet als louter pressiemiddel mag gebruikt worden en
het bewijs van hoogdringendheid geleverd dient te worden; dat de hoogdringendheid zelfs door (eiser) in het verzoekschrift tot vernieuwing van het
bewarend beslag niet wordt voorgehouden; dat de hoogdringendheid zou kunnen ·hebben bestaan in de aantasting van
het pand tengevolge waterinfiltraties en gebrek aan dringende herstellingswerken; dat
de deskundige tot de bevinding kwam, niettegenstaande het pand leeg staat, het in
verhouding rein is (uitgezonderd de kelder) en momenteel in goede staat van onderhoud; dat tijdens de installatievergadering vastgesteld werd dat een deel
van de gebreken vastgesteld in 1991 reeds
hersteld zijn, tevens werden in de week
voor datum van 7 februari 1995 reeds.werken uitgevoerd en dat de herstellingen die
de partij zelf liet uitvoeren, voornamelijk
deze waren om verdere waterinfiltratie te
voorkomen; dat alsdan (eiser) oordeelde dat
de herstellingswerken op voldoende wijze
waren uitgevoerd en tot vrijwillige handlichting overging;
(... ) dat uit het geheel der omstandigheden geen hoogdringendheid blijkt die de
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vernieuwing van het bewarend beslag had
kunnen verantwoorden, noch voorgehouden wordt laat staan aangetoond wordt dat
de financiele situatie van (verweerders) een
dergelijke maatregel zou kunnen verantwoorden; dat een verder onderzoek van het
bestaan van de schuld zich niet meer opdringt; dat de kosten van vernieuwing van
het bewarend beslag en opheffing ten laste
vallen van (eiser); dat (... ) op een tergende
en roekeloze wijze machtiging tot vernieuwing van het bewarend beslag gevraagd
heeft, terwijl geweten was dat alle gebreken aangehaald in het aangetekend schrijven van 18 september 1991 hersteld waren en het pand zich in een aanvaardbare
staat van onderhoud bevond; dat men bezwaarlijk kan verwachten dat de materialen aan een redelijk verouderd pand er allemaal nieuw moeten uitzien of nieuw
moeten zijn; dat (verweerders) terecht aanspraak maken op een vergoeding naar billijkheid begroot op 50.000 frank;
(... ) dat de kosten tot de aanstelling van
een deskundige eveneens ten laste dienen gelegd van (eiser);
dat (eiser) ten onrechte de bewijslast inzake de noodzakelijke hoogdringendheid op
(verweerders) wenst te leggen";

Nr. 377

en de verlenging zonder onderbreking van het vroegere beslag tot gevolg heeft;
Overwegende dat voor de vernieuwing van het beslag aan de vereiste
van de urgentie moet worden voldaan;
Overwegende dat de appelrechter
die oordeelt dat uit het geheel der feitelijke omstandigheden geen hoogdringendheid blijkt die de vernieuwing van het beslag had kunnen
verantwoorden en die beslist dat niet
voldaan werd aan de voorwaarden
voor vernieuwing van het bewarend
beslag op onroerend goed, artikel1437
van het Gerechtelijk Wetboek niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

terwijl artikel1437 van het Ger. Wethoek stelt dat de schuldeiser die bewijst dat
er gegronde redenen zijn om het beslag te
handhaven gemachtigd kan worden om
het te vernieuwen, dergelijke gegronde reden niet overeenstemt met de vereisten om
de oorspronkelijke toelating te bekomen tot
het leggen van bewarend onroerend beslag,

18 juni 1999 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
Advocaat : mr.
advocaat-generaal Gerard.

zodat het bestreden arrest door te stellen dat er geen hoogdringendheid was die
de vernieuwing van het bewarend beslag
had kunnen verantwoorden zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en aan
de bepaling van artikel14:,17 Ger.W. een
voorwaarde toevoegt die deze niet bevat
(schending van artikel 1437 van het Ger.
Wetboek):

Nr. 377

Overwegende dat, krachtens artikell437, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de schuldeiser die bewijst dater gegronde redenen zijn om
het beslag te handhaven, gemachtigd kan worden om het te vernieuwen;
Dat die vernieuwing de handhaving inhoudt van het vroegere beslag

ge KAMER_ 21 juni 1999

1o INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN, TENUITOVERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - BELASTINGSCHULDEN- BETALING- WERK UITGEVOERD
DOOR EEN NIET GEREGISTREERDE AANNEMER - NIET GEREGISTREERDE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING- OPDRACHTGEVER
HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK- INHOUDINGEN - VOORSCHOTTEN OP DE BELASTINGSCHULDEN - STORTING- AANWENDINGTOEPASSINGSGEBIED.

Nr. 377
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2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
- ALLERLEI- INKOMSTENBELASTINGENBELASTI(I!GSCHULDEN- BETALING- WERK
UITGEVOERD DOOR EEN NIET GEREGISTREERDE AANNEMER NIET GEREGISTREERDE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENINGOPDRACHTGEVER HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK- INHOUDINGEN- VOORSCHOTTEN OP
DE BELASTINGSCHULDEN- STORTING -AANWENDING- TOEPASSINGSGEBIED.

3o VENNOOTSCHAPPEN- HANDELSVENNOOTSCHAPPEN -ALLERLEI- VEREFFENING
VAN VENNOOTSCHAPPEN- INKOMSTENBELASTINGEN- BELASTINGSCHULDEN- BETALING- WERK UITGEVOERD DOOR EEN NIET
GEREGISTREERDE AANNEMER- NIET GEREGISTREERDE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING- OPDRACHTGEVER HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK INHOUDINGEN VOORSCHOTTEN OP DE BELASTINGSCHULDEN STORTING- AANWENDING- TOEPASSINGSGEBIED.

1o, 2° en 3° Art. 403, eerste en tweede lid,
WIB (1992) en art. 23 KB. 5 oktober 1978
zijn onbeperkt van toepassing op elk bedrag dat de opdrachtgever aan de ontvanger heeft betaald na de vereffening
van de niet geregistreerde vennootschap
(1). (Art. 403, eerste en tweede lid, W.I.B.
[1992] (2); art. 23 K.B. 5 okt. 1978 (3);
artt. 178, eerste lid, en 184 Vennootschappenwet.)
(1) Raadpl. noot 4 onder Cass., 2 mei 1994,
A.R. C.93.0118.F, nr. 210, p. 442; art. 404, § 2,
W.I.B. (1992) voor zijn wijziging bij art. 8 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 art. 43 wet 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.
(2) Art. 403 voor zijn wijziging bij art. 7 K.B.
26 dec. 1998 houdende maatregelen met het oog
op de aanpassing van de hoofdelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de sociale en fiscale
schulden met toepassing van art. 43 wet 26 juli
1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarbeid van de wettelijke pensioenstelsels, B.S., 31
dec. 1998, tweede uitg., p. 42131 e.v.
(3) Art. 23 voor en na zijn wijzigingbij K.B. 1
juli 1996, en voor zijn opheffing bij art. 36, 1 o,
KB. 26 dec. 1998 tot uitvoering van de ~~;rtt. 400,
401, 403, 404 en 406 W.I.B. (1992) en van art.
30bis Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969,
B.S., 31 dec. 1998, tweede uitg., p. 42147 e.v.)

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. BELCAM N.V. IN VEREFFENING)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0143.F)

HET HOF;- Gelet op de beschikking van 25 mei 1999 van de eerste
voorzitter waarbij de zaak naar de
derde kamer wordt verwezen;
Gelet op het bestreden vonnis, op 14
juli 1997 door de vrederechter van het
2de kanton te Luik in laatste aanleg
gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 178, inzonderheid eerste lid, 181,
182, 183 184, 185 en 186 van de wetten op
de handelsvennootschappen gecoiirdineerd
bij koninklijk besluit van 30 november
1935, dat is titel IX van hoek 1 van het
Wetboek van Koophandel, 402, 403 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, 23, 24 en 25 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van
de artikelen 299bis van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen (1964), thans deartikelen 400 en volgende van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992, en
30bis van de wet van 27 juni 1996 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betre:ffende de maatschappelijke
zekerheid ·der arbeiders,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt om aan verweerster het bedrag
van 8.669 frank te betalen, dat is het gedeelte van het bedrag dat een medecontractant van verweerster, na haar vereffening, had ingehouden op ee:p. factuur
van verweerstervannade vereffening en
aan eiser had gestort met toepassing van
de artikelen 400 tot 404 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 en dat
eiser had aangewend voor de betaling van
schulden die geen schulden waren van de
vere:ffening van verweerster, op grond "dat
de voortzetting van de handelsactiviteiten
door de vere:ffenaar van een vennootschap
in vere:ffening een nieuwe economische entiteit doet ontstaan; dat de nieuwe schulden die tijdens de voortzetting van de activiteiten zijn ontstaan, bij voorrang moeten
worden betaald en aldus een schuld van de \y
boedel uitmaken ( ... ); dat niet kan wor- /j
den betwist dat aldus enerzijds 'schuldeisers van de in vereffening gestelde' bestaan, (d.w.z.) schuldeisers die bestonden
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alvorens de vennootschap in vereffening
ging, en anderzij ds 'boedelschuldeisers'
wier schu'ldvoroeringen uit de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap na de vereffening zijn ontstaan; ( ... )
·---t dat er zowel bij faillissement als bij vereffening twee totaal verschillende boedels bel staan, waarbij schul:O.VergelijK.mg tussen
I een schuldvorde:dng van de ene en een
schuld van de aridere onmogelijk is; dat als
een schuldeiser, zoals (eiser), anders handelt het beginsel van de gelijkheid van de
schuldeiseFs wordt miskend",

terwijl artikel 402, eerste lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
bepaalt dat "degene die een beroep doet op
een niet-geregistreerde medecontractant (...)
verplicht is bij iedere betaling die hij aan
die medecontractant doet, 15 pet. van het
door hem verschuldigde bedrag, exclusief
belasting over de toegevoegde waarde, in te
houden en te storten bij de door de Koning aan te wijzen ambtenaar volgens de
door hem te bepalen modaliteiten"; artikel 402, tweede lid, van hetzelfde wethoek daaraan toevoegt dat: "degene die een
beroep doet op een geregistreerde medecontractant van wie de registratie wordt geschrapt in de loop van de uitvoering van de
overeenkomst, de in het vorige lid bedoelde
inhouding en starting moet doen bij elke betaling aan zijn medecontractant verricht na
de schrapping van de registratie"; die teksten aan eiser, met uitsluiting van de andere schuldeisers, een exff-wsief recht verlenen op 15 pet. van de bedragen die aan de
niet-geregistreerde aannemer of aan de
aannemer van wie de registratie is geschrapt, verschuldigd zijn; de inhoudingen en stortingen die aldus zijn gedaan, op
de belastingschulden van die aannemer en
de onderaannemers zullen worden verrekend (artikel403, eerste en tweede lid, van
het wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 23 van het koninklijk
besluit van 5 oktober 1978) zonder dat een
onderscheid dient te worden gemaakt naargelang die belastingschulden v66r of na de
vereffening van de vennootschap die ze verschuldigd is, zijn ontstaan; artikel178, eerste lid, van de gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen bepaalt dat een
handelsvennootschap na ontbinding geacht wordt voort te bestaan voor haar vereffening; uit de artikelen 181 tot 186 van
dezelfde gecoordineerde wetten volgt dat d«;l
vennootschap in vereffening zijn vermoL
gen noch zelfs het beheer daarvan verliest, en dat de vereffening gebeurt door een
orgaan van de vennootschap waarvan zij de
aanwijzing of de intrekking ervan zelf be-
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paalt; de vennootschap die bij beslissing
van haar algemene vergadering wordt vereffend, niet door een gerechtelijk mandataris wordt vertegenwoordigd die, zoals een
curator over een faillissement, zijn mandaat zowel in het belang van de gezamenlijke schuldeisers als in het belang van de
betrokken vennootschap zou uitoefenen;
verweerster aldus de aannemer is gebleven van het werk dat voor en, in voorkomend geval, zelfs na haar vereffening is uitgevoerd; verweerster dus zowel voor als na
haar vereffening de "medecontractant op
wiens schuldvordering (dat) bedrag werd
ingehouden" was en is gebleven, in de zin
van de artikelen 403, eerste lid, 1', van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
en 23, inzonderheid § 1, van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978, zodanig dat
eiser de litigieuze inhouding op de gehele
belastingschuld van verweerster mocht verc
rekenen; daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, door verweersters vordering tot terugbetaling in te willigen en te beslissen
dat eiser de inhoudingen van de opdrachtgever niet mocht verrekenen op het geheel van verweersters belastingschulden,
het geheel van de aangewezen bepalingen schenqt :
)·/1,-

0v~n!t;gende dat uit de vaststellin-

ge0an het bestreden vonnis volgt dat
eiser na de vereffening van verweerstet;··crp grond van de artikelen
402 tot 404 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, van de
vennootschap Agfa Gevaert het bedrag van 12.613 frank heeft ontvangen dat hij ten belope van 3.944-frank
heeft verrekend op de~efasting
schulden van de boedeli,v"A:rv\ie vereffening van verweerster\eii'(len belope
van 8.6~9rank op cter/belastingschulde n e boedel van die vereffening; da et bestreden vonnis eiser het recht op die laatste
aanwending ontzegt;
--=-~----...--'----->

Overwegende dat uit de bewoordingen en uit de samenhang van de bepalingen waarvan het middel de
schending aanvoert, volgt dat artikel
403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 23 van
het koninklijk besluit van 5 oktober
1978 tot uitvoering van de artikelen
299bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 30bis
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van de wet van 27 juni 1996 tot herziening van de besluitwet van 28 december· 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
onbeperkt van toepassing zijn op elk
bedraK.cl_llt q(l_ opbgra,.eh tgey!l{Jl~:ff{l~
ontvanger lieeft etaald:)ia y.e veref~renrng\7-an de niet geregistreerde vennootschap;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door anders te beslissen, de door
eiser aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre het
uitspraak doet over de ontvankelijkheid van de rechtsvordering; 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 1ste kanton te
Luik.
21 juni 1999- 3e kamer- Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaaat : mr. T'Kint.
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KAMER -

21 juni 1999

BEWIJS -

BELASTINGZAKEN- GESCHRIFTEN - ALGEMEEN - WETTELIJKE BEWIJSWAARDE- BEGRIP.

De wettelijke bewijswaarde van een akte is
de mate waarin een akte volgens de wet
bewijs oplevert en waardoor de rechter gebonden is (1). (Artt. 1319, 1320, 1321 en
1322 B.W.) (lmpliciet.)
(1) Raadpl. "De motivering van de vonnissen
en arresten en de bewijskracht van de akten",
plecht. openingsrede van proc.-gen. Dumon, voor
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. VANDER HAEGEN E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0006.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 september 1998 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 31, 2·, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals dat van
toepassing was voor het belastingjaar 1989,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het hof van beroep he eft vastgesteld: "dat (verweerder) tot einde 1987
het beroep van advocaat heeft uitgeoefend in een burgerlijke advocatenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid"; dat (verweerder) en zijn associes op
4 januari 1988, met ingang op 1 januari
1988, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap hebben opgericht; dat "de oprichtingsakte ( ... ) bepaalt dat de associes niet
langer activiteiten als advocaat en de aanverwante activiteiten ten persoonlijke titel uitvoeren, maar die activiteiten voortaan
uitsluitend als actieve vennoten van de vennootschap verrichten en dat de clienten de
honoraria aan de rechtspersoon zullen betalen, die aan de vennoten bezoldigingen
als aktief vennoot zal uitbetalen in de zin
artikel20, 2·, c, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964); dat "(verweerder) uit fiscaal oogpunt de uitoefening van
zijn vrij beroep heeft stopgezet de dag
waarop de cooperatieve vennootschap is opgericht"; dat de vennoten inzonderheid "het
netto-uitstaand bedrag" hebben ingebracht
dat wordt omschreven "als het bedrag van
nog niet gefactureerde honoraria voor reeds
geleverde prestaties (op het ogenblik van de
oprichting van de vennootschap), met aftrek van de provisies voor die prestaties en
voor de ri.og niet verrichte prestaties"; dat
''het netto-uitstaand bedrag'' een "recht op
honoraria vertegenwoordigde, wat een
schuldvordering is die de advocaat jegens
zijn client heeft, en die volgt uit zijn beroepswerkzaamheid" en waarvan de
het Hofvan 1 sept. 1978, nr. 14, p. 30, 31 en 32,
en de noot 51, en nrs. 35 en 36, p. 72 en 73; vgl.
Cass., 23 feb. 1928 (Bull. en Pas., 1928, I, 84).
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waarde door verweerder en de cooperatieve vennootschap op forfaitaire wijze is
geraamd; dat verweerder, als advocaat die
een vrij beroep uitoefent, "de waarde van
de prestaties waarvoor geen ereloonstaten
waren opgemaakt niet hoefde te boeken";
dat (evenwel) "uit de notariele akte van 4
januari 1988 volgt dat de tegenwaarde van
de inbreng van het netto-uitstaand bedrag in de cooperatieve vennootschap voor
het totaal bedrag (werd) 'vastgesteld' ( ... )
bij de oprichting van cooperatieve vennootschap", en vervolgens oordeelt dat "het bestuur ( ... )(ten onrechte) betoogt dat de tegenwaarde van de inbreng van het
uitstaand bedrag (van verweerder) moet
worden beschouwd als baten bedoeld in artikel 31, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), te weten de baten die worden behaald of vastgesteld ter
gelegenheid van de volledige en definitieve stopzetting, door de belastingplichtige, van de uitoefening van zijn vrij beroep", op grond dat "de baten die
voortvloeien uit de tegenwaarde van de inbreng van het uitstaand bedrag van (verweerder), volledig is 'vastgesteld' in de
oprichtingsakte van cooperatieve vennootschap, op het precieze ogenblik van de stopzetting van de uitoefening van het vrij beroep en niet 'na die stopzetting'", en beslist
dat de tegenwaarde van het uitstaand bedrag behoort tot de baten bedoeld in artikel31, r, van het Wetboek van de Inkomstenbelastinge:n (1964), die rechtstreeks
belastbaar zijn tegen de aanslagvoet van
16,5 pet. overeenkomstig artikel 93, § 1, 2°,
b, van dat wetboek,

terwijl artikel31, 2°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964) voor
de belasting van inkomsten uit een vrij beroep dat vroeger door de belastingplichtige werd uitgeoefend, geen enkel onderscheid maakt tussen winsten en baten,
zodat op grond van die bepaling de vaststaande en zekere schuldvordering kan
worden belast, die vastgesteld is in om het
even welke akte die is opgesteld nadat de
belastingplichtige de uitoefening van een
beroep volledig en definitief heeft stopgezet; te dezen de baten, die voortvloeien uit
de inbreng van de schuldvordering gevormd door "het netto-uitstaand bedrag'',
welke schuldvordering vaststaand en zeker is geworden op het ogenblik van "de raming die door de inbreng voor (verweerder) op onherroepelijke wijze bij overeenkomst is vastgesteld", volledig zijn
"vastgesteld" in de oprichtingsakte van
4 januari 1988 van de cooperatieve
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vennootschap, wat het arrest trouwens erkent, terwijl de stopzetting van de uitoefening van het vrij beroep volgens het hof
(van beroep) zelfplaatsvond "op de dag van
de oprichting van de cooperatieve vennootschap", dus op 1 januari 1988, zoals volgt
uit het stuk nr. B1/27 waarop het Hofvermag acht te slaan, welk stuk vermeldt dat
de vennootschap op die datum is opgericht, dat de leden van de burgerlijke
advocatenvennootschap niet langer hun
werkzaamheden ten persoonlijke titel uitvoeren maar voortaan nog uitsluitend optreden als actieve vennoten van de vennootschap en dat zij in onderling overleg
met ingang op 31 december 1987 de tussen hen gesloten associatie-overeenkomst
beeindigen; het hof van beroep, door niettemin te beslissen dat het in de cooperatieve vennootschap ingebrachte uitstaand
bedrag geen baten oplevert die werden behaald ofvastgesteld na de stopzetting, zonder acht te slaan op het feit dat verweerder moet worden geacht zijn beroepsactiviteit als advocaat te hebben stopgezet
op 1 januari 1988, datum van de inwerkingtreding van de cooperatieve vennootschap, en evenmin op het feit van de
associatie-overeenkomst op 31 december
1987 is beeindigd, terwijl volgens zijn eigen vaststellingen de baten uit de inbreng
van het uitstaand bedrag in de oprichtingsakte dd. 4 januari 1988 van de cooperatieve vennootschap zijn vastgesteld,
de wettelijke bewijswaarde van het stuk
B1/27 miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en artikel31, 2°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964)
schendt:
Overwegende dat het arrest aan
de akte van 4 januari 1988 niet het
vermogen ontzegt dat zij krachtens
artikel 1319, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek heeft, om tot bewijs te dienen van de overeenkomst
die zij vaststelt en bijgevolg de wettelijke bewijswaarde ervan niet miskent;
Overwegende dat het middel voor
het overige het arrest niet verwijt dat
het die akte uitlegt op een wijze die
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en evenmih dat het de bewijskracht ervan miskent die het wegens zijn wettelijke bewijswaarde
he eft;
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Overwegende dat het middel tenslotte de aangevoerde schending van
artikel31, 2°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) aileen afleidt uit de tevergeefs aangevoerde
miskenning van de wettelijke bewijswaarde van de akte die het bedoelt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 juni 1999 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
-Advocaat: mrs. M. Baltus, Brussel, voor
de verweerder.
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bestreden beslissing- Niet-ontvankelijkheid.
760

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Onaantastbare beoordeling door
feitenrechter - Miskenning van de bewijskracht van de akten - Begrip.
760

Collectieve arbeidsovereenkomst
Deeltijdse arbeid -

Omschrijving.

740

D
Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter - Recht van verdediging.
871

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Bloedproef- Analyse - Kennisgeving van de uitslagen - Verzuim Gevolg - Wettelijke bewijswaarde van het
deskundigenverslag.
872

Diefstal en afpersing
Geweld en bedreiging- Verzwarende omstandigheden - Correctionalisering - Grenzen.
873

Douane en accijnzen
Strafvordering - Visitatie - Voorwaarden
- Fiscale ambtenaren - Bijzondere belastinginspectie - Machten - Omvang.
783

4Heling

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Uitkering tot levensonderhoud Nieuwe of gewijzigde omstandigheden- Ontheffing ofverminderingvan uitkering -Aanvangspunt.
884

Moreel bestanddeel - Kennis - Beoordeling
- Criteria.
794

Herziening
Algemeen - Beslissing die schadevergoeding
heeft toegekend aan een burgerlijke partij Verplichting voor de aanvrager tot herziening
de burgerlijke partij tot tussenkomst aan te
manen - Sanctie.
765

Eredienst
Interne organisatie - Autonomie wet (1994), artikel 21 - Gevolgen.

Grond767

Europese Unie
Verdragsbepalingen - Allerlei - Verbintenissen uit overeenkomst- WettenconflictToepasselijke wet - Bepaling - Wilsautonomie - Overeenkomst-wet - Gevolg.
885

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hoger beroep - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak in eerste
aanleg- Afwijzing van de burgerlijke rechtsvordering - Veroordeling tot schadevergoeding in hoger beroep - Eenstemmigheid.
796

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hoger beroep - Intrekking van het uitstel - Eenstemmigheid. 797

F
Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord
Allerlei - Misdrijven n.a.v. het faillissement
- Aangifte van het faillissement- Verzuim
- Moree! bestanddeel.
726

G

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hoger beroep - Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak in eerste
aanleg - Hoger beroep van de burgerlijke
partij - V eroordeling tot schadevergoeding in
hoger beroep - Eenstemmigheid.
797

Huwelijksvermogensstelsels

Geestrijke dranken
StrafVordering- Misdrijven m.b.t. geestrijke
dranken- Vervolgende partij.
726

Wettelijk stelsel- Schulden aangegaan bij de
uitoefening van het beroep - Begrip- Belasting op de bedrijfsinkomsten.
734

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Arbeidsongeval - Geding
tussen een verzekeraar en een ziekenfonds.
833

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel21Eredienst - Interne organisatie - Autonomie - Gevolgen.
767

I
Indeplaatsstelling
Sluiting van ondernemingen - Sluitingsfonds - Indeplaatsstelling in de rechten van
werknemers - Opdracht van het fonds Draagwijdte.
819

Indeplaatsstelling

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel
144- Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht
- Draagwijdte.
743

Grondwet
Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel
149- Kamer van inbeschuldigingstellingRegeling van de rechtspleging- Motivering.
719

H
Heling
Bestanddelen - Kennis bedrijf- Bepaling.

Misdaad of wan794

Sluiting van ondernemingen - Sluitingsfonds - Betaling aanvullende brugpensioenvergoeding- Indeplaatsstelling in de rechten
van werknemers - Indeplaatsstelling tegen819
over de borg van de werkgever.

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting- Belastingplichtige. Rijksinwoner - Wettelijk huwelijksvermogensstelsel- Bedrijfsinkomsten van een echtgenoot
- Belasting verhaald op het eigen vermogen
van de andere echtgenoot.
734

Inkomstenbelastii~gen
Niet-verblijfhouders - Dividenden - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoire interesten.
811
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5 Inkomstenbelastingen

Misbruik van vertrouwen

Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoire interesten.
811

Verduistering van een processtuk- Strafwetboek, artikel 495 - Ratio legis.
753

Misbruik van vertrouwen

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Aanslagbiljet- Beslagrechter - Bevoegdheid.
809

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Op naam
van de belastingplichtige gevestigde aanslag
- Recht van bezwaar.
811

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep van beroep - Bevoegdheid.

Hof
811

Inkomstenbelastingen
Rechten, tenuitoverlegging en voorrechten van
de Schatkist- Belastingschulden- Betaling
- Werk uitgevoerd door een niet geregistreerde aannemer- Niet geregistreerde vennootschap in vereffening - Opdrachtgever
hoofdelijk aansprakelijk - Inhoudingen Voorschotten op de belastingschulden- Starting - Aanwending
Toepassingsgebied.
896

Interesten
Moratoire interesten - Vennootschapsbelasting - Roerende voorheffing - Terugbetaling.
811

Internationale verdragen
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6.3.c
- Internationaal Verdrag Burgerrechten en
Politieke Rechten - Artikel 14.3.d - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van
intern recht- Voorrang.
781

Verduistering van een processtuk- Strafwetboek, artikel 495 - Materieel element Begrip.
753

Misbruik van vertrouwen
Verduistering van een processtuk- Strafwetboek, artikel 495 - Teruggave van de stukken door de rechter om opnieuw te worden
voorgelegd op volgende terechtzitting- Nearlegging van onvolledig bundel - Gevolg. 728

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet - Collectief misdrijf
wegens eenheid van opzet- Vorige eindbeslissing - Nieuwe straf- Draagwijdte. 728

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel bestanddeel. Eenheid van opzet - Misdrijven n.a.v.
het faillissement - Aangifte van het faillissement - Verzuim - Moreel bestanddeel.
791

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee]. Eenheid van opzet - Heling - Moreel
bestanddeel - Kennis - Beoordeling - Criteria.
794

Misdrijf
Allerlei - Koninklijk besluit van 22 september 1823 - Collecten ter leniging van rampen
en ongelukken - Begrip.
840

lnternationale verdragen
Burgerlijke zaken- Verbintenissen uit overeenkomst- Wettenconflict- Toepasselijke
wet - Bepaling - Wilsautonomie - Overeenkomst-wet - Gevolg.
885

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Aansprakelijkheid uit overeenkomst - Oorzakelijk verband - Beoordeling door de
rechter - Wettigheid - Toetsing van het
Hof.
713

J
Jeugdbescherming
Gerechtelijke jeugdbescherming- Onderzoekingen en voorlopige maatregelen - Draagwijdte.
842

M

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken van zaken.

Samenhang -

Samenvoeging
794

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter

Machten
Rechterlijke Macht - Geschil over burgerlijke rechten- Artikel144 Gw. (oud 92)Draagwijdte.
743

Machten
Rechterlijke Macht - Wet wettelijkheid - Toezicht.

0

Grond792

Strafzaken- Deskundigenonderzoek- Recht
van verdediging.
871

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers - Ontslag om dringende reden - Arbeidshof - Erkenning Werkgever- Opzegging- Termijn- Aard.
831

6 Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers- Ontslag om dringende reden - Arbeidshof - Erkenning Uitspraak van een arrest - Geldig ontslag Kennisgeving- Tijdstip.
831

Onderwijs
Gesubsidieerd vrij onderwijs- Tijdelijke aanstelling - Voorrangsregeling - Voorwaarden - Personeelslid - Begrip.
834

Internationaal recht- Wettenconflict- Toepasselijke wet - Bepaling - Wilsautonomie
- Overeenkomst-wet - Gevolg.
885

Overeenkomst
Allerlei - Aansprakelijkheid uit overeenkomst - Oorzakelijk verband - Beoordeling
door de rechter - Wettigheid- Toetsing van
het Hof.
713

Overeenkomst

Onderzoeksgerechten
Regeling van de rechtspleging- Motivering.
719

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging - Verwijzing Geen voeging van het administratief dossier
van de bijzondere belastinginspectie- Gevolg.
719

Onderzoeksgerechten
Benelux-Uitleveringsverdrag, artikel 20 Overdracht van in beslag genomen voorwerpen - Rechten van derden - Bevoegdheid
van het onderzoeksgerecht - Beperking. 750

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Conclusie - Burgerlijke partij - Aanvullend onderzoek Weigering- Motivering.
790

Onderzoeksgerechten
Raadkamer - Regeling van de rechtspleging
- Bericht om te verschijnen - Kennisgeving
aan de verdachte- Vertaling- Voorwaarden.
802

Onverdeeldheid
Boedelbeschrijving aangegeven. worden.

Overeenkomst

Goederen die moeten
838

Allerlei - Aansprakelijkheid uit overeenkomst - Schade veroorzaakt aan een medecontractant door de foutvan een medecontractant
- Dezelfde schade veroorzaakt door de fout
van een derde - Oorzakelijk verband Gevolgen.
713

p
Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Cassatiemiddel dat naar recht
faalt - Gevolg.
783

Prejudicieel geschil
Arbitragehof - Strafzaken - Feitenrechter
- Weigering een prejudiciele vraag te stellen
- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid. 792

Prejudicieel geschil

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting van het Hofvan
Cassatie- Straf- Verval van het recht tot
sturen - Keuze - Strafinaat - Motivering
- Rechtbank die in hoger beroep uitspraak
doet - Discriminatie.
870

Openbaar ministerie
Strafvordering - Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrijven tegen het
arbeidsrecht - Samenloop - Samenhang Openbaar ministerie - Aanwijzing door de
procureur-generaal - Optreden.
730

Openbaar ministerie
Ambtenaar van Flnancien- Verzoek tot inzage
van een gerechtelijk dossier - Machtiging
van de procureur-generaal
Delegatie --:
Draagwijdte.
874

Openbaar ministerie
Ambtenaar van Flnancien- Verzoek tot inzage
van een gerechtelijk dossier - Machtiging
van de procureur-generaal - Vervanging van
de procureur-generaal- Vereisten.
879

Openbaar ministerie
BTW-wetboek - lnzage van een gerechtelijk
dossier - Machtiging van de procureurgeneraal of de auditeur-generaal - Termen
procureur-generaal of auditeur-generaal Begrip.
879

.

Prejudiciele exceptie - Deugdelijk schijnende titel - Titel die de telastlegging oplevert - Gevolg.
845

R
Raad van State
Bevoegdheid - Rechterlijke tucht- Minister
van Justitie - Beroep.
769

Raad van State
Arresten vatbaar voor cassatieberoep- Administratief kort geding - Beslissing over de
bevoegdheid van de rechterlijke overheden.
774

Rechtbanken
Algemeen- Bevoegdheden van de rechterWet- Grondwettelijkheid- Toezicht. 792

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Niet gevorderde zaak - Vordering tot schadeloosstelling- Veroordeling tot betaling van interest
- Verschillende voorwerpen.
805

Rechtbanken
Strafzaken- Algemeen- Strafrechtspleging
- Accusatoir karakter.
728

7 Rechtbanken
Strafzaken - Algemeen - Vonnis - Uitspraak- Verhinderde rechter- Vervanging
- Beschikking van de voorzitter- Voorwaarden.
730

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Uitoefening
- Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrijven tegen het arbeidsrecht - Samenloop Samenhang - Openbaar ministerie - Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden.
730

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Administratieve sanctie inzake belastingen
- Strafsanctie - Begrip.
719

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Recht op een onpartijdige rechter - Rechter die zich voor de opening van
het debat over de oplossing van het geschil
heeft uitgesproken - Niet gerechtigd om de
zaak te beslechten.
753

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Eerlijke behandeling van de
zaak - Bedienaar van de eredienst - Afzetting door de geestelijke overheid - Toetsing
door de rechter - Grenzen.
767

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Onpartijdigheid van de rechter
- Hof van beroep - Samenstelling van het
rechtscollege - Uitspraak van het arrest Magistraat die een wettig verhinderde magistraat vervangt - Magistraat die tijdens de
verwijzing deel heeft uitgemaakt van de kamer
van inbeschuldigingstelling - Gevolg.
845

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Vonnisgerechten- Eerlijk proces - Begrip.
845

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.2 - Vermoeden van onschuld Miskenning - Begrip.
760

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Recht van verdediging - Miskenning - Begrip.
760

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Artikel 6.3.c- Rechtstreekse
werking- Conflict met regel van intern recht
- Voorrang.
781

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3- Artikel 6.3.c- StrafzakenStrafvordering - Beklaagde - Recht op bijstand van een raadsman naar keuze - Procedure op verzet- Vertegenwoordiging door
de raadsman - Verplichting persoonlijk te
verschijnen - Gevolg.
781

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14 - Administratieve sanctie inzake belastingen- Strafsanctie
- Begrip.
719

Rechten van de Mens
Intemationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikell4.1- Recht op een
onpartijdige rechter - Rechter die zich voor
de opening van het debat over de oplossing
van het geschil heeft uitgesproken - Niet
gerechtigd om de zaak te beslechten.
753

Rechten van de Mens
Intemationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.3.d - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van
intern recht- Voorrang.
781

Rechten van de Mens
Intemationaal Verdrag Burgerrechten en Politiek Rechten - Artikel 14.3.d - Strafzaken
- Strafvordering - Beklaagde - Recht op
bijstand van een raadsman naar keuze Procedure op verzet - Vertegenwoordiging door de raadsman - Weigering Verplichting persoonlijk te verschijnen Gevolg.
781

Rechten van de Mens
Intemationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Strafzaken- Veroordeling
voor dezelfde feiten - Non his in idem Voorwaarde.
837

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege- Verzet- Wijziging van het rechtscollege - Gevolg.
760

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Buitengewone terechtzittingVoorwaarden.
760

Rechterlijke tucht
Tuchtrechtelijke overheden - Minister van
Justitie - Beroep - Bevoegdheid - Raad
van State.
769

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafrechtspleging- Inquisitoir karakter. 728

Rechtsbeginselen (Algemene)
Algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter- Rechter die zich voor de
opening van het debat over de oplossing van
het geschil heeft uitgesproken- Niet gerechtigd om de zaak te beslechten.
753
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Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginsel van behoorlijk bestuur - Recht op
rechtszekerheid - Doel - Grenzen.
824

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Bedienaar van de eredienst - Afzetting door de geestelijke overheid - Toetsing door de rechter - Grenzen.
767

Samenhang
Strafzaken - Strafvordering - Uitoefening
- Gemeenrechtelijke misdrijven en misdrijven tegen het arbeidsrecht - Samenloop Samenhang - Openbaar ministerie - Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden.
730

Recht van verdediging
Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Regeling van de rechtspleging Geen voeging van het administratief dossier
van de bijzondere belastinginspectie- Gevolg.
719

Recht van verdediging
Strafzaken- Onpartijdigheid van de rechter
- Hof van beroep - Samenstelling van het
rechtscollege - Uitspraak van het arrest Magistraat die een wettig verhinderde magistraat vervangt - Magistraat die tijdens de
verwijzing deel heeft uitgemaakt van de kamer
van inbeschuldigingstelling - Gevolg.
845

Recht van verdediging
Strafzaken - Vonnisgerechten- Eerlijk proces - Begrip.
845

Recht van verdediging
Strafzaken - Deskundigenonderzoek - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
871

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Middel uiteengezet in het exploot van verzet
- Gevolg.
866

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Straf- Keuze- Strafmaat- Verval van het
recht tot sturen - Rechtbank die in hoger
beroep uitspraak doet - Discriminatie Arbitragehof- Prejudiciele vraag- Verplichting van het Hofvan Cassatie.
870

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Algemeen - Antwoord op de
conclusie - Belang.
845

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Regeling van de procedure - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Conclusie van burgerlijke partij - Aanvullend onderzoek Weigering- Motivering.
790

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht - Aard van het misdrijf Niet correctionaliseerbare misdaad - Raadkamer - Beschikking tot verwijzing - Hof
van beroep- Arrest houdende onbevoegdbeidsverklaring - Gevolg.
873

Samenhang
Strafzaken - Samenvoeging van zaken Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
794

Samenvoeging van zaken
Strafzaken - Samenhang - Onaantastbare
beoordeling door de feitenrechter.
794

Slagen en verwondingen. Doden
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden- Verzwarende omstandigheid - Tijdelijke ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid - Blijvende
invaliditeit - Samenloop.
717

Stedenbouw
Bouwvergunning Verwijdering.

Spoorweg in onbruik 808

Stedenbouw
Bouwvergunning- Opheffing van het stakingsbevel - Opdracht van de rechter.
891

Straf
Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid Misdrijf - Nieuwe wet - Nieuwe straf Wettigheid.
763

Straf
Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid Wettigheid- Non his in idem- Toepassing.
837

Straf
Andere straffen - Verval van het recht tot
sturen - Motivering - Keuze - Strafmaat
- Rechtbav.k die in hoger beroep uitspraak
doet - Discriminatie - Arbitragehof- Prejudiciele vraag - Verplichting van het Hof
van Cassatie.
870

Strafvordering
Misdrijven m.b.t. geestrijke dranken- Vervolgende partij.
726

Strafvordering
Uitoefening - Gemeenrechtelijke misdrijven
en misdrijven teg~n het arbeidsrecht- Samenloop- Samenharlg- Openbaar ministerieAanwijzing door de procureur-generaal- Optreden.
730
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Verkeersbelemmering
Begrip.

726

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In eerste
aanleg - Strafzaken - Politierechtbank Taalkeuze- Verwijzing- Omstandigheden
van de zaak - Beslissing - Redenen. 779

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) -In boger
beroep - Strafzaken - Correctionele rechtbank- Taalkeuze- Verwijzing- Omstandigheden van de zaak- Beslissing- Redenen.
779

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Betekening en tenuitvoerlegging - Strafzaken Raadkamer - Regeling van de rechtspleging
- Bericht om te verschijnen - Kennisgeving
aan de verdachte- Vertaling- Voorwaar802
den.

u
Uitlevering
Rogatoire commissie - Inbeslagneming in
Belgie - Overdracht van in beslag genomen
voorwerpen - Goedkeuring door de raadkamer - Rechten van derden - Onderzoeksgerecht - Bevoegdheid - Beperking.
750

v
Valsheid en gebruik van valse stukken
Boedelbeschrijving - Aard van de akte. 838

Valsheid en gebruik van valse stukken
Bestanddelen- Geschrift- Begrip- Verdraaiing van de waarheid - N adeel.
845

Valsheid en gebruik van valse stukken
Overeenkomst- Veinzing- Strafbare valsheid- Voorwaarden.
845

Vennootschappen
Handelsvennootschappen- Allerlei- Vereffening van vennootschappen - Inkomstenbelastingen - Belastingschulden - Betaling Werk uitgevoerd door een niet geregistreerde
aannemer - Niet geregistreerde vennoot• schap in vereffening - Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk - Inhoudingen - Voorschotten op de belastingschulden - Storting
- Aanwending - Toepassingsgebied.
896

Verjaring
Burgerlijke zaken- Stuiting- Vervanging
van de vetjaring door een andere- Voorwaarden.
731

Verjaring
Allerlei- Reiscontract- Intemationale overeenkomst- Grondslag van de vetjaring. 731

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewoon uitstel - Intrekking - Rechtspleging in hoger beroep
Eenstemmigheid.
797

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Correctionele rechtbank en hof van beroep
Ge- Onbevoegdheid - Vemietiging
volg.
867

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Hof van beroep verdenking - Begrip.

Gewettigde
765

Verzekering
Landverzekering- Zaakverzekering- Voorafgaande taxatie - Gevolgen.
759

Verzekering
Landverzekering- Zaakverzekering- Voorafgaande taxatie - Ongeval - Schade Gesubrogeerde verzekeraar - Vordering Grenzen.
759

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Vergoedingsverplichting- Stoffelijke schade- Voorwaarden.
735

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Risicoverzwaring in de
loop van de overeenkomst - Bedrieglijke of
verwijtbare niet-aangifte - Bestaan van een
verzekering overeenkomstig de W.A.M.-wet
- Misdrijf.
749

Verzet
Misdrijven m.b.t. geestrijke dranken- Veroordeling bij verstek- Verzet- Betekening
aan de vervolgende partij - Vervolgende partij - Begrip.
726

Verzet
Strafzaken - Beklaagde - Recht op bijstand
van een raadsman naar keuze- Vertegenwoordiging door de raadsman - Weigering
- Verplichting persoonlijk te verschijnenGevolg.
781

Verzet
Strafzaken - Aard - Middel uiteengezet in
het exploot van verzet- Verplichting om te
antwoorden - Gevolg.
866

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Algemeen - Uitspraak - Verhinderde rechter- Vervanging- Beschikking van de voorzitter- Voorwaarden. 845

10 Voorlopige hechtenis
Handhaving - Raadkamer - Beschikking
tot verwijzing - Mzonderlijke beschikking
tot handhaving - Regeling van rechtsgebied
- Vernietiging van de beschikking tot verwijzing- Gevolg.
873

Voorrechten en hypotheken
Allerlei- Inkomstenbelastingen- Belastingschulden - Betaling- Werk uitgevoerd door
een niet geregistreerde aannemer - Niet
geregistreerde vennootschap in vereffeningOpdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk- Inhoudingen - Voorschotten op de belastingschulden- Storting- Aanwending- Toepassingsgebied.
896

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Gevolgen van internationale normen- Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6.3.cInternationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.3.d - Rechtstreekse werking - Conflict met regel van
intern recht- Voorrang.
781

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Allerlei - BTW-wetboek - Inzage van een
gerechtelijk dossier - Toelating van de procureur-generaal of de auditeur-generaal Termen procureur-generaal of auditeurgeneraal - Begrip.
879

Wraking

w
Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 62 - Proces-verbaal- Bijzondere bewijswaarde - Mschrift aan overtreder - Buiten
termijn - Gevolg.
717

Werkloosheid
Algemeen - Conventioneel brugpensioen Werkgever-Vervangingsverplichting- Tekortkoming - Sanctie - Forfaitaire compensatoire vergoeding- Werkloosheidsinspecteur
- Beslissing- Aard.
738

Werkloosheid
Gerechtigde - Langdurige werkloosheid Schorsing- Verwittiging- Gezinsinkomen
- Gezin - Begrip.
828

Orde van Architecten - Raad van beroep Wraking van een lid - Rechter bevoegd om
over de akte van wraking uitspraak te doen.
715

Wraking
Orde van Architecten - Raad van beroep Wraking van een lid - Redenen tot wraking
- Schuldeiser van een der partijen - Begrip.
715

Wraking
Rechter wiens wraking wordt verzocht- Hoedanigheid.
842

Wraking .
Jeugdrechter - Onderzoekingen en voorlopige maatregelen - Uitspraak alvorens recht
te doen.
842

Werkloosheid
Bedrag- Langdurige werkloosheid- Schorsing - Verwittiging - Nettobelastbaar gezinsinkomen - Grensbedrag - Referteperiodes - Gezinstoestand - Draagwijdte.
828
- Gevolg.

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Algemeen- Wet- Begrip- Onteigening
ten algemenen nutte - Koninklijk besluit tot
onteigening - Aard.
888

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Strafzaken - Nieuwe wet - Gewijzigde straf Veroordeling- Voorwaarde.
763

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte -Werking
in de ruimte - Wettenconflict- Toepasselijke wet - Bepaling - Verbintenissen uit
overeenkomst - Wilsautonomie
Overeenkomst-wet - Gevolg.
885

z
Zegel (met bet zegel gelijkgestelde taksen)
Aanslag of invordering - Ambtenaar van
financien---:- Verzoek tot inzage van een gerechtelijk dossier- Openbaar ministerie- Machtiging van de procureur-generaal - Delegatie
- Draagwijdte.
874

Ziekte· en invaliditeitsverzekering
Ziektekostenverzekering - Zelfstandigen Uitbreiding- Terugbetaling van geneesmiddelen- Verblijfin inrichting- Begrip. 816

Ziekte· en invaliditeitsverzekering
Ziektekostenverzekering - Zelfstandigen Uitbreiding - Terugbetaling van geneesmiddelen- Verblijf in inrichting- Draagwijdte.
816
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