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1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1 - BURGERLIJKE ZAKEN- EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK -ALGEMEEN.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- BEGINSEL VAN TEGENSPRAAK- ALGEMEEN.

3o RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- BURGERLIJKE ZAKEN- BERECHTING - SLUITING VAN DE DEBATTEN SCHRIFTELIJK ADVIES O.M.- VERZOEK TOT
HEROPENING DER DEBATTEN - BEGINSEL
VAN TEGENSPRAAK- PROCESPARTIJENRECHTEN- DRAAGWIJDTE.

4o RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- BERECHTING- SLUITING
VAN DE DEBATTEN- SCHRIFTELIJK ADVIES
O.M. - VERZOEK TOT HEROPENING DER DEBATTEN- BEGINSEL VAN TEGENSPRAAKPROCESPARTIJEN - RECHTEN - DRAAGWIJDTE.

5o OPENBAAR MINISTERIE

-BURGERLIJKE ZAKEN- BERECHTING- SLUITING VAN
DE DEBATTEN- SCHRIFTELIJKADVIES- VERZOEK TOT HEROPENING DER DEBATTEN- BEGINSEL VAN TEGENSPRAAK- DRAAGWIJDTE.

6° VONNISSEN EN ARRESTEN

-BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- BERECHTING - SLUITING VAN DE DEBATTEN SCHRIFTELIJKADVIES O.M.- VERZOEK TOT
HEROPENING DER DEBATTEN - BEGINSEL
VAN TEGENSPRAAK- PROCESPARTIJENRECHTEN- DRAAGWIJDTE.

7o GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- ARBEIDSGERECHTEN- GESCHIL
- WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN- UITSLUITING TERUGVORDERING - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING- VORDERING TOT BETALING VAN EEN BEDRAG.

Pen 2° Artikel6.1 E.V.R.M. verleent aan
eenieder het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; uit deze regel en uit het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging vloeit voort dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden
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om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk
of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter te befnvloeden. (Art.
6.1 E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; art. 772
Ger.W.)
3°, 4o, 5o en 6° Uit art. 6.1 E. V.R.M. en uit
het algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging kunnen de procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt
recht putten om na sluiting van het debat, tegenspraak te voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van het openbaar ministerie is
gegeven aan de rechter; dit recht is beperkt tot hetgeen nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en inzonderheid van het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden veroordeeld in het licht
van het gehele procesverloop. (Art. 6.1
E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)

7o Het beroep van een werkloze tegen de beslisisng van de R. V.A. waarbij hi} werd
uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkering en waarbij de onrechtmatige ontvangen uitkering werd teruggevorderd, komt voor de vaststelling van het
bedrag van de rechtsplegingsvergoeding
neer op een vordering tot betaling van een
geldsom, die kan leiden tot de toepassing van art. 3, eerste lid, K.B. 30 nov.
1970 (1). (Art. 3, eerste lid, K.B. 30 november 1970; artt. 557 en 1022 Ger.W.)
(VAN LOOY T. R.V.A.)
ARREST

(A.R. S.99.0058.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 772 en 774 van
het Gerechtelijk wetboek, 6.1. van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en
(1) Vgl. Cass., 17 maart 1980,AC., 1979-80, nr.
450.
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van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging,
doordat het arbeidshof in het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld dat de
partijen in de voordracht van hun conclusies en verweermiddelen werden gehoord op
de openbare terechtzitting van 6 oktober
1~98, dat het openbaar ministerie zijn advies heeft uitgebracht ter zitting van 3 november 1998, waama de zaak in beraad genomen werd, en dat eiser bij verzoekschrift
de heropening der debatten had gevraagd,
oordeelt dat er geen aanleiding toe is de
heropening der debatten te bevelen, op volgende gronden: "(Eiser) verzoekt om heropening der debatten om reden dat in het
schriftelijk advies van het openbaar ministerie, gelezen ter zitting van 3.11.1998,
waarna de zaak in beraad werd genomen,
verwezen wordt naar twee arresten van het
Hof van Cassatie (d.d. 17.3.1980 en
26.1.1998) die geen voorwerp hebben uitgemaakt van het debat tussen partijen. Volgens (eiser) maakt het voorbrengen van
deze rechtspraak een nieuw stuk of feit dat
van overwegend belang is voor de zaak en
waarop hij dient te repliceren. De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze
over het verzoek tot heropening der debatten. ( ... ) Het verwijzen naar rechtspraak
d?or het ?penbaar ministerie maakt geen
meuw fmt of element uit, en schendt in
geen geval de rechten van verdediging";
terwijl, overeenkomstig artikel 772 van
het Gerechtelijk wetboek, dat ingevolge artik~l ~0~2 van hetzelfde wetboek toepassehJk IS m graad van beroep, een verschijnende partij die gedurende het beraad een
nieuw stuk of feit van overwegend belang
ontdekt, zolang het vonnis niet uitgesproken is, de heropening van de de batten kan
vragen; Overeenkomstig artikel 77 4 eerste lid van hetzelfde wetboek, de rechter de
heropening van de debatten ambtshalve
kan bevelen; overeenkomstig het tweede lid
v~n deze bepaling de ambtshalve heropemng der debatten slechts in welbepaalde
gevallen dient te geschieden, doch een en
ander geen afbreuk doet aan de vereiste de
debatten te heropenen indien het recht van
· verdediging van een partij zulks vereist·
Overeenkomstig artikel6.1. van het Ver~
drag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955, eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichti~gen rech~.heeft op een eerlijke behandelmg van ZIJn zaak wat inhoudt dat
het beginsel van de tegenspraak moet worden gerespecteerd; Het openbaar ministe-

Nr. 455

rie in beginsel, over eenkomstig artikel 766
en 767 van het Gerechtelijk Wetboek
s~hriftelijk advies uitbrengt, na de slui~
tmg der debatten overeenkomstig artikel
7.f?9, eerste lid.van hetzelfde wetboek; partiJen derhalve m beginsel geen tegenspraak
kunnen voeren inzake de door het openbaar ministerie aangebrachte argumenten; De regel van tegenspraak impliceert
da~ partijen in een geding, in de gelegenhmd moeten gesteld worden te repliceren op
elk stuk of elke opmerking die aan de rechter wordt voorgelegd, ook al gaat die uit
van een onafhankelijk magistraat, met het
oog op het .l_>ei:nvloeden van ofhet bespreken van. ZIJJ?: te vellen beslissing; Eiser
d~arom m ZIJn verzoekschrift tot heropemng der debatten stelde dat "zijn rechten van verdediging geschonden zouden
worden, indien hem niet de mogelijkheid
g~boden wordt te repliceren op het adVIes van de Advocaat-Generaal en de erin
vermelde rechtspraak"; Dit verzoek tot heropeni~g der debatten de enige manier was
voo~ eiser om te kunnen repliceren op het
advies van het openbaar ministerie waarvan hij slechts na de sluiting der debatten kennis kon krijgen; het arbeidshof niet
alleen ten onrechte eisers verzoek alleen beoordeelt in het licht van de in artikel 772
van het Gerechtelijk Wetboek vereiste
nieuwe stukken of feiten van overwegend
belang, daar waar eiser ook verzocht om
h_~ropening der debatten ter vrijwaring van
ZIJn recht van verdediging, doch ook ten onrechte stelt dat de feitenrechter op onaantastbare wijze zou kunnen oordelen over
het verzoek tot heropening der debatten en
tenslotte niet zonder miskenning van het
re.~ht van verdediging eisers verzoek kon afWIJzen,

zodat het arbeidshof alle in de aanhef
van het middel aangewezen wetsbepalingen en het algemeen beginsel van het recht
van verdediging, schendt :

Overwegende dat anders dan het
middel aanvoert het arbeidshof het
verzoek tot heropening van het debat niet alleen beoordeelt in het licht
van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, maar ook het recht van
verdediging in zijn beoordeling betrekt;
Dat het middel in zoverre feitelijke
grondslag mist;
Overwegende dat het arrest waaraan niet wordt verweten dat 'het de

Nr. 455

HOF VAN CASSATIE

bewijskracht van het verzoek tot heropening van het debat miskent, vaststelt dat de heropening van het debat gevraagd wordt "om reden dat in
het schriftelijk advies van het openbaar ministerie (. .. ) verwezen wordt
naar twee arresten van het Hof van
Cassatie (. .. )die geen voorwerp hebben uitgemaakt van het debat tussen partij en";
Overwegende dat artikel 6.1
E.V.R.M. aan eenieder het recht verleent op een eerlijke behandeling van
zijn zaak door een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie; dat
uit 1 deze regel en uit het algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging voortvloeit dat aan de
procespartijen de mogelijkheid wordt
geboden om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van
aard is het oordeel van de rechter te
be'invloeden;
Dat de procespartijen evenwel uit
die verdragsbepalingen dat algemeen
rechtsbeginsel, in civiele zaken, geen
onbeperkt recht kunnen putten om na
sluiting van het debat tegenspraak te
voeren over het advies dat door een
onafhankelijk magistraat van het
openbaar ministerie is gegeven aan de
rechter;
Dat dit recht beperkt is tot hetgeen
nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en inzonderheid van
het recht op een eerlijke behandeling van de zaak; dat die noodzaak
moet worden beoordeeld in het licht
van het gehele procesverloop;
Overwegende dat het recht op een
eerlijke behandeling van het civiel geschil en het recht van verdediging niet
noodzakelijk worden geschonden doordat de appelrechters weigeren het debat te heropenen om aan de partijen
toe te staan te antwoorden op een verwijzing, in het advies van het openbaar ministerie, naar twee arresten
van het Hof van Cassatie; dat de
appelrechters vermochten te oordelen dat het gehele procesverloop voor
het arbeidshof tijdens welke tegenspraak kon gevoerd worden over aile
feiten en juridische aspecten van de
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zaak, b'eantwoordde aan de vereisten van een eerlijk proces, ook zonder toekenning van de gevraagde heropening van het debat;
Overwegende dat de appelrechters
door te oordelen dat "het verwijzen
naar rechtspraak door het openbaar
ministerie geen nieuw stuk of element
uitmaakt en in geen geval de rechten van verdediging (schendt)" de aangewezen bepalingen en het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging niet schenden;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 149 van de op 17
februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet,
557 tot 562, 1017, tweede lid, 1018, eerste lid, 6°, en 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek en 2, enig lid, 2° en 4° en 3, eerste en vierde lid van het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het tarief van de invorderbare
kosten bedoeld in artikel1022 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing het incidenteel beroep deels gegrond verklaart en voor recht zegt dat de
rechtsplegingsvergoeding, zowel in eerste
aanleg als in hoger beroep, dient beperkt te
worden overeenkomstig artikel 3 van het
koninklijk besluit van 30 november 1970,
en dienvolgens de rechtsplegingsvergoeding
in eerste aanleg bepaalt op 1.230,- frank en
deze in hoger beroep op 1.640, op volgende
gronden: "Artikel 3 van het K.B. van
30.11.1970 tot vaststelling van het tarief
van de invorderbare kosten, bedoeld in artikel 1022 Ger.W., bepaalt dat de
rechtsplegingsvergoeding met tweederde
wordt verminderd indien de eiser enkel toe
strekt een veroordeling tot betaling van een
geldsom van minder van 10.000 fr. te doen
uitspreken. Het oorspronkelijk verhaal van
(eiser) op hoofdberoep strekte ertoe zijn
recht op werkloosheidsuitkeringen te horen erkennen voor de dag van 22.11.1993.
De oorzaak van zijn verhaal was de administratieve beslissing waarbij hem het recht
op uitkeringen op voomoemde datum werd
ontzegd om de gekende redenen. Bij een betwisting over het recht op sociale uitkeringen wordt, bij gebreke aan enige waardering van de vordering, een forfaitaire
vergoeding in aanmerking genomen. Wanneer de vordering niet enkel een recht,
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maar tevens de uitkering van een geldsam beoogt, zal het bedrag van de vaste
rechtsplegingsvergoeding eveneens berekend worden volgens het toe te kennen bedrag. In een arrest van 17.3.1980 (Arr.
Cass., 1979-1980, 879) oordeelde het Hof
van Cassatie dat het beroep van een werknemer tegen een beslissing van het
R.S.V.Z., waarbij hem een pensioen werd
geweigerd, voor de vaststelling van het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding neerkomt op een vordering tot betaling van een
geldsom, die kan leiden tot toepassing van
artikel 3, tweede lid, van het K.B. van
30.11.1970. Het Hofvan Cassatie ging in
deze zaak zeer ver en stelde dat de toekenning van een rustpensioen als zelfstandige, voor de raming van het aan het oordeel van de rechter onderworpen geschil, in
de zin van artikel561 Ger.W. een lijfrente
vormt die aan de rechthebbende verschuldigd is tot aan zijn overlijden. De omstandigheid, aldus het Hof van Cassatie, dat dit
pensioen, wegens nieuwe elementen, eventueel kan worden verminderd of afgeschaft,
heeft geen enkele invloed op de raming van
de invordering die door de rechter moet
worden gedaan op het moment dat hij uitspraak deed; m.a.w., zelfs de vermindering of de opheffing van het bedrag door de
rechter kan geen invloed hebben op de begrating van de vordering met het oog op de
vaststelling van de rechtsplegingsvergoeding. Naar analogie met het verhaal tegen een administratieve beslissing
inzake de toekenning van het pensioen, is
het verhaal tegen een beslissing van de
R.V.A., waarbij werkloosheidsuitkeringen
worden geweigerd, determinerend voor de
vaststelling van het bedrag van de
rechtsplegingsvergoeding. Dit geldt des te
meer in onderhavig geval, gezien in het dispositief gedeelte van de administratieve beslissing, die werd aangevochten door (eiser), expliciet vermeld werd welk
onrechtmatig door de werkloze ontvangen bedrag het voorwerp zou uitmaken van
een terugvordering, met name 1. 517 fr. Het
is dus zo dat de oorspronkelijke eis beperkt is tot de dag van 22.11.1993 of 1.517
fr., zodat de rechtsplegingsvergoeding, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep,
dient beperkt te worden overeenkomstig artikel3 van het K.B. van 30.11.1970. In deze
zin dient dan ook het bestreden vonnis op
dit punt, met name de kostenbegroting, te
worden gewijzigd";

terwijl, eerste onderdeel, in zoverre het
arbeidshof de rechtsplegingsvergoeding zowel in eerste aanleg als in hoger beroep
vermindert met tweederde overeenkom-
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stig artikel 3, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het tarief van de invorderbare
kosten bedoeld in artikel1022 van het Gerechtelijk Wetboek, het hiertoe slechts wettig kon besluiten "indien de eis er toe strekt
een veroordeling tot de betaling van een
geldsom van minder dan 10.000 F te doen
uitspreken"; Zoals door eiser in zijn
beroepsconclusie aangevoerd, onmogelijk
toepassing kon worden gemaakt van artikel3, eerste lid van het genoemde Koninklijk besluit, omdat de eis er niet toe strekte
een veroordeling tot betaling van een geldsam te doen uitspreken, laat staan uit sluitend daartoe strekte; eiser er met name op
wees dat een administratieve beslissing
waarbij het recht op werkloosheidsuitkering voor een bepaalde dag werd ontzegd,
het voorwerp van de rechtspleging voor de
arbeidsgerechten uitmaakte; Eiser in dat
verband benadrukte dat de vordering er
niet toe strekte betaling te bekomen van
een geldsom, met name de werkloosheidsuitkering voor 22 november 1993, nu eiser deze uitkering reeds had bekomen; het
voorwerp van de vordering derhalve gelegen was in de uitsluitingsbeslissing en
dienvolgens niet begrootbaar was en onderworpen was aan de algemene regel voor
de bepaling van de rechtsplegingsvergoeding; Overeenkomstig het vierde lid
van dat zelfde artikel 3, voor de toepassing van het eerste lid, het bedrag van de
vordering wordt bepaald overeenkomstig de
regelen vastgesteld in de artikelen 557 tot
562 en 618 van het Gerechtelijk Wetboek,
waarbij een afWijking wordt voorzien voor
de berekening overeenkomstig artikel561;
Noch de artikelen 557 tot 562, noch artikel 618 van het Gerechtelijk Wetboek betrekking hebben op de begroting van een
vordering inzake het recht op werkloosheidsuitkeringen; aldus artikel 562 gewaagt van uitkeringen tot onderhoud, altijddurende renten of lijfrenten, doch geen
betrekking heeft op het recht op werkloosheidsuitkering, laat staan op het recht op
werkloosheidsuitkeringen voor een bepaalde dag,
zodat het arbeidshof niet wettig de in eerste aanleg en in hoger beroep te bepalen
rechtsplegingsvergoeding, waarop eiser gerechtigd was, kon verminderen met tweederde (schending van alle in de aanhefvan
het middel aangehaalde wetsbepalingen,
artikel149 van de gecoiirdineerde Grandwet uitgezonderd),
en terwijl, tweede onderdeel, in zoverre
het arbeidshof de rechtsplegingsvergoeding
in eerste aanleg bepaalt op 1.230,- frank,
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dit is een derde van de door de eerste rechter toegekende vergoeding van 3.690,frank, de appelrechter niet antwoordt op eisers aanvoering in conclusie dat de
rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg "zonder enig voorbehoud, reeds door de
RVA werd betaald (en dat) door deze betaling zonder voorbehoud uit te voeren, de
RVA wat betreft de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg, reeds erkend
(heeft) dat de vaste rechtsplegingsvergoeding ten bedrag van BEF 3.690 in
eerste aanleg verschuldigd was, en op dit
punt in het vonnis a quo berust" (appelconclusie p. 8, bovenaan); Berusten in een
beslissing overeenkomstig artikel 1044 van
het Gerechtelijk Wetboek betekent dat men
afstand doet van de rechtsmiddelen die
men tegen alle of sommige punten van die
beslissing kan aanwenden of reeds heeft
aangewend,

zodat het arbeidshof niet wettig eisers
recht op een rechtsplegingsvergoeding in
eerste aanleg, zoals vastgelegd door de eerste rechter, kon beperken zonder te antwoorden op bovengenoemd verweer (scherrding van artikel149 van de op 17 februari
1994 gecoordineerde Grondwet, en voor zoveel als nodig van artikel 1044, eerste lid
van het Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat volgens de vaststellingen van het arrest de oorspronkelijke vordering van eiser ertoe
strekte de administratieve beslissing
van de R.V.A. waarbij eiser uitgesloten werd van het recht op werkloosheidsuitkeringen op 22 november 1993
en waarbij de onrechtmatig ontvangen uitkeringen ten bedrage van 1517
fr. werden teruggevorderd, te horen
vernietigen;
Overwegende dat die vordering in
wezen neerkomt op een vordering die
dit bedrag van 1517 frank tot voorwerp heeft;
Dat het arrest dat oordeelt dat artikel 3, eerste lid, van het koninklijk
besluit op 30 november 1970 moet
worden toegepast, de in het onderdee! aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede
lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder tot de kosten.

,,

13 september 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Dirix Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Biitzler.
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2e KAMER- 14 september 1999
1° ARBITRAGER OF -PREJUDICIELE VRAAG
- VERPLICRTING VOOR RET ROF VAN CAS SATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° PREJUDICIEEL GESCHIL-

ARBITRAGEROF- VERPLICRTING VOOR RET ROF
VAN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MID-

DEL

3o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - TERBESCRIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING
VERPLICRTING.

-

MOTIVERINGS-

4 o STRAF -

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGREID - TERBESCRIKKINGSTELLING VAN DE REGERING- MOTIVERINGSVERPLICHTING.

1o en 2° Indien een cassatiemiddel een

vraag opwerpt omtrent de schending door
een wet van de artt. 10 en 11 Grondwet,
is het Hof van Cassatie niet gehouden aan
het Arbitragehof een prejudiciele vraag te
stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het geen betrekking heeft
op de bestreden beslissing (1). (Art. 26,
§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
3° en 4° Geen wettelijke bepaling verplicht
de strafrechter bij de vermelding van de
redenen waarom hij, behoudens een
(1) Zie Cass., 24 sept. 1983, A.R. nr. 8230, nr.
376.
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hoofdgevangenisstraf, tevens de maatregel van terbeschikkingstelling van de regering uitspreekt, die straf en deze maatregel afzonderlijk en verschillend te
motiveren (2). (Art. 24 Wet Bescherming
Maatschappij.)
(VERSTRAETE, DE FAUW
T. SINT-BARBARA INSTITUUT E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.99.1219.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1999 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
II. Op de voorziening van Guy De
Fauw:
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de
gri:ffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser waarbij :
1. eiser van de feiten van de telastleggingen A 3 tot en met 34, B 5 en 6,
D 1 tot en met 6, D 8 tot en met 15,
E2 en F wordt vrijgesproken :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
2. eiser wegens de feiten van de telastleggingen A 2 en D 7 tot straf en in
kosten wordt veroordeeld :
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat "de artikelen 23, 23bis,
25, 25bis, 25ter, 25quater, 26 en 26bis
van de Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en
plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten de regels die zijn vastgesteld bij de artikelen 10 en 11 van de
Belgische Grondwet, samengelezen
met de artikelen 6, eerste lid, van het
(2) Zie Cass., 14 okt. 1986, A.R. nr. 890, nr. 85.
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Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 14, eerste lid,
van het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten
(schenden) in zoverre zij veroordeelden die naast de hoofdgevangenisstraf
ook gedurende een bepaalde periode
ter beschikking van de Regering worden gesteld, zowel wat de beslissing tot
internering als de procedure strekkende tot ophe:ffing ervan volledig onderwerpen aan de beslissingsbevoegdheid van de Minister van
Justitie terwijl veroordeelden die enkel tot een - eveneens vrijheidsberovende - hoofdgevangenisstraf worden veroordeeld zowel wat de
oplegging van deze straf betreft als de
beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling volledig onttrokken zijn
aan de beslissingsbevoegdheid van de
Minister van Justitie";
Overwegende dat de appelrechters
eiser, behoudens de hem opgelegde
hoofdgevangenisstraf van tien jaar, na
afioop van zijn straf, gedurende tien
jaar ter beschikking van de regering
stellen; dat zij deze maatregel uitspreken met verwij zing naar de artikelen 23 en 24 van de Wet Bescherming
Maatschappij zoals laatst vervangen
bij de wet van 1 april 1964 ;
Overwegende, eensdeels, dat de vermelde artikelen 23 en 24 geen uitstaans hebben met de eventuele beslissing tot internering van de
veroordeelde na afioop van zijn straf,
noch met de procedure strekkende tot
ophe:ffing ervan;
Overwegende, anderdeels, dat de beslissing van de appelrechters waarbij zij eiser, na afioop van zijn straf, gedurende tien jaar ter beschikking van
de regering stellen, niet is gestoeld op
noch toepassing maakt van de overige in het middel vermelde artikelen van de Wet Bescherming Maatschappij;
Dat aldus de door eiser aangevoerde
ongelijke behandeling waarop het onderdeel is gestoeld zich slechts kan
voordoen na afioop van de uitgesproken hoofdgevangenisstraf van tien jaar
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indien de minister van Justitie op dat
ogenblik de internering van eiser zou
gelasten;
Dat het middel in zoverre geen betrekking heeft op de bestreden beslissing, mitsdien niet ontvankelijk is;
Dat derhalve geen aanleiding bestaat tot het stellen van de in het middel geformuleerde prejudicit\le vraag
aan het Arbitragehof;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat geen wettelijke bepaling de strafrechter, bij de vermelding van de redenen waarom hij, behoudens een hoofdgevangenisstraf,
tevens de maatregel van terbeschikkingstelling van de regering uitspreekt, verplicht die straf en deze
maatregel afzonderlijk en verschillend te motiveren;
Overwegende dat de appelrechters
met betrekking tot de beslissing eiser ter beschikking van de regering te
stellen niet aileen considereren zoals
in het middel is vermeld, maar, op de
51ste tot en met de 53ste bladzijden
van het bestreden arrest, eisers handelwijze bespreken en de feitelijke gegevens vermelden waarop zij hun oordeel dat de ten laste van eiser bewezen
verklaarde feiten van de telastleggingen A2 en D7 blijk geven "van een crimineel gedrag dat geen respect heeft
voor andermans eigendom" laten steunen; dat de rechters tevens vaststellen dat eiser "een zeer ernstig gerechtelijk verleden wegens vermogensdelicten" heeft, hiervan een overzicht
geven en releveren dat, naar hun oordeel, eiser een aanhoudende neiging
tot wetsovertreding vertoont;
Dat de rechters aldus niet aileen
vaststellen dat de wettelijke voorwaarden voor het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling van de
regering zijn vervuld, maar tevens oordelen dat, gelet op "de volgehouden criminele ingesteldheid van (eiser)", deze
maatregel "oak na afloop van (eisers)
straf' vereist is met het oog op de bescherming van de maatschappelijke
veiligheid;
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Dat de rechters met het geheel van
hun motivering duidelijk en concreet
de redenen vermelden waarom zij deze
maatregel toepassen, zodoende voldoen aan de bijzondere motiveringsverplichting zoals bedoeld in artikel 24
Wet Bescherming Maatschappij en de
desbetreffende beslissing regelmatig
met redenen omkleden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
3. de onmiddellijke aanhouding van
eiser wordt bevolen :
Overwegende dat ingevolge de
hierna uit te spreken verwerping van
de voorziening tegen de beslissing
waarbij eiser tot straf wordt veroordeeld, deze beslissing kracht van gewijsde verkrijgt;
Dat de voorziening in zoverre ze is
ingesteld tegen de beslissing waarbij
de onmiddellijke aanhouding van eiser wordt bevolen, geen bestaansreden
meer heeft;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster
tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, ongeacht denamens de eiser Rene Verstraete ingediende memorie die is ondertekend "in
opdracht" met een onleesbare handtekening zonder vermelding van de
naam en de hoedanigheid van de ondertekenaar, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorzieningen.
14 september 1999- 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Verbist.
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het Hofvan Beroep te Antwerpen gewezen;

2e KAMER -14 september 1999
1° BEROEPSGEHEIM- ONTVANGER VAN
REGISTRATIE EN DO MEINEN - BELASTINGAMBTENAAR- OMVANG.

2o REGISTRATIE (RECHT VAN)- ONTVANGER VAN REGISTRATIE EN DOMEINENBELASTINGAMBTENAAR- BEROEPSGEHEIMOMVANG.

3° AMBTENAAR- ALLERLEI- KNEVELARIJ- BEGRIP.

4° OPENBARE DIENST- OPENBARE

OFFICIER- AMBTENAAR- KNEVELARIJ- BEGRIP.

5° KNEVELARIJ- BEGRIP- OPENBARE OFFICIER -AMBTENAAR- OPENBARE DIENST.

1o en 2° De geheimhoudingsplicht van ar-

tikel 236bis W.Reg. betreft alle zaken
waarvan de betrokkene bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft gekregen, oak diegene die geen inhoudelijk karakter hebben of slechts van
statistische aard zijn. (Art. 236 W.Reg.)
3°, 4° en 5° Maakt zich niet schuldig aan
knevelarij de openbare officier, ambtenaar of met een openbare dienst belaste
persoon als hi} het door hem ontvangen
loon, dat het wettelijk tarief te boven gaat,
niet als wettelijk verschuldigd heeft voorgesteld en als degene die dat loon betaalt, oak niet in de waan verkeert dat het
wettelijk verschuldigd is (1). (Art. 243
Sw.)
(BERBEN T. GROENEN)
ARREST

(A.R. P.98.0266.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 januari 1998 door
(1) Zie Cass., 15 maart 1977, AC., 1977, 767;
zie ook VAN VoLSEM, K, en VAN HEUVEN, D., Knevelarij, in Strafrecht en Strafuordering. Commentaar met ouerzicht van rechtspraak en
rechtsleer, Kluwer, 145-174, inz. 157-162, nrs. 2732.

Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de
griffi.er van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de tegen
verweerder ingestelde strafvordering :
1. waarbij verweerder wordt vrijgesproken:

Overwegende dat eiser, burgerlijke
partij, geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te
stellen;
Dat de voorziening in zoverre niet
ontvankelijk is;
2. waarbij eiser wordt veroordeeld in
kosten van de straf vordering :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
B. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de door eiser tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat krachtens artikel 236bis, Wetboek Registratie-,
Hypotheek- en Griffi.erechten diegene
die, uit welken hoofde ook, optreedt bij
de toepassing van de belastingwetten of die toegang heeft tot de
ambtsvertrekken van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, buiten de uitoefening van zijn
ambt, verplicht is tot de meest volstrekte geheimhouding aangaande alle
zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft;
Overwegende dat de appEdrechters
vaststellen "dat (verweerder) algemene statistische gegevens bekendmaakte, zoals de evolutie van de registratierechten en van de verkoopprijzen van onroerende goederen in de
gemeenten ressorterend onder het
registratiekantoor te N eerpelt", en de
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motieven van de eerste rechter overnemen dat "(verweerder) enkel globale registratierechten per jaar per notaris heeft meegedeeld"; dat zij verder
releveren dat verweerder deze gegevens, waarvan hij kennis had in de
uitvoering van zijn opdracht, heeft verstrekt aan een derde, namelijk een
kandidaat-notaris, die onder meer op
basis hiervan een verslag heeft opgesteld "teneinde het ministerie (van
Justitie) ervan te overtuigen dater in
Neerpelt ruimte was om een tweede
notariaat op te richten";
Dat de appelrechters hierdoor aannemen dat verweerder zijn geheimhoudingsplicht niet heeft geschonden door slechts dergelijke gegevens
bekend te maken;
Overwegende dat de geheimhoudingsplicht van artikel236bis Wethoek Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten alle zaken betreft waarvan
de betrokkene bij de uitvoering van
zijn opdracht kennis heeft gekregen,
ook deze die geen inhoudelijk karakter hebben of slechts van statistische
aard zijn;
Dat de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat overeenkomstig
artikel 243 Strafwetboek openbare officieren of ambtenaren en met een
openbare dienst belaste personen, zich
schuldig maken aan knevelarij wanneer zij bevel geven om rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of
intresten, lonen ofwedden te innen, of
die bedragen vorderen of ontvangen,
wetende dat zij niet verschuldigd zijn
of het verschuldigde te hoven gaan;
Overwegende dat het uitreiken door
de ontvanger der registratie van de in
artikel 236, eerste lid, Wetboek
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten bepaalde afschriften of uittreksels, krachtens artikel 236, derde
lid, van vermelde wet recht geeft op
een loon waarvan het bedrag is vastgesteld bij ministerieel besluit van 9
december 1968 tot vaststelling van de
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retributies aan de ontvangers der
registratie en domeinen verschuldigd
voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, afschriften of uittreksels;
Overwegende dat de appelrechters
door de in het middel aangehaalde
consideransen de feitelijke gegevens
vermelden waarop zij hun oordeellaten steunen dat verweerder het door
hem ontvangen loon dat het tarief te
hoven gaat, niet als wettelijk verschuldigd heeft voorgesteld en eiser ook niet
in de waan verkeerde dat het wettelijk verschuldigd was;
Dat zij aldus de beslissing dat verweerder zich niet schuldig heeft gemaakt aan knevelarij, naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het zich onbevoegd verklaard om uitspraak te
doen over de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen verweerder in zoverre deze gesteund is op de telastlegging A; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; verwerpt de voorziening voor
het overige; veroordeelt eiser en verweerder elk in de helft van de kosten; verzendt de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
14 september 1999- 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggeuer : de h. Landers - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. Butzler en
Houtekier.

Nr. 458
2e KAMER- 14 september 1999
1o VERZET - STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- DOUANE EN ACCIJNZEN- GEDETI-
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NEERDE- VERKLARING- VOORWAARDENGEVOLG.

2° DOUANE EN ACCIJNZEN-

STRAFVORDERING- VERZET - GEDETINEERDE VERKLARING- VOORWAARDEN- GEVOLG.

1o en 2° De wettelijke bepaling die de beklaagde, wanneer hij zich in hechtenis bevindt en het vereiste bedrag niet in zijn
bezit heeft om de kosten van de akte van
gerechtsdeurwaarder te dekken, toelaat tegen zijn veroordeling verzet te doen door
middel van een verklaring aan de bestuurder van de strafinrichting of aan
zijn gemachtigde, maakt geen onderscheid naargelang de strafvordering aanhangig wordt gemaakt door het openbaar ministerie dan wel door de bevoegde
administratie, zoals het Ministerie van Financien. (Artikel2 K.B. nr. 236 van 20
januari 1936.)
(ZACH T. MINISTERIE VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. P.98.0569.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 april 1998 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het namens eiser ingediende verzoekschrift waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel 2, eerste
lid, van het koninklijk besluit nummer 236 van 20 januari 1936, tot vereenvoudiging van sommige vormen
van de strafvordering ten op zichte
van de gedetineerden, bepaalt dat
wanneer hij die verzet doet, zich in
hechtenis bevindt en het vereiste bedrag niet in zijn bezit heeft om de kosten van de akte van gerechtsdeurwaarder te dekken, het verzet tegen de
veroordelingen in strafzaken, uitgesproken door de hoven van beroep, de
correctionele rechtbanken en de
politierechtbanken, kan gedaan worden door middel van een verklaring
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aan de bestuurder van de strafinrichtin of aan zijn gemachtigde;
Overwegende dat eiser, eensdeels,
verzet heeft gedaan tegen het vonnis
uitgesproken op 15 mei 1995 door de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen door middel van een verklaring afgelegd op 29 september 1997 aan de
afgevaardigde van de directeur van de
gevangenis te Brugge, anderdeels, bij
gerechtsdeurwaardersexploot betekend op 13 oktober 1997 het vermelde
verzet heeft aangezegd aan verweerder met dagvaarding om te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen;
Overwegende dat artikel 2 van het
koninklijk besluit nr. 236 van 20 januari 1936 geen onderscheid maakt
naargelang de strafvordering aanhangig wordt gemaakt door het openbaar
ministerie dan wel door de bevoegde
administratie, te dezen het Ministerie van Financien;
Dat de appelrechters door het verzet van eiser niet ontvankelijk te verklaren op grand van het feit dat het
laattijdig werd betekend aan verweerder, zonder vast te stellen dat het verzet gedaan door middel van een verklaring aan de bestuurder van de
strafinrichting of diens afgevaardigde
onregelmatig of laattijdig is, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, ongeacht het eerste middel dat geen aanleiding kan geven tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
14 september 1999- 2• kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. De Bock,
Antwerp en.

---------------
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Nr. 459
2e KAMER- 15 september 1999

1° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING
- GELDBOETE- WETTELIJK MINIMUM.

2° STRAF- GELDBOETE EN OPDECIEMEN WA.M.-VERZEKERING- WETTELIJK MINIMUM.

1o

T_-T.=_-------~::_~:::.=_-:---2

en 2° De veroordeling wegens het ontbreken van de W.A.M.-verzekering tot een
geldboete van minder dan honderd frank,
ligt lager dan het wettelijk minimum en
is derhalve onwettig, wanneer de rechter geen verzachtende omstandigheden
aanneemt (1). (Artt. 22, § 1, en 28,
W.A.M.-wet 1989; art. 85 Sw.)
(PROCUREUR DES KONING TE EUPEN
T. SAVELBERG, OTTEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0300.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 januari 1999 in het
Duits en in hoger beroep gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Eupen en gelet op de in dezelfde taal gestelde voorziening;
Gelet op de op 1 maart 1999 door de
eerste voorzitter van het Hof gewezen beschikking waarbij wordt beslist dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden
gevoerd;
Overwegende dat de appelrechters,
na de aan de twee verweerders ten
laste gelegde feiten, namelijk het ontbreken van verzekering en inschrijving van hun voertuig, bewezen te
hebben verklaard, hebben beslist hun
slechts een enkele straf, namelijk de
zwaarste, op te leggen en ieder van
hen hebben veroordeeld tot een geldboete van vijftig frank;
Overwegende dat artikel22, § 1, van
de wet van 21 november 1989 betref(1) Zie Cass., 27 juni 1984, A.R. 3699, nr. 616;
3 okt. 1984, A.R. 3757, nr. 88.
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fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat de geldboete die wordt
opgelegd wegens niet-verzekering van
een voertuig ten minste honderd frank
bedraagt, maar dat de rechter die straf
kan milderen door verzachtende omstandigheden aan te nemen overeenkomstig de artikelen 28 van voornoemde wet en 85 van het
Strafwetboek die hem daartoe de mogelijkheid bieden;
Dat de appelrechter, nu hij een lagere straf dan het wettelijke minimum oplegt, zonder van die mogelijkheid gebruik te maken, artikel 22, § 1,
van voornoemde wet schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het be- .
streden vonnis; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
laat de kosten ten laste van de staat;
verwijst de zaak naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank
te Eupen, zitting houdende in hoger
beroep.
15 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.

Nr. 460
2e KAMER- 15 september 1999

1o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- VERLENGINGNIEUWE WET- GEVOLG-

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE - VERJARING- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - TERMIJNEN VERLENGING- NIEUWE WET- GEVOLG.
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3° VERJARING- STRAFZAKEN -~STRAF
VORDERING- TERMIJNEN- VERLENGINGNIEUWE WET- GEVOLG.

(PAGANELLI, WILKET T. DECAMPS E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0414.F)
4° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- NIEUWE WETUITWERKING.

1o eri 2° Krachtens het beginsel volgens het-

welk een nieuwe wet onmiddellijk toepasselijk is, moet de nieuwe wet tot verlenging van de verjaringstermijn worden
toegepast op alle strafvorderingen die v66r
de dag van haar inwerkingtreding zijn
ingesteld en op die dag nog niet zijn verjaard (1). (Art. 21 V.T.Sv.)
3° De wanbedrijven en gecorrectionali-

seerde misdaden die bij de inwerkingtreding van de wet van 24 dec. 1993, d.i. 31
dec. 1993, nog niet waren verjaard, zullen, behoudens enige grond van schorsing van de verjaring, verjaren na het verstrijken van een termijn van vijf jaren te
rekenen van de feiten; die termijn kan
eventueel worden verlengd met een nieuwe
termijn van vijf jaren vanaf een daad
van stuiting die regelmatig is verricht
v66r het verstrijken van de eerste termijn van vijf jaren (2). (Artt. 21 tot 25
V.T.Sv.)
4° De wet 11 dec. 1998 tot wijziging, wat de

verjaring van de strafvordering betreft,
van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering, is van toepassing op alle strafvorderingen die v66r de
datum van de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn ontstaan en die krachtens de oude wet op die datum nog niet
zijn verjaard. De nieuwe grond tot schorsing van de verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de dag
van het vonnis nog niet waren verjaard
(3). (Art. 24 V.T.Sv.)
(1) Cass., 9 dec. 1981, nr. 237; 20 sept. 1995,
A.R. P.95.0529.F, =· 391; zie Cass., 4 maart 1998,
A.R. P.97.1515.F, nr. 119; 10 maart 1998, A.R.
P.96.069l.N, nr. 134, nr. 134; 23 dec. 1998, A.R.
A.94.0001.F, nr. 534.
(2) Cass., 12 nov. 1997, A.R. P.97.0682.F, nr.
468.
(3) Cass., 23 juni 1999, A.R. P.99.0278.F, nr.
388; zie Cass., 28 mei 1997, A.R. P.97.0566.F, nr.
243.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
II. Op de voorziening van Roger Wilket:

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat, krachtens het beg\nsel dat de nieuwe wet onmiddellij~ toepasselijk is, de nieuwe wet tot
vedenging van de verjaringstermijn
van de strafvordering moet worden
toegepast op alle strafvorderingen die
v66r de dag van haar inwerkingtreding zijn ingesteld en op die dag nog
niet zijn verjaard;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de misdrijven valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, die door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen bij beschikking van 26 september 1990, na aanneming van verzachten de omstandigheden, zijn gecorrectionaliseerd, alsook het misdrijf
heling, welke feiten tegen eiser bewezen zijn verklaard, te zijnen aanzien
een collectief misdrijf opleveren wegens eenheid van opzet en dat het
laatste feit dagtekent van 6 februari
1989, terwijl de eerstgenoemde feiten zijn gepleegd tussen 7 en 15 september 1988;
Overwegende dat artikel 25 van de
Programmawet van 24 december 1993,
dat in werking getreden is op 31 december 1993 en waarbij de ve:rjaringstermijn van de strafvordering voor
wanbedrijven en, bijgevolg, voor gecorrectionaliseerde misdaden, van drie
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op vijf jaar wordt gebracht, van toepassing is op eiser; dat immers de verjaringstermijn van drie jaar niet verstreken was op de dag van de
inwerkingtreding van die wet, daar de
verjaring''regelmatig was gestuit onder meer ten gevolge van het op 9 oktober 1991 door de B.O.B. van La Louviere opgemaakte proces-verbaal;
Dat bijgevolg de oorspronkelijke verjaringstermijn van vijf jaar ten aanzien van eiser is beginnen te lopen op
6 februari 1989; dat die termijn regelmatig is gestuit op 10 januari 1994 ten
gevolge van de beslissing van de eerste rechter om de zaken te verdagen
naar de terechtzitting van 21 februari
1994;
Overwegende dat het arrest, gelet op
de wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, beslist dat de verjaring "onder meer gedurende een jaar is geschorst sedert 27 (lees : 28) oktober
1997, dag van de inleidende zitting
voor het hof (van beroep)";
Overwegende dat artikel 24 van die
voorafgaande titel, zoals het is vervangen door artikel 3 van voomoemde
wet van 11 december 1998, die in werking getreden is op 16 december 1998,
onder meer bepaalt dat de verjaring
van de strafvordering is geschorst ten
aanzien van aile partijen vanaf de dag
van de zitting waarop de strafvordering op de door de wet bepaalde wijze
bij het vonnisgerecht wordt ingeleid en
dat de verjaring evenwel opnieuw begint te lopen vanaf het verstrijken van
een termijn van een jaar te rekenen
van de dag van de zitting waarop,
naar gelang van het geval, de strafvordering bij het vonnisgerecht in eerste aanleg of bij het vonnisgerecht in
hoger beroep wordt ingeleid of dit laatste vonnisgerecht beslist uitspraak te
doen over de strafvordering, tot op de
dag van de uitspraak over de strafvordering door het desbetreffende
vonnisgerecht;
Overwegende dat de tegen eiser ingestelde strafvordering niet verjaard
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was op de dag van de inwerkingtreding van die wet; dat er immers op 16
december 1998 nog geen vijf jaar verlopen waren sedert 10 januari 1994,
dag waarop de laatste verjaringstuitende daad is verricht;
Overwegende dat artikel 24 van de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, zoals het is vervangen door artikel 3 van voomoemde
wet van 11 december 1998, dus te dezen van toepassing was, zodat de
appelrechters, gelet onder meer op de
bovenvernoemde grond tot schorsing
van de verjaring, hun beslissing volgens welke de tegen eiser ingestelde
vordering niet veijaard was op de dag
van de uitspraak van het arrest, naar
recht hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
15 september 1999 - ze kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fisher- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. R.
Hougardy, Charleroi.

Nr. 461
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VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE - BESLISSINGMOTIVERING- CONTRA-INDICATIES.
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Geen enkele bep'aling van de wet 5 maart
1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de
wet van 9 april1930 tot bescherming van
de maatschappij tegen de abnormalen en
de gewoontemisdadigers, vervangen door
de wet van 1 juli 1964, verplicht de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling alle contra-indicaties te vermelden die uit het dossier en uit het
onderzoek van verzoeker blijken, en die
impliceren dat de veroordeelde een ernstig gevaar vormt voor de maatschappij
of die zijn rei'ntegratie in de samenleving redelijkerwijs beletten. (Art. 2 wet 5
maart 1998.)
(DISCART)
ARREST

Nr. 462

Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. X.
Paradis, Bergen.

(vertaling)

(A.R. P.99.1150.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 7 juli 1999 gewezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Bergen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de commissie voor
de voorwaardelijke invrijheidstelling
op grond van een feitelijke beoordeling tot het besluit kwam dat zij aan
de hand van het haar voorgelegde dossier niet kon beslissen dat de voorwaarden voor de toekenning van de
voorwaardelijke invrijheidstelling waren vervuld; .
Dat het middel opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de gegevens
van de zaak en dus niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat geen enkele bepaling van de wet van 5 maart 1998
betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling de commissie verplicht alle
contra-indicaties te vermelden die uit
het dossier en uit het onderzoek van
het geval van verzoeker blijken en die
impliceren dat hij een ernstig gevaar
vormt voor de maatschappij of die zijn
rei:ntegratie in de samenleving redelijkerwij s beletten;

Nr. 462
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1o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSINGCOMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLIN G- ADMINISTRATIEVE INSTANTIES - OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALLERLEI - COMMISSIE
VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VERPLICHTING OM DE BESLISSING MET REDENEN TE OMKLEDEN.

3o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE- VERPLICHTING
OM DE BESLISSING MET REDENEN TE OMKLEDEN.

4o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE - VERWERPING
VAN HET VOORSTEL TOT INVRIJHEIDSTELLING- VERDAGING VAN HET ONDERZOEK
NAAR EEN LATERE ZITTING.

5o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- RECHT VAN VERDEDIGING
- ONTVANKELIJKHEID.
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1 o Het cassatiemiddel tegen een beslis-

sing van een commissie voor de voorwaardelijke invrijheidsteling is niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen de
akten van administratieve instanties of
van het O.M.
2° en 3° De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling moet haar beslissingen regelmatig met redenen omkleden (1). (Art. 149 Gw.; art. 4, § 4, wet
5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de
abnormalen en de gewoontemisdadigers,
vervangen door de wet van 1 juli 1964.)
4 o De mogelijkheid die de commissie voor

de voorwaardelijke invrijheidstelling heeft
om de behandeling van het voorstel tot
voorwaardelijke invrijheidstelling eenmaal uit te stellen tot een latere zitting,
is niet van toepassing wanneer de commissie dat voorstel verwerpt. (Art. 4, § 7,
wet 5 maart 1998.)

5o Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof
van Cassatie worden aangevoerd (2).
(MASY)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1151.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 7 juli 1999 gewezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Bergen;
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het gericht is tegen de verschillende administratieve instanties of tegen het openbaar ministerie, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat de commissie voor
de voorwaardelijke invrijheidstelling
(1) Zie m.b.t. de commissie tot beschernring van
de maatschappij, Cass., 13 juni 1995, A.R.
P.95.0628.N, nr. 294.
(2) Cass., 17 maart 1999, A.R. P.98.1339.F, nr.
162.
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haar beslissing regelmatig met rede- 1
nen omkleedt door te overwegen dat
"het advies van het parket ongunstig is; dat de feiten zeer ernstig zijn;
dat het voorgelegde reclasseringsplan weinig samenhang vertoont (... );
dat het aan de hand van het psychosociale verslag niet mogelijk is zich een
deugdelijk beeld te vormen van het
ontstaan van de misdadige neigingen; (... ) dat zijn houding (van eiser) jegens de slachtoffers dus getuigt van
gebrek aan verantwoordelijkheidszin; dat hij zich niet bewust is van de
pijn die hij zijn slachtoffers heeft berokkend; (... ) dat het gevaar voor herhaling dus reeel is";
Dat het middel, in zoverre het de
schending aanvoert van de artikelen
97 (lees 149) van de Grondwet en 4,
§ 4, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat
uit de rechtspleging blijkt dat het aan
de commissie voorgelegde dossier gedurende ten minste 4 dagen voor de
rechtsdag ter inzage van eiser is gelegd; dat, wanneer de commissie het
voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling verwerpt, artikel 4, § 7,
van voornoemde wet niet van toepassing is;
Overwegende, ten slotte, dat de beslissing vaststelt dat eiser verweer
heeft gevoerd op de terechtzitting van
24 juni 1999 van de commissie; dat uit
de gedingstukken niet blijkt dat hij
heeft aangevoerd dat zijn recht van
verdediging geschonden was ten gevolge van de door hem aangeklaagde
leemten;
Dat, wat dat betreft, het middel niet
voor de eerste maal kan worden aangevoerd voor het Hof en dus niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 september 1999 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. Senecaut,
Bergen.

Nr. 463

2" KAMER- 15 september 1999

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- RAMING EX AEQUO ET BONO- WETTELIJKHEID
- VOORWAARDEN.

De bodemrechter beoordeelt in feite het bestaan van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade en het bedrag
van de vergoeding voor het volledig herstel ervan; hij kan de schade ex aequo et
bono ramen, mits hij de reden aangeeft
waarom de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan worden aangenomen en tevens vaststelt dat
het niet mogelijk is om de schade, zoals
hij die heeft omschreven, anders te bepalen (1). (Art. 149 Gw. (1994); artt. 1382
en 1383 B.W.)
(HILSON T. LEGEIN)
ARREST

(uertaling)

CAR. P.99.1184.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1999 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
II. Op de voorziening van Marc Legein:
(1) Cass., 13 juni 1999, A.R. P.98.0732.F, nr. 17;
21 april 1999, A.R. P.98.1545.F, nr. 230.
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A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen David Hilson ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat het bedrag van de
vergoeding, die strekt tot volledig hers tel van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade, door de
bodemrechter beoordeeld wordt in
feite;
Overwegende dat het middel niet
betoogt dat de partijen aan het hofvan
beroep een precieze berekeningswijze
voorgesteld hebben voor de door eiser gevorderde schadevergoeding;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het oordeelt dat wegens de
zeer jeugdige leeftijd van het slachtoffer, het door eiser gevorderde deskundigenonderzoek niet naar behoren kon worden uitgevoerd, zonder in
de in het middel aangevoerde tegenstrijdigheid te vervallen, aangegeven heeft waarom het hof het bedrag
van de vergoeding voor het volledig
herstel van de schade, bij gebrek aan
precieze beoordelingsmaatstaven, ex
aequo et bono geraamd heeft; dat de
appelrechters hun beslissing aldus regelmatig met redenen omschreven en
naar recht verantwoord hebben;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen
Franr;oise Baise ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
15 september 1999 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.
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Nr. 464
1e KAMER- 16 september 1999

KOOP- CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP
VOOR ONBEPAALDE TIJD- LATER BEDING
VAN CONCESSIE VOOR BEPAALDE TIJD BEEINDIGING - GEVOLG.

Als een concessie voor onbepaalde tijd is verleend en later de concessiegever en de concessiehouder bedingen dat de concessie
enkel voor een bepaalde tijd gesloten
wordt, worden de contractuele verplichtingen van de concessiegever niet alleen
beheerst door de latere overeenkomst, tenzij de voor onbepaalde tijd gesloten concessie op regelmatige wijze voorafgaandelijk werd beeindigd. (Art. 6 wet 27 juli
1961.)
(CITROEN BELUX N.V T. GARAGE MAERTENS N.V.)
ARREST

(A.R. C.96.0016.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1995 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1134, 1184 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3 en 3bis van
de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde
tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd bij wet van 13 april
1971, 1 van voornoemde wet van 27 juli
1961 zoals van toepassing v66r de inwerkingtreding van de wet van 13 april1971,
en 149 van de gecoordineerde Grondwet
van 17 februari 1994,
doordat het Hofvan Beroep te Brussel bij
het arrest van 15 september 1995 eiseres' hoger beroep ongegrond verklaart, de
bestreden beslissing, waarbij werd gezegd voor recht dat verweerster geen fout
beging die de verbreking van 13 mei 1993
door eiseres rechtvaardigde en een
onderzoeksmaatregel werd bevolen, bevestigt, behoudens wat de opdracht nopens het
door verweerster aangebrachte en aan eiseres verworven clienteel betreft, en eraan toevoegt dat de billijke vergoeding, die
de ontbrekende redelijke opzeggingstermijn compenseert, bepaald wordt op twee
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jaren en dat de bijkomende vergoeding voor
de bekende meerwaarde inzake clienteel bepaald wordt op een jaar, bedragen te berekenen op basis van de gemiddelde semibrutowinsten en niet-samendrukbare vaste
kosten van verweerster in het kader van de
concessie, met uitsluiting van de activiteiten in het kader van haar handel in
tweedehandswagens, dit over de jaren
1990, 1991 en 1992, eiseres veroordeelt tot
betaling aan verweerster van een provisie van 5.000.000 frank, en de zaak voor
verdere behandeling naar de eerste rechter, overeenkomstig artikel 1068, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek verzendt,
nate hebben overwogen "dat het hofverwijst naar de uitvoerige uiteenzetting van
de feiten, zoals door de eerste rechter juist
weergegeven;
dat uit dit feitenrelaas kan worden onthouden dat de samenwerking tussen partijen dateert van einde 1970, zij het dat de
partijen toen enerzijds Raphael Maertens
en anderzijds de N.V. Societe Belge des
Automobiles Citroen werden genoemd, dat
de benaming van de overeenkomst wijzigingen onderging, dat het territorium veranderde en dat er in bepaalde gevallen een
bepaalde duur werd afgesproken;
dat vanaf dit jaar de verkoop van voertuigen Citroen en Autobianchi het voorwerp van de samenwerking uitmaakten;
dat vanaf 1972 de overeenkomst werd
verdergezet voor onbepaalde duur en dat er
eveneens belangrijke verplichtingen werden opgelegd aan (verweerster);
dat er in 1975 sprake is van een
concessieovereenkomst;
dat einde 1987 de activiteiten van Raphael Maertens ondergebracht werden in
een N.V. en dat vanaf januari 1988 de
samenwerkingsovereenkomst tussen partijen wordt overgedragen aan de N.V. met
toestemming van (eiseres);
dat (verweerster) op 1 november 1991 opnieuw als concessiehouder werd aangeduid voor een duur van twee jaar,
hernieuwbaar bij ontstentenis van opzegging met een termijn van zes maanden;
dat (eiseres) op 13 mei 1993 eenzijdig een
einde stelde aan de concessie, wegens een
zware fout, nl. de verkoop op 14 april1993
van twee nieuwe voertuigen Xantia aan
twee Franse garagisten, in strijd met de bepalingen van de concessie en de specifieke
richtlijnen desbetreffend;
VI. 2. dat de eerste rechter oordeelkundig heeft beslist dat de samenwerking van
partijen dient te worden gekwalificeerd als
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een voor onbepaalde tijd verleende concessie, waarop de bepalingen van de wet van
27 juli 1961 van toepassing zijn, en dit sedert 1970;
dat nl. van bij het begin (verweerster) optrad als zelfstandige verkoper van de voertuigen van (eiseres) en dat er zware lasten en verplichtingen werden opgelegd, o.m.
vastgelegde prijzen, exclusiviteit, afgebakend territorium, verplicht gebruik van originele onderdelen, verplichte toepassing
van de richtlijnen van de hoofdverdeler in
de werkplaats, ...
dat de handelsrelatie ononderbroken
werd verdergezet sedert 1970 : dat het onderbrengen van de activiteiten van garagehouder Maertens in een vennootschap
daaraan geen afbreuk doet, vermits de samenwerking op geen enkel ogenblik werd
opgezegd en verder ging op hetzelfde adres
met als afgevaardigd bestuurder Raphael
Maertens; dat bij het afsluiten van tussentijdse overeenkomsten nooit de vorige werd
opgezegd, ook niet bij het ondertekenen van
de concessie van 1 november 1991;
(... )

VI. 4. dat (eiseres) in casu een schadevergoeding verschuldigd is die de niet toegekende redelijke opzeggingstermijn dient
te compenseren, overeenkomstig artikel 2
van de wet van 27 juli 1961;
VI. 5. dat (eiseres) bovendien een schadevergoeding verschuldigd is voor de bekende meerwaarde inzake clientele die door
de concessiehouder is aangebracht en die
aan de concessiegever verblijft na de beeindiging van de concessie, overeenkomstig artikel 3 van wet van 27 juli 1961";
De eerste bodemrechter, in het vonnis a
quo van 11 mei 1994 de feiten die aan huidig geschil ten grondslag lagen als volgt
weergaf:
"1. (Eiseres) en Raphael Maertens sloten op 30 oktober 1970 een overeenkomst,
betiteld 'contract voor agent' ;
Volgens deze overeenkomst kreeg Raphael Maertens de toelating voertuigen te
verkopen waarvan (eiseres) de vertegenwoordiging had, namelijk voertuigen van de
merken Citroen en Autobianchi;
Ten onrechte stelde (eiseres) dat deze
overeenkomst enkel betrekking had op
Autobianchi-voertuigen : uit bijlage III aan
de overeenkomst volgt dat ook voertuigen van het merk Citroen volgens dit contract door Raphael Maertens mochten verkocht worden;
Ret contract werd aangegaan voor een
jaar, en was hernieuwbaar;
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2. Op 9 oktober 1986 sloten dezelfde partijen een contract, genoemd 'agentschapsovereenkomst', waarin vermeld werd dat zij
op 1 januari 1972 een agentschapsovereenkomst voor onbepaalde duur gesloten
had den;
Dit contract had betrekking op de verkoop van nieuwe Citroen-voertuigen en
reserveonderdelen, accessoires en uitrustingstukken;
3. Vanaf 1 januari 1975 verkreeg Raphael Maertens, ten titel van 'proef voor
1975, de voorwaarden van een 'concessiehouder' in plaats van 'agent' op de verkoop van nieuwe wagens (zie : brief van
(eiseres) van 3 februari 1975);
Op 28 juni 1983 meldde (eiseres) aan
Raphael Maertens dat hij vanaf 1 oktober 1984 opnieuw aan de voorwaarden van
agent zou onderworpen worden, gezien de
slechte resultaten die hij geboekt had;
4. Er werd voor de uitbating van de handel van Raphael Maertens een naamloze
vennootschap opgericht: de N.V. Garage
Maertens, huidige (verweerster);
Raphael Maertens, eiseres en verweerster kwamen op 7 januari 1988 overeen dat de agentschapsovereenkomst ondertekend op 9 oktober 1986 aan
(verweerster) overgedragen werd vanaf 8
december 1987, en dat deze overeenkomst
van onbepaalde duur door (eiseres) kon opgezegd worden, mits een vooropzeg van
maximum 12 maanden, in geval van beeindiging van de functies van Raphael
Maertens;
5. Benevens nieuwe wagens van (eiseres), verkocht (verweerster) ook
tweedehandswagens- aldan niet exclusief bij (eiseres) aangekocht;
De concessiehouders en agenten van (eiseres) genoten voordelen bij het aankopen van tweedehandswagens bij (eiseres)
(zie brieven van (eiseres) van 21 mei 1991
en 29 april 1993);
6. op 16 oktober 1991·sloten partijen een
overeenkomst, genaamd 'concessieovereenkomst', voor twee jaar, ingaand op
1 november 1991; Deze had betrekking op
de verkoop van dezelfde goederen als de
overeenkomst van 9 oktober 1986;
De concessieovereenkomst was hernieuwbaar",
terwijl, eerste onderdeel, blijkens artikel1, § 1, van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop aan de bepalingen van de wet
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onderworpen zijn de concessies van alleenverkoop, de concessies van quasialleenverkoop en de verkoopconcessies
waarbij de concessiegever de concessiehouder belangrijke verplichtingen oplegt, die op
strikte en bijzondere wijze aan de concessie gekoppeld zijn en waarvan de last zo
zwaar is dat de concessiehouder groot nadeel zou lijden in geval van beeindiging van
de concessie,
De wet aldus iedere overeenkomst bedoelt krachtens welke een concessiegever
aan een of meer concessiehouders het recht
voorbehoudt om in eigen naam en voor eigen rekening producten te verkopen, die
hijzelf vervaardigt of verdeelt en die bovendien aan de in § 1 gegeven omschrijving beantwoordt,
Een overeenkomst derhalve slechts als
een verkoopconcessie in de zin van de wet
kan worden gekwalificeerd wanneer wordt
vastgesteld dat de ene partij, concessiegever genaamd, aan de wederpartij een
alleenverkooprecht of quasi-alleenverkooprecht in het hem toegewezen territorium toekent, dan wel een verkooprecht toekent mits eerbiediging van
belangrijke verplichtingen, welke op strikte
en bijzondere wijze aan de concessie gekoppeld zijn en waarvan de last zo zwaar
is dat de concessiehouder groot nadeel zou
lijden in geval van beeindiging van de concessie,
Hiermee onder meer verplichtingen worden geviseerd welke met belangrijke investeringen gepaard gaan, zoals de beschikking over een welbepaalde toonruimte,
het voeren van publiciteitscampagnes, het
aanwerven van gekwalificeerde werknemers, ... ,
Zo het bestreden arrest te dezen vaststelt dat er zware lasten en verplichtingen werden opgelegd, o.m. vastgelegde prijzen, exclusiviteit, afgebakend territorium,
verplicht gebruik van originele onderdelen, verplichte toepassing van de richtlijnen van de hoofdverdeler in de werkplaats
... , uit deze vaststelling weliswaar niet volgt
dat het verplichtingen waren, die op bijzondere en strikte wijze aan de concessie
gekoppeld waren en waaraan de last zo
zwaar was dat verweerster groot nadeel zou
lijden in geval van beeindiging van de concessie,
Dergelijke verplichtingen immers evenzeer kunnen worden opgelegd aan de partij die, los van enige concessieovereenkomst,
optreedt als voortverkoper,
Het bestreden arrest evenmin vaststelt
dat aan verweerster de exclusiviteit dan
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wel de quasi-exclusiviteit van verkoop in
het haar toegewezen territorium werd toegekend, en haar aldus een voorkeurspositie
werd verleend, kenmerkend voor de concessie van alleenverkoop,
zodat het bestreden arrest op grond van
de gedane vaststellingen niet wettig kon besluiten dat de tussen partijen bestaande samenwerking sedert 1970 moest worden gekwalificeerd als een voor onbepaalde tijd
verleende concessie, waarop de bepalingen van de wet van 27 juli 1961 van toepassing zijn (schending van artikelen 1, 2
en 3 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd door de wet
van 13 april 1971, en 1 van voornoemde
wet van 27 juli 1961 in zijn versie v66r de
wetswijziging van 13 april 1971), althans,
in zoverre het niet toelaat uit te maken of
met exclusiviteit de verplichting van de
concessiegever dan wel deze van de concessiehouder of van allebei werd bedoeld,
niet regelmatig met redenen is omkleed, nu
het het Hof in de onmogelijkheid stelt zijn
wettigheidscontrole over de aan de overeenkomst gegeven kwalificatie uit te oefenen (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994),
tweede onderdeel, eiseres in haar beroepsconclusie op pagina's 14 en 15 aanvoerde
dat:
- in de nieuwe opvatting van de concessiehouder, zoals gebleken is in de verordening 123/85 van de Commissie van 12
december 1984, de concessiehouder belangrijke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft,
- de concessiehouder verantwoordelijk is voor een streek, waar hij onder zijn
bevoegdheid en verantwoordelijkheid een
aantal agenten aanstelt, die samen met
hem de verkopen moet verwezenlijken,
- de concessiehouder de wisselstukken
en reserveonderdelen in voorraad moet kopen en houden om zijn agenten te bevoorraden,
- hij de verkoopobjectieven, die door eiseres worden gevraagd en gezamenlijk
vastgelegd, samen met zijn agenten dient
te verwezenlijken voor de verschillende types voertuigen in de geografische sector van
het agentschap, over een show-room moet
beschikken om de verschillende te koop gestelde voertuigen aan zijn clienteel en aan
die van zijn agenten voor te stellen, een
klantenservice moet organiseren, de
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herstellingsmethodes van het merk toepassen, in het bezit zijn van de technische documentatie door het merk gepubliceerd en de door de fabriek voorgeschreven
producten en smeermiddelen ter beschikking stellen van het clienteel en van de
agenten,
- hij zich verbindt over moderne en aantrekkelijke werkplaatsen te beschikken, uitgerust met de door de algemeen agent (eiseres) voorgeschreven apparaten en
werktuigen, die aan een bevoegd personeel toelaten alle modellen van het merk te
onderhouden, te herstellen, te depanneren, zowel voor het vast clienteel, als voor
de toevallige klanten,
- de concessiehouder over moderne commerciele inrichtingen moet beschikken,
waaronder een toonzaal in verhouding tot
het aantal wagens dat hij moet verkopen,
- er eveneens qua reclame, publiciteit en
promotie een ganse organisatie bestaat
waarin hij moet tussenkomen,
- al die gegevens niet voorkwamen in de
agentschapsovereenkomst, die voordien,
tussen 1972 en 1986, met de heer Raphael Maertens overeengekomen werden in
de opeenvolgende agentschapsovereenkomsten,
- het contract van agent met de heer
Maertens gesloten bijgevolg niet in aanmerking moet komen voor het berekenen
van de duur van de concessieovereenkomst,
vermits de concessiehouder inderdaad belangrijke verplichtingen op zich moet nemen die verweerster op zich nam, maar die
de heer Raphael Maertens niet gehad heeft
in zijn hoedanigheid van agent of in het
raam van een agentschapsovereenkomst,
zodat het bestreden arrest, dat met overname van het feitenrelaas van de eerste
rechter vaststelt dat enkel de benaming
van de overeenkomst wijzigingen onderging, het territorium veranderde, er in bepaalde gevallen een bepaalde duur werd afgesproken en de handelsrelatie ononderbroken werd voortgezet, zonder een
antwoord te verstrekken op voormeld verweer, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994),
derde onderdeel, overeenkomstig artikel 3bis van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop een aan deze wet onderworpen verkoopconcessie, voor bepaalde tijd
verleend, slechts dan een overeenkomst van
onbepaalde duur wordt wanneer de over-

Nr. 464

eenkomst hetzij voor onbepaalde duur
wordt vernieuwd, hetzij tweemaal voor een
bepaalde tijd werd vernieuwd,
Te dezen het bestreden arrest, door overname van het feitenrelaas van de eerste
rechter, uitdrukkelijk vaststelt dat diverse overeenkomsten van onbepaalde en
bepaalde duur elkaar opvolgden,
Er meer bepaald op 16 oktober 1991 c.q.
1 november 1991 een verkoopconcessie van
bepaalde duur werd gesloten, volgend op
een overeenkomst van onbepaalde duur,
dagtekenend van 9 oktober 1986,
Er zodoende geen aanleiding bestond tot
toepassing van artikel 3bis van de wet van
27 juli 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop,
zodat het bestreden arrest op grond van
de gedane vaststellingen niet wettig kon beslissen dat de eerste rechter oordeelkundig het bestaan van een voor onbepaalde
tijd verleende concessie van alleenverkoop weerhield (schending van artikel 3bis
van de wet van 27 juli 1961 betreffende
eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd bij wet van 13
april 1971), en dat eiseres de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961 neergelegde schadevergoedingen, voorzien bij de
beeindiging van voor onbepaalde tijd verleende verkoopconcessie, verschuldigd is en
haar uit dien hoofde veroordelen (schending van artikelen 2 en 3 van de wet van
27 juli 1961, zoals gewijzigd bij wet van 13
april 1971), hierbij bovendien de verbindende kracht van de overeenkomsten van
9 oktober 1986 en 16 oktober 1991 c.q. 1
november 1991 miskennende, nu hierbij
partijen uitdrukkelijk overeenkwamen, zoals door de bodemrechter vastgesteld, dat
zij respectievelijk voor onbepaalde termijn en bepaalde duur werden aangegaan
(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek),
vierde onderdeel, het de partijen ingevolge het principe van de wilsautonomie
vrijstaat een concessieovereenkomst voor
bepaalde duur te sluiten,
Dergelijke overeenkomst desgevallend
kan volgen op een overeenkomst van onbepaalde duur,
Artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beeindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, naar luid waarvan een aan de
wet onderworpen verkoopconcessie niet kan
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worden beeindigd dan met een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding, weliswaar de beeindigingswijzen van
gemeen recht onverminderd Iaat voortbestaan,
Er inzonderheid overeenkomstig artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek aan de
overeenkomst met wederzijdse toestemming een einde kan worden gemaakt,
Dergelijke beeindiging zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan geschieden en bijgevolg kan volgen uit de ondertekening van
een nieuwe overeenkomst door partijen,
Te dezen het bestreden arrest, onder
meer met verwijzing naar het vonnis van
de eerste rechter, stelt dat partijen op 16
oktober 1991 c.q. 1 november 1991 een
overeenkomst, genaamd concessieovereenkomst, sloten voor twee jaren, betrekking hebbende op de verkoop van dezelfde goederen als de overeenkomst van 9
oktober 1986, en hernieuwbaar bij ontstentenis van opzegging met een termijn van
zes maanden,
Dergelijke vaststelling de beeindiging van
de overeenkomst van 9 oktober 1986 impliceerde,
zodat het bestreden arrest op grond van
de gedane vaststellingen niet wettig kon besluiten dat bij gebreke van opzegging van
de vorige overeenkomst de samenwerking
van partijen als een voor onbepaalde tijd
verleende concessie moest worden gekwalificeerd, aldus de beeindigingswijzen van
een concessieovereenkomst op onwettige
wijze herleidende tot de opzegging (scherrding van artikelen 1134, 1184 van het Burgerlijk Wetboek en 2 van de wet van 27 juli
1961 betreffende eenzijdige beeindiging van
de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd bij
wet van 13 april 1971) en tevens de verbindende kracht van de overeenkomst van
16 oktober 1991 c.q. 1 november 1991 miskent (schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek), minstens door een tegenstrijdigheid in zijn redengeving is aangetast waar het enerzijds met overname
van het feitenrelaas van de eerste rechter stelt dat de overeenkomst van 16 oktober 1991 dateert, doch anderzijds stelt dat
ze op !november 1991 werd ondertekend
(laatste alinea van pagina 4) (schending
van artikel 149 van de gecoi:irdineerde
Grondwet van 17 februari 1994) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de samenwerking van partijen dient te worden gekwalificeerd
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als een voor onbepaalde tijd verleende
concessie waarop de bepalingen van de
wet van 27 juli 1961 toepasselijk zijn
en hierbij vaststelt dat "nl. van bij het
begin verweerster optrad als zelfstandige verkoper van de voertuigen van
(eiseres) en dater zware lasten en verplichtingen (aan verweerster) werden opgelegd, o.m. vastgelegde prijzen, exclusiviteit, afgebakend territorium, verplicht gebruik van originele
onderdelen, verplichte toepassing van
de richtlijnen van de hoofdverdeler in
de werkplaats ... ";
Dat het arrest hiermede, zonder de
in het onderdeel aangevoerde onduidelijkheid, beslist dat verweerster
verkoopconcessiehoudster was, zich
verbonden had uitsluitend wagens van
eiseres te verkopen en bepaalde zware
verplichtingen op zich had genomen
d~e gekoppeld waren aan de concessie;
Dat het arrest bij gebrek aan conclusie desbetreffende niet nader hoefde
te verklaren of vast te stellen dat de
verplichtingen van de concessiehouder "op strikte en bijzondere wijze"
aan de concessie gekoppeld waren en
dat de last ervan zo zwaar was dat de
concessiehouder groot nadeel zou lijden in geval van beeindiging van de
concessie;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het betoog van eiseres, betreffende de wijzigingen in de aard van de verplichtingen van verweerster in de periode
van 1970 tot de beeindiging, verwerpt
en beantwoordt met de redenen dat de
handelsrelatie ononderbroken werd
voortgezet en dat van bij het begin
steeds zware verplichtingen werden
opgelegd;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, volgens artikel 6
van de wet van 27 juli 1961, de bepalingen van die wet van toepassing zijn
niettegenstaande hiermede strijdige
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Nr. 465

overeenkomsten, gesloten voor het
einde van het contract waarbij de concessie is verleend;

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

Dat hieruit volgt dat als een concessie voor onbepaalde tijd is verleend
en later de concessiegever en de concessiehouder bedingen dat de concessie enkel voor een bepaalde tijd gesloten wordt, de contractuele verplichtingen van de concessiegever niet
aileen beheerst worden door de latere overeenkomst, tenzij de voor onbepaalde tijd gesloten concessie op regelmatige wijze voorafgaandelijk werd
beeindigd;

16 september 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Geinger en Simont.

Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de concessie eerst voor
onbepaalde tijd was gesloten en niet
werd opgezegd, ook niet bij de ondertekening van de concessie van 1 november 1991, die een vaste termijn
had maar voor het overige de bestaande samenwerking tussen partijen behield; dat zij niet aannemen
dat de partijen overeenkwamen dat de
concessie gesloten voor onbepaalde tijd
bij wederzijds akkoord werd beeindigd; dat zij, zonder schending van de
aangewezen wetsbepalingen, oordelen dat de partijen steeds gebonden
zijn gebleven door een overeenkomst
gesloten voor een onbepaalde tijd;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat het feitelijk niet
tegenstrijdig is vast te stellen dat een
overeenkomst op 16 oktober 1991 is
gesloten en op 1 november 1991 is ondertekend;
Overwegende dat het onderdeel voor
het overige opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de appelrechters
dat de partijen niet beoogd hebben de
overeenkomst voor onbepaalde duur te
beeindigen;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 465
1e KAMER- 16 september 1999

1° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN TOESTEMMING- BEDROG- BEGRIP.

2° OVEREENKOMST- BESTANDDELENTOESTEMMING- BEDROG- BEGRIP- STILZWIJGEN.

1o Bedrog veronderstelt dat een contrac-

tant met opzet kunstgrepen gebruikt om
de wederpartij te doen contracteren. (Art.
1116 B.W.)
2° Stilzwijgen bij het sluiten van een overeenkomst kan onder omstandigheden bedrag uitmaken wanneer de partij die het
verzwegen feit niet kende, niet zou gecontracteerd hebben zo zij dit feit zou hebben gekend (1). (Art. 1116 B.W.)
(CAMARGUE B.V.B.A. E.A. T. VAN AERT)
ARREST

(A.R. C.97.030l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de
Grondwet, 1108, 1116, 1117 en 1234 van het
Burgerlijk Wetboek,
(1) Zie Cass., 8 juni 1978, A. C., 1978, 1189.
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doordat het bestreden arrest de vordering van verweerster tegen eisers gegrond
verklaart, aldus de overeenkomst van 31
juli 1990 "ontbonden" verklaart lastens eisers en hen heiden veroordeelt tot betaling aan verweerster van een bedrag van
297.500 frank meer intresten, en deze beslissing op o.m. volgende overwegingen laat
steunen:

vaststelling, zonder enige specifiering, van
het bestaan van een '1istige kunstgreep";

"(. .. ) dat de eerste rechter terecht heeft
geoordeeld dat de verkoop is aangetast door
bedrog nu zowel Proost als Camargue op
het tijdstip van de verkoop wisten ofmoesten weten dat de loods moest afgebroken
worden; (. .. ) dat de handelwijze van de verkopers te dezen een listige kunstgreep uitmaakt en in redelijkheid mag aangenomen dat de koopster het contract niet zou
hebben aangegaan indien zij op de hoogte
was geweest van de afWezigheid van een
bouwvergunning en de daaruit voortvloeiende overtreding en verplichting tot afbraak; (. .. ) dat bedrog door artikel 1116
B.W. als een oorzaak van nietigheid van de
overeenkomst wordt aangemerkt en de nietigheid voor gevolg heeft dat de overeenkomst geacht wordt nooit te hebben bestaan",

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat bedrog in de zin
van artikel 1116 van het Burgerlijk
Wetboek veronderstelt dat een contractant met opzet kunstgrepen gebruikt om de wederpartij te doen contracteren;
Dat stilzwijgen bij het sluiten van
een overeenkomst onder omstandigheden bedrog kan uitmaken in de zin
van artikel 1116 van het Burgerlijk
Wetboek wanneer de partij die het verzwegen feit niet kende, niet zou gecontracteerd hebben zo zij dit feit zou
hebben gekend;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verkoper door het procesverbaal van de politie van Schilde van
20 februari 1989 ingelicht werd over
de inbreuk; dat het oordeelt dat de eisers wisten of moesten weten dat de
loods moest worden afgebroken; dat
het verder vaststelt dat de verkoopovereenkomst van 31 juli 1990 dateert; dat het oordeelt dat de handelwijze van de verkopers een kunstgreep
uitmaakte die listig was en dat in redelijkheid mag worden aangenomen
dat de koopster niet zou hebben gekocht indien zij op de hoogte was ge·:weest van de afwezigheid van een
bouwvergunning en de daaruit voortvloeiende overtreding en verplichting tot afbraak;
Dat het arrest zodoende zonder
schending van artikel 1116 van het
Burgerlijk Wetboek op grond van het
stilzwijgen van eiseres dat het als een
listige kunstgreep beschouwt en op
grond van de gevolgen die dit stilzwijgen had voor de koper oordeelt dat er
te dezen sprake was van bedrog;
Dat het aldus zijn beslissing naar
recht verantwoordt;

terwijl, ...
tweede onderdeel, het bedrog bedoeld in
artikel1116 van het Burgerlijk Wetboek het
bestaan impliceert enerzijds van het oogmerk om zijn medecontractant te misleiden of de bedoeling om de medecontractant
te bedriegen en anderzijds van listige
kunstgrepen; aan deze eerste voorwaarde,
psychologisch bestanddeel van het bedrog,
niet is voldaan wanneer de contractpartij
aan wie bedrog wordt verweten het litigieuze element enkel "behoorde te weten" of zelfs "wist"; het enkel "behoren te
weten" en zelfs het "weten" immers niet de
bedoeling om te misleiden of te bedriegen
impliceert; dit psychologisch element derhalve bijkomend dient vastgesteld ; het bestaan van "listige kunstgrepen", materieel element van het bedrog, deze
vaststelling evenmin impliceert;
het bestreden arrest echter tot bedrog in
hoofde van eisers besluit op grond van de
vaststelling dat eisers op het tijdstip van de
verkoop "wisten" of "moesten weten" dat de
loods moest afgebroken worden, en verder het bestaan van een listige kunstgreep
vaststelt om tot nietigheid van de litigieuze
koopovereenkomst te besluiten; eerstvermelde vaststelling niet volstaat om tot
bedrog als nietigheidsgrond te besluiten,
ook niet samen gelezen met de verdere

het bestreden arrest derhalve, door te
oordelen zoals vermeld, de artikelen 1108,
1116, 1117 en 1234 van het Burgerlijk Wethoek schendt :
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Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, ... verwerpt de
voorziening.
16 september 1999- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal-Advocaat: mr.
Simont.

Nr. 466
1e

KAMER -

17 september 1999

1o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP VERSTEK- GEVOLG- ARREST- VOORWAARDEN.

2° GEMEENTE-, PROVINCIE EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN- RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP VERSTEK- GEVOLG -ARREST- VOORWAARDEN.

1o en 2° Het hof van beroep mag geen uit-

spraak doen inzake inkomstenbelastingen en gemeentebelastingen, indien, bij
het oproepen van de zaak, alle partijen
verstek laten gaan (1). (Art. 286, eerste
lid, W.I.B. [1964]; art. 385, eerste lid,
W.I.B. [1992] (2); art. 7, tweede lid, wet
23 dec. 1986.)
(1) Zie Cass., 20 jan. 1994, A.R. F.93.0063.F, nr.
40; 10 sept. 1998, A.R. F.97.0074.F, nr. 399; C.
CARDYN, H. F. DEPRET en M. LoocKX, Procedure fiscale contentieuse, 3e uitg., dl. II, Brussel, 1992, nr.
268; P. COPPENS en A. BALLEUX, Droit fiscal. Les
impOts sur les reuenus, Brussel, 1985, p. 639; M.
DASSESSE, P. MINNE en R. FORESTINI, Droit fiscal, 3e uitg., Brussel, 1995, p. 306.
(2) Art. 385, eerste lid, v66r de opheffing ervan, in beginsel, bij art. 34 wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen,
B.S., 27 maart 1999, p. 9882.

Nr. 466

(ANDIVEST N.V T. GEMEENTE ANDENNE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0113.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 385 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het
koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij de wet van 12 juni 1992, 7, inzonderheid tweede lid, van de wet van 23
december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen, 10, 11, 172
van de gecoordineerde Grondwet en, voor
zoveel nodig, 286 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, vervat in het koninklijk besluit van 26 februari 1964,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat "bij het oproepen van de zaak,
niemand verschenen is niettegenstaande
het feit dat de griffie bij een ter post aangetekende brief een oproeping had gezonden aan de partijen waarin zij van de
rechtsdag op de hoogte werden gebracht" en
"uitspraak doende overeenkomstig artikel 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)" (385 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen 1992),
het beroep van eiseres niet gegrond verklaart, op grond "dat het hofvan beroep
zich alleen maar kan aansluiten bij de pertinente overwegingen van de beslissing van
de directeur (lees : de beslissing van de bestendige deputatie), waarin zowel de feitelijke gegevens als de te dezen toepasselijke rechtsbeginselen terzake nauwkeurig
worden aangegeven",
terwijl, eerste onderdeel, artikel 385 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - dat op de geschillen inzake
gemeenteheffingen van toepassing is krachtens artikel 7 van de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de
geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen - bepaalt dat, indien, bij
het oproepen van de zaak, een van de partijen verstek laat gaan niettegenstaande de
griffie bij een ter post aangetekende brief
een oproeping heeft gezonden aan de in het
beroep opgegeven woonplaats, er uitspraak
wordt gedaan op de conclusies van de andere partij; voornoemd artikel385, tweede
lid, daaraan nog toevoegt dat het arrest in
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elk geval geacht wordt op tegenspraak gewezen te zijn; de toepassing van die bepaling, blijkens de eigen bewoordingen ervan ("indien, bij het oproepen van de zaak,
een van de partijen verstek laat gaan"), vereist dat ten minste een van de twee gedingvoerende partijen aanwezig of vertegenwoordigd is op de zitting waarop de zaak
wordt opgeroepen, wat uitsluit dat het hof
van beroep uitspraak kan doen bij een arrest dat geacht wordt op tegenspraak gewezen te zijn, indien, bij het oproepen van
de zaak, de beide, regelmatig opgeroepen
partijen, verstek laten gaan; het arrest bijgevolg, nu het uitspraak doet overeenkomstig artikel 385 van het Wetboek van de Inkomstenbelatingen 1992 ' ofschoon niet een,
maar beide partijen niet verschenen zijn op
de terechtzitting waarop de zaak is opgeroepen, beide, bovenaangehaalde bepalingen schendt, alsook, bijgevolg, artikel 7, inzonderheid tweede lid, van de wet van 23
december 1986;

laat gaan niettegenstaande de griffie
bij een ter post aangetekende brief een
oproeping heeft gezonden aan de in
het beroep opgegeven woonplaats, er
uitspraak wordt gedaan op de conclusies van de andere partij;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest verklaart uitspraak te doen "overeenkomstig artikel 286 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964)",
waarvan de tekst overeenkomt met die
van het te dezen toepasselijke artikel 385 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
Overwegende dat voornoemd artikel 385, tweede lid, dat krachtens artikel 7, tweede lid, van de wet van 23
december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van
provinciale en plaatselijke he:ffingen
van toepassing is op de gemeentehe:ffingen, bepaalt dat het door het hof
van beroep over het beroep van de belastingplichtige gewezen arrest in elk
geval geacht wordt op tegenspraak gewezen te zijn;
Dat die bepaling weliswaar verzet
tegen het arrest van het hof van beroep uitsluit, maar niet ertoe strekt te
bepalen in welke gevallen dat rechtscollege over het beroep wel uitspraak
mag doen;
Overwegende dat het bovenaangehaalde artikel 385, eerste lid, bepaalt dat, indien bij het oproepen van
de zaak, een van de partijen verstek

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.

Overwegende dat het arrest vaststelt "dat bij het oproepen van de zaak,
niemand verschenen is niettegenstaande (... ) bij een ter post aangetekende brief een oproeping was gezonden aan de partijen waarin zij van de
rechtsdag op de hoogte werden gebracht";
Dat het arrest derhalve niet wettig uitspraak heeft kunnen doen over
het beroep van eiseres;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;

17 september 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Delahaye en Draps.
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3° BEWIJS- BURGERLIJKE

ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- TWIJFEL- GEVOLG.

1o en 2° De rechter die ambtshalve een geschil opwerpt dat de openbare orde niet
raakt en waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten, miskent het
beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging (1).
(Art. 1138, 2°, Ger.W.)
3° De onzekerheid of de twijfel die blijven
bestaan na de bewijsvoering moeten in
aanmerking worden genomen tegen degene die de bewijslast draagt (2). (Art.
1315 B.W.)
(DE FEDERALE VERZEKERINGEN C.V
T. LELUBRE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0144.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 2 december 1997 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1101, 1108, 1134, 1315, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel, het zogenaamd
beschikkingsbeginsel, krachtens hetwelk de
rechter niet ambtshalve een geschil kan opwerpen dat de openbare orde niet raakt en
waarvan de partijen in conclusie het bestaan uitsluiten,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
"dat (verweerder) blijkens de factuur van
5 november 1994 (... ), een auto Jaguar XJS
cabriolet 1993 heeft gekocht voor de prijs
van 1.590.000 frank plus BTW (wat neerkomt op 1.915.950 frank); dat, volgens het
Europees aanrijdingsformulier d.d. 29 november 1994, die auto geparkeerd stond,
toen hij werd aangereden door het voertuig, bestuurd door de heer X, verzekerde
(1) Cass., 17 april 1989, A.R. 8355, nr. 462.
(2) Zie Cass., 10 dec. 1976, A. C., 1977, p. 406;
N. VERHEYDEN-JEANMART, "La charge de la preuve
- actes du colloque des 12 et 13 mars 1987",
U.C.L., p. 7; R. MouGENOT, "La preuve", Rep. Not.,
dl. IV, les obligations, boek II, nr. 27; Cass. Fr., 31
jan. 1962, Bull. Cass., 1962, civ. IV, nr. 105.
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van (eiseres); dat het aanrijdingsformulier
vermeldt dat de auto van (verweerder) aan
de voorste helft van de linkerflank beschadigd was door de rechtervoorkant van het
door de verzekerde van (eiseres) bestuurde
voertuig; (... ) dat de feiten wel degelijk hebben plaatsgevonden zoals ze op het aanrijdingsformulier d.d. 29 november 1994
zijn beschreven en dat ze aan toeval te wijten zijn"; dat het vervolgens eiseres veroordeelt om aan verweerder het bedrag van
1.526.000 frank plus BTW en de gerechtelijke interest te betalen, en eiseres veroordeelt in de kosten van eerste aanleg en
in hoger beroep, op grond "dat (... ), het (door
gemachtigde) expertisekantoor BVBA Bergmans op 14 februari 1995 besloot dat het
voertuig als totaal verlies moest worden
verklaard en de te vergoeden schade begroat op 1.526.400 frank exclusiefBTW; dat
(verweerder) op 24 februari 1995 dat voorstel voor akkoord ondertekend terugstuurt
(. .. ); dat het kantoor Bergmans vervolgens, blijkens het proces-verbaal van het
deskundigenonderzoek d. d. 20 juni 1995,
naderhand zijn standpunt herzag en de
schade ten gevolge van het ongeval raamt
op 175.681 frank plus BTW (de herstellingsduur wordt op 4 dagen bepaald); (... )
dat tussen de partijen een overeenkomst tot
stand is gekomen op grand van een wilsovereenstemming die vastgesteld wordt in
het voorstel dat het kantoor Bergmans op
14 februari 1995 voor rekening van (eiseres) had geformuleerd (bijlage 15 bij het
verslag Bergmans) en door (verweerder) op
24 februari 1995 voor akkoord ondertekend is teruggestuurd (bijlage 16 bij het
verslag Bergmans en pagina 6 van het verslag) v66r de intrekking van het aanbod;
dat (eiseres) ter uitvoering van die overeenkomst (verweerder) een bedrag van
1.526.000 frank had moeten betalen; dat de
gegevens van het verslag van het kantoor Bergmans erop wijzen dat de vastgestelde schade niet uitsluitend te wijten zou
zijn aan het ongeval waarvoor de verzekerde van (eiseres) aansprakelijk is; dat die
vaststellingen evenwel niet tegenstrijdig
zijn en dat de ramingen het werk zijn van
een persoon die banden heeft met een van
de partijen (het kantoor Bergmans is opgetreden als technisch raadsman van [eiseres]); dat (eiseres) geen enkele bijkomende onderzoeksmaatregel voorstelt (zoals
bijvoorbeeld een deskundigenonderzoek);
dat de beschrijving van de toedracht van
het ongeval op het aanrijdingsformulier niet
onverenigbaar is met de foto's van de
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schade; dat (eiseres) niet beweert dat haar
toestemming gebrekkig was, in de zin van
de artikelen 1109 e.v. van het Burgerlijk
Wetboek; dat (eiseres) in gebreke blijft om
het juridisch afdoende bewijs te leveren van
het feit dat haar verbintenis doet tenietgaan",
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dediging van eiseres schendt (miskenning
van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging);

vierde onderdeel, krachtens artikel1315
van het Burgerlijk Wetboek, degene die
vraagt dat schade uit een ongeval wordt
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar vergoed, moet bewijzen welke schade aan
appelconclusie aanvoerde dat zij het exper- het ongeval te wijten is en hoe groot die
tisekantoor Bergmans opdracht had gege- schade is; het bestreden vonnis in casu eiven "om de schade aan het voertuig te ra- seres veroordeelt om verweerder 1.526.000
men", dat de deskundige eerst het voertuig frank in hoofdsom te betalen op grond "dat
als totaal verlies had verklaard en de de gegevens van het verslag van het kanschade had begroot op 1.526.400 frank, ex- toor Bergmans erop wijzen dat de vastgeclusief BTW, maar dat hij "na het horen stelde schade niet uitsluitend te wijten zou
van getuigen en na een onderzoek van de zijn aan het ongeval waarvoor de verzeversies van de partijen" tot de conclusie kerde van (eiseres) aansprakelijk is; dat die
kwam dat de aanrijding door het voer- vaststellingen evenwel niet tegenstrijdig
tuig van haar verzekerde X. niet de oor- zijn en dat de ramingen het werk zijn van
zaak kan zijn van het totaal verlies van de een persoon die banden heeft met een van
Jaguar, maar enkel van schade ten be- de partijen (het kantoor Bergmans is oplope van 175.681 frank; eiseres zich op het getreden als technisch raadsman van [eiverslag van deskundige Bergmans beriep seres]); dat (eiseres) geen enkele bijkoom te betwisten dat de schade aan ver- mende onderzoeksmaatregel voorstelt (zoals
weerders voertuig te wijten was aan de bijvoorbeeld een deskundigenonderzoek);
aanrijding door het voertuig van haar ver- dat de beschrijving van de toedracht van
zekerde X.; verweerder, in zijn verzoek- het ongeval op het aanrijdingsformulier niet
schrift in hoger beroep, aanvoerde dat ei- onverenigbaar is met de foto's van de
seres "zich in hoofdzaak l;>aseert op de schade"; het bestreden vonnis aldus bebevindingen van een aileen door haar ge- slist dat er wegens de eenzijdige aard van
machtigde deskundige, de heer Bergmans" de vaststellingen van het expertisekantoor
en dat het feit dat laatstgenoemde bepaalde Bergmans, nog twijfel bestaat omtrent de
vormen van schade uitsluit, berust "op een omvang van de aan het litigieuze ongeval
puur wiilekeurige redenering, aangezien de te wijten schade aan verweerders voerJaguar maar op een plaats is aangere- tuig en dat eiseres niet bewijst dat niet aile
den"; verweerder in zijn appelconclusie aan- schade aan verweerders voertuig aan dat
voerde "dat de redenering van (de deskun- ongeval te wijten is; het bestreden vonnis
dige) verward en onduidelijk is en dat ze aldus de bewijslast omkeert (schending van
tegengesproken wordt door de bijlagen zelf artikel1315 van het Burgerlijk Wetboek) :
van zijn verslag", aangezien de deskundige het feit dat het voertuig van X. teWat het eerste onderdeel betreft :
gen dat van verweerder is aangereden, aanOverwegende dat verweerder noch
neemt maar zonder opgave van gronden,
andere schade uitsluit; verweerder aldus in zijn verzoekschrift in hager beroep
niet betwistte dat eiseres, nadat hij de eer- noch in zijn conclusie heeft aangeste schaderaming van het expertisekantoor voerd dat er tussen de partijen een
Bergmans had aanvaard, nog de mogelijk- overeenkomst was gesloten over de
heid had om de raming van de schade ten schadevergoeding van verweerder,
gevolge van het door haar verzekerde waardoor eiseres niet het recht had
veroorzaakte ongeval te betwisten; dat het het gevorderde bedrag te betwisten;
bestreden vonnis, nu het beslist dat verOverwegende dat de rechtbank van
weerders vordering gegrond is omdat eiseres gebonden is door een overeenkomst eerste aanleg, nu zij beslist "dat tusdie rechtsgeldig tot stand is gekomen door sen de partijen een overeenkomst tot
verweerders aanvaarding van een voor- stand is gekomen op grand van een
stel tot schadevergoeding, ambtshalve een wilsovereenstemming die vastgesteld
geschil opwerpt dat de openbare orde niet
raakt en waarvan de partijen in conclu- wordt in het voorstel dat het kantoor
sie het bestaan uitsluiten (miskenning van Bergmans op 14 februari 1995 voor rehet algemeen rechtsbeginsel, beschikkings- kening van (eiseres) had geformubeginsel genaamd) en het recht van ver- leerd (. .. )en door (verweerder) op 24
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februari 1995 voor akkoord ondertekend is teruggestuurd ( ... ) v66r de
intrekking van het aanbod; dat (eiseres) ter uitvoering van die overeenkomst (verweerder) een bedrag van
1.526.000 frank had moeten betalen",
ambtshalve een geschil opwerpt dat de
openbare orde niet raakt en waarvan de partijen in conclusie het bestaan hadden uitgesloten, en derhalve
de in het onderdeel aangegeven algemene rechtsbeginselen miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
degene die schadevergoeding vordert
het bewijs van die schade moet leveren; dat de onzekerheid of de twijfel
die blijven bestaan na de bewijsvoering in aanmerking moeten worden genom en tegen degene die de bewijslast draagt;
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt "dat de gegevens van het
verslag van het kantoor Bergmans
erop wijzen dat de vastgestelde schade
niet uitsluitend te wijten zou zijn aan
het ongeval waarvoor de verzekerde
van (eiseres) aansprakelijk is" en vervolgens beslist, enerzijds, "dat die vaststellingen evenwel niet tegenstrijdig
zijn (. .. )", anderzijds, "dat (eiseres) geen
enkele bijkomende onderzoeksmaatregel voorstelt (zoals bijvoorbeeld een deskundigenonderzoek)";
Dat de appelrechters, nu zij, onclanks de twijfel waarop zij hebben gewezen, eiseres verplichten te bewijzen dat niet alle schade die aan
verweerders voertuig is vastgesteld
aan het litigieuze ongeval te wijten is,
de bewijslast omkeren en derhalve artikel 1315 van het Burgerlijk Wethoek schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre

dat vonnis het bedrag van de schade
vaststelt; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
vonnis; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
17 september 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Kirkpatrick.
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GETUI-

Wanneer de wet die bewijsvoering niet verbiedt, beslist de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze of een getuigenbewijs dienstig kan worden
geleverd, mits hij het recht van de partijen om zodanig bewijs te leveren, niet
miskent (1). (Art. 915 Ger.W.)
(NISLIJA E.A. T. AXA BELGIUM N.V. E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.309.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
(1) Cass., 18 maart 1991, A.R. 733, nr. 372; 17
feb. 1995, A.R. C.93.0146.N, nr. 98, met concl.
adv.-gen. Bresseleers; 16 sept. 1996, A.R.
S.95.0091.F, nr. 311.
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Over het middel : schending van de artikelen 1315, 1341, 1347, 1348 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 915 van het Gerechtelijk Wetboek, 149 van de Grondwet en
miskenning van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging,
doordat het arrest de oorspronkelijke vordering van de eisers, die optreden in hun
eigen naam en als beheerders van de goederen van hun minderjarige zoon Muharem, niet gegrond verklaart en a:furijst op
grond o.m. dat "uit geen enkel overgelegd
gegeven blijkt dat er in de Vandermeerschstraat gewoonlijk kinderen spelen, zodat auto's dubbel voorzichtig moeten zijn wanneer ze door die straat rijden",
terwijl de eisers in conclusie aanvoerden "dat de eerste rechter terecht eraan
heeft herinnerd dat de Vander Meerschstraat, waar het ongeval is gebeurd, een
smalle straat met eenrichtingsverkeer is
waarvan algemeen bekend is dat er vaak
tal van kinderen op dat uur van de dag spelen; (. .. ) dat (... ) de totale breedte van de rijweg 7,85 m bedroeg zodat het voertuig van
Nagels maar een maximale doorgang had
van 4,25 m; dat de heer Nagels, gelet op het
feit dat zijn voertuig 1,65 m breed was, uiteraard dubbel voorzichtig had moeten zijn,
te meer daar er in die straat voortdurend
kinderen heen en weer lopen (te voorziene
hindernis)"; zij in hun conclusie preciseerden dat, "ingeval (de verweersters) zouden betwisten dater op het ogenblik van
het ongeval kinderen op de openbare weg
aan het spelen waren, de (eisers) subsidiair aanbieden om door alle middelen van
recht, getuigen inbegrepen, het bewijs van
dat feit te leveren"; hoewel iedere partij,
krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, het bewijs moet leveren van
de feiten die zij aanvoert, dat bewijs evenwei, krachtens de artikelen 1341 en 1348
van het Burgerlijk Wetboek en 915 van het
Gerechtelijk Wetboek bij oneigenlijke misdrijven door getuigen kan worden geleverd; de rechter weliswaar in feite en op onaantastbare wijze oordeelt of de gevorderde
maatregel nuttig is om de waarheid aan het
licht te brengen, maar het principieel recht
van de partij die de bewijslast draagt om
dat bewijs te leveren, niet mag miskennen;
eerste onderdeel, het arrest, nu het aileen maar beslist dat de omstandigheid die
de eisers aanboden door alle middelen van
recht te bewijzen "uit geen enkel overge-
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legd gegeven blijkt", zonder aan te geven
om welke reden het door de eisers
subsidiair gevorderde getuigenbewijs
niet kan worden toegelaten, niet regelmatig met redenen omkleed is (schending
van artikel 149 van de Grondwet) en,
bovendien, de artikelen 1315, 1341 en
1348 van het Burgerlijk Wetboek, 870
en 915 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt, waarin, in de aangelegenheden
waar de wet zulks niet verbiedt - en, met
name, in geval van aansprakelijkheid voor
oneigenlijke misdrijven - het principieel
recht is vastgelegd om het bewijs te leveren door getuigen, en tevens het algemeen
beginsel van het recht van verdediging miskent;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer de wet
die bewijsvoering niet verbiedt, de
rechter in feite beslist of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, mits hij het recht van de partijen om zodanig bewijs te leveren, niet
miskent;
Overwegende dat de eisers in hun
appelconclusie aanvoerden dat er op
het ogenblik van het ongeval kinderen op de openbare weg aan het spelen waren en subsidiair aanboden om
door alle middelen van recht, getuigenissen inbegrepen, het bewijs van
dat feit te leveren;
Overwegende dat het arrest, nu het
aileen maar vermeldt "dat uit geen enkel overgelegd gegeven blijkt dat er in
de Vandermeerschstraat gewoonlijk
kinderen spelen, zodat auto's dubbel
voorzichtig moeten zijn wanneer ze
door die straat rijden", het recht van
de eisers om het bewijs van het aangevoerde feit te leveren, miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van een rechterlijke beslissing
leidt tot vernietiging van de latere
beslissingen die het gevolg ervan
zijn;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
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uitspraak doet over de ontvankelijkheid van de hogere beroepen, en vernietigt de arresten van 18 september 1997 en 8 april 1998; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde arrest en van de vernietigde arresten; houdt de kosten aan
en laat de uitspraak daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan
Beroep te Luik.
17 september 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Draps en Kirkpatrick.
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VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGGEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - HERSTELPLICHT - MATERIELE
SCHADE- VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL
- EIGENAAR VAN HET VOERTUIG- TOEVALLIG FElT- VOORWAARDEN.

In het geval van een toevallig feit is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen verplicht om de materiele schade te
vergoeden als dat toevallig feit de reden
is waarom geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding gehouden is; dat is niet het geval wanneer geen
enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding gehouden is omdat de W.A.M.verzekering de eigen schade van de aansprakelijke bestuurder niet dekt (1). (Art.
80, § 1, 2°, wet 9 juli 1975; artt. 19,
§ 1, en 17, § 1, 2°, en§ 2, K.B. 16 dec.
1981.)
(1) Zie Cass., 9 jan. 1992, A.R. 9104, nr. 234,
en 30 nov. 1995, A.R. C.93.0372.N, nr. 519.
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(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
T. POCHET)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0037 .F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 25 mei 1998 in laatste aanleg gewezen door de Politierechtbank te Dinant;
Over het middel : schending van de artikelen 80, § 1, eerste lid, 2°, en laatste lid,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 1993, 14, 17, § 1, 2°, en § 2, 19 van
het koninklijk besluit van 16 december
1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1995, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt tot vergoeding van de materiele
schade van verweerder, op grond dat "de
rechtbank zich niet kan aansluiten bij de
redenering van (eiser), daar zij van oordeel is dat hij 'een stap overslaat', wat erg
te betreuren valt en indruist tegen de opzet zelf van de wet; dat, met het oog op de
grootst mogelijke duidelijkheid, er in stappen moet worden nagedacht; 1. -Welke
opdracht heeft (eiser)? Bij de aanvang (wet
van 1 juli 1956) wordt een recht op schadevergoeding toegekend aan de personen
die ten gevolge van het gebruik van een
motorrijtuig schade hebben geleden, wanneer de identiteit van dat voertuig niet is
vastgesteld ofhet niet rechtsgeldig is verzekerd; vanaf 1967 en daarna wordt de opdracht van (eiser) wegens de leemten van
de eerste wet uitgebreid tot toevallige feiten, faillissementen van verzekeringsondememingen, alsook tot het geval waarin
een verzekeraar die niet toegelaten is of
van die toelating afstand gedaan heeft, zijn
verplichtingen tegenover de benadeelde derden niet nakomt; 2. - Wat leert ons de geschiedenis van de wet over de toevallige feiten? Uit de parlementaire voorbereiding
van artikel 50 van de wet van 9 juli 1975
blijkt dat het de bedoeling was dat (eiser)
schadevergoeding zou toekennen, telkens
wanneer een verzekeraar zou weigeren dat
te doen; het feit dat een dergelijke regeling zeer zware financiele gevolgen zou hebben gehad verklaart waarom die dekking
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werd beperkt tot het geval waarin zich een
'toevallig feit' voordoet; 3. - Lezing van artikel 17 van het koninklijk besluit van 10
december 1981. § 1, 2°, wijst de bestuurder van het 'motorrijtuig dat de schade
heeft veroorzaakt' aan als de persoon die
voor de schade aansprakelijk is; § 2 preciseert dat, wanneer die bestuurder vrijuit
gaat om reden van een toevallig feit, en
wanneer dus geen enkele verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding,
(eiser) schadevergoeding moet betalen; onder 'vrijuit gaan' dient te worden verstaan
niet het feit dat de eigen verzekeringsmaatschappij van de bestuurder niet tot
vergoeding gehouden is omdat de
verzekeringsovereenkomst het toevallig feit
niet dekt, wat (eiser) staande houdt, maar
wel de omstandigheid dat de bestuurder ten
gevolge van het toevallig feit dat elke fout
aan zijn zijde uitsluit, ontslagen is van alle
aansprakelijkheid; artikel17, § 2, moet dus
als volgt worden begrepen : uit het feit dat
de bestuurder van het voertuig, dat een ongeval heeft veroorzaakt, het slachtoffer is
geworden van een toevallig feit en dat hem
geen enkele schuld treft, volgt dat (eiser) tot
vergoeding gehouden is, aangezien in dat
geval uiteraard geen enkele verzekeringsonderneming, noch die van de bestuurder noch enige andere, een vergoeding zal
betalen; de wet heeft de opdracht van (eiser) juist uitgebreid omdat in geval van
overmacht het slachtoffer van een ongeval niet vergoed kan worden; 4. - Het
standpunt van de Beroepsvereniging der
verzekeringsondernemingen (afgekort
B.V:V:O). Die benaderingvan het probleem
ligt zodanig in de lijn van de doelstellingen die de wetgever voor ogen stonden dat
de Beroepsvereniging der verzekeringsondememingen - die, belangrijk detail, de
aanzet van (eiser) is geweest- in een recent werk (1995), dat verschenen is in de
Cahiers de I'assurance en gewijd is aan (eiser), aanneemt dat (eiser) vergoeding dient
te betalen binnen de hierboven aangegeven grenzen; over het probleem van de dieren staat in het werk (bladzijde 41) het volgende : Schadevergoeding kan worden
gevraagd aan (eiser) wanneer een voertuig een ongeval veroorzaakt na een aanrijding met wild dat de weg oversteekt; het
wild moet immers beschouwd worden als
een zaak 'die aan niemand toebehoort'; de
Beroepsvereniging der verzekeringsondernemingen betoogt voorts dat in een
dergelijk geval client te worden nagegaan
1. of het voertuig wel degelijk het ongeval heeft veroorzaakt, 2. het bewijs moet
kunnen worden geleverd dat bij het onge-
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val kennelijk wild betrokken was, dat het
wild een niet te voorziene hindernis opleverde en dat het ongeval niet kon worden
voorkomen; de wijze waarop de Beroepsvereniging der Verzekeringsondememingen
het probleem in deze zaak aanpakt ligt in
de lijn van de rechtspraak van deze rechtbank, strookt met de hierboven uiteengezette gedachtegang en kan aileen maar een
bevestiging zijn van de zienswijze die de
rechtbank in overeenstemming acht met de
tekst en de geest van de wet; te dezen
wordt het niet betwist dat 1. het voertuig
van (verweerder) het ongeval heeft veroorzaakt, 2. een everzwijn door dat voertuig
werd geraakt, 3. het wild een niet te voorziene hindernis opleverde en (verweerder) niets kon doen om het ongeval te voorkomen",

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel80, § 1, eerste lid, 2°, en laatste lid, van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, alsook krachtens artikel 19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van voornoemde wet, eiser slechts gehouden is tot
vergoeding van de materiele schade wanneer geen enkele verzekeringsondememing
tot die vergoeding gehouden is ofurel om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat ofwel
omdat de verzekeringsplicht niet is nagekomen; artikel17, § 1, van voornoemd koninklijk besluit nochtans de eigenaar, de
verzekeringnemer, de houder of de bestuurder van het motorrijtuig dat de schade
heeft veroorzaakt van het voordeel van die
bepaling uitsluit, wanneer zij geen lichamelijke letsels hebben opgelopen; artikel17,
§ 2, evenwel een uitzondering op die uitsluiting invoert wanneer geen toegelaten of
van toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming tot die vergoeding gehouden is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het
ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat; het
bestreden vonnis te dezen vermeldt, enerzijds, dat geen enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding gehouden is
wanneer de bestuurder van het voertuig
dat de schade heeft veroorzaakt vrijuit gaat
om reden van een toevallig feit; dat het anderzijds vaststelt dat "(. ..) het voertuig van
(verweerder) het ongeval heeft veroorzaakt; (. .. ) een everzwijn door dat
voertuig werd geraakt; (. .. ) het wild een niet
te voorziene hindernis opleverde en verweerder niets heeft kunnen doen om het te
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voorkomen"; uit die overwegingen kan worden afgeleid dat de plotselinge aanwezigheid van wild op de weg weliswaar een toevallig feit opleverde voor verweerder maar
dat niet dat toevallig feit de reden is
waarom geen enkele verzekeringsonderneming gehouden is tot vergoeding
van de door verweerder geleden materiele
schade, maar wel het feit dat de W.A.M.verzekering de bestuurder niet vergoedt als
hij aansprakelijk is voor zijn eigen schade;
het bestreden vonnis bijgevolg de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld tot
vergoeding van de door verweerder geleden materiele schade niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 80,
§ 1, eerste lid, 2°, en laatste lid, van de wet
van 9 juli 1975, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 1993, 14, 17, § 1,
2°, en§ 2, en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 23 oktober
1995);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 80, § 1, eerste lid, 2°, en laatste lid,
van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen alsook krachtens artikel 19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende
inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 79 en 80 van die wet, eiser
aileen gehouden is tot vergoeding van
de door een motorrijtuig veroorzaakte
materiele schade wanneer geen
verzekeringsonderneming tot vergoeding gehouden is, ofwel om reden van
een toevallig feit waardoor de bestuurder van dat voertuig vrijuit gaat, ofwei omdat de verzekeringsplicht niet
is nagekbmen;
Overwegende dat uit artikel17, § 1,
2°, en § 2, van voornoemd koninklijk
besluit van 16 december 1981 blijkt
dat de bestuurder van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt
weliswaar in de regel geen rechten
kan doen gelden tegenover eiser, maar
dat laatstgenoemde verplicht is hem te
vergoeden, wanneer geen enkele toegelaten of van toelating vrijgestelde
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verzekeringsonderneming tot vergoeding gehouden is om reden van een
toevallig feit waardoor die bestuurder vrijuit gaat;
Dat uit die tekst valt af te leiden dat
het louter bestaan van een toevallig
feit waardoor die bestuurder vrijuit
gaat, niet de enige voorwaarde is voor
de verplichting van eiser om de bestuurder van het beschadigde motorrijtuig te vergoeden, maar dat daarvoor tevens vereist is dat de schade
van de bestuurder om reden van dat
toevallig feit niet gedekt wordt door
een toegelaten of van toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat het ongeval te wijten is aan het feit dat verweerder, toen
hij met zijn voertuig reed, een everzwijn raakte dat voor hem een niet te
voorziene hindernis was en dat hij niet
heeft kunnen ontwijken;
Dat het beslist dat voornoemd artikel 17, § 2, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 aldus moet
worden begrepen dat, "wanneer de bestuurder van een voertuig dat een ongeval heeft veroorzaakt het slachtoffer is geworden van een toevallig feit
en hem geen enkele schuld treft, (. .. )
(eiser) tot vergoeding gehouden is,
aangezien in dat geval uiteraard geen
enkele verzekeringsonderneming, noch
die van de bestuurder, noch enige andere, een vergoeding zal betalen";
Overwegende dat bijgevolg, indien
de politierechtbank, in plaats van verweerder vrijuit te laten gaan, hem
aansprakelijk verklaard had, zijn
schade door geen enkele verzekeringsonderneming gedekt zou zijn en dat
dus niet het in het bestreden vonnis
vastgestelde toevallig feit de reden is
waarom geen enkele toegelaten of van
toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming tot vergoeding van die
schade gehouden is;
Dat het bestreden vonnis derhalve,
nu het eiser veroordeelt tot vergoe-
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ding van verweerder, de aangevoerde
wettelijke bepalingen schendt;

verzoekschrift (1). (Art. 378, eerste
lid, W.I.B. [1992] (2); artt. 2 en 32, 1 o,
Ger.W.)

Dat het onderdeel gegrond 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 vonnis, behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
vonnis; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank
te Namen.
17 september 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Gerard.
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3• KAMER- 20 september 1999

1o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- VERZOEKSCHRIFT- BETEKENING- BEGRIP.
2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- BELASTINGZAKEN - INKOMSTENBELASTINGEN VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
- VERZOEKSCHRIFT- BETEKENING- BEGRIP.
1o en 2° Inzake inkomstenbelastingen wordt

een voorziening voor het hof van beroep
ingesteld bij wege van een verzoekschrift
dat bij gerechtsdeurwaardersexploot aan
de bevoegde directeur van de belastingen wordt betekend; onder betekening
in de zin van die bepaling wordt verstaan de afgifte van een afschrift van het

(BOUCHERIE BLODEN N.V IN VEREFFENING
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN)
ARREST (vertaling)
(A.R. F.99.003l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest op 18 november 1998 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Over het middel : schending van de
artikelen 2, 32, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek en 378, eerste lid, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992,
doordat het arrest de voorziening van
eiseres niet ontvankelijk verklaart op
grond "dat de voorziening naar haar vorm
onregelmatig is door de gebrekkige
betekening ervan, aangezien niet de
voorziening zelf is betekend, maar een gewoon eensluidend verklaard afschrift van
een niet als zodanig ondertekend exemplaar van de voorziening; dat (eiseres)
tevergeefs het Gerechtelijk Wetboek
aanvoert",
terwijl het aan de directeur van de belastingen betekende stuk, dat in het dossier van de rechtspleging steekt, een afschrift is van het verzoekschrift waarvan
het origineel, met de handtekening van Mr.
Paul Thomas, raadsman van eiseres, ter
griffie van het hof van beroep is neergelegd; op genoemd afschrift de handgeschreven vermelding voorkomt "voor
eensluidend afschrift, 28 april 1995" gevolgd door de handtekening van Mr. Paul
Thomas, en de vermeldingen, in een sternpel "pour copie/traduction !;Onforme, fiir
gleichlautende Abschrift/Ubersetzung,
(1) Vgl. Cass., 2 dec. 1994, A.R. C.93.0371.N,
nr. 529; 20 feb. 1998, A.R. F.96.0127.F, nr. 103,
met concl. O.M. in Bull. en Pas.; 23 feb. 1998, A.R.
F.97.0110.F, nr. 105; 14 jan. 1999, A.R.
F.98.0003.F, nr. 23.
(2) Art. 378, eerste lid, v66r de wijziging ervan bij art. 34 wet 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen, B.S., 27 maart
1999, p. 9882.
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l'huissier de Justice - Der Gerichtsvollzieher" gevolgd door de handtekening van
Mr. Jean-Louis Raxhon, de optredende gerechtsdeurwaarder; ingevolge artikel 378
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, "de voorziening wordt ingesteld bij een (... ) verzoekschrift dat (... ) bij
gerechtsdeurwaardersexploot wordt betekend aan directeur der belastingen (die
over het bezwaar uitspraak heeft gedaan)";
ingevolge artikel32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, onder betekening wordt verstaan "de afgifte van een afschrift van de
akte" bij deurwaardersexploot; laatstgenoemde wetsbepaling, overeenkomstig artikel2 van het Gerechtelijk Wetboek, van
toepassing is inzake inkomstenbelastingen; de betekening aan de gewestelijk directeur van een eensluidend verklaard afschrift van het verzoekschrift, met de
handtekening van de raadsman van eiseres en die van de optredende gerechtsdeurwaarder, voldoet aan het bepaalde in artikel 378 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992; het arrest derhalve niet vermocht de voorziening van eiseres niet gegrond te verklaren op grond
dat het aan de gewestelijk directeur betekende stuk geen origineel exemplaar van
het verzoekschrift maar een gewoon eensluidend afschrift was :

Overwegende dat artikel 378, eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 1992 hepaalt dat
het verzoekschrift waarhij de in artikel 377 hedoelde voorziening wordt ingesteld, hij gerechtsdeurwaardersexploot moet worden hetekend aan de
directeur van de helastingen die de hestreden heslissing heeft gewezen;
Dat de hetekening, luidens artikel
32, 1 o, van het Gerechtelijk Wethoek,
dat ingevolge artikel 2 van dat wethoek van toepassing is inzake inkomstenhelastingen, hestaat in de afgifte
van een afschrift van de akte;
Overwegende dat het arrest, nu het
de voorziening niet ontvankelijk verklaart op grand "dat hetekening ervan (gehrekkig is), aangezien (... ) een
(. .. ) eensluidend verklaard afschrift
van een (... ) exemplaar van de voorziening is hetekend" en dat "(eiseres) tevergeefs het Gerechtelijk Wethoek aanvoert", de in het middel
aangegeven wetshepalingen schendt;

Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het hestreden arrest; heveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
20 september 1999 - 38 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerte voorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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20 september 1999

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - UITSPRAAK
BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING- OP DE RECHTSPRAAK
GEGRONDE BESLISSING- VOORWAARDE.

2° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- UITSPRAAK BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING -- OP DE
RECHTSPRAAK GEGRONDE BESLISSING VOORWAARDE.

1o en 2° De feitenrechter die zijn beslis-

sing op de rechtspraak grondt zonder de
redenen te vermelden waarom hij zich ernaar schikt, geeft aan die rechtspraak een
algemene en als regel geldende draagwijdte en schendt art. 6 Ger. W. (1) (Art.
6 Ger.W.)
(1) Cass., 12 april1984, A.R. P.93.0230.N, nr.
170; raadpl. Cass., 17 feb. 1977, A.R. S.96.008l.F,
nr. 90; 24 juni 1998, A.R. P.98.0359.F, nr. 337; vgl.
Cass., 30 sept. 1996, A.R. S.95.0099.F, nr. 338; 2
april1998, A.R. C.95.0017.N, nr. 189. Betreffende het arrest van het Hof, waarop het bestreden arrest zijn beslissing grondt, raadpl. Cass.,
17 maart 1997, A.R. S.96.0044.F, nr. 146.
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(SOFIPLAS N.V T. ADMONT)

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0056.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 1997 gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N amen;
Over het middel : schending van de artikelen 6, 23, 1120 van het Gerechtelijk
Wetboek en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eraan herinnert dat "het (arbeids)hof in zijn arrest
van 6 mei 1997 naging of het hager beroep wel ontvankelijk was, aangezien er
meer dan een maand was verlopen tussen het tijdstip waarop de griffie van het
vonnis waarbij het getuigenverhoor was
toegestaan, had kennis gegeven conform artikel 919, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en dat waarop het hager beroep is ingesteld (. .. )", dat het vervolgens
het hoofdberoep van verweerder, en bijgevolg het incidenteel beroep van eiseres, ontvankelijk verklaart, op de enige grand dat
''het Hof van Cassatie, in zijn arrest van 19
maart 1997 (lees 17 maart 1997) (... ) voor
het eerst een standpunt over dat probleem
heeft ingenomen en beslist heeft dat 'in tegenstelling tot hetgeen de arresten beslissen, de kennisgeving van het vonnis dat het
getuigenverhoor heeft toegestaan of bevolen, die met toepassing van artikel 919,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is
gedaan, de appeltermijn tegen dat vonnis
niet doet lopen'" en dat "krachtens die leer,
die het (arbeids)hof nog niet bekend kon
zijn toen het zich beraadde over de ontvankelijkheid van het hager beroep, moet
worden geoordeeld dat de met toepassing
van artikel 919, tweede lid, gedane kennisgeving van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Namen waarbij de getuigenverhoren worden toegestaan, de beroepstermijn niet heeft doen ingaan",
terwijl, ...
tweede onderdeel, de rechter in de zaken die aan zijn oordeel onderworpen zijn,
geen uitspraak mag doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking;
de feitenrechter, behoudens het geval, bedoeld in artikel 1120 van het Gerechtelijk Wetboek, dat met deze zaak geen verband houdt, nooit verplicht is zich te
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schikken naar de rechtspraak van het Hof;
daaruit volgt dat het arrest, indien de in de
aanhef het middel weergegeven redenen betekenen dat de feitenrechters geoordeeld
hebben dat zij wettig verplicht waren zich
te schikken naar de leer van het Hof inzake de gevolgen van de conform artikel
919, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek gedane kennisgeving van het vonnis dat het getuigenverhoor toestaat of beveelt, m.b.t. het hager beroep tegen die
beslissing, aan die beslissing van het Hof
van 19 maart 1997 (lees 17 maart 1997)
een algemene en als regel geldende draagwijdte geeft en bijgevolg de artikelen 6, 23
en 1120 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
beslist hebben dat "krachtens (de) leer
van een arrest van het Hof van 17
maart 1997", "moet worden geoordeeld dat de met toepassing van artikel 919, tweede lid, (van het Gerechtelijk Wetboek) gedane kennisgeving
van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Namen waarbij de getuigenverhoren worden toegestaan, de
beroepstermijn niet heeft doen ingaan",
Overwegende dat de appelrechters,
aangezien zij de redenen niet vermelden waarom zij zich naar de rechtspraak van het Hofvan Cassatie hebben geschikt, aan die rechtspraak een
algemene en als regel geldende draagwijdte geven en derhalve artikel 6 van
het Gerechtelijk Wetboek schenden;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Bergen.
20 september 1999 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter
- Verslaggeuer : de h. Parmentier Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,

HOF VAN CASSATIE

1130

advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
T'Kint en Simont.
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Nr. 473
2e KAMER- 21 september 1999

1 o BETICHTING VAN VALSHEID
STRAFZAKEN- VALSHEIDSVORDERING BIJ
TUSSENVORDERING- BEWERING ZONDER INVLOED OP DE OPLOSSING VAN DE VOORZIENING- ONTVANKELIJKHEID.

Nr. 472
2 8 KAMER- 21 september 1999

DOUANE EN ACCIJNZEN -

GEFABRICEERDE TABAK- SIGARETTEN- PAKJESFISCALE BANDJES - ONTSTENTENIS - VOORHANDEN HEBBEN- MISDRIJF- MOREEL BESTANDDEEL.

Het voorhanden hebben van pakjes sigaretten niet bekleed met Belgische fiscale
bandjes waarop invoerrechten, accijns en
bijzondere accijns verschuldigd zijn, is
geen onachtzaamheids- of onopzettelijk
misdrijf, maar vereist algemeen opzet, dit
is het opzet om wetens en willens de strafrechtelijk verboden, respectievelijk geboden handeling te stellen of na te laten.
(Artt. 220 en 221 Douane en Accijnzenwet, 5, 4° en 6, § 5, van de wet van 31
dec. 1947 betre:ffende het fiscaal regime
van tabak en 9, 11 en 12 van het K.B.
van 29 december 1992 betre:ffende het
fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak
(1).)

(THIJS E.A. T. MINISTERIE VAN FINANCrEN)

(A.R. P.98.0368.N)
21 september 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Claeys
Bouuaert; J. Rowies, Hasselt.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTERSTRAFZAKEN- ORDEMAATREGEL- VERWIJDERING UIT DE ZITTINGZAAL- TOEPASSING.

3° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- ORDEMAATREGEL- VERWIJDERING
UIT DE ZITTINGZAAL- TOEPASSING.

4o HOGER

BEROEP
STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNEN INBEGREPEN) -ALLERLEI- EEN ENKELE STRAF DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN WEGENS VERSCIDLLENDE MISDRIJVEN IN HOGER
BEROEP SLECHTS BEPAALDE MISDRIJVEN IN
AANMERKING GENOMEN- HANDHAVING VAN
DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN STRAF- STRAFVERZWARING- TOEPASSING.

5° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
-ALLERLEI- STRAFZAKEN- MOTIVERING
VAN DE STRAF EN VAN DE STRAFMAAT- TOETSING VAN HET HOF- MARGINALE TOETSINGGRENS.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN - ALGEMEEN- STRAFZAKEN
- STRAF EN STRAFMAAT - MOTIVERINGSPLICHT- HOF VAN CASSATIE- TOETSING VAN
HET HOF- MARGINALE TOETSING- GRENS.
7° STRAF -

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- MOTIVERING- HOF VAN
CASSATIE- TOETSING VAN RET HOF- MARGINALE TOETSING- GRENS.

1o Niet ontvankelijk is de
(1) Die laatstgenoemde wet en dat KB. zijn opgeheven bij artikel19, 1°, resp. 2°, van de wet van
3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, doch het arrest behoudt zijn belang omdat dezelfde misdrijfomschrijving voorwerp is van de artikelen 10, 13, 14 en 17 van
voormelde wet en de artikelen 9, §§ 1 en 3, 1 o, en
37 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor de accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controle daarop.

valsheidsvordering die bij tussenvordering voor het
Hof wordt ingediend, wanneer de bewering die zij bevat, geen invloed heeft op de
oplossing van de door die partij ingestelde voorziening. (Art. 907, eerste lid,
Ger.W.) (1)

(1) Zie Cass., 27 april1989, A.R. 8573 en 8651,
nr. 493, gewezen in burgerlijke zaken.

~~====== :..==____ """"E ~----======-=-==-=-:....::__:
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2° en 3° Uit de uitsluitende omstandigheid dat de rechter een partij bij ordemaatregel uit de zittingzaal verwijdert,
waartoe hi) de macht heeft, kan niet worden afgeleid dat hi) hierdoor voortijdig
zijn mening over de zaak geeft. (Art. 758,
tweede lid, Ger.W.)

___
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het niet vermeldt dat eiser uit de
zittingzaal werd verwijderd;
Overwegende dat een valsheidsvordering die bij tussenvordering voor
het Hofwordt ingediend, niet ontvankelijk is wanneer de bewering die zij
bevat, geen invloed heeft op de oplos4 o Er is geen strafverzwaring wanneer de sing van de door die partij ingestelde
appelrechter, nadat de eerste rechter ingevolge eenheid van opzet een straf had voorziening;
Overwegende dat eiser niet opkomt
uitgesproken wegens verscheidene misdrijven, deze straf behoudt alhoewel hi) tegen de vermeldingen van het bekrislechts nag bepaalde misdrijven in aan- tiseerde proces-verbaal zelf, onder
merking neemt. (Art. 211bis Sv.) (2)
meer : "(eiser) wordt gehoord in zijn
5°, 6° en 7° De marginale toetsing van de middelen van verdediging ontwikstrafmotivering, waartoe het Hof gehou- keld door zijn raadsman, Mr. A. Peeden is, betekent niet dat het zich in de ters, die een conclusie neerlegt";
plaats vermag te stellen van de feitenOverwegende dat derhalve uit de
rechter bij het beoordelen van de gepast- stukken waarop het Hof vermag acht
heid van de straf of van de strafmaat. te slaan, blijkt dat de appelrechters, al
(Art. 195 Sv.) (3)
ware eisers bewering gegrond, het contradictoire karakter van het debat en
eisers recht van verdediging hebben
(MUIJS T. VAN TICHELEN N.V. E.A.)
geeerbiedigd;
ARREST
Dat de valsheidsvordering niet tot
cassatie kan leiden, mitsdien niet ont(A.R. P.98.1004.N)
vankelijk is;
Over het eerste middel :
HET HOF; - Gelet op het bestredat uit het antwoord
Overwegende
den arrest op 10 juni 1998 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- op het tweede middel volgt dat het eerste middel in zoverre het uitgaat van
zen;
de onderstelling dat eiser niet de geGelet op de namens eiser neerge- legenheid heeft gehad al zijn argulegde memorie waarvan een door de menten te doen gelden of het laatste
griffier van het Hof voor eensluidend woord te hebben- wat een beklaagde
verklaarde kopie aan dit arrest is ge- kan hebben bij monde van zijn advohecht en ervan deel uitmaakt;
caat - en dus zijn recht van verdeA. In zoverre de voorziening gericht diging werd miskend, feitelijke grondis tegen de beslissing op de strafvor- slag mist;
dering tegen eiser :
Overwegende, voor het overige, dat
uit de uitsluitende omstandigheid dat
Over het tweede middel :
de rechter een partij bij ordemaatregel
Overwegende dat het middel in wer- uit de zittingzaal verwijdert, waarkelijkheid een valsheidsvordering is; toe hij de macht heeft, niet kan worOverwegende dat eiser het proces- den afgeleid dat hij hierdoor voortijverbaal van de terechtzitting van het dig zijn mening over de zaak geeft;
Hofvan Beroep te Antwerpen van 13
Dat het middel niet kan worden
mei 1998 van valsheid beticht omdat aangenomen;
Over het derde middel :
(2) Cass., 17 maart 1987, A.R. 1074, nr. 426.
Overwegende dat het middel aanvoert dat de motivering van de straf,
(3) Cass., 24jan. 1995,A.R. P92.7292.N, nr. 36,
enerzijds, niet afdoende, anderzijds, temet concl. van eerte adv.-gen. J. du Jardin (A. C.,
1995, p. 63-67).
genstrijdig is omdat de appelrechters

------=-==-:r_
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zeggen "dat het hof (van beroep) ook
rekening heeft gehouden met de tijd
die inmiddels verstreken is sedert de
(weerhouden) feiten" en eiser vrijspreken voor de telastleggingen B, C.l en
C.3;
Overwegende dat er geen strafverzwaring is wanneer de appelrechter, nadat de eerste rechter ingevolge eenheid van opzet een straf had
uitgesproken wegens verscheidene
misdrijven, deze straf behoudt alhoewel hij slechts nog bepaalde misdrijven in aanmerking neemt;
Overwegende dat naar luid van artikel 195, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering het vonnis of het arrest, nauwkeurig, maar op een wijze
die beknopt mag zijn, de redenen vermeldt waarom de rechter, als de wet
hem daartoe vrije beoordeling overlaat, dergelijke straf of maatregel uitspreekt, waarbij hij ook de strafmaat
voor elke uitgesproken straf of maatregel moet rechtvaardigen;
Overwegende dat de rechter onaantastbaar, binnen de door de wet vastgestelde perken, de strafmaat bepaalt
die hij in verhouding acht tot de
zwaarte van het bewezen verklaarde
misdrijf;
Dat de marginale toetsing van de
strafmotivering waartoe het Hof gehouden is, niet betekent dat het zich
vermag in de plaats te stellen van de
feitenrechter bij het beoordelen van de
gepastheid van de straf of van de
strafmaat;
Overwegende dat de appelrechters
met de op het tiende en het elfde blad
van het bestreden arrest vermelde consideransen de uitgesproken straffen en
maatregelen afdoende motiveren; dat
de omstandigheid dat ze hierbij considereren rekening te houden met de
sedert de bewezen verklaarde feiten
verstreken tijd geen tegenstrijdigheid inhoudt met het overige van de
motivering van de straftoemeting;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanW:\le of op straffe van nietigheid voor-
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geschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweersters tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 september 1999- ze kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. A. Peeters, Antwerpen.

Nr. 474

ze KAMER- 21 september 1999
1o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- DOVANE EN ACClJNZEN- PROCESVERBAAL TOT VASTSTELLlNG VAN DE FElTEN
- PROCES-VERBAAL LAATTlJDIG OPGESTELD
- BEOORDELING DOOR DE FElTENRECillERTOEPASSlNG.

zo

DOUANE EN ACCIJNZEN - PROCESVERBAAL TOT VASTS TELLING VAN DE FElTEN
- PROCES-VERBAAL LAATTlJDIG OPGESTELD
- BEOORDELING DOOR DE FElTENRECillERTOEPASSlNG.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRlJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACClJNZEN INBEGREPEN)- CONCLUSIE WAARBlJ OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK OF UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING VAN DE
STRAF WORDT GEVRAAGD NIETGEMOTIVEERDE VRAAG - AFWlJZlNG MOTIVERlNGSPLICHT - DRAAGWIJDTE.

4 o VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- ALLERLEl- CONCLUSIE WAARBlJ
OPSCHORTlNG VAN DE UITSPRAAK OF UITSTEL
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VAN TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF
WORDT GEVRAAGD- NIET-GEMOTIVEERDE
VRAAG- AFWIJZING- MOTIVERINGSPLICHT
- DRAAGWIJDTE.

5° STRAF- ALLERLEI- CONCLUSIE WAARBIJ OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK OF UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING VAN DE
STRAF WORDT GEVRAAGD NIETGEMOTIVEERDE VRAAG - AFWIJZING
MOTIVERINGSPLICHT- DRAAGWIJDTE.

6° DOUANE EN ACCIJNZEN- INVOERAANGIFTEVERPLICHTING- VAN INVOERRECHTEN VRIJGESTELDE GOEDEREN.

7o DOUANE EN ACCIJNZEN- INVOERAANGIFTEVERPLICHTING- VERBEURDVERKLARING- AARD.
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de voorwaarden van vrijstelling voldoet.
(Art. 220, § 1, A.W.D.A.) (3)
7o De door artikel221, § 1, A. WA.D.A. ingestelde verbeurdverklaring heeft een zakelijk karakter, omdat de uitspraak ervan niet vereist dat de veroordeelde of
ontduiker eigenaar is van de verbeurd te
verklaren goederen en evenmin dat de
ontduiker bekend is. (Artt. 220 en 221, §
1, A.W.D.A.) (4)
go De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van verbeurdverklaarde goederen bij niet-voortbrenging ervan is geen
straf, maar het civielrechtelijk gevolg van
de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring (5).
(HOMMEL
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)

go STRAF- ALLERLEI- DOUANE EN ACCIJNZEN- INVOER -AANGIFTEVERPLICHTINGVERBEURDVERKLARING- VEROORDELING TOT
DE BETALING VAN DE TEGENWAARDE BIJ
NIET-VOORTBRENGING- AARD.

1o en 2° De enkele omstandigheid dat een

proces-verbaal tot vaststelling van de
overtredingen inzake douane en accijzen laattijdig werd opgesteld, houdt niet
automatisch een miskenning van het
recht van verdediging in; het staat aan de
rechter daarover in feite te oordelen. (Art.
276 A.W.D.A.) (1)
3°, 4° en 5° De appelrechters, die de redenen vermelden waarom het opleggen van
de wettelijke minimumgevangenisstraf
volstaat, zijn niet gehouden te antwoorden op een niet gemotiveerde vraag tot opschorting van de uitspraak of tot uitstel
van de tenuitvoerlegging van de straf.
(Art. 195 Sv.; art. g Probatiewet.) (2)
6° Overeenkomstig

artikel 220, § 1,
A. WD.A., moet, in de regel, bij elke invoer van goederen aangifte gedaan worden bij de douane, zelfs indien de goederen vrij van invoerrechten of B. T. W.
kunnen worden toegelaten; deze aangifte moet de administratie toelaten te verifieren ofrechten aan de Schatkist verschuldigd zijn en het behoort de invoerder
te bewijzen, bij de invoer, dat het goed aan

(1) Cass., 25 sept. 1973, A. C., 1974, p. 83.
(2) Cass., 30 april 1985, A.R. 9447, nr. 525.

ARREST

(A.R. P.9g.1346.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1998 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging, artikel 6, eerste lid, van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955 en artikel 14, eerste lid, van
het Intemationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei
19g1, de artikelen 267 en 272 van dealgemene wet inzake douane en accijnzen, de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 149 van de
Grondwet,
(3) Cass., 22 nov. 1994, A.R. P.93.0803.N, nr.
504.
(4) Cass., 11 okt. 1989, A.R. 6540, nr. 87, en
conclusies van adv.-gen. B. Janssens de Bisthoven, Pas., 1989, I, 1112).
(5) Zie Cass., 18 nov. 1912, Pas., 1912, I, 447;
13 feb. 1950, Pas., 1950, I, 420; 21 feb. 1955, Pas.,
I, 668, en R.P.D.B., V" Douanes et Accises, nr. 410.
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doordat het bestreden arrest, uitspraak
doende over het door de vervolgende administratie van douane en accijnzen ingestelde hoger beroep, het bestreden vonnis, gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brugge teniet doet en de feiten bewezen verklaart en eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf van vier
maanden met uitstel, een boete gelijk aan
tienmaal de ontdoken invoerrechten en de
verbeurdverklaring van het fictief aangehaalde vaartuig of de betaling van de tegenwaarde ervan uitspreekt; de appelrechters in antwoord op het door eiser
gevoerde verweer erkennen dat het procesverbaal van de administratie der douane en
accijnzen, opgesteld op 14 april 1994 klaarblijkelijk laattijdig werd opgesteld in de zin
van artikel 267 van de algemene wet inzake douane en accijnzen; eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters ingediende
conclusie had aangevoerd dat door de laattijdige opstelling van het proces-verbaal op
14 april 1994 met betrekking tot feiten
vastgesteld op 28 januari 1993 zijn recht
van verdediging was geschonden; de appelrechters inderdaad erkennen dat het
proces-verbaal ongetwijfeld te laat werd opgesteld doch aannemen dat deze laattijdige
opstelling enkel tot gevolg heeft dat de bijzondere bewijswaarde, vermeld in artikel
272 van de algemene wet inzake douane en
accijnzen teniet gaat doch dat het procesverbaal wel nog kan gebruikt worden ten
titel van inlichting; het door eiser gevoerde
verweer met betrekking tot de laattijdige
opstelling van het proces-verbaal van 14
april 1994 door de appelrechters als volgt
wordt beantwoord : "2. Schending van de
artikelen 267, 270 en 273 A.W.D.A. en artikel6.1 E.VR.M. (eiser) houdt voor dat de
rechtspleging nietig is omdat de processenverbaal niet terstond of zo spoedig mogelijk werden opgemaakt, overeenkomstig artikel267 A.W.D.A., waardoor de rechten
van verdediging werden geschonden. Artikel267 A.W.D.A. schrijft voor dat wanneer de misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet worden geconstateerd bij
processen-verbaal, deze akten dadelijk of zo
spoedig mogelijk zullen worden opgemaakt
door ten minste twee daartoe bevoegde personen. Het vervolgend bestuur interpreteert dit artikel in die zin dat het P.V.
slechts moet opgemaakt worden, nadat een
overtreding is ontdekt en vastgesteld en nadat alle pogingen om de zaak in der minne
te regelen zijn mislukt. Naar het oordeel
van het hof (van beroep) is de tekst van de
wet zeer duidelijk, namelijk een P.V. moet
in casu worden opgesteld wanneer een mis-
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drijf, fraude of overtreding is vastgesteld.
Het aanvangspunt is evenwel niet noodzakelijk de dag waarop de overtreding in
feite werd geconstateerd, gezien in een aantal gevallen aan de verbalisant de gelegenheid moet worden gegeven om een aantal
bijkomende elementen op te sporen. Door
een snelle opstelling van het proces-verbaal
zal de inhoud ervan meer waarborgen van
juistheid en nauwkeurigheid bieden en aan
geloofwaardigheid winnen. Daarbij mag
echter niet gewacht worden op het feit of
een "transactie" al dan niet slaagt. Een
"transactie" kan immers niet voorgesteld
worden wanneer de strafvordering niet kan
uitgeoefend worden. Het gevolg van een
"transactie" is wel dat de reeds ingestelde
strafvordering komt te vervallen. In casu
werd het P.V. dus ongetwijfeld te laat opgesteld. Deze laattijdige opstelling heeft enkel tot gevolg dat het de bijzondere bewijskracht, vermeld in artikel272 A.W.D.A.
verliest. Het proces-verbaal kan wel nog gebruikt worden ten titel van inlichting. (eiser) laat wel na in concreto aan te duiden
hoe zijn rechten van verdediging daardoor werden geschonden en verliest daarbij uit het oog dat hij uitgenodigd werd om
aanwezig te zijn bij de lezing van het
proces-verbaal op 14 april 1994, uitnodiging waarop hij niet is ingegaan. Het P.V.
werd wel binnen de vijf dagen na het opstellen ter kennis gebracht van (eiser), gezien het werd opgesteld op 14 april1994 en
ter kennis werd gebracht van (eiser) op 18
april1994. (eiser) heeft dus hoe dan ook
ruim de tijd gekregen om gepast te reageren op de inhoud van het proces-verbaal,
daar gelaten nog de mogelijkheden die hij
heeft gekregen door de behandeling van
zijn zaak in eerste aanleg en voor het hof
(van beroep)." (bestreden arrest, blz. 5 in
fine en 6, onder punt 2),

terwijl, eerste onderdeel, de appelrechters
ten onrechte vaststellen dat eiser naliet aan
te duiden hoe zijn rechten van verdediging door de laattijdige opstelling van het
proces-verbaal werden geschonden en de
appelrechters eveneens overwegen dat eiser uit het oog verliest dat hij uitgenodigd werd om aanwezig te zijn bij de lezing van het proces-verbaal op 14 april
1994; eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters ingediende conclusie omstandig
had aangevoerd dat de laattijdige opstelling van het proces-verbaal op 14 april1994
niet alleen van die aard was om aan dit
proces-verbaal de bijzondere bewijswaarde
overeenkomstig artikel 272 van de algemene wet inzake douane en accijnzen te
ontnemen doch eveneens nauwkeurig had

Nr. 474

HOF VAN CASSATIE

aangevoerd op welke marrier door de laattijdige opstelling van dit proces-verbaal zijn
recht van verdediging geschonden was; eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters
ingediende conclusie meer bepaald had Iaten gelden dat de laattijdige opstelling van
het proces-verbaal tot gevolg heeft gehad
dat eiser op het ogenblik dat door de administratie op 24 januari 1994 een voorstel tot transactie werd gedaan hij op dat
ogenblik niet met kennis van zaken kon
reageren aangezien hij niet wist wat hem
precies werd verweten en welke documenten er door de administratie in beslag waren genomen ; eiser eveneens had Iaten gelden dat door de laattijdige opstelling hij
evenmin met kennis van zaken kon reageren op het dwangbevel dat hem betekend was op 11 april 1994, derhalve v66r de
opstelling van het proces-verbaal; eiser uiterst nauwkeurig in zijn voor de appelrechter ingediende conclusie de scherrding van zijn recht van verdediging als
volgt had aangevoerd: "1.1.3. In casu heeft
de administratie het proces-verbaal, waarop
zij zich steunt, opgesteld op 14 april1994,
daar waar de feiten die in dit P.V. zijn vermeld dateren van 28 januari 1993, hetzij
van bijna 15 maanden vroeger. Krachtens
art. 267 A.W.D.A. had de administratie het
gemeld P.V. "dadelijk" of alleszins "zo spoedig mogelijk" moeten opstellen. Het lijdt
geen enkele twijfel dat de ambtenaren de
mogelijkheid hebben gehad om het kwestieuze P.V. vroeger op te stellen dan op 14
april 1994, zoals de eerste rechter terecht
heeft beslist. Dit blijkt a.m. uit het feit dat
de administratie voor de opstelling van het
P.V. wel de tijd heeft gehad om lastens
konkluant een dwangbevel op te maken,
uitvoerbaar te verklaren en te Iaten betekenen. Het dwangbevel dateert van
28.02.94, is uitvoerbaar verklaard op
14.03.1994 en betekend op 11 april1994.
(zie stuk 17). Bovendien heeft de administratie vooraleer het gemeld P.V. op te stellen, oak een voorstel tot minnelijke regeling gedaan. De wetgever geeft in het
overigens zeer strenge douanestrafrecht
aan de rechter bijna geen enkele mogelijkheid om verzachtende omstandigheden te
aanvaarden. De wetgever heeft wei voorzien dat de administratie zelf een transactie kan afsluiten met de betrokken persoon, waardoor de strafvordering vervalt.
(zie a.m. Hofvan Beroep te Antwerpen, 24
december 1987, met noot van D. Merckx in
R.W. 1988-89, p. 95 e.v. ; R. Verstraeten,
o.c., p. 67, nr. 117). Op het ogenblik dat het
voorstel door de administratie werd gedaan, nl. op 24 januari 1994 (zie stuk 4)-
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waarbij aan konkluant werd voorgesteld om
de zaak te regelen via een starting van
1.680.635 frank, te vermeerderen met intresten- was het P.V. dd. 14.04.94 nag niet
opgesteld en uiteraard oak niet ter kennis gebracht aan konkluant. Konkluant, die
volledig te(r) goeder trouw heeft gehandeld, kon op dat ogenblik niet met kennis
van zaken reageren, noch op het dwangbevel, noch op het voorstel tot minnelijke
regeling. Konkluant wist immers niet wat
hem precies werd verweten, welke documenten er door de administratie in beslag waren genomen en waarom hem werd
gevraagd een dergelijke grate sam te betalen. De administratie had zo snel mogelijk het P.V. moeten opstellen enter kennis brengen van konkluant en nadien,
indien nodig, een dwangbevel opmaken en
een voorstel tot transactie doen. Men kan
zich overigens de vraag stellen in welke
mate de waarnemingen van de ambtenaren in kwestie nag precies en juist zijn geformuleerd in het P.V., wanneer zij betrekking hebben op feiten die bijna anderhalf
jaar vroeger zijn gebeurd." (eerste appelconclusie eiser, biz. 4 en 5);
"Door te stellen dat zij eerst nag een (overigens totaal onredelijk) transaktievoorstel wou doen en een dwangbevelliet betekenen alvorens over te gaan tot opstelling
van een proces-verbaal, bevestigt de administratie zelf dater voldoende mogelijkheid was om het proces-verbaal vroeger
op te stellen, zoals wettelijk vereist. De
rechten van de verdediging en de (douane)wetgeving zijn duidelijk geschonden doordat de administratie slechts maanden nadat zij aan konkluant een minnelijk voorstel had geformuleerd, is overgegaan tot het
opstellen van een proces-verbaal. Indien de
administratie deze zaak op een korrekte
marrier had behandeld, dan had zij eerst
een proces-verbaal opgesteld en overgemaakt aan konkluant en pas nadien een
voorstel tot minnelijke regeling geformuleerd. Het is duidelijk dat de administratie het P.V. heeft opgesteld 'voor de noden
van de zaak' op een ogenblik dat zij reeds
had beslist om tegen konkluant een procedure in te leiden. Een korrekte gang van
zaken veronderstelt dat de administratie
eerst een P.V. opstelt en dan op basis van
het P.V. beslist om eventueel een minnelijk voorstel te doen of een procedure in te
leiden" (eerste appelconclusie eiser, blz. 6);
eiser derhalve wei degelijk in concreto had
aangeduid hoe zijn recht van verdediging
was geschonden als gevolg van de laattijdige opstelling van het proces-verbaal
door de vervolgende administratie, zodat,
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het bestreden arrest, door te oordelen dat
eiser nalaat in concreto aan te duiden hoe
zijn rechten van verdediging door de laattijdige opstelling van het proces-verbaal
werden geschonden, de bewijskracht miskent van de door eiser regelmatig voor de
appelrechters ingediende conclusie, waarin
wel degelijk werd aangeduid hoe in concreto het recht van verdediging van eiser
was geschonden (schending van de artikelen 1219, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

en terwijl, tweede onderdeel, de appelrechters vaststellen dat het proces-verbaal
werd opgesteld 15 maanden na de vaststelling van de feiten en oordelen dat door
een snelle opstelling van het proces-verbaal
de inhoud ervan meer waarborgen van
juistheid en nauwkeurigheid zal bieden en
aan geloofwaardigheid· zal winnen; de
appelrechters tevens tereeht vaststellen dat
daarbij niet mag gewacht worden op het
feit of een transactie al dan niet slaagt, nu
een transactie immers niet kan voorgesteld worden wanneer de strafVordering
niet kan worden uitgeoefend; de appelrechters evenwel oordelen dat uit deze feitelijke gegevens niet kan worden afgeleid
dat het recht van verdediging van eiser zou
zijn geschonden doch dat hierdoor enkel de
bijzondere bewijswaarde van het procesverbaal overeenkomstig artikel 272 van de
algemene wet inzake douane en accijnzen teniet gaat; de appelrechters tot staving van hun oordeel dat het recht van verdediging niet werd geschonden vooreerst
aangeven dat eiser uitgenodigd werd om
aanwezig te zijn bij de lezing van het
proces-verbaal op 14 april 1994 en dat hij
op deze uitnodiging niet is ingegaan; het
duidelijk is dat een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de lezing van een procesverbaal, niets afdoet aan het feit dat het
proces-verbaallaattijdig is opgesteld en derhalve het hierdoor voor eiser ontstane nadeel niet kan herstellen; hetzelfde dient te
worden aangenomen met betrekking tot de
omstandigheid, zoals door de appelrechters
aangeduid, dat het proces-verbaal wel binnen de 5 dagen na het opstellen ervan ter
kennis werd gebracht van eiser en dat eiser zodoende de tijd heeft gekregen om gepast te reageren op de inhoud ervan; ook de
omstandigheid dat het proces-verbaal onmiddellijk na het opstellen ervan aan eiser werd medegedeeld, niets afdoet aan het
feit dat het proces-verbaallaattijdig werd
opgesteld en dat het recht van verdediging van eiser werd geschonden door het
onredelijke lange tijdsverloop tussen het
moment waarop de feiten werden vastge-
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steld, met name 28 januari 1993, en het
ogenblik waarop het proces-verbaal werd
opgesteld, met name 14 april1994; deze
schending van het recht van verdediging
nog wordt vergroot door de omstandigheid- wat door (de) appelrechters wordt
erkend- dat ondertussen, met name injanuari 1994 door de vervolgende administratie een transactie werd aangeboden, "
waarop eiser bij gebrek aan proces-verbaal
niet gepast kon reageren; het immers duidelijk is dat, indien eiser met kennis van
zaken had kunnen oordelen over het aanbod tot transactie, hij eventueel zou hebben toegestemd en hierdoor de strafVordering zou zijn vervallen; de appelrechters de
door de vervolgende administratie opgegeven redenen voor de laattijdigheid niet aannemen; de appelrechters zodoende in feite
en derhalve onaantastbaar vaststellen dat
het proces-verbaal 15 maanden na de vaststelling van de feiten werd opgesteld en in
deze tussenperiode door de vervolgende administratie een transactie werd aangeboden; de loutere laattijdige opstelling van het
proces-verbaal, zelfs zonder bijkomende
belangenschade aan de zijde van eiser, een
wettige reden uitmaakt om tot de scherrding van het recht van verdediging te besluiten en artikel272 van de algemene wet
inzake douane en accijnzen zulks niet uitsluit; de appelrechters, uit de door hen vastgestelde feitelijke omstandigheden, met
name de periode van 15 maanden tussen de
vaststelling van de feiten en de opstelling van het proces-verbaal, enerzijds, en
het aanbieden van een transactie, anderzijds, niet wettig konden besluiten dat het
recht van verdediging van eiser niet was
geschonden; de appelrechters immers ten
onrechte eisen dat naast de laattijdige opstelling van het proces-verbaal nog andere feiten zouden vereist zijn om tot een
schending van het recht van verdediging te
kunnen besluiten, zodat, de appelrechters
hun beslissing dat de rechten van verdediging van eiser niet geschonden zijn, niet
naar recht verantwoorden (schending van
het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, artikel 6, eerste lid, van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
artikel 14, eerste lid, van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981 en de
artikelen 267 en 272 van de algemene wet
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inzake douane en accijnzen) en het bestreden arrest niet voldoet aan het vormvereiste van artikel 149 van de Grandwet:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
considereren : "(Eiser) laat wel na in
concreto aan te duiden hoe zijn rechten van verdediging werden geschonden en verliest daarbij uit het oog dat
hij uitgenodigd werd om aanwezig te
zijn bij de lezing van het procesverbaal op 14 april 1994, uitnodiging
waarop hij niet is ingegaan. Het p.v.
werd wel binnen de vijf dagen na het
opstellen ter kennis gebracht van (eiser), gezien het werd opgesteld op 14
april1994 enter kennis werd gebracht
van (eiser) op 18 april 1994. (Eiser)
heeft dus hoe dan ook ruim de tijd gekregen om gepast te reageren op de inhoud van het proces-verbaal, daar gelaten nog de mogelijkheden die hij
heeft gekregen door de behandeling
van zijn zaak in eerste aanleg en voor
het hof (van beroep)";
Overwegende dat de vermelde motivering in zijn context moet worden
gelezen; dat de appelrechters ermede
hun oordeel te kennen geven dat eiser geen miskenning van zijn recht
van verdediging aantoont, daar uit de
feitelijke gegevens die de appelrechters
vermelden, afte leiden valt dat door
de laattijdige opstelling van het procesverbaal eisers recht van verdediging
niet werd miskend;
Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 267 van de A.W.D.A., wanneer de
misdrijven, fraudes of overtredingen
van de wet worden geconstateerd bij
processen-verbaal, deze akten dadelijk of zo spoedig mogelijk worden opgemaakt, door ten minste twee daartoe bevoegde personen, waarvan de
ene moet zijn aangesteld of van commissie voorzien vanwege de administratie van douane en accijnzen;
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Overwegende dat de laattijdige opstelling van het proces-verbaal niet automatisch een miskenning van het
recht van verdediging inhoudt; dat het
aan de rechter staat daarover in feite
te oordelen;
Overwegende, voor het overige, dat
het onderdeel stoelt op de onderstelling dat uit de door de appelrechters
vastgestelde feitelijke omstandigheden, met name de periode van vijftien maanden tussen de vaststelling
van de feiten en de opstelling van het
proces-verbaal, enerzijds, het aanbieden van een transactie, anderzijds,
moet worden besloten dat eisers recht
van verdediging werd miskend;
Dat evenwel uit de vermelde omstandigheden niet kennelijk kan worden afgeleid dat eisers recht van verdediging werd miskend;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 3, vierde lid, van
de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, zoals gewijzigd door artikel 3 van de wet van
10 februari 1994 en artikel 149 van de
Grondwet,
doordat de appelrechters eiser wegens
het bewezen verklaarde feit veroordelen tot
een gevangenisstraf van vier maanden met
uitstel en de betaling van een geldboete,
zijnde het tienvoudige van de toepasselijke invoerrechten; de appelrechters derhalve niet ingaan op het uitdrukkelijk verzoek van eiser, uiterst subsidiair geformuleerd, om de gunst van de opschorting van
de uitspraak toe te staan; de appelrechters
hun beslissing nopens de straftoemeting als
volgt verantwoorden: "Nopens de straftoemeting. Rekening houdend met de omstandigheden waarin de feiten werden gepleegd,
de ernst ervan en het tijdstip waarop de feiten gepleegd werden, volstaat de minimumstraf, zijnde 4 maanden, (eiser) tevens gehouden tot betaling van de ontdoken
invoerrechten, zijnde 169.943 frank, tot betaling van een geldboete, zijnde het tienvoudige van de toepasselijke invoerrechten of 1.699.430 frank. Gelet op de
overschrijding van de redelijke term:ijn, kan
de gevangenisstraf volledig met uitstel verleend worden. Anders dan voorgehouden
door (eiser) zijn de strafbepalingen van de
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Algemene Wet op de douane en accijnzen
niet buitensporig" (bestreden arrest, blz. 8
in fine);

terwijl, overeenkomstig artikel3, vierde
lid, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie de beslissing waarbij de opschorting ~ordt toegestaan of geweigerd met
redenen moet omkleed zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 195 van het
Wetboek van Strafvordering; eiser in zijn
regelmatig voor de appelrechters ingediende conclusie uitdrukkelijk in uiterst
subsidiaire orde om de gunst van de opschorting had verzocht (appelconclusie eiser, blz. 15); de appelrechters eiser veroordelen tot een gevangenisstraf met uistel en
een geldboete, zonder evenwel overeenkomstig de door artikel 195 van het Wethoek van Strafvordering gestelde eisen aan
te geven om welke reden het verzoek tot opschorting wordt geweigerd; een weigering van een gevraagde opschorting sinds
de wijziging met ingang van 15 oktober
1994 van artikel 3 van de probatiewet van
29 juni 1964 door de wet van 10 februari
1994 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad ~an 27 april 1994, uitdrukkelijk dient
te worden gemotiveerd en de redenen van
weigering niet meer kunnen worden afgeleid uit de oplegging van een straf en de
motivering van deze strafmaat overeenkomstig artikel195 van het Wetboek van
Strafvordering; de appelrechters niet aileen geen melding maken van het verzoek
tot opschorting doch tevens de redenen
waarom de gevraagde opschorting wordt
geweigerd niet opgeven, zodat het bestreden arrest niet voldoet aan het vormvereiste van artikel 3, vierde lid, van de wet
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie,. ~~als met
ingang van 15 oktober 1994 gewiJZigd door
artikel 3 van de wet van 10 februari 1994
en van artikel149 van de Grondwet:

Overwegende dat uit de door eiser
bij de appelrechters genomen conclusie enkel blijkt dat hij in uiterst subsidiaire orde opschorting van de uitspraak of minstens uitstel van de
tenuitvoerlegging van de straf vroeg
zonder hiervoor enige concrete grond
aan te geven;
Dat de appelrechters die de redenen vermelden waarom het opleggen
van de wettelijke minimumgevangenisstrafvolstaat, niet gehou-
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den waren te antwoorden op eisers
niet gemotiveerde vraag;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf met uitstel en een geldboete en oordeelt dat d.e
schulduitsluitingsgrond waarop door eiser een beroep werd gedaan, niet bewezen is; de appelrechters enkel oordelen dat
''het niet is omdat (eiser) opdracht heeft gegeven aan derden om het nodige te doen
voor de verhuis, dat (eiser) daardoor ontslagen is van elke verantwoordelijkheid
voor de invoer van goederen in Belgiil''; de
appelrechters omtrent de door eiser aangevoerde schulduitsluitingsgrond, bestaande uit de onoverkomelijke dwaling, als
volgt oordelen : "6.2. Ret is niet omdat (eiser) opdracht heeft gegeven aan derden om
het nodige te doen voor de verhuis, dat (eiser) daardoor ontslagen is van elke verantwoordelijkheid voor de invoer van goederen in Belgie. Wanneer de inboedellijst
werd aangegeven, met daarop de vermelding dat twee boten tot de verhuisboedel
behoorden, dan kon aan de hand van deze
stukken niet nagegaan worden of deze boten inderdaad tot de verhuisboedel behoorden. Meer zelfs, aan de hand van de voorgelegde stukken kon de boot, waarvan
sprake in de dagvaarding, nooit tot de
verhuisboedel van (eiser) of zijn echtgenote behoren, gezien de boot eigendom was
van de Bumblebee LTD. Ret feit dat (eiser) de voornaamste of enige aandeelhouder van de LTD zou zijn, verandert niets
aan het voorgaande. (bestreden arrest, blz.
8, onder punt 6.2.);
terwijl eiser in zijn regelmatig voor de
appelrechters ingediende conclusie had aangevoerd dat hem geen enkele schuld treft
en dat hij volledig te goeder trouw heeft gehandeld; eiser zich in subsidiaire orde met
betrekking tot de grand van de zaak had
beroepen op de onoverkomelijke dwaling als
schulduitsluitingsgrond; eiser het beroep op
deze schulduitsluitingsgrond als volgt omstandig had gemotiveerd: "2. Onoverkomelijke dwaling : schulduitsluitingsgrond.
Ret is overduidelijk dat konkluant geen enkele schuld treft en dat hij volledig te(r)
goeder trouw heeft gehandeld. Ret wordt
niet betwist : - dat het echtpaar HommelVan Der Ben opdracht heeft gegeven aan de
verhuis:firma De Wit om de verhuisboedel
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te verhuizen van Nederland naar Belgie en
daarbij het nodige te doen aan de grens tussen Belgie en Nederland;- dat het gezin Hommel-Van Der Ben een lijst heeft opgemaakt van alle goederen die deel
uitmaken van de verhuisboedel, dat de motorboot in kwestie vermeld werd op deze
lijst als deel uitmakend van de verhuisboedel en dat deze lijst werd overgemaakt
aan verhuisfirma De Wit; - dat de
verhuisfirma De Wit aan het echtpaar
Hommel-VanDer Ben heeft meegedeeld dat
alles in orde was voor wat betreft de inklaring van de goederen. Er werd door de
verhuizer zelfs aan toegevoegd dat het feit
dat de 2 boten moesten ingeklaard worden, extra lange wachttijd heeft veroorzaakt aan het douanekantoor; - dat de
grensexpediteur NV Jan Van Poppel de opgemaakte lijst van de verhuisboedel in opdracht van verhuisfirma De Wit heeft aangegeven aan de douane samen met
aangifteformulier COM4. (zie bijlage 3 a§b
bij P.V); - dat de douaneambtenaar
Paeshuyse op het aangiftekantoor heeft geschreven 'vrijstelling toegestaan voor de
verhuisboedel' waaruit de verhuisfirma De
Wit kon afieiden dat de vrijstelling was toegestaan voor alle goederen die op de lijst
van de verhuisboedel stonden vermeld, dus
ook voor de motorboot in kwestie. Indien de
vrijstelling niet was toegestaan voor de motorboot, dan had d~ douaneambtenaar dit
expliciet moeten vermelden, bv. door te stellen 'vrijstelling toegestaan voor de verhuisboedel uitgezonderd voor de motorboot Neptunus'. De administratie heeft minstens zelf
de indruk gewekt dat alles in orde was en
is dan ook slecht geplaatst om thans aan
konkluant te verwijten dat de aangifte niet
in orde was. Aan konkluant kan in geen geval iets verweten worden : hij heeft gehandeld zoals elk vooruitziend en redelijk persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden.
Hij heeft aan een verhuizer gevraagd om
het nodige te doen en deze verhuizer heeft
aan konkluant meegedeeld dat alles geregeld was. Hoe zou konkluant hebben kunnen weten dat de aangifte eventueel niet
regelmatig was, wanneer de verhuisfirma
(van wie men toch mag verwachten dat zij
van dergelijke zaken op de hoogte is) hem
zelfmeedeelt dat de aangifte wel regelmatig is gebeurd ? Zelfs indien de rechtbank
zou oordelen dat er een inbreuk is gepleegd
op de douanewetgeving, quod non, dan nog
zou konkluant kunnen genieten van een
schulduitsluitingsgrond (art. 70-71 Sw). De
rechtsdwaling wordt door de Belgische
rechtspraak aanvaard als een universele
schulduitsluitingsgrond, die voor alle mis-
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drijven kan worden opgeworpen, ook inzake douanerecht. (zie o.m. L. Gheysens, de
behandeling van geschillen op het gebied
van douane en accijnzen - actuele problemen, in actuele problemen van fiscaal
recht, Editors M. Storme en S. Van Crombrugge, met verwijzing naar Cass. 15 mei
1984, F.J.F. no 85/62; zie ook B. DeSmet
"De onoverkomelijke rechtsdwaling als wapen tegen overregulering en artificiele incriminaties" in R.W. 1992-93, pag. 1288
e.v.). 3.1. De administratie stelt dat een
aangifte nooit betrekking kan hebben op
een goed dat niet fysiek aanwezig is bij de
aangifte. Deze stelling is ongenuanceerd. Er
bestaat mogelijkheid om via vereenvoudigde procedures aangifte te doen van invoer, zonder dat de goederen fysiek aanwezig zijn. Zelfs indien het waar zou zijn
dat de invoer van de boot niet kon aangegeven worden wanneer hij niet zysiek aanwezig was, quod non, dan nog kan men aan
konkluant geen enkel verwijt treffen. In dat
geval had de douaneambtenaar van dienst,
de Heer Paeshuyse, moeten weigeren om de
aangifte te aanvaarden, had hij de verhuisfirma er minstens attent op moeten rnaken dat de boot nogmaals moest aangegeven worden en had hij zeker geen
vrijstelling kunnen verlenen voor devolledige huisboedel met inbegrip van de boot.
Indien er iets fout zou gelopen zijn bij de
aangifte, dan zal dat in de eerste plaats aan
het personeel van de administratie zelfte
wijten zijn. In dit verband stelt de administratie ten onrechte in haar besluiten op
pagina 6 dat 'op de aangifte duidelijk vermeld is dat het vaartuig pas later zou ingevoerd worden'. De grensexpediteur Jan
Van Poppel heeft de volledige verhuisboedel (met inbegrip van de boten) aangegeven aan douaneambtenaar Paeshuyse.
Douaneambtenaar Paeshuyse heeft de aangifte volledig aanvaard en op het aangifteformulier genoteerd : 'Vrijstelling toegestaan voor de verhuisboedel. De beide
motorboten zullen achteraf worden binnengebracht'. 3.2. Wie de eigenaar is van de
ingevoerde goederen, heeft geen enkel belang m.b.t. de aangifte van de invoer. De
aangifte van invoer gebeurt in principe door
de invoerder, die niet noodzakelijk de eigenaar is van de goederen. De vraag of de
boot al dan niet kon beschouwd worden als
een deel van de verhuisboedel, is niet relevant voor de vraag of er al dan niet aangifte werd gedaan. De administratie vergist zich wanneer zij stelt dat goederen

1140

HOF VAN CASSATIE

slechts deel uitmaken van een verhuisboedel, wanneer men ook de juridische eigenaar is van de goederen in kwestie. Indien de administratie beweert dat
konkluant zelf persoonlijk aangifte had
moeten doen van de invoer, dan moet zij
ook bewijzen dat konkluant, in persoon de
boot de facto de grens heeft overgebracht,
quod non". (appelconclusie eiser, blz. 10 tot
12); -eiser in zijn tweede voor de appelrechters regelmatig ingediende conclusie
deze schulduitsluitingsgrond aanvullend als
volgt had gemotiveerd : "3. Het dient benadrukt dat concludent alles heeft gedaan
wat in zijn mogelijkheden lag om de aangifte op regelmatige wijze te laten verlopen. Wat kon het gezin Hommel-VanDer
Ben immers meer doen dan een lijst op te
stellen van de te verhuizen goederen en die
over te maken aan de professionele verhuisfirma De Wit met de opdracht om het nodige te doen voor de aangifte ? Het staat
vast en blijkt uit de- stukken dat de verhuizer De Wit aan concludent heeft meegedeeld dat het vaartuig regelmatig werd
aangegeven. Concludent was stellig overtuigd dat de aangifte van het vaartuig was
gebeurd. Toen de problemen met de administratie zich uitten, heeft concludent vriendelijk gevraagd schriftelijk te bevestigen
dat de motorboot N eptunus wel degelijk
werd aangegeven (zie stuk 5 uit bundel van
concludent). Op 7 juni 1994 antwoordt verhuizer De Wit : 'Geachte Heer, Volgens onze
chauffeur, de Heer A. de Reus zijn de boten wel aangegeven. De dokumenten moeten in het bezit zijn van grensexpediteur
Jan van Poppel N.V. Met vriendelijke groet.'
(zie stuk 12 uit bundel van concludent).
Minstens staat het vast dat aan concludent werd meegedeeld door de professionele verhuisfirma De Wit dat de aangifte
was gebeurd. Indien achteraf zou komen
vast te staan dat de aangifte gebrekkig
was, dan kan dat enkel ten laste gelegd
worden van de professional die belast was
met de aangifte en die door het gezin Hommel is betaald om op een korrekte manier
de aangifte te doen. Aan concludent kan
terzake niets verweten worden." (tweede
appelconclusie eiser, blz. 2); eiser in zijn
derde appelconclusie het beroep op deze
schulduitsluitingsgrond nogmaals als volgt
had toegelicht : "2. Essentieel is het feit dat
concludent aan de professionele verhuisfirma De Wit heeft gevraagd om de kwestieuze motorboat in te klaren en aan te geven aan de douane. De verhuisfirma De Wit
heeft de opdracht aanvaard en heeft na uitvoering van de aangifte geenszins gewag
gemaakt van een eventuele onregelmatig-
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heid van de aangifte. Integendeel, verhuizer De Wit heeft concludent medegedeeld
dat alles in orde was met de aangifte bij de
douane. Dat de verhuisfirma ervan uitging dat de boot regelmatig was ingeklaard,
is ook gebleken uit het getuigenverhoor.
Dhr. Kuiper J. (directeur van de firma De
Wit) verklaarde voor het Hof : 'De boot
stond op de lijst en volgens mij is die dan
ook ingeklaard'. Concludent ginger terecht vanuit dat de aangifte van de motorboat regelmatig was. Indien de aangifte onregelmatig zou zijn geweest, zelfs
dan kan concludent hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, gezien hij al het
mogelijke heeft gedaan om de aangifte regelmatig te laten verlopen" (derde appelconclusie eiser, blz. 2); de appelrechters met
betrekking tot deze schulduitsluitingsgrond enkel oordelen dat het niet is omdat eiser opdracht heeft gegeven aan derden om het nodige te doen voor de verhuis
dat eiser hierdoor ontslagen zou zijn van
elke verantwoordelijkheid voor de invoer
van goederen in Belgie; de appelrechters
door de in het middel aangehaalde redengeving evenwel niet antwoorden op het
verweer van eiser volgens hetwel de door de
douaneambtenaar op het aangifteformulier
geschreven vermelding "vrijstelling toegestaan voor de verhuisboedel" misleidend
was, in die zin dat zowel eiser als de
verhuisfirma De Wit daaruit konden afteiden dat de vrijstelling was toegestaan voor
alle goederen die op de lijst stonden vermeld, dus ook voor de motorboat in kwestie; de beoordeling van de appelrechters,
volgens dewelke, niettegenstaande derden het nodige doen voor de verhuis, eiser daardoor niet ontslagen is van elke verantwoordelijkheid voor de invoer, enkel een
antwoord kan inhouden op het argument
volgens hetwelk de verhuisfirma zelf een
fout zou hebben begaan; het beroep door eiser op de schulduitsluitingsgrond van de
onoverkomelijke dwaling, evenwel niet aileen inhoudt dat de verhuisfirma De Wit
een fout zou hebben begaan, doch wel dat
de douaneambtenaar op het aangifteformulier, aangeboden door de grensexpediteur heeft vermeld dat de vrijstelling toegestaan is voor de verhuisboedel en
zodoende eiser heeft misleid; de appelrechters op dit verweer van eiser niet antwoorden; de overweging van de appelrechters, dat de boot, waarvan sprake in de
dagvaarding, nooit tot de verhuisboedel van
eiser of zijn echtgenote konden behoren,
nog geen antwoord inhoudt op het door eiser gevoerde verweer dat hij door de vermelding van de douaneambtenaar op het
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aangifteformulier in de overtuiging was gebracht dat de vrijstelling was toegestaan
voor alle goederen die op het formulier waren vermeld; de appelrechters dienvolgens
hun beslissing niet met redenen omkleden, het bestreden arrest derhalve niet voldoet aan het vormvereiste van artikel 149
van de Grondwet :

Overwegende dat de appelrechters
met de in het middel aangehaalde motivering eisers verweer van dwaling
verwerpen, niet aileen op grand van de
inleidende considerans dat het niet is
omdat hij opdracht gegeven heeft aan
derden voor de verhuis, hij daardoor
ontslagen is van elke verantwoordelijkheid voor de invoer van goederen in
Belgie, maar vooral op de considerans dat, omwille van de omstandigheden die zij vermelden, de boot zelfs
aan de hand van de voorgelegde stukken nooit tot de verhuisboedel van eiser of zijn echtgenote kon behoren;
Dat de appelrechters door hun motivering de feitelijke gegevens waarop
zij hun beslissing laten steunen vermelden, zodoende de door eiser aangevoerde strijdige of andere feitelijke
gegevens verwerpen, hierdoor zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 van de Grandwet, artikel 9 van het Verdrag van 25
maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij wet
van 2 december 1957 (Belgisch Staatsblad, 25 december 1957) en artikel 2 van de
verordening 918/83 van de Raad van 28
maart 1983 betreffende de instelling van
een communautaire regeling inzake
douanevrij stellingen,
doordat de appelrechters oordelen dat eiser wel bewijst dat de betrokken boot een
communautair goed is doch dat, anderzijds, overeenkomstig de douanewetgeving
de betrokken boot niet met vrijstelling van
invoerrechten in Belgie kon worden ingevoerd; de appelrechters met betrekking tot
deze betwisting als volgt oordelen : "6.3 Aan
de hand van de voorgelegde stukken bewijst (eiser) wel dat de boot een communautair goed is. De boot werd immers
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gekocht bij de S.V. Van Den Broek Consultants B.V. voor 230.000 Nlg. En er werd
46.000 Nlg. B.T.W. aangerekend. Uit het
onderzoek van de douane blijkt ook dat het
vaartuig een Engelse Registratieakte had
met nummer 712886 met als thuishaven
Landen. Dat de juridische eigenaar, de
firma Bumblebee Ltd een zetel had in
Guersney verandert hier niets aan. Het vervolgend bestuur bewijst ook niet dat het
vaartuig destijds niet in het vrije verkeer
was in Nederland. 6.4 Overeenkomstig de
douanewetgeving kunnen evenwel enkel de
persoonlijke goederen, ingevoerd door natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats naar Belgie overbrengen met
vrijstelling van invoerrechten en B.T.W.
worden ingevoerd (zie ook verordening
(EEG) nr. 918/83 van de Raad van 28
maart 1983 betreffende de instelling van
een communautaire regeling inzake
douanevrijstellingen- artikel1 en 2). Nu
de boot eigendom was van de firma Bumblebee Ltd en niet van (eiser), is de tenlastelegging zoals omschreven in de dagvaarding in hoofde van (eiser) bewezen"
(bestreden arrest, blz. 8, onder punt 6.3 en
6.4),
terwijl, eerste onderdeel, artikel 9 van het
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap bepaalt dat de douaneunie die zich uitstrekt
over het gehele goederenverkeer het verbod met zich meebrengt van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke
werking in het verkeer tussen de lidstaten onderling; het verbod om invoerrechten te heffen op communautaire goederen de basispijler uitmaakt van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Europese unie zelf; de appelrechters terecht oordelen dat aan de hand
van de voorgelegde stukken eiser bewijst
dat de boot een communautair goed is, aangezien de boot werd aangekocht bij de S.V.
Van Den Broek Consultants B.V. in Nederland, de boot Landen als thuishaven had en
bovendien moet aangenomen worden dat
het vaartuig destijds in het vrije verkeer
was in Nederland; de appelrechters op
grond van deze vaststelling dan ook niet
meer vermochten te oordelen dat invoerrechten konden worden geheven op de invoer van de betrokken boot in Belgie vanuit Nederland; de appelrechters ten
onrechte oordeleri dat overeenkomstig de
douanewetgeving enkel de persoonlijke goederen, ingevoerd door natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats naar
Belgie overbrengen met vrijstelling van invoerrechten kunnen worden ingevoerd; de
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omstandigheid dat de betrokken boot eigendom is van de firma Bumblebee Ltd en
niet van eiser persoonlijk volstrekt irrelevant is, nude appelrechters zelfvaststellen dat de boot dient te worden beschouwd
als een communautair goed, waardoor elke
heffing van invoerrechten en elke verplichting tot aangifte van het betrokken goed
komt te vervallen; het bovendien tegenstrijdig is te oordelen, enerzijds, dat de betrokken boot als een communautair goed
dient te worden beschouwd en, anderzijds,
dat op de invoer van het goed in Belgie
vanuit Nederland toch nog invoerrechten
zijn verschuldigd; de aangifteverplichting
en de heffing van invoerrechten immers
slechts zijn toegestaan op goederen die niet
als communautaire goederen kllimen wor. den beschouwd en derhalve de betwisting
of het betrokken goed al dan niet vrij van
invoerrechten was overeenkomstig de EEGverordening van 28 maart 1983 dan ook
volstrekt irrelevant is aangezien deze discussie slechts kan worden gevoerd wanneer aangenomen zou worden dat de betrokken boot geen communautair goed is;
de appelrechters zodoende artikel 9 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap schenden door te oordelen dat
op de invoer van de boot, niettegenstaande
het een communautair goed is, toch invoerrechten zijn verschuldigd en tevens hun beslissing op een tegenstrijdige wijze motiveren, wat gelijkstaat met afwezigheid van
motivering; de appelrechters derhalve hun
beslissing niet naar recht verantwoorden
(schending van artikel 9 van het Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij
wet van 2 december 1957) en het bestreden arrest niet voldoet aan het vormvereiste van artikel149 van de Grandwet;

en terwijl, tweede onderdeel, de appelrechters oordelen dat overeenkomstig de
douanewetgeving enkel de persoonlijke goederen, ingevoerd door natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats naar
Belgie overbrengen met vrijstelling van invoerrechten en B.T.W. worden ingevoerd; de
appelrechters bij toepassing van deze regel oordelen dat, nu de boot eigendom was
van de firma Bumblebee Ltd en niet van eiser, de tenlastelegging zoals omschreven in
de dagvaarding bewezen is; de verordening nummer 918/83 van 28 maart 1983
betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen evenwel niet vereist dat de
goederen, ingevoerd door natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats van
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een derde land naar de gemeenschap overbrengen, eigendom dienen te zijn van de
personen die deze goederen invoeren; overeenkomstig artikel 2 van voormelde verordening van rechten bij invoer zijn vrijgesteld de persoonlijke goederen, ingevoerd
door natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats naar het douanegebied
van de gemeenschap overbrengen; eiser niet
aileen zijn normale verblijfplaats niet van
buiten de Europese Gemeenschap naar de
Unie overbracht, doch wel van Nederland
naar Belgie doch de appelrechters eveneens ten onrechte aannemen dat overeenkomstig artikel 2 van voormelde verordening de ingevoerde goederen slechts
vrijgesteld zijn van invoerrechten indien zij
eigendom zijn van de natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats overbrengen en aldus aan de verordening een
voorwaarde toevoegen; de appelrechters zodoende in strijd met artikel 2 van de verordening van 28 maart 1983 oordelen, enerzijds, dat eiser zijn normale verblijfplaats
van buiten het douanegebied van de Gemeenschap naar het douanegebied van de
Gemeenschap overbracht - quod non en, anderzijds, dat de in artikel2 bedoelde
persoonlijke goederen eigendom dienen te
zijn van de voormelde natuurlijke personen; de appelrechters derhalve hun beslissing niet naar recht verantwoorden (scherrding van artikel 2 van de verordening
918/83 van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen) :

Overwegende dat eiser is vervolgd
"om op 18 januari 1993 te Oostende
via de zee aan de eerste wacht of aan
elk ander kantoor alwaar zulks behoren zou, de vereiste aangifte (te hebben) ontgaan betreffende de invoer in
Belgie van koopwaar onderworpen aan
invoerrecht en aan BTW, hetzij een
motorboat merk Neptunus model145
Hard-Top, bouwjaar 1986, met een
waarde van 6.797.710 frank, onderworpen aan 169.943 frank invoerrechten en aan een BTW van 1.358.692
frank";
Overwegende dat de appelrechters
considereren: "(Eiser) wordt uiteindelijk vervolgd wegens invoer zonder
aangifte. (. .. ) Aan de hand van de voorgelegde stukken bewijst (eiser) wel dat
de boot een communautair goed is. De
boot werd immers gekocht bij de S.V.
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Van Den Broek Consultants B.V. voor
230.000 Nlg. en er werd 46.000 Nlg.
B.T.W. aangerekend. Uit het onderzoek van de douane blijkt ook dat het
vaartuig een Engelse registratieakte
had met nummer 712886 met als
thuishaven Londen. Dat de juridische eigenaar, de firma Bumblebee Ltd
een zetel had in Guernsey verandert
hier niets aan. (Verweerder) bewijst
ook niet dat het vaartuig destijds niet
in het vrije verkeer was in Nederland.
Overeenkomstig de douanewetgeving
kunnen evenwel enkel de persoonlijke goederen, ingevoerd door natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats naar Belgie overbrengen
met vrijstelling van invoerrechten en
B.T.W. worden ingevoerd (zie ook verordening (EEG) nr. 918/83 van de
Raad van 28 maart 1983 betreffende
de instelling van een communautaire
regeling inzake douanevrijstellingen artikel1 en 2). Nude boot eigendom
was van de firma Bumblebee Ltd en
niet van (eiser), is de tenlastelegging
zoals omschreven in de dagvaarding in
hoofde van (eiser) bewezen";
Dat zij eiser slechts veroordelen in
verband met ontdoken invoerrechten, niet in verband met ontdoken
BTW, tot onder meer een geldboete
van 1.699.430 frank, hetzij het tienvoudige van de toepasselijke invoerrechten;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 220, § 1,
A.W.D.A. bestraft onder meer de personen die bij invoer of bij uitvoer pogen, hetzij op het eerste, hetzij op elk
ander daartoe aangewezen kantoor, de
vereiste aangiften te ontgaan en aldus trachten de rechten van de Schatkist te ontduiken;
Dat, in de regel, bij elke invoer van
goederen overeenkomstig artikel220,
§ 1, A.W.D.A. bij de douane aangifte
moet worden gedaan, zelfs indien de
goederen vrij van invoerrechten of van
BTW kunnen worden toegelaten; dat
de aangifte inderdaad de administratie moet toelaten te verifieren ofrechten aan de Schatkist verschuldigd zijn;
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Overwegende dat, zoals verweerder doet opmerken, op het ogenblik
van de feiten, dit is v66r de inwerkingtreding van de verordening (EEG)
nr. 2544/93 van de Commissie van 2
juli 1993 houdende vaststelling van
enkele bepalingen ter uitvoering van
verordening (EEG) 2913/92 van de
Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek, er, in de
regel, voor elke invoer aangifteverplichting bestond en ook de BTW
eisbaar bleef;
Overwegende dat, zoals verweerder doet opmerken, artikel 6 van de
verordening (EEG) nr. 1214/92 van de
Commissie van 21 april 1992, houdende uitvoeringsbepalingen en
vereenvoudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor communautair
douanevervoer vereist dat het bewijs
van het communautair karakter door
de invoerder moet worden geleverd
door overlegging van een document
T2L, wat uit de vaststellingen van de
appelrechters blijkt niet het geval te
zijn;
Dat op deze rechtsgrond de beslissing van de appelrechters naar recht
is verantwoord;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van verordening (EEG) nr.
918/83 van de Raad van 28 maart
1983, persoonlijke goederen, ingevoerd door natuurlijke personen die
hun normale verblijfplaats van de ene
naar de andere EEG-Lidstaat overbrengen, vrijgesteld zijn van invoerrechten; dat naar luid van artikel1.2.c
van de vermelde verordening 918/83
persoonlijke goederen deze zijn welke
voor het persoonlijk gebruik van de belanghebbenden of voor de behoeften
van hun huishouden dienen;
Overwegende dat de appelrechters
die constateren dat de boot eigendom
was van de Bumblebee Ltd, wettig vermogen te oordelen dat deze derhalve
niet tot de persoonlijke goederen van
eiser en zijn echtgenote behoort;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

1144

HOF VAN CASSATIE

Over het vijfde middel, gesteld als volgt :
schending van het legaliteitsbeginsel, artikel 14 van de Grondwet, artikel 7, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955, artikel15.1 van het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij
wet van 15 mei 1981, artikel 2 van het
Strafwetboek en de artikelen 221 en 223
van de Algemene Wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen en artikel 149
van de Grondwet,
doordat het Hof van Beroep te Gent de
verbeurdverklaring uitspreekt ten behoeve
van wie het behoort en teneinde als naar
recht van het fictief aangehaald vaartuig en
bij niet terug voorbrenging de betaling van
de tegenwaarde ervan, zijnde 6.797.710
frank (bestreden arrest, blz. 10),
terwijl de verbeurdverklaring verplicht
wordt gesteld in de gevallen bepaald bij artikel 220 van de Algemene Wet inzake
douane en accijnzen; de verplichting voor
de feitenrechter om de verbeurdverklaring desgevallend uit te spreken volgt uit
de bepaling van artikel 221, § 1, van dezelfde Algemene Wet inzake douane en accijnzen, volgens dewelke "in bij de artikel
220 bepaalde gevallen de goederen in beslag worden genomen en verbeurd verklaard en de overtreders een boete oplopen van tienmaal de ontdoken rechten,
berekend volgens de hoogste douane- en
accijnsrechten"; voormelde wetsbepaling zodoende niet voorschrijft dat de feitenrechter
de beklaagden eveneens dient te veroordelen tot de betaling van de tegenwaarde
van de verbeurdverklaarde goederen in geval deze niet terug zouden voorgebracht
worden; de verbeurdverklaring naar aanleiding van misdrijven inzake douane en accijnzen een gemengd karakter heeft en derhalve zowel tot bestraffing als tot
schadevergoeding strekt; wanneer de verbeurdverklaring tot schadevergoeding
strekt en tevens een strafis, behoudens bijzondere afwijkingen, de principes die het
opleggen van een straf beheersen oak op
deze verbeurdverklaring van toepassing
zijn; de veroordeling tot de betaling van de
tegenwaarde van de verbeurdverklaarde
goederen in geval van niet-voorbrenging
dient te worden beschouwd als een alternatief voor de door de rechter uitgesproken verbeurdverklaring die tevens een straf
is; de veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde
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goederen, nu zij in de plaats komt van de
uitgesproken verbeurdverklaring, dienvolgens eveneens een gemengd karakter
heeft en derhalve minstens gedeeltelijk als
een straf dient te worden beschouwd; in zoverre de feitenrechter deze veroordeling
slechts kan uitspreken bij niet-vertoning
van de goederen de veroordeling tot betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen dient te worden gelijkgesteld met een straf, waarop bijgevolg
de principes die het opleggen van een straf
beheersen toepasselijk zijn; de appelrechters eiser veroordelen tot betaling van de
tegenwaarde van het verbeurdverklaarde
goed en zodoende eiser veroordelen tot een
straf waarvoor geen wettelijke basis voorhanden is, nu noch artikel221 van deAlgemene Wet inzake douane en accijnzen,
noch enige andere wettelijke bepaling uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid of de
verplichting voor de strafrechter om eiser
te veroordelen tot de betaling van de tegenwaarde van het verbeurdverklaarde
goed; de appelrechters dienvolgens eiser
hebben veroordeeld tot een straf waarvoor geen wettelijke basis bestaat, nu artikel 221 van de Algemene Wet inzake
douane en accijnzen enkel in de verbeurdverklaring van de kwestieuze goederen
voorziet, doch niet in de veroordeling tot betaling van de tegenwaarde ervan; de appelrechters derhalve, door naast de verbeurdverklaring van het fictief aangehaalde
vaartuig tevens lastens eiser een veroordeling uit te spreken tot de betaling van de
tegenwaarde van het verbeurdverklaarde
goed bij niet terug voorbrenging ervan,
zijnde 6.797.710 frank, eiser veroordelen tot
een strafwaarin de wet niet voorziet en de
in het middel aangeduide grondwettelijke
en wettelijke bepalingen schenden (scherrding van het legaliteitsbeginsel, artikel 14
van de Grondwet, artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele
vrijheden, artikel 15.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, artikel 2 van het Strafwetboek en de artikelen 221 en 223 van de
Algemene Wet inzake douane en accijnzen) en het bestreden arrest niet voldoet
aan het vormvereiste van artikel149 van
de Grondwet :

Overwegende dat artikel 221, § 1,
A.W.D.A. bepaalt dat in de bij artikel 220 van de vermelde wet bepaalde
gevallen onder meer de goederen worden in beslag genomen en verbeurd
verklaard;
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Dat deze verbeurdverklaring een zakelijk karakter heeft, meer bepaald
omdat de uitspraak ervan niet vereist dat de veroordeelde of de ontduiker eigenaar is van de verbeurd te verklaren goederen, en evenmin dat de
ontduiker bekend is;
Overwegende dat bij verbeurdverklaring van niet aangehaalde goederen op de veroordeelde de verplichting rust deze voor te brengen;
Dat de veroordeling tot de betaling
van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen bij nietvoortbrenging ervan geen straf is maar
een civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring;
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;
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BEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERlNG- BURGERLlJKE PARTlJBURGERLlJKE-PARTlJSTELLlNG VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER -ALS MlSDAAD OF WANBEDRlJF GEKWALlFlCEERD FElT - ONTVANKELlJKHEID.

3o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BURGERLIJKE-PARTlJSTELLING VOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER - ALS MlSDAAD OF
WANBEDRlJF GEKWALlFlCEERD FElT- ONTVANKELIJKHEID.

4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BURGERLlJKE PARTlJ- BURGERLlJKEPARTlJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER -ALS MlSDAAD OF WANBEDRlJF GEKWALIFICEERD FElT- ONTVANKELIJKHEID.

5° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATlEBEROEP KAN OF MOET WORDEN lNGESTELDSTRAFVORDERlNG- BURGERLlJKE PARTlJBURGERLIJKE-PARTlJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- REGELMATIGHEID GEVOLG.

1o Niet ontvankelijk is het cassatieberoep

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat)generaal-Advocaten: mrs. Verbist en Claeys Bouuaert.

Nr. 475
2e

KAMER-

21 september 1999

1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN VORMEN -ALGEMEEN -ARREST WAARBIJ DE
BURGERLlJKE-PARTlJSTELLlNG EN DEVORDERlNG VAN HET OPENBAAR MlNlSTERlE ONONTVANKELlJK WORDEN VERKLAARD- BETEKENlNG AAN DE VERDACHTE - ONTVANKELlJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WlE CASSATlE-

van de burgerlijke partij tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de tegen de verdachte
neergelegde klacht met burgerlijkepartijstelling en de door het openbaar ministerie tegen dezelfde verdachte ingestelde vordering niet ontvankelijk worden
verklaard, wanneer dit cassatieberoep niet
aan de verdachte betekend werd. (Art.
418 Sv.) (1)

2°, 3° en 4 o De burgerlijke-partijstelling
voor de onderzoeksrechter is slechts ontvankelijk indien de aangeklaagde feiten, waarvoor de burgerlijke partij op
aannemelijke wijze beweert benadeeld te
zijn en waarvoor de Belgische hoven en
rechtbanken bevoegd moeten zijn, niet
reeds door een eerdere gerechtelijke beslissing werden beoordeeld en beantwoorden aan een door de wet als misdaad of
wanbedrijf gekwalificeerd misdrijf, zonder dat het hiertoe volstaat ze een strafrechtelijke kwalificatie te geven. (Art. 63
Sv.) (2)

(1) Zie Cass., 19 jan. 1988, A.R. 1676, nr. 300.
(2) Zie Cass., 7 maart 1995, A.R. P.94.1086.N,
nr. 137; 21 dec. 1993, A.R. P.93.1353.N, nr. 539,
en noot R. Verstraeten (R. W., 1994-1995, 777).
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5° Een burgerlijke partij kan slechts opkomen tegen de beslissing waarbij de strafvordering, ingesteld door de vordering
van het openbaar ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard, voor zover zijzelf regelmatig in hoedanigheid van burgerlijke partij kan optreden. (Artt. 135,
253bis Sv.) (3)
(MOLENSCHOT
T. VAN DEN NIEUWENHUYZEN E.A.)
ARREST

(A.R. P.99.0743.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 april 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen waarbij de
door eiser tegen de verweerders sub 1
tot 5 neergelegde klacht met burgerlijke-partijstelling en de door het openbaar ministerie tegen dezelfde verweerders ingestelde vordering niet
ontvankelijk worden verklaard :
Overwegende dat, hoewel eisers
voorziening werd betekend aan het
openbaar ministerie, uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat zijn voorziening werd
betekend aan de verweerders;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij de
door eiser tegen onbekenden neergelegde klacht met burgerlijke-partijstelling onontvankelijk wordt verklaard:
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 507, eerste
lid, van het Strafwetboek, 4 7 (zoals gewijzigd bij de Wet van 10 juni 1998) en 63 van
het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vaststelt dat de
klacht met burgerlijke-partijstelling (voor
zover zij betrekking heeft op de feiten na 26
(3) Zie noot 2.
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mei 1989) en de inleidende vordering van
de Procureur des Konings, de strafvordering niet rechtsgeldig op gang hebben gebracht en dus onontvankelijk zijn en dienvolgens de nietigheid vaststelt van de erop
volgende rechtspleging, op grand van volgende overwegingen: "overwegende dat (...)
de burgerlijke partij naar nieuwe feiten refereert, namelijk de doorverkoop aan Precia, die in Belgie, Brasschaat, en later, in
april1993, zouden zijn gepleegd en waarbij eveneens twee Belgen zouden zijn betrokken, maar dat omtrent deze feiten nag
geen aanwijzing noch vermoeden van het
bestaan van enig misdrijfvoorhanden was;
overwegende dat luidens artikel 63 van het
wetboek van Strafvordering alleen diegenen die beweren door een misdaad ofwanbedrijfbenadeeld te zijn, daarover bij de bevoegde onderzoeksrechter klacht kunnen
indienen en zich burgerlijke partij stellen; dat een aanstelling als burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter omtrent beweerde feiten, die geen misdaad of
wanbedrijf uitmaken, niet ontvankelijk is,
en dit ongeval de benaming welke de
klachtdoende partij eventueel aan het door
hem voorgehouden feit geeft; overwegende
dat uit de burgerlijke partijstelling van 6
april1998, het daaropvolgend verhoor van
Franciscus Molenschot en het verzoekschrift tot het stellen van bijkomende
onderzoekshandelingen blijkt dat, de burgerlijke partij zich niet voor een of meerdere misdrijven gesteld heeft, maar om
eventuele misdrijven door de onderzoeksrechter te laten opsporen waardoor hij zou
kunnen benadeeld zijn; overwegende dat de
burgerlijke partij in haar klachtschrijven
'poneert' dat een 'fictief meerderheidspakket van aandelen op haar beurt door
V.W.B., die eerder de aandelen van Molenschot had overgenomen, aan Precia werd
doorverkocht, 'wel wetende dat deze aandelen voortgekomen waren uit een misdrijf, bestaande uit het ontdragen van aandelen aan een gelegd bewarend beslag',
zonder dat uit enig stuk of element al dan
niet uitgaande van de burgerlijke partij,
enige aanwijzing of vermoeden blijkt of
wordt gestaafd dat omtrent dit feit enig
misdrijf werd gepleegd; overwegende dat
nag weze opgemerkt dat op geen enkele
wijze wordt verduidelijkt welke strafrechtelijke bepaling bij de juridische verkoop of
overdracht van de in beslag genomen aandelen of certificaten van aandelen werd
overtreden; dat de overdracht van de juridische eigendom van de aandelen of certificaten de feiten zijn die door de burgerlijke partij ten laste worden gelegd van de
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personen tegen wie de klacht met
burgerlijke-partijstelling werd ingediend,
doch dit in casu geen misdaad of wanbedrijf oplevert; dat het vaststaat - en niet
wordt betwist - dat de inbeslaggenomen
aandelen en certificaten zelf, niet werden
vernietigd of weggemaakt; overwegende dat
de burgerlijke partij zich beperkt tot
bewering- en die men in een juridisch stramien giet, gelet op de afwijzing in de vorige procedures en omdat in Nederland dergelijke procedures niet kunnen gevoerd
worden; ( ... ) overwegende dat deze motivering eveneens van toepassing is op de inleidende vordering van de Procureur des
Konings; overwegende dat bijgevolg de
strafvordering uit hoofde van die feiten niet
ontvankelijk kan zijn en de hoger omschreven aanstelling als burgerlijke partij en de
erop volgende inleidende vordering van de
Procureur des Konings nooit rechtsgeldig
is gebeurd; overwegende dat uit wat voorafgaat voldoende blijkt dat de klacht met
burgerlijke partijstelling en de inleidende
vordering van de Procureur des Konings ab
initio onontvankelijk zijn en de strafVordering dus nooit op regelmatige wijze in
gang werd gezet",

terwijl, enerzijds, het misdrijf "verduistering van voorwerpen waarop beslag is gedaan", voorzien in artikel 507 van het
Strafwetboek, voorhanden kan zijn wanneer bedrieglijke manipulaties worden gesteld met het doel de voorwerpen, waarop
beslag is gelegd, in waarde te doen dalen en
aldus op die wijze, in het belang van de
beslagene, de voorwerpen van het beslag
bedrieglijk te vernietigen of weg te rnaken zonder dat er van een materiele vernietiging of wegmaking van de voorwerpen van het beslag sprake is, eiser in zijn
akte van burgerlijke partijstelling dd. 6
april 1998, zijn daarop volgend verhoor en
zijn verzoekschrift dd. 11 maart 1999 strekkende tot het horen bevelen van bijkomende onderzoekshandelingen uiteenzette dat hij beslag liet leggen op 100.000
certificaten van aandelen in de Eerste Nederlandsche fabriek van weegwerktuigen
Jan Molenschot en zoon BV (thans Molen
BV) en dat de transactie van april1993 (d.i.
het feit dat het voorwerp uitmaakt van zijn
klacht), bestaande in de verkoop door de
NV Koninklijke Begeman Groep van de BV
Verenigde weegwerktuigen Bedrijven (afgekort V:W.B.) aan de S.A. Precia een van
de manipulaties uitmaakt, die tot doel hebben niet de certificaten van aandelen,
waarop beslag is, materieel weg te rnaken of te vernietigen, maar de waarde
("beheerswaarde" en "beleggingswaarde")
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van die certificaten fel te verminderen zodat aldus op bedrieglijke wijze die certificaten worden weggemaakt, hetgeen het
misdrijf van artikel 507 van het Strafwetboek oplevert, anderzijds, de vordering tot
het instellen van het gerechtelijk onderzoek betrekking kan hebben niet aileen op
een reeds in enigerlei mate vaststaand feit,
maar ook op een feit waaromtrent nog geen
aanwijzing ofvermoeden van het bestaan
van enig misdrijfvoorhanden is; dat in dit
laatste geval het de opdracht van de onderzoeksrechter is de bewijzen van het bestaan van dat misdrijf in te zamelen; zodat het bestreden arrest, enerzijds, in de
mate het beslist dat de klacht met burgerlijke partijstelling van eiser (voor zover zij
betrekking heeft op feiten na 26 mei 1989)
en de inleidende vordering van de Procureur des Konings onontvankelijk zijn omdat het feit dat het voorwerp van de klacht
uitmaakt (te weten bovenvermelde transactie van april1993) geen misdaad ofwanbedrijf oplevert daar "de inbeslaggenomen aandelen en certificaten zelf niet
werden vernietigd ofweggemaakt" (1), artikel 507, eerste lid, van het Strafwetboek schendt, anderzijds, in de mate het beslist dat de klacht met burgerlijke
partijstelling van eiser (voor zover zij betrekking heeft op feiten na 26 mei 1989) en
de inleidende vordering van de Procureur
des Konings onontvankelijk zijn omdat er
geen aanwijzing ofvermoeden bestaat dat
het feit, dat het voorwerp van de klacht uitmaakt, enig misdrijf oplevert, de artikelen 63 en 47 (zoals gewijzigd bij de wet van
10 juni 1998) van het Wetboek van Strafvordering schendt :

Overwegende dat het arrest zegt dat
"het vaststaat - en niet wordt betwist- dat de inbeslaggenomen aandelen en certificaten zelf niet werden vernietigd of weggemaakt",
waardoor het, in strijd met eisers aanvoering, niet beslist dat aileen de materiele wegmaking of vernietiging van
de inbeslaggenomen aandelen of certificaten van aandelen een overtreding van artikel 507 Strafwetboek oplevert, doch enkel in feite vaststelt dat
de inbeslaggenomen effecten niet werden weggemaakt of vernietigd;
Dat het middel in zoverre berust op
een onjuiste lezing van het arrest,
mitsdien feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, naar luid van artikel 63 Wetboek van Strafvordering,
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hij die beweert door een misdaad of
een wanbedrijf te zijn benadeeld, daarover bij de bevoegde onderzoeksrechter klacht kan doen en zich burgerlijke partij kan stellen;
Dat de burgerlijke-partijstelling voor
de onderzoeksrechter slechts ontvankelijk is indien de aangeklaagde feiten, waarvoor de burgerlijke partij op
aannemelijke wijze beweert benadeeld
te zijn en waarvoor de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd moeten
zijn, niet reeds door een eerdere gerechtelijke beslissing werden beoordeeld en beantwoorden aan een door
de wet als misdaad ofwanbedrijf gekwalificeerd misdrijf zonder dat het
hiertoe volstaat ze een strafrechtelijke kwalificatie te geven;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat een deel van de feiten die het voorwerp uitmaken van de
burgerlijke-partij stelling, namelijk
deze v66r 26 mei 1989, dezelfde zijn
als deze vermeld in een vorige
burgerlijke-partijstelling van 25 februari 1992 waarover de kamer van
inbeschuldigingstelling bij arrest van
17 mei 1994 definitief uitspraak heeft
gedaan door te beslissen dat de Belgische rechtbanken onbevoegd zijn om
er kennis van te nemen;
Dat wat betreft de overige feiten
vermeld in de klacht met burgerlijke
partijstelling, de appelrechters, op
grond van de feitelijke gegevens die zij
op de pagina's 4 tot en met 7 van het
arrest vermelden, considereren onder meer dat "op geen enkele wijze
wordt verduidelijkt welke strafrechtelijke bepaling bij de juridische verkoop of overdracht van de in beslag genom en aandelen of certificaten van
aandelen werd overtreden", dat "de
overdracht van de juridische eigendom van de aandelen of certificaten de
feiten zijn die door de burgerlijke partij ten laste worden gelegd van de personen tegen wie de klacht met burgerlijke partijstelling werd ingediend,
doch dit in casu geen misdaad ofwanbedrijf oplevert" en dat "de burgerlijke partij zich beperkt tot beweringen die men in een juridisch stramien
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giet, gelet op de afwijzing in de vorige procedures en omdat in Nederland dergelijke procedures niet kunnen worden gevoerd";
Dat zij door deze motivering wettig vermogen te oordelen dat de feiten vanaf 26 mei 1989, ondanks de
strafrechtelijke kwalificatie die eiser
eraan geeft, van in het begin geen misdaad of wanbedrijf opleveren en dat de
burgerlijke-partijstelling niet ontvankelijk is; dat zij hierdoor de beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij de
door het openbaar ministerie tegen onbekenden ingestelde vordering onontvankelijk wordt verklaard :
Overwegende dat een burgerlijke
partij slechts kan opkomen tegen de
beslissing waarbij de strafvordering ingesteld door de vordering van het
openbaar ministerie onontvankelijk
wordt verklaard, voor zover zijzelfregelmatig in hoedanigheid van burgerlijke partij kan optreden;
Dat vermits eisers stelling als burgerlijke partij onontvankelijk is, hij
geen hoedanigheid heeft om tegen deze
beslissing op te komen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
IV. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser in kosten wordt veroordeeld :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 september 1999- 2e kamer- Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Van Ommeslaghe.
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KAMER-

22 september 1999

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- OVERTREDING.

Bij ontstentenis van enige reden van schorsing van de verjaring, verjaart de strafvordering uit een overtreding noodzakelijk door verloop van een jaar te rekenen
van de datum van het feit (1). (Artt. 21 en
22 V.T.Sv.)
(STEIFER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0442.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 1 februari 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;
Overwegende dat de nieuwe wet betreffende de verjaring van de strafvordering van toepassing is op de
rechtsvorderingen die ontstaan zijn
v66r de datum van inwerkingtreding
van voornoemde wet en die op die datum krachtens de oude wet nog niet
verjaard zijn;
Overwegende dat eiser is vervolgd
wegens overtredingen waarvan de verjaringstermijn krachtens artikel 21
van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering zes maanden bedraagt;
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat de laatste feiten gepleegd zijn in de nacht van 4 op
5 oktober 1997; dat de strafvordering
op 16 december 1998, d.i. de datum
van inwerkingtreding van de wet van
11 december 1998 tot wijziging van de
voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, door ve:rjaring vervallen was, aangezien er sinds de datum van de laatste feiten meer dan
(1) Cass., 15 maart 1983,A.R. 7767, nr. 392.
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een jaar verlopen was en de verjaring van de strafvordering niet was geschorst;
Overwegende dat de appelrechters,
nu zij beslissen dat de ve:rjaring van de
strafvordering krachtens artikel 3 van
voornoemde wet ten aanzien van alle
partijen geschorst is vanaf de dag van
de zitting waarop de strafvordering bij
het vonnisgerecht is ingesteld, nl.
sinds 28 november 1997, en dat de
strafvordering op de dag van het bestreden vonnis bijgevolg niet verjaard
is, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
laat de kosten ten laste van de Staat;
zegt dater geen grond is tot verwijzing.
22 september 1999- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaalAdvocaat : mr. G. Battin, Luik.
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22 september 1999

OPLICHTING- BESTANDDELEN- LISTIGE
KUNSTGREPEN- BEGRIP- LEUGENACHTIGE
VERKLARINGEN.

Leugenachtige verklaringen alleen leveren het misdrijf oplichting niet op, wanneer zij niet gepaard gaan met een extern feit of enige handeling bedoeld om ze
geloofwaardig te maken (1). (Art. 496 Sw.)
(1) Cass., 2 okt. 1996, A.R. P96.0807.F, nr. 346.
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(LESAGE T. MOREAU E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0508.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering;

Nr. 477

Overwegende dat de appelrechters,
door de voorafgaande vermeldingen en
overwegingen, de andere of daarmee
strijdige gegevens waarop eiser zich
beriep, als niet doorslaggevend verworpen hebben; dat zij aldus op zijn
conclusie geantwoord hebben en hun
beslissing regelmatig met redenen omkleed hebben;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:

Wat het eerste onderdeel betreft;
Overwegende dat het arrest de advertenties beschrijft die eiser herhaaldelijk in zijn krant gepubliceerd heeft
en waarin hij het aantal gedrukte en
met de post verspreide exemplaren
van die krant vermeldt; dat het arrest erop wijst dat eiser erkend heeft
minder exemplaren te hebben gedrukt
dan de aantallen waarop hij zich aldus beroemde en preciseert dat hij
weet had van het werkelijk aantal
exemplaren, aangezien hij dat aantal voor elke uitgave vaststelde; dat
het arrest ten slotte vermeldt "dat (eiser) tot eind april1991, met valle kennis van zaken, in zijn tijdschrift onjuiste distributiecijfers gepubliceerd
heeft die niet met de werkelijkheid
strookten; dat die kunstgreep ertoe
strekte geloofwaardigheid te verlenen aan de vermeldingen i.v.m. het tarief voor de zones waarbinnen de
krant gedistribueerd werd en i.v.m. de
verhoging van de distributie, aangezien (eiser) wei degelijk wist dat de
meeste handelaars hun keuze niet aileen baseren op de prijs van de reclame maar oak op de verhoopte economische en commerciele resultaten;
( ... ) dat (eiser) het aan de handelaar
aangerekende tarief (. .. ) vaststelt op
grand van zijn algemene kosten en lasten, namelijk de kosten van het personeel, alsook de druk- en verzendingskosten; (... ) dat (eiser) gehandeld
heeft met het oogmerk om zich andermans zaak toe te eigenen en bedragen in ontvangst heeft genomen die hij
niet had kunnen krijgen als hij de
handelaars correct had ingelicht";

Overwegende dat, wanneer gelden
zijn verkregen ten gevolge van leugenachtige beweringen, het misdrijf
oplichting niet kan worden gepleegd
als die beweringen niet gepaard gaan
met externe elementen of met een welbepaalde handeling van de dader;
Overwegende dat het arrest op
grand van een feitelijke beoordeling
vaststelt dat eiser de factuur van de
reclame in de door hem uitgegeven
krant heeft willen verhogen door er
herhaaldelijk en met valle kennis van
zaken bedrieglijke distributiecijfers in
te publiceren;
Dat de appelrechters, nu zij aldus
acht hebben geslagen op de externe
handelingen en de materiele feiten
waarmee eiser zijn beweringen had gestaafd, hieruit wettig het bestaan ''an
listige kunstgrepen in de zin van :trtikel 496 van het Wetboek van Strafvordering hebben afgeleid; dat zij hm
beslissing bijgevolg naar recht hebben verantwoord;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

----~~~~=

Nr. 478

HOF VAN CASSATIE

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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(ROSART T. ROSART)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0555.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 26 februari 1998 en
11 maart 1999 gewezen door het Hof
van Beroep te Brussel;
II. Wat het arrest van 11 maart
1999 betreft :
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1o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- OMVANG.

2° MISBRUIK VAN VERTROUWEN BEDRIEGLIJKE VERDUISTERING- ONVERDEELDE ZAAK- VEROORDELING OP DE STRAF·
VORDERING- VEROORDELING DIE GEEN ENKELE BESLISSING IMPLICEERT OVER DE
EIGENDOM VAN DE ONVERDEELDE ZAAK.

3o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- OMVANG.

1o Het gezag van gewijsde in strafzaken

geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist,
m.b.t. het bestaan van de aan beklaagde
ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken (1). (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken.)

2° en 3° Het gezag van gewijsde in strafzaken staat er niet aan in de weg dat de
beklaagde, die veroordeeld is wegens verduistering van een onverdeelde zaak, naderhand betoogt dat de door de getroffene geleden schade beperkt is tot het deel
dat hem in de verduisterde zaak toekomt
(2). (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken.)
(1) Cass., 26 juni 1997, A.R. C.96.028l.F, nr.
303.
(2) Zie Cass., 9 dec. 1960, Bull. en Pas., 1961,
I, 389.

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het gezag van gewijsde in strafzaken aileen geldt voor
hetgeen zeker en noodzakelijk door de
strafrechter is beslist, met betrekking tot het bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven die
de noodzakelijke grondslag van de
strafrechtelijke beslissing uitmaken;
Overwegende, bijgevolg, dat het gezag van gewijsde in strafzaken er niet
aan in de weg staat dat de beklaagde,
die veroordeeld is wegens verduistering van een onverdeelde zaak, naderhand betoogt dat de door de getroffene geleden schade beperkt is tot het
deel dat hem in de verduisterde zaak
toekomt;
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat eiser, die veroordeeld is wegens verduistering van roerende waarden die afkomstig zijn van
de nalatenschap van zijn moeder, zich
verzet tegen de aanspraken van verweerster op het geheel van de verduisterde goederen, op grond dat haar erfdeel, net als het zijne, beperkt is tot de
helft van de nalatenschap;
Overwegende dat het arrest, bij de
uitspraak over het door eiser opgeworpen geschil, zich ertoe beperkt te
beslissen dat het hof van beroep zijn
rechtsmacht dienaangaande volledig
uitgeoefend heeft, op grond dat de beslissing op de strafvordering de telastlegging bewezen verklaard heeft zonder ze krachtens de regels van de
erfopvolging tot de helft te beperken;
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Overwegende dat de appelrechters,
nu zij hun beslissing dat zij geen uitspraak mogen doen over het door eiser opgeworpen geschil betreffende de
omvang van de door verweerster geleden schade, alleen hierop gronden
dat het arrest, dat uitspraak doet over
de strafvordering, de waarde van de
verduisterde effecten defini tief he eft
vastgesteld, aan voornoemd arrest,
met betrekking tot de gestelde vraag,
de waarde van een vaststaande beslissing hebben toegekend die het niet
bezit en bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken miskend hebben;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 11 maart 1999; verwerpt de voorziening, in zoverre ze gericht is tegen het arrest van 26
februari 1999; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
veroordeelt eiser in de helft van de
kosten van zijn voorziening en verweerster in de andere helft; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Luik.
22 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Nelissen Grade.
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HERZIENING- ALGEMEEN- OORZAAKNIEUW FElT- INTREKKING- VOORWAARDE.

De intrekking van een verklaring, afgelegd door een minderjarig slachtoffer van
een door haar vader gepleegd aanranding op de eerbaarheid met geweld of be-
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dreiging, kan enkel aanleiding geven tot
herziening op grand van artikel443, 3°,
Sv., in zoverre een gegeven de oprechtheid van die intrekking waarschijnlijk
maakt (1).
(S ... T. K. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1089.F)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, dat door meester Michel Mahieu, advocaat bij het Hof, is ondertekend en op 22 juli 1999 op de gri:ffie
is neergelegd, en waarin Patrice Spera
de herziening aanvraagt van een op tegenspraak gewezen en in kracht van
gewijsde gegaan arrest van 23 juni
1997 van het Hof van Beroep te Luik;
Gelet op het gunstig en met redenen omkleed advies van de meesters
Leon Hubert, Claude Philippart de Foy
en Marylise Wera, advocaten bij de balie te Luik, die sinds tien jaar ingeschreven zijn op de tabel van de Orde;
Gelet op de aanmaning tot tussenkomst, die bij deurwaardersexploot op
15 juli 1999 aan Claudine Kirsch is betekend;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Luik eiser, bij een arrest van
23 juni 1997, inzonderheid veroordeeld heeft tot een gevangenisstraf van
achttien maanden wegens aanrandingen van de eerbaarheid, met geweld of
bedreiging gepleegd op de persoon van
Karen Spera, minderjarige die de volle
leeftijd van zestien jaar niet had bereikt, met de omstandigheid dat de
schuldige bloedverwant in de opgaande
lijn is van het slachtoffer;
Overwegende dat eiser de door hem
op grond van artikel443, eerste lid, 3°,
van het Wetboek van Strafvordering
ingediende aanvraag tot herziening
grondt op een feit dat zich na die veroordeling heeft voorgedaan, namelijk een brief van 16 december 1997
(1) Zie Cass., 1 maart 1995, A.R. P.94.1025.F,

nr. 126.
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van Hel~me Kirsch, moeder van Karen Spera en vriendin van eiser,
waarin zij vermeldt dat het slachtoffer op haar verklaringen teruggekomen is;
Overwegende dat die brief gericht is
aan meester Claude Philippart de Foy,
raadsman van de veroordeelde, en dat
hem daarin gevraagd wordt "al het nodige te doen om de opsluiting te voorkomen", op grond dat "mijn vriend
Spera Patrice de feiten steeds ontkend heeft" en dat "(de opsluiting) ons
beroepsleven in het gedrang zou brengen, aangezien wij op 12 september
1997 een herberg geopend hebben (... )";
Overwegende dat Hel~me Kirsch, tot
staving van haar verzoek, in voornoemde brief erop wijst dat zij haar
dochter Karen op donderdag 11 december 1997 ontmoet heeft en haar
"verschillende vragen gesteld heeft";
dat het kind vervolgens "zou hebben
toegegeven dat Patrice Spera haar
nooit aangeraakt heeft";
Overwegende dat de intrekking van
een verklaring, afgelegd door het minderjarig slachtoffer van een door haar
vader gepleegde aanranding van de
eerbaarheid met geweld of bedreiging, maar aan de voorwaarden van
artikel443, eerste lid, 3°, van het Wethoek van Strafvordering voldoet, in zoverre een gegeven de oprechtheid van
die intrekking waarschijnlijk maakt;
Overwegende dat zulks te dezen niet
het geval is, aangezien de moeder van
het slachtoffer, die tevens de vriendin van de veroordeelde is, op de intrekking aangedrongen heeft en er in
de loop van de rechtspleging, wegens
het belangenconflict tussen de moeder en het kind, een voogd ad hoc
diende te worden aangewezen om het
kind te vertegenwoordigen en zich in
haar naam burgerlijke partij te stellen;
Overwegende dat de in het verzoek
aangevoerde feiten en omstandigheden niet beantwoorden aan de wettelijke ontvankelijkheidsvereisten en bij-

1153

gevolg geen aanleiding kunnen geven
tot herziening van het veroordelend arrest;
Om die redenen, verklaart de aanvraag tot herziening niet ontvankelijk; veroordeelt eiser in de kosten.
22 sept. 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Geli)kluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 480
2e KAMER - 22 september 1999

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL TOT MEDEBRENGING- BETEKENING.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS

-BEVEL TOT AANHOUDING- BEVEL TOT MEDEBRENGING- BETEKENING- ONREGELMATIGHEID - UITWERKING.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- BETEKENING VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING- TERMIJN- ONREGELMATIGHEID - UITWERKING.

1 o De betekening van het bevel tot mede-

brenging die niet plaatsvindt op het ogenblik van de uitvoering ervan, is onregelmatig. (Art. 7, eerste lid, Wet Voorlopige
Hechtenis.)

2° Het bevel tot aanhouding dat verleend
wordt na onregelmatige betekening van
het bevel tot medebrenging, moet binnen vierentwintig uren, te rekenen van de
effectieve vrijheidsbeneming, aan de verdachte betekend worden (1). (Art. 18, § 1,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
3° De handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte kan niet worden bevolen als het bevel tot aanhouding niet aan die verdachte is betekend
volgens de vereisten van artikel 18, § 1,
(1) Zie Cass., 23 feb. 1993,A.R. P.93.0267.N, nr.
114.
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Wet Voorlopige Hechtenis, namelijk binnen vierentwintig uren te rekenen van de
effectieve vrijheidsbeneming (2).
(KHELIFI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1347.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 september 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Luik;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de politie van Fontainel'Eveque zich op 24 augustus 1999 bij
de woonplaats van eiser heeft aangemeld en er hem om 9.40 uur heeft ondervraagd met het oog op de uitvoering van een bevel tot medebrenging,
dat op 19 augustus 1999 door de onderzoeksrechter te N amen was verleend; dat voornoemd bevel tot medebrenging evenwel pas dezelfde dag, om
11.12 uur, door de politie te N amen
aan eiser is betekend op het commissariaat van de politie van Fontainel'Eveque, waar eiser was overgebracht;
Overwegende dat het bevel tot
medebrenging niet is betekend op het
ogenblik van de uitvoering ervan; dat
de betekening dus onregelmatig is;
Overwegende dat de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel heeft
verleend op 25 augustus 1999 om 9.50
uur; dat voornoemd bevel dezelfde dag,
om 9.55 uur, aan eiser is betekend;
Overwegende dat, wegens de onregelmatigheid van de betekening van
.het bevel tot medebrenging, het daaropvolgende aanhoudingsbevel aan eiser diende te worden betekend binnen vierentwintig uur te rekenen van
zijn effectieve vrijheidsbeneming;
Overwegende dat de handhaving
van de voorlopige hechtenis van een
verdachte niet kan worden bevolen als
(2) Zie Cass., 26 juni 1991, AR. 9210, nr. 560.
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het aanhoudingsbevel hem niet is betekend op de wijze, voorgeschreven bij
artikel 18, § 1, van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
Dat, bij gebrek aan regelmatige betekening van het aanhoudingsbevel
binnen de wettelijke termijn, het bestreden arrest de beschikking van de
raadkamer tot handhaving van eisers voorlopige hechtenis niet kon bevestigen;
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;
zegt dater geen grond is tot verwijzing.
22 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. M. Bouchat, Charleroi.

Nr. 481

2e KAMER- 22 september 1999

1o VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- REDELIJKE TERMIJN- BEGRIP.

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS- REDELIJKE TERMIJN .

1o en 2° Wanneer de ten laste gelegde fei-

ten aanleiding kunnen geven tot een
zwaardere straf dan 15 jaar opsluiting,
kunnen de onderzoeksgerechten, door een
feitelijke beoordeling, de naleving van de
redelijke termijn afleiden uit de enige omstandigheid dat er op dat ogenblik daden van onderzoek, die noodzakelijk zijn
voor het ontdekken van waarheid, zonder onverantwoorde vertraging worden
verricht, zonder dat zij moeten nagaan of

- - - - - o J _ _ _-y,._~-==-====
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de voorwaarden, bepaald in art. 16, § 1,
derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, zijn
vervuld.
(DIERICKX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1350.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Brussel;
Overwegende dat het middel, in zoverre het onderzoek ervan het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden op
grond van de bij de wet van 20 juli
1990 opgelegde criteria, voor zover die
hechtenis de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 5.3 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
niet overschrijdt; dat die termijn beoordeeld wordt in feite op grond van de
concrete gegevens van elke zaak, zonder dat er daarbij rekening moet worden gehouden met het risico voor herhaling, ontvluchting, verdwijning van
bewijzen ofverstandhouding met derden, aangezien de rechter de naleving van de termijn kan afleiden uit de
enkele omstandigheid dat er op dat
ogenblik daden van onderzoek, die
noodzakelijk zijn voor het ontdekken
van de waarheid, zonder onverantwoorde vertraging worden verricht;
Overwegende dat het middel faalt
naar recht, in zoverre het betoogt dat
de appelrechters hun beslissing over
de redelijke termijn aileen konden verantwoorden door na te gaan of de voorwaarden, die opgelegd zijn bij artikel 16, § 1, derde lid, van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, waren vervuld, terwijl die voorwaarden niet van toepas-
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sing zijn op het geval waarin, zoals te
dezen, de ten laste gelegde feiten aanleiding kunnen geven tot een zwaardere straf dan 15 jaar opsluiting;
Overwegende, daarenboven, dat het
arrest vermeldt dat uit het onderzoek
van de stukken blijkt dat de redelijke
termijn in de huidige stand van het
onderzoek geenszins overschreden
schijnt te zijn, aangezien het onderzoek met de vereiste spoed is gevoerd,
gelet onder meer op de aard van de
ten laste gelegde feiten, de omstandigheden waarin de voormelde feiten zijn gepleegd en de betrokkenheid van derden, ten aanzien van wie
op 9 juli 11. een onderzoeksopdracht
met name betreffende de persoonlijkheid van een medeverdachte is verricht, dater ook met betrekking tot eiser een onderzoeksopdracht aan de
gang is, aangezien hij zijn verzoek tot
inbeslagneming van een medisch dossier betreffende gebeurtenissen die
zich een tiental jaar geleden hebben
voorgedaan, in de loop van het debat
bevestigd heeft, dat er in dat verband
stappen werden ondernomen bij de
Orde van Geneesheren, zoals dat reeds
in het arTest van 4 augustus 1999 van
de kamer van inbeschuldigingstelling werd vermeld, en dat talrijke opsporingen, waaronder een door de verdediging gevorderd deskundigenonderzoek, noodzakelijk zijn gebleken om
het dossier te vervolledigen;
Dat de appelrechters aldus geantwoord hebben op de in het middel aangegeven conclusie en hun beslissing regelmatig met redenen hebben omkleed;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substanWile 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.
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22 september 1999 n- 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Y. De Gratie,
Brussel.

Nr. 482

de onverschuldigde betaling, rente toekennen (2). (Art. 1376 B.W.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. SMEETS E.A.)
ARREST

(A.R. F.96.0028.N)

Nr. 482

1e

KAMER -

23 september 1999

1o INKOMSTENBELASTINGEN -

NIETVERBLIJFHOUDERS- VOORAFBETALINGENVERREKENBAARHEID MET BELASTINGEN ONMOGELIJKHEID - GEVOLGEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- NIETVERBLIJFHOUDERS- VOORAFBETALINGENVERREKENBAARHEID MET BELASTINGEN ONMOGELIJKHEID - INHOUDING DOOR DE
STAAT- MORATOIRE INTERESTEN.

3° INTERESTEN- MORATOIRE

INTERESTEN - INKOMSTENBELASTINGEN - NIETVERBLIJFHOUDERS- VOORAFBETALINGENVERREKENBAARHEID MET BELASTINGENONMOGELIJKHEID - INHOUDING DOOR DE
STAAT- GEVOLG.

1o Uit art. 170 Gw., volgens welk geen be-

lasting kan worden ingevoerd dan door
een wet, en uit het aan art. 211, § 2, van
het W.l.B. onderliggend beginsel volgt dat
de Belgische Staat die voorafbetalingen
heeft ontvangen die niet kunnen verrekend worden met enige be lasting, tot terugbetaling ervan moet worden veroordeeld (1). (Art. 170 Gw. en art. 211, § 2,
W.I.B., thans art. 304, § 2, W.I.B. 1992.)
2° en 3° Het hofvan beroep, dat uitspraak
doet over een voorziening tegen een directoriale beslissing, en vaststelt dat de
gestorte bedragen als voorafbetalingen,
wegens laattijdigheid van de aanslag, niet
meer verrekend konden worden en de
Staat de bedragen onverschuldigd inhoudt, kan, op grand van het beginsel van
(1) Cass., 9 juni 1995, A.R. F.93.002l.N en
F.93.0033.N, nrs. 286 en 287.

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel144 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994,
de artikelen 267, 268, 276, 277, 278, 308 en
309 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna W.I.B.), zoals ze van
toepassing waren voor aanslagjaar 1986,
thans bekend onder de artikelen 366, 367,
375, 376, 377, 418 en 419 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1992)
en van de artikelen 1, 556 en 568 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat de betwisting betrekking heeft op de moratoriuminteresten op
een bedrag van 250.000 F voorafbetalingen, dat verweersters ook moratoire interesten vorderen op het bedrag van 11.203
F, die terugbetaalde of terug te betalen belasting en zijn blijkens de directeursbeslissing, dat ondergeschikt verweersters
verwijlinteresten vorderen op grand van de
onverschuldigde betaling, dat niet betwist
wordt dat de aanslag vernietigd werd wegens laattijdigheid, zodat de Administratie erkent dat zij het recht niet had een
(2) Cass., 30 mei 1991, A.R. F.1099.F, nr. 507,
Cass., 22 okt. 1992, A.R. nr. F.1205.F, nr. 685, en
Cass., 27 mei 1993, A.R. F.1224 (niet gepubliceerd).
Er dient evenwel gewezen te worden op de gevestigde rechtspraak van het Hof dat, bij laattijdigheid van de aanslag, de voorafbetalingen en
voorheffingen niet het karakter verwerven van
belastingen en, bij terugbetaling ervan, geen interesten op grand van art. 308 W.I.B. kunnen toegekend worden. Aldus Cass., 19 okt. 1987, A.R.
F.0810.F, nr. 127; Cass., 14 april 1989, A.R.
F.154l.N, nr. 457; 25 mei 1989, A.R. F.992.F, nr.
548; Cass., 12 okt. 1989, A.R. F.1004.F, nr. 90; 19
feb. 1993, A.R. F.1955.N, nr. 108; 23 maart 1995
en 7 sept. 1995, A.R. F.94.30 en F.94.0023.N, nrs.
165 en 371; 4 juni 1998, A.R. C.95.65.N, nr. 286.

Nr. 482

HOF VAN CASSATIE

nieuwe aanslag te vestigen, dat de Belgische Staat, die niet concludeert over de
moratoire interesten op het bedrag van
11.203 F die in de directeursbeslissing niet
uitdrukkelijk toegekend worden, voorhoudt dat op de terugbetaling van voorheffingen (lees voorafbetalingen) geen
moratoriuminteresten verschuldigd zijn en
dat het hof onbevoegd is om kennis te nemen van de vordering gesteund op de onverschuldigde betaling, dat ondergeschikt
met betrekking tot de interesten wegens
onverschuldigde betaling, de Administratie de afwezigheid van ingebrekestelling,
aanvangspunt van het verschuldigd zijn
van dergelijke interesten, tegenwerpt, en na
te hebben geponeerd dat art. 308 W.I.B./64
niet van toepassing is op de terugbetaling van voorafbetalingen, die niet als belastingen in de zin van bedoeld artikel aan
te merken zijn, maar wel op het bedrag van
11.203 F "belasting der niet-verblijfhouders", op grond van de overweging dat
het hof, dat in eerste en laatste aanleg uitspraak doet over het fiscaal verhaal, ingevolge het openbaar orde-karakter van de
belasting zelf dient te beslissen in rechte en
in feite binnen de perken van het aanhangige geschil en dat het hof in dat kader bevoegd is interesten toe te kennen in toepassing van art. 1378 B.W. (onverschuldigde betaling), de fiscale voorziening
gedeeltelijk gegrond verklaart en de Belgische Staat veroordeelt tot betaling van de
moratoire interesten in toepassing van art.
1378 B.W. op 250.000 F sedert 18 april
1989 tot op de dag van de effectieve betaling van de hoofdsom,

terwijl het hofvan beroep, gevat van een
voorziening in beroep tegen een beslissing van de directeur der belastingen, de
eventuele toekenning van interest uitsluitend mag beoordelen in het kader van de
artikelen 308 en 309 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (W.I.B.), die een
uitzondering vormen op het gemeen recht,
en niet in het kader van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de onverschuldigde betaling, inzonderheid artikel
1378 van het Burgerlijk Wetboek (B.W.),
waarover een rechtsvordering steeds bij de
gewone rechtbanken moet worden ingesteld, zodat het hofvan beroep, door nate
hebben beslist dat op het bedrag van de terugbetaalde voorafbetalingen overeenkomstig art. 308 W.I.B. geen moratoriuminterest konden worden toegekend toch
interest toe te kennen op basis van artikel 1378 B.W. en aldus in de fiscale procedure toepassing te maken van gemeenrechtelijke bepalingen die tot de bevoegd-
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heid van de gewone rechtbanken behoren
de grenzen van zijn specifieke bevoegdheid in fiscale zaken heeft overschreden
(schendingvan de artikelen 267,268,276,
277 en 278 W.I.B.) en de bepalingen inzake de bevoegdheid van de rechtbanken
voor de geschillen over burgerlijke rechten heeft miskend (schending van artikel
144 van de gecoordineerde Grondwet en
van de artikelen 1, 556 en 568 van het Gerechtelijk Wetboek) en het arrest door bij
zijn uiteindelijke beslissing om interest toe
te kennen op grond van artikel 1378 B.W.
geen rekening heeft gehouden met het beginsel volgens hetwelk de toekenning van
interesten bij terugbetaling van belastingen, voorheffingen en voorafbetalingen uitsluitend beheerst wordt door de artikelen
308 en 309 W.I.B. met uitsluiting van elke
andere gemeenrechtelijke bepaling die de
toekenning van interesten regelt en dienvolgens voornoemde artikelen 308 en 309
W.I.B. heeft miskend :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. het bestuur op 12 november 1987
een aanslag heeft gevestigd ten laste
van verweersters als erfgenamen van
Henricus Van Etten;
2. de aanslag te laat was gevestigd;
3. 250.000 frank voorafbetalingen
ten onrechte werden verrekend bij die
aanslag;
4. de bevoegde directeur op bezwaar
van verweersters op 16 april 1991 het
bezwaar gedeeltelijk heeft ingewilligd en geweigerd heeft moratoriumrente toe te kennen op het bedrag van
de voorafbetalingen;
Overwegende dat uit artikel170 van
de Grondwet, volgens welk geen belasting kan worden ingevoerd dan door
een wet, en uit het aan artikel 211,
§ 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) onderliggend
beginsel volgt, dat de Belgische Staat
die voorafbetalingen heeft ontvangen die niet kunnen verrekend worden met enige belasting, tot terugbetaling ervan moet worden veroordeeld;
Dat het hof van beroep dat uitspraak doet over de voorziening waarbij rente wordt gevraagd nadat die

1158

Nr. 483

HOF VAN CASSATIE

aanvraag was afgewezen door dedirecteur, hiervan kennis kan nemen;
Dat het hof van beroep, wanneer het
vaststelt dat de gestorte bedragen als
voorafbetalingen niet meer verrekend
konden worden en dat de Staat de bedragen onverschuldigd inhoudt, op
grond van het beginsel van de onverschuldigde betaling rente kan toekennen;
Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 september 1999 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. W. Meuwissen.

Nr. 483
1" KAMER- 24 september 1999
1 o BEWIJS -

TUCHTZAKEN - BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - GERECHTELIJK
WETBOEK- TOEPASSING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - TUCHTZAKEN- BESCHOUWINGEN ZONDER RECHTSGEVOLGEN.

1o De regel van het Ger. W: dat de partij het

bewijs moet leveren van de feiten die zij
aanvoert, geldt in de burgerlijke rechtspleging maar niet in straf- en tuchtzaken
(1). (Art. 870 Ger.W.)
(1) Cass., 10 dec. 1981, A.R. 3221, nr. 241, en
de noten. Zie Cass., 3 sept. 1998, A.R.
D.97.0028.N, nr. 381.

2° Beschouwingen waaruit de conclusienemer geen rechtsgevolg afleidt zijn geen
vordering, verweer of exceptie waarop de
rechter moet antwoorden (2).
(B ... T. INSTITUUT DERACCOUNTANTS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.98.0043.F)

RET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 23 april 1998 gewezen door de Franstalige kamer van de
commissie van beroep van het Instituut der Accountants;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, 6.1. en 8 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en
miskenning van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging;
doordat de bestreden beslissing het hager beroep ontvankelijk verklaart en "de beroepen beslissing met de volgende wijzigingen bevestigt : alleen de sub 2 en 3 ten
laste gelegde feiten zijn bewezen; de (aan
eiser) opgelegde straf, bestaande in de definitieve intrekking van de hoedanigheid
van accountant wordt vervangen door de
schorsing, voor een duur van drie maanden, van de hoedanigheid van accountant
en van de vergunning om de titel te dragen; bij ontstentenis van hager beroep, gaat
die straf in na het verstrijken van een termijn van drie maanden te rekenen van de
kennisgeving van deze beslissing"; dat voornoemde beslissing hierop gegrond is "dat,
in strijd met wat (eiser) beweert, het hem
gemaakte verwijt dat hij, via de b.v.b.a.
Berteau et Fils het beroep van verzekeringsmakelaar zou uitoefenen, bewaarheid wordt; dat ten minste een van de stukken (stuk 16, brief van 23 december 1993),
hem, op zijn naam, op het adres van de
b.v.b.a., is toegezonden door een klant die
hem kennelijk voor een lid van de directie van die vennootschap aanziet en hem
(2) In tuchtzaken : Cass., 6 jan. 1977, p. 490;
zie Cass., 19 april1996, A.R. C.93.0493.F, nr. 120.
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vraagt om bij een maatschappij tussenbeide te komen; dat, anderzijds, zijn verklaring, als zou zijn prive- en beroepstelefoonnummer, noodgedwongen door zijn
zoon worden gebruikt en nooit ofte nimmer door de b.v.b.a., tegengesproken wordt
door het dossier; dat tal van stukken met
het briefhoofd van de vennootschap dat
nummer vermelden, hoewel de vennootschap een ander adres heeft; dat die precieze gegevens, alsook talrijke tekenen van
nauwe professionele banden tussen (eiser) en de b.v.b.a., aantonen dater, in die
omstandigheden en zoals de tuchtcommissie had beslist, een reeks voldoende
zwaarwichtige, bepaalde en met elkaar
overeenstemmende vermoedens bestaan dat
(eiser) als verzekeringsmakelaar optreedt
in de schoot van of via de b.v.b.a.; dat niet
wordt betwist dat (eiser) op de gewettigde
vragen van het Instituut niet het oprechte
en omstandige antwoord heeft gegeven dat
het Instituut gerechtigd is van een van zijn
leden te verwachten; dat zijn standpunt,
ten dele, in overweging kan worden genomen (. .. ); ... dat, gelet op de ernst van het
feit 2./, maar rekening houdend met het feit
dat (eiser) voorheen geen tuchtstra:ffen
heeft opgelopen, de voor hem passende straf
bestaat in een schorsing voor een duur van
drie maanden",
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val, onrechtmatig verkregen bewijzen te
weren, de conclusie van eiser niet beantwoordt en derhalve (haar beslissing) niet
regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel149 van de op 17 februari
1994 gecoiirdineerde Grondwet) en derhalve niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 6.1. en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en
miskenning van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging) :

Overwegende dat de in artikel 870
van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde regel eigen is aan de burgerlijke rechtspleging; dat hij noch in
strafzaken noch in tuchtzaken kan
worden toegepast;
Dat het middel, in zoverre het
schending van genoemd artikel 870
aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, nu het
niet preciseert in welk opzicht artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek
is
geschonden, zoals verweerder aanterwijl de rechter geen onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, meer bepaald voert, niet ontvankelijk is;
bewijsmateriaal dat door middel van een
Overwegende dat uit eisers conclustrafbaar feit is verkregen, in aanmer- sie blijkt dat hij zich ertoe beperkt
king mag nemen; eiser in casu, m.b.t. het heeft "het meest expliciete voorbetweede hem ten laste gelegde feit "het
meest expliciete voorbehoud maakte i.v.m. houd" te maken "i.v.m. de door de
de door de clienten van Mr. Brunetta (de clienten van Mr. Brunetta (de b.v.b.a.
b.v.b.a. C.G.C.F.) aangewende middelen om C.G.C.F.) aangewende middelen om in
in het bezit te raken van de aan het Insti- het bezit te raken van de (aan vertuut ter inzage gegeven stukken; de meeste weerder) ter inzage gegeven stukken";
ervan helemaal niets te maken hebben met
Dat eiser, oak al preciseerde hij dat
de activiteiten van de klagers, die slechts
door aanwending van onrechtmatige mid- de meeste stukken "helemaal niets te
delen de hand erop hebben kunnen leg- maken hebben met de activiteiten van
gen : diefstal van documenten, achterhou- de klagers, die slechts door aanwenden van brieven, enz ... "; de commissie van ding van onrechtmatige middelen de
beroep, zonder die conclusie te beantwoor- hand erop hebben kunnen leggen :
den, haar beslissing over het sub 2 ten laste diefstal van documenten, achterhougelegde feit, dat op zich al de strafmaat verantwoordt, grondt op de door de klager den van brieven, enz (... )'', daaruit geen
overgelegde stukken (met name stuk nr. 16 rechtsgevolg heeft afgeleid zodat die
en de talrijke stukken met het briefhoofd beschouwingen geen vordering, vervan de vennootschap b.v.b.a. Berteau et weer of exceptie zijn waarop de comFils), zodat de commissie van beroep, nu zij missie van beroep diende te antwoorhaar beslissing grondt op bepaalde stuk- den;
ken uit het dossier die door de klager zijn
Overwegende, voor het overige, dat
toegezonden, zonder, zoals eiser vroeg, na
te gaan of die bewijzen rechtmatig verkre- het middel niet aanvoert dat eiser niet
gen waren en zonder, in voorkomend ge- de mogelijkheid heeft gehad om zijn
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verweermiddelen in een tegensprekelijk de bat voor te dragen of dat hij
geen eerlijk proces heeft gekregen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 september 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Delahaye en Van Ommeslaghe.

Nr. 484
3e KAMER - 27 september 1999

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

2o MINDERVALIDEN

INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING 'IDEKENNINGSVOORWAARDEN- WEIGERINGVERMINDERING- BEREKENING UITKERINGWETSWIJZIGINGEN- WERKING IN DE TIJDDRAAGWIJDTE.

3o MINDERVALIDEN

INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMINGEN -AARD
- DRAAGWIJDTE.

1 o Een nieuwe wet is in de regel niet en-

kel van toepassing op toestanden die na
haar inwerkingtreding ontstaan, maar
ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden
die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan
reeds onherroepelijk vastgestelde reckten (1). (Art. 2 B.W.)
(1) Cass., 3 maart 1997, A.R. S.96.0097.F, nr.
116.

2° Overeenkomstig artikel 13, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, gewijzigd bij art. 50 van de wet van 30 december 1992 en art. 30 K.B. 6juli 1987,
zoals gewijzigd bij K.B. van 14 april
1993, beide bepalingen in werking getreden op 1 juli 1993, kan de inkomensvervangende tegemoekoming aan de gehandicapte geweigerd of verminderd
worden wanneer de gehandicapte aanspraak heeft op uitkeringen die hun grand
vinden in een beperking van het verdienvermogen of op de sociale uitkeringen betreffende de ziekte en invaliditeit, de werkloosheid, de arbeidsongevallen, de
beroepsziekten, de gezinsbijlagen, de rusten overlevingspensioenen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden; dergelijke uitkeringen worden aangerekend zoals wettelijk bepaald en met inachtname
van een tabel; deze bepalingen moeten in
hun nieuwe vorm onmiddellijk vanaf de
inwerkingtreding ervan worden toegepast (2). (Art. 13 Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; art. 50 wet 30 dec.
1992; art. 30 K.B. 6 juli 1987; art. 18
K.B. 14 april 1993; art. 2 B.W.)
3° Het aan degehandicapte toegekend recht

op een inkomensvervangende tegemoetkoming is niet onherroepelijk of onveranderlijk; de minister of de door hem gemachtigde ambtenaren kunnen volgens de
door de Koning vastgestelde regels de beslissingen van ambtswege herzien (3).
(Art. 10, tweede en vierde lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
(BELGISCHE STAAT T. DOOREMAN)
ARREST

(A.R. S.98.0132.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginsel van het niet-terugwerken van de wet, de
artikelen 1 (zoals gewijzigd bij artikel127
(2) Zie Cass., 3 maart 1997, A.R. nr.
S.96.0097.F, nr. 116; 3 maart 1997, A.R. nr.
S.96.0110.F. nr. 117.
(3) Zie Cass., 8 okt. 1990, A.R. 8.8907 .F, nr. 64.
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van de wet van 22 december 1989, B.S., 30
december 1989), 2 § 1 (zoals vervangen bij
artikel 46 van de wet van 30 december
1992, B.S., 9 januari 1993), 2 § 2, 6 (zoals gewijzigd bij artikel130 van de wet van
22 december 1989, l.c.), 7 (zoals van toepassing na wijziging bij artikel131 van de
wet van 22 december 1989, l.c. (= oud)
enerzijds en zoals van toepassing na voormelde wijziging en na vervanging bij artikel 48 van de wet van 30 december 1992,
B.S., 9 januari 1993, met uitwerking op 1
juli 1993 ingevolge het artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 april1993, B.S., 9
juni 1993 (= nieuw) anderzijds), 8 (zoals in
zijn tweede lid gewijzigd bij artikel 17 van
de wet van 4 april1991, B.S., 27 juni 1991),
9 (zoals in zijn eerste lid vervangen bij artikel 49 van de wet van 30 december 1992,
l.c. en in zijn tweede lid vervangen bij artikel132 van de wet van 22 december 1989,
l.c.), 10, 13 § 1 en § 2 (§ 1, eerste lid en §
2 zoals van toepassing na vervanging bij artikel135 van de wet van 22 december 1989,
l.c. (= oud) enerzijds en zoals van toepassing na voormelde vervanging en na vervanging bij artikel 50 van de wet van 30
december 1992, met uitwerking op 1 juli
1993 krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 april1993, B.S., 9 juni
1993 (= nieuw) anderzijds) van de wet van
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (B.S., 1 april
1987, err., B.S., 6 augustus 1987, hierna afgekort: "de wet van 27 februari 1987"), de
artikelen 4 eerste lid (zoals voor wat de bedragen betreft herhaaldelijk gewijzigd), 6
(zoals vervangen bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 april1993, 1.c.), 6bis
(zoals ingevoegd bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 14 april 1993, l.c.), 8,
21 eerste lid 1 o en 30 (zoals van toepassing voor zijn vervanging bij artikel 18 van
het koninklijk besluit van 14 april1993, l.c.
(= oud) enerzijds en zoals van toepassing na
voormelde vervanging (= nieuw) anderzijds) van het koninklijk besluit van 6 juli
1987 betreffende de inkomensvervangende
tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (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, hierna afgekort:
het koninklijk besluit van 6 juli 1987);

doordat het bestreden arrest het hager
beroep van eiser niet gegrond verklaart en,
met bevestiging van het vonnis van de
arbeidsrechtbank, zij het op andere granden, voor recht zegt dat de bestreden
ambtshalve beslissing van eiser dd. 10 juni
1996 met ingang van 1 juli 1993 nietig is
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en zulks op grand van de hiernavolgende
overwegingen : "De vraag stelt zich bijgevolg of (eiser) in zijn beslissing van 10 juni
1996 kon overgaan tot een ambtshalve herziening op 30 juni 1993; Algemeen wordt
aangenomen dat de bepalingen van een
nieuwe wet van toepassing zijn op de situaties die zich voordoen na het in voege
treden van deze wet (art. 2 B.W.); Volgens
dit beginsel moet de nieuwe wet worden
toegepast op de gevolgen van situaties die
geregeld werden onder de oude wet, voor
zover dergelijke toepassing reeds onherroepelijk vastgelegde rechten niet aantast (... ) of de nieuwe wet is onmiddellijk
van toepassing op de toekomstige gevolgen van situaties ontstaan onder de oude
wet, zeker wanneer de wetgeving de openbare orde raakt (... ); De rechter dient een
nieuwe wet zo nodig toe te passen zelfs
wanneer (eiser) geen melding hiervan heeft
gemaakt (... ); Bij beslissing van (eiser) van
23 september 1993 werd, in aansluiting op
de aanvraag van (verweerder) van 29 januari 1993 om een inkomensvervangende
tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming, met ingang van 1 februari 1993 een tegemoetkoming ten bedrage van (... ) toegekend; Er werd
aangenomen dat (verweerder) aanspraak
maakt op de inkomensvervangende tegemoetkoming; (... ) Ondanks het feit dat deze
beslissing werd genomen op 23 september 1993 heeft (eiser) geen rekening gehouden met de gewijzigde berekening van
de tegemoetkomingen, zoals deze werd geregeld met ingang van 1 juli 1993 na het in
werking treden van art. 50 W. 30.12.1992
(... ) tengevolge art. 1 K.B. 14.4.1993 (... )en
van de artikelen 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 30 K.B.
14.4.1993 (... ); Tegen deze beslissing werd
beroep aangetekend door (verweerder) bij
de Arbeidsrechtbank te Leuven, doch enkel met betrekking tot de weigering van
toekenning van de integratietegemoetkoming; In deze procedure werd
geen betwisting gevoerd omtrent de in aanmerking genomen of te nemen bestaansmiddelen; Hieruit wordt besloten dat het
recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming, zoals berekend en toegekend
in deze beslissing van 23 september 1993,
op dat ogenblik definitief was vastgesteld
ten voordele van (verweerder); Wanneer
tengevolge het tussengekomen vonnis van
de Arbeidsrechtbank van 12 maart 1996
aanspraak ontstaat op de integratietegemoetkoming categorie 1, diende deze
door (eiser) te worden berekend en toegekend op basis van de wetgeving van kracht
v66r de doorgevoerde wetswijzigingen met
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uitwerking met ingang van 1 juli 1993;
Zelfs in het geval de wetswijziging overeenkomstig art. 21, 1° K.B. 6.7.1987 aanleiding had kunnen geven tot een ambtshalve herziening op 1 juli 1993, daar deze
wijziging de afscha:ffing, de vermindering of
de niet-betaling van de tegemoetkoming tot
gevolg kan hebben wegens de toepassing
van nieuwe tabellen voor de omzetting van
kapitalen of afkoopwaarden in een lijfrente (. .. ), kon deze in de beslissing van 10
juni 1996 met ingang van 1 juli 1993 niet
worden doorgevoerd daar de inkomensvervangende tegemoetkoming op dat ogenblik reeds definitief overeenkomstig de oude
regeling was vastgesteld (. .. ); De berekening van de integratietegemoetkoming was
in deze omstandigheden noodzakelijk onderworpen aan de wettelijke bepalingen die
de reeds definitief toegekende inkomensvervangende tegemoetkoming beheersten; Het verder onderzoek naar de toekenning van de integratietegemoetkoming
tengevolge het vonnis van 12 maart 1996
kon niet onder een andere wettelijke regeling worden gevoerd; ten onrechte werd
door (eiser) bijgevolg overgegaan tot een
ambtshalve herziening op 30 juni 1993 in
zijn beslissing van 10 juni 1996; Deze beslissing dient te worden vernietigd; Terecht maakt (verweerder) verder aanspraak
op de tegemoetkoming ten bedrage van
68.933 Fr., zoals deze werd toegekend bij de
niet betwiste beslissing van 10 juni 1996;
(. .. ) Het in rekening gebrachte be drag van
268.172 Fr. bevat 266.392 Fr., zijnde de
ziekte- en invaliditeitsuitkering op jaarbasis op het ogenblik van 1 februari 1993, en
1.780 Fr., berekend op het bedrag van
780.000 Fr. overeenkomstig art. 30 K.B.
6.7.1987, van toepassing op 1.2.1993 (. .. )";

terwijl, overeenkomstig artikel 2 § 1 van
de wet van 27 februari 1987 de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de gehandicapte van ten minste eenentwintig jaar en ten hoogste
vijfenzestig jaar, van wie is vastgesteld dat
zijn lichanielijke of psychische toestand zijn
verdienvermogen heeft verminderd; overeenkomstig artikel 2 § 2 van diezelfde wet
de integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de gehandicapte van ten minste eenentwintig jaar en ten hoogste vijfenzestig jaar van wie een gebrek aan of
vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld; het recht op, respectievelijk het bedrag van de tegemoetkomingen, eveneens
afhankelijk is van het vervullen van een
aantal voorwaarden, onder meer met betrekking tot de gezinssituatie "alleenstaande dan wel samenwonende" (artikel 6
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van voormelde wet) en het inkomen van de
gehandicapte, van zijn echtgenoot of van de
persoon met wie hij een huishouden vormt
(artikel 7 van voormelde wet) evenals het
bedrag dat de gehandicapte ontvangt of
waarop hij aanspraak kan maken uit
hoofde van uitkeringen die zijn grond vinden in een beperking van het verdienvermogen of op sociale uitkeringen betreffende de ziekte en invaliditeit, de
werkloosheid, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de gezinsbijslagen, enz ... in
welke geval de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt geweigerd ofverminderd (artikel 13 van voormelde wet); artikel 8 van voormelde wet onder meer
bepaalt dat de tegemoetkomingen worden toegekend op aanvraag en dat een
nieuwe aanvraag mag worden ingediend
wanneer zich volgens de aanvrager wijzigingen voordoen welke de toekenning of
verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen; krachtens artikel 10 van voormelde wet de Minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of de door
hem gemachtigde ambtenaren beslissen
over de aanvragen om tegemoetkomingen (eerste lid), zij de toegekende tegemoetkomingen ambtshalve of op aanvraag
van de gehandicapte kunnen herzien
(tweede lid), de tegemoetkomingen zonder nader onderzoek geweigerd mogen worden als voldoende elementen voorhanden
zijn waaruit duidelijk blijkt dat de aanvrager niet de voorwaarden vervult om de
tegemoetkomingen te bekomen (derde lid)
en de Koning bepaalt volgens welke regels de beslissingen na aanvraag of van
ambtswege kunnen worden herzien (vierde
lid); Uit het geheel van deze bepalingen, en
in het bijzonder uit voornoemd artikel 10
blijkt dat de beslissing van eiser om een tegemoetkoming toe te kennen, geen verkregen recht doet ontstaan ten voordele van de
rechthebbende; deze enkel aanspraak mag
maken op deze uitkeringen zolang hij blijft
voldoen aan alle toekenningsvoorwaarden;
eiser immers geenszins de wettelijke bevoegdheid bezit om aan een aanvrager van
tegemoetkomingen een blijvende en definitieve hoedanigheid van rechthebbende te
verlenen; Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser, gelet op de aanvraag
van verweerder om een inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming dd. 29 januari 1993, op 23
september 1993 een beslissing had getroffen waarbij aan verweerder, met toepassing van (oud) artikel13 van de wet van 27
februari 1987, een inkomensvervangende
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tegemoetkoming werd toegekend met ingang van 1 februari 1993 en dat verweerder geen beroep tegen de beslissing op dit
punt had aangetekend doch louter voor wat
de weigering van zijn integratietegemoetkoming betrof; dat eiser op 10 juni
1996 een beslissing tot ambtshalve herziening in de zin van hoger vermeld artikel 10
van de wet van 27 februari 1987 had getroffen tot weigering van verweerders recht
op een inkomensvervangende tegemoetkoming in toepassing van (nieuw) artikel13
van de wet van 27 februari 1987 en de
toepassingsbepaling van artikel 13 zoals
vervat in artikel 30 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, en meer bepaald ingevolge de vervanging van dit artikel 30 bij
artikel 18 van het koninklijk besluit van 14
april 1993, zoals krachtens artikel 25 van
dat koninklijk besluit van 14 april1993 in
werking getreden op 1 juli 1993; Artikel13
van de wet van 27 februari 1987 in zijn
nieuwe vorm met name bepaalt dat de
inkomensvervangende uitkering wordt geweigerd ofverminderd, indien de gehandicapte krachtens een andere Belgische of
een buitenlandse wetgeving of krachtens
regelen van toepassing op het personeel van
een volkenrechtelijk instelling aanspraak
heeft op uitkeringen die hun grond vinden (. .. ) op sociale uitkeringen betreffende
de ziekte en invaliditeit (. .. ) (artikel 13 § 1
eerste lid, 1°), met dien verstande dat wanneer het bedrag van die uitkeringen lager is dan dat van de in de wet van 27 februari 1987 bedoelde tegemoetkomingen, de
gehandicapte die aan de in de artikelen 2
tot 8 bepaalde voorwaarden voldoet, recht
heeft op het verschil en de Koning bepaalt
hoe die andere uitkeringen worden aangerekend (artikel 13 § 1 tweede lid); Artikel
30 in het bijzonder § 2 van het koninklijk
besluit van 6 juli 1987 in uitvoering hiervan sinds zijn vervanging bij artikel 18 van
het koninklijk besluit van 14 april1993 met
ingang op 1 juli 1993 bepaalt dat dergelijke uitkering wordt aangerekend op de
wijze zoals bij die bepaling omschreven en
met inachtname van een tabel zoals opgenomen in het nieuwe artikel 30 ("(ingeval) een uitkering, bedoeld in artikel13, §
1, van de wet, werd uitgekeerd onder de
vorm van een kapitaal of afkoopwaarde,
wordt zijn tegenwaarde in periodieke uitkering in aanmerking genomen ten belope van de lijfrente die bekomen wordt uit
hun omzetting tegen het procent dat in de
onderstaande tabel is vermeld tegenover de
voile leeftijd van de verkrijger op de datum van het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de uitkering"); Overeenkomstig
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artikel2 van het Burgerlijk Wetboek en het
algemeen rechtsbeginsel van het nietterugwerken van wetten een nieuwe wet
niet enkel van toepassing is op de toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, doch ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane
toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor
zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; Uit de hoger aangehaalde
bepalingen inzake de toekenningsvoorwaarden van de tegemoetkomingen aan gehandicapten, zowel in hun oude als in hun
nieuwe vorm zoals weergegeven in het middel, en in het bijzonder uit artikel13 van
de wet van 27 februari 1987 inzake de
inkomensvervangende tegemoetkoming,
niet blijkt dat het recht op een dergelijke
tegemoetkoming onveranderlijk zou zijn
doch integendeel dat, gelet op de ambtshalve herzieningsmogelijkheid krachtens
artikel10 van de wet van 27 februari 1987,
dit recht te allen tijde kan worden herzien, wanneer de betrokkene niet langer
aile toekenningsvoorwaarden vervult; dat
daarbij op een eerder getroffen en door betrokkene in rechte niet aangevochten beslissing wordt teruggekomen inherent is
aan deze herzieningsprocedure en het principe bevestigt dat een tegemoetkoming niet
definitief en onherroepelijk wordt toegekend; Het arrest enerzijds stelt dat "(ondanks) het feit dat deze (lees : de eerste) beslissing werd genomen op 23 september
1993 (. .. ) (eiser) geen rekening (heeft) gehouden met de gewijzigde berekening van
de tegemoetkoming, zoals deze werd geregeld met ingang van 1 juli 1993 na het in
werking treden van art. 50 W. 30.12.1992
tengevolge art. 1 K.B. 14.4.1993" (p. 10 arrest) en zodoende impliciet doch zeker te
kennen geeft dat eiser bij die eerste beslissing dd. 23 september 1993, waarbij de
inkomensvervangende tegemoetkoming in
toepassing van de oude wetsbepaling werd
toegekend, ten onrechte geen rekening
heeft gehouden met de nieuwe wetsbepaling die vanaf zijn inwerkingtreding op 1
juli 1993 ook op de situatie van verweerder van toepassing was; Het arrest evenwei besluit dat het "recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming, zoals berekend en toegekend in deze beslissing van
23 september 1993, op dat ogenblik definitiefwas vastgesteld ten voordele van (verweerder)" op grond van de overwegingen
dat "(tegen) deze beslissing (. .. ) beroep
(werd) aangetekend door (verweerder) bij
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de Arbeidsrechtbank te Leuven, doch enkel met betrekking tot de weigering
van toekenning van de integratietegemoetkoming (... )" en dat "(in) deze procedure( ... ) geen betwisting (werd) gevoerd
omtrent de in aanmerking genomen of te
nemen bestaansmiddelen" (pp. 10-11 arrest); Het arrest vervolgens, op grond van
de overweging dat "de inkomensvervangende tegemoetkoming op dat ogenblik (lees : 10 juni 1996, zijnde het moment van de herziening) reeds definitief
overeenkomstig de oude regeling was vastgesteld", oordeelt dat de herziening in de
beslissing van 10 juni 1996 met ingang van
1 juli 1993 niet kon worden doorgevoerd,
"(zelfs) in het geval de wetswijziging overeenkomstig artikel211o K.B. 6.7.1987 aanleiding had kunnen geven tot een ambtshalve herziening op 1 juli 1993, daar deze
wijziging de afschaffing, de vermindering of
de niet-betaling van de tegemoetkoming tot
gevolg kan hebben wegens de toepassing
van nieuwe tabellen voor de omzetting van
kapitalen of afkoopwaarden in een lijfrente" (p. 11 arrest); Het arrest zodoende te
kennen geeft dat de beslissing tot toekenning van een tegemoetkoming, in casu een
inkomensvervangende tegemoetkoming,
een onherroepelijk vastgesteld recht in
hoofde van de betrokkene uitmaakt, en om
die reden de toepassing van een nieuwe wet
in het kader van een herzieningsprocedure
conform artikelen 10 van de wet van 27 februari 1987 en 21, 1o van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 uitsluit; Het arrest besluit dat "(de) berekening van de
integratietegemoetkoming (... ) in deze omstandigheden noodzakelijk onderworpen
(was) aan de wettelijke bepalingen die de
reeds definitief toegekende inkomensvervangende tegemoetkoming beheersten" en dat "(het) verder onderzoek naar de
toekenning van
de integratietegemoetkoming tengevolge het vonnis van
12 maart 1996 ( ... ) niet onder een andere
wettelijke regeling (kon) worden gevoerd"
(p. 11 arrest) en dat "(verweerder) (terecht) verder aanspraak (maakt) op de tegemoetkoming ten bedrage van 68.933 Fr.,
zoals deze werd toegekend bij de niet betwiste beslissing van 10 juni 1996" waarbij de ziekte- en invaliditeitsuitkering in rekening was gebracht "overeenkomstig
artikel30 K.B. 6.7.1987, van toepassing op
1.2.1993 (p. 12 arrest);

10 juni 1996 niet wettig was getroffen op
grond van de nieuwe artikelen 7 en 13 van
de wet van 27 februari 1987 en 30 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1987 zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14
april1993 en in werking getreden op 1 juli
1993; het arrest, in de mate dat het in die
zin oordeelt op grond van de overweging
dat de inkomensvervangende tegemoetkoming ingevolge een eerdere niet aangevochten beslissing van eiser dd. 23 september 1993, reeds als een definitief
vastgesteld recht aan verweerder was toegekend, de artikelen 1, 2, 6, 7, 8, 10 en 13
van de wet van 27 februari 1987 en de artikelen 6, 6bis, 8, 21 eerste lid 1o en 30 van
het koninklijk besluit heeft miskend, daar
een beslissing tot toekenning van een dergelijke tegemoetkoming geen definitiefvastgesteld recht in hoofde van de aanvrager
oplevert, doch overeenkomstig voornoemd
artikel 10 van de wet van 27 februari 1987
en 21 eerste lid, 1o van het koninklijk besluit, steeds ambtshalve herzien kan worden, onder meer in geval van een wetswijziging; het arrest ten slotte, in de mate dat
het op grond van een onjuiste toepassing
van artikel 2 van het B.W. en het algemeen rechtsbeginsel inzake nietretroactiviteit van de wet oordeelt dat de
berekening van zowel de integratietegemoetkoming als de inkomensvervangende tegemoetkoming onderworpen
zijn aan de oude bepalingen van artikelen 7 en 13 van de wet van 27 februari
1987 en 30 van het koninklijk besluit, deze
bepalingen in hun oude vorm, d.w.z. van
v66r hun vervanging ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering op 1 juli 1993, ten onrechte heeft toepasselijk verklaard en mitsdien niet naar
recht is verantwoord :

Overwegende dat een nieuwe wet in
de regel niet enkel van toepassing is
op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden die
zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet
aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten;

zodat het arrest, de artikelen 2 van het
Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit van de
wet heeft geschonden door aan te nemen
dat de herzieningsbeslissing van eiser dd.

Overwegende dat artikel 13 van de
wet van 27 februari 1987 werd gewijzigd bij a~tikel 50 van de wet van 30
december 11992; dat die wijziging, die
op 1 juli 1993 in werking is getreden,
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de weigering of de vermindering van
de inkomensvervangende tegemoetkoming aan de gehandicapte tot gevolg kan hebben indien de gehandicapte aanspraak heeft op uitkeringen
die hun grond vinden in een beperking van het verdienvermogen of op
sociale uitkeringen betreffende de
ziekte en invaliditeit, de werkloosheid, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de gezinsbijslagen, de rust- en
overlevingspensioenen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
Overwegende dat artikel 30 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1987, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van
14 april1993, met inwerkingtreding
op 1 juli 1993, de tabel inhoudt ter berekening van de in aanmerking te nemen lijfrente ingeval de uitkering, bedoeld in voormeld artikel 13 van de
wet van 27 februari 1987, uitgekeerd
wordt onder de vorm van een kapitaal of afkoopwaarde;
Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat de bedoelde wijzigingen onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding ervan moesten worden
toegepast;
Overwegende dat het aan de gehandicapte toegekende recht op een
inkomensvervangende tegemoetkoming niet onherroepelijk of onveranderlijk is; dat immers, krachtens artikel 10, tweede en vierde lid, van de
wet van 27 februari 1987, de minister of de door hem gemachtigde ambtenaren de aan de gehandicapte toegekende tegemoetkomingen volgens
door de Koning vastgestelde regels
ambtshalve kunnen herzien;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser bij de beslissing van 23
september 1993 tot toekenning van
een inkomensvervangende tegemoetkoming aan verweerder "geen rekening heeft gehouden met de gewijzigde berekening van de tegemoetkomingen, zoals deze werd geregeld
met ingang van 1 juli 1993 na het
inwerking treden van artikel 50
w. 30.12.1992";
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Dat het arrest oordeelt dat eiser bij
beslissing van 10 juni 1996 geen herziening van voormelde beslissing overeenkomstig artikel21 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 kon
doorvoeren vanaf 1 juli 1993 op grond
van de vanaf die datum nieuwe toe te
pass en bepalingen "daar de inkomensvervangende tegemoetkoming op dat
ogenblik reeds definitief overeenkomstig de oude regeling was vastgesteld";
Overwegende dat het arrest op
grond hiervan de herzieningsbeslissing
van 10 juni 1996 vernietigt en aldus
de voormelde wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Antwerpen.
27 september 1999 - 3• kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Boes, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. Simont.
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3• KAMER - 27 september 1999
1° MINDERVALIDEN

INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING -ANDERE
UITKERINGEN SAMENLOOP - GEZINSBIJSLAG- VERMINDERING- WEIGERING.

2o MINDERVALIDEN

INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING- VERMINDERING - GEZINSBIJSLAG - AANSPRAAKGERECHTIGDE - GEVOLG.

1o De inkomensvervangende tegemoetko-

ming voor gehandicapten kan worden geweigerd of verminderd indien de gehandicapte aanspraak heeft op uitkeringen
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die hun grand vinden in een beperking
van het verdienvermogen of op sociale uitkeringen betreffende de gezinsbijslagen
(1). (Art. 13, § 1, eerste lid, 1", Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen, gew. bij
wet 30 dec. 1992.)
2° De gehandicapte is op de gezinsbijslag

aanspraakgerechtigd wanneer hij zelf
rechthebbende is en de gezinsbijslag te zijnen behoeve wordt uitbetaald; de omstandigheid dat in dat geval de vergoeding aan de moeder van de gehandicapte
wordt uitbetaald, doet geen afbreuk aan
de aanspraak van de gehandicapte op de
gezinsbijslag. (Art. 13, § 1, eerste lid, 1o,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen,
gew. bij wet 30 december 1992.)
(BELGISCHE STAAT T. VERVECKEN)
ARREST

(A.R. S.98.0135.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 13, inzonderheid §
1, lid 1, 1 o van de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (zoals vervangen bij wet van
30 december 1992), van de artikelen 47,
4 7bis, 51, 56bis, inzonderheid § 1, 56septies, 63, 68 en 69, inzonderheid § 1, lid 1,
van de gecoiirdineerde wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag
voor loonarbeiders (63 in zijn versie v66r de
wijziging bij wetten van 27/2/1987 en 29/
12/1990 en in die oude versie nog steeds
van toepassing voor gehandicapten die op
datum van 117/1987 ten minste 21 jaar oud
waren, dit krachtens de artikelen 27 wet
27/2/1987 en 95 wet 29/12/1990), van de artikelen 1, 9, inzonderheid § 1, 15, inzonderheid § 1, 20, inzonderheid § 1 en§ 2, 26,
inzonderheid § 2, 2° en 31, inzonderheid §
1, lid 1, van het koninklijk besluit van 8
april1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen,
en van de artikelen 21 en 23 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming;
(1) Zie Cass., 26 april 1993, A.R. 9646, nr. 200;
3 maart 1997, A.R. S.96.0110.F, nr. 117.
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doordat het bestreden arrest het hoger
beroep van eiser ongegrond verklaart en bij
bevestiging van het eerste vonnis de administratieve beslissingen van eiser vernietigt en voor recht zegt dat verweerster
recht heeft op een inkomensvervangende
tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming categorie IV met ingang van
117/1993 waarbij geen rekening mag gehouden worden met de verhoogde kinderbijslag, en deze beslissing op volgende overwegingen steunt : "1. De vordering voor de
arbeidsrechtbank had als voorwerp : de
twee bestreden administratieve beslissingen, in de mate dat deze de inkomensvervangende tegemoetkoming vanaf
1. 7.1993 verminderde wegens aanrekening
van 59.340 fr. verhoogde kinderbijslag, en
het ingevolge deze vermindering teveel betaalde terugvorderde, teniet te doen, en
voor recht te zeggen dat de tegemoetkomingen met ingang van 1. 7.1993 niet mogen verminderd worden met deze (verhoogde) kinderbijslag. Hoewel ook hierover
geen stukken voorliggen wordt niet betwist dat het dus enkel gaat om het bedrag van de verhoogde kinderbijslag die
voor Marie-Louise Vervecken als
gehandicapte-rechtgevende, wordt uitgekeerd aan haar uitkeringsgerechtigde moeder, mevrouw De Rijdt. Er kan aan de hand
van stukken niet nagegaan worden in
welke regeling in casu deze kinderbijslag
wordt uitgekeerd aan de moeder. 2. In de
huidige stand van de wetgeving inzake
kinderbijslagen voor zelfstandigen ofvoor
werknemers is het duidelijk dat - in de regel - niet het rechtgevend kind bijslagtrekkende is, maar in de regel de moeder
of een andere persoon die het kind opvoedt.
Dit is in dit geval blijkbaar inderdaad de
moeder. 3. Artikell3, § 1, van de wet van
27 februari 1987, zoals het werd gewijzigd door artikel 50 van de wet van 30 december 1992 met uitwerking op 1 juli 1993,
bepaalt : 'De door deze wet ingestelde tegemoetkomingen worden geweigerd ofverminderd indien de gehandicapte krachtens een andere Belgische of buitenlandse
wetgeving aanspraak heeft : 1 o op uitkeringen die hun grond vinden in een beperking van het verdienvermogen of op sociale uitkeringen betreffende de ziekte en
invaliditeit, de werkloosheid, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de gezinsbijslagen, in welk geval de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt geweigerd ofverminderd; 2° op uitkeringen
die hun grond vinden in een gebrek aan of
vermindering van de zelfredzaamheid, in
welk geval de integratietegemoetkoming of
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de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt geweigerd ofverminderd. ". Deze
tekst is duidelijk en niet voor interpretaties vatbaar : de weigering of vermindering van de tegemoetkoming wordt toegepast indien de gehandicapte aanspraak
heeft op een van de vermelde uitkeringen. Aangenomen dat de verhoogde kinderbijslag waarop gehandicapte kinderen
recht geven valt onder de categorieen van
dit artikel, blijft het feit dat in het voorliggend geval niet de gehandicapte mevrouw Vervecken, maar aileen de bijslagtrekkende moeder mevrouw De Rijdt
'hierop aanspraak heeft'. Artikel13, § 1,
van de wet van 27 februari 1987 is dus in
het voorliggend geval niet van toepassing.";

terwijl artikel13, § 1, lid 1, 1o van de wet
van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (zoals
gewijzigd bij wet van 30 december 1992) bepaalt dat "de door deze wet ingestelde tegemoetkomingen worden geweigerd of verminderd indien de gehandicapte krachtens
een andere Belgische of een buitenlandse
wetgeving of krachtens regelen van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke instelling aanspraak heeft : 1o
op uitkeringen die hun grond vinden in een
beperking van het verdienvermogen of op
sociale uitkeringen betreffende (. .. ), de
gezinsbijslagen (. .. ), in welk geval de
inkomensvervangende tegemoetkoming
wordt geweigerd of verminderd" ; voormelde wetsbepaling tot doel heeft de cumulatie de bestrijden van de tegemoetkomingen aan gehandicapten en andere
uitkeringen waarop de gehandicapte wegens zijn handicap aanspraak kan rnaken; onder bedoelde uitkeringen vallen de
gezinsbijslagen die ten gunste van het gehandicapte kind van meer dan 25 jaar oud
- zoals in deze - worden uitgekeerd
krachtens artikel 26, § 2, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van
de zelfstandigen en, krachtens de artikelen 4 7bis en 63 van de gecoordineerde wetten van 19 december 1939 betreffende de
kinderbijslag voor werknemers (63 in zijn
versie v66r de wijziging bij wetten van 27/
10/1987 en 29/12/1990 en in die oude versie nog steeds van toepassing voor gehandicapten die op datum van 1/7/1987 ten
minste 21 jaar oud waren, dit krachtens de
artikelen 27 van de wet van 27/2/1987 en
95 van de wet van 29/12/1990); het biertoe irrelevant is te weten of de gehandicapte "bijslagtrekkende" is in de zin van de
artikelen 1 en 31 van het K.B. van 8 april
1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelf-
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standigen en van de artikelen 68 en 69 van
de gecoordineerde wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor
werknemers; de gehandicapte ouder dan 25
jaar- zoals in deze- immers "aanspraak
heeft" op gezinsbijslag in de zin van artikel 13 van de wet van 27 februari 1987
wanneer de gezinsbijslag ten gunste van
hem wordt uitgekeerd, zelfs al ontvangt hijzelf niet de kinderbij slag; uit de artikelen
15, inzonderheid 1, 20, inzonderheid § 1 en
§ 2, en 26, inzonderheid § 2, 2°, van het
K.B. van 8 april1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen en uit de artikelen 47, 47bis, 51, 56septies en 63 van de
gecoordineerde wetten van 19 december
1963 betreffende de kinderbijslag voor
werknemers duidelijk blijkt dat de "begunstigde" van de gezinsbijslag het gehandicapte kind zelf is; de gehandicapte bovendien in elk geval op de gezinsbijslag
aanspraakgerechtigd is in de zin van artikel 13 van het K.B. van 27 februari 1987
wanneer hij zelf "rechthebbende" is in de
zin van de artikelen 1 en 9, inzonderheid §
1, van het K.B. van 8 april 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen en
van de artikelen 56bis, inzonderheid § 1,
van de gecoordineerde wetten van 19 december 1963 betreffende de kinderbijslag
voor werknemers;
en terwijl het in casu weliswaar vaststaande en onbetwist was dat de verhoogde
kinderbijslag aan verweersters moeder
werd gestort, doch evenzeer vaststaande en
onbetwist was en tevens uit de stukken
waarop uw Hofvermag acht te slaan blijkt,
dat verweerster- op 22/9/1951 geboren en
wees van haar op 23/11/1968 overleden vader Adriaan Vervecken- als rechtgevende
en rechthebbende gehandicapte van meer
dan 25 jaar oud bleef genieten van verhoogde kinderbijslag; het bestreden arrest niet op grond van de enkele vaststelling dat verweersters moeder "bijslagtrekkend" was, kon oordelen dat
verweersters moeder "aanspraak" had op
de verhoogde kinderbijslag en aldus niet op
wettige wijze kon besluiten tot de niettoepasselijkheid van artikel13, § 1 van de
wet van 27 februari 1987 (zoals vervangen bij wet van 30 december 1992), temeer verweerster zelf niet aileen de "begunstigde" was van de kinderbijslag maar
ook rechthebbende;
zodat het bestreden arrest, door te beslissen zoals hogervermeld, alle in het middel aangevoerde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel13, § 1, eerste lid, 1°, van de wet
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van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan de gehandicapten, gewijzigd bij artikel 50 van de wet
van 30 december 1992 met inwerkingtreding op 1 juli 1993, de inkomensvervangende tegemoetkoming kan worden geweigerd of verminderd indien de
gehandicapte aanspraak heeft op uitkeringen die hun grand vinden in een beperking van het verdienvermogen of op
sociale uitkeringen betreffende de gezinsbijslagen;
Overwegende dat, opdat de gehandicapte op de gezinsbijslag aanspraak heeft
zoals bepaald in voormeld artikel13, vereist is dat de gehandicapte zelf rechthebbende is en de gezinsbijslag te zijnen behoeve wordt uitbetaald; dat de omstandigheid dat in dat geval de vergoeding
aan de moeder van de gehandicapte
wordt uitbetaald, geen afbreuk doet aan
de aanspraak van de gehandicapte op de
gezinsbijslag;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat niet betwist is dat "het bedrag van de
verhoogde kinderbijslag (. .. ) voor (verweerster) als gehandicapte-rechtgevende wordt uitgekeerd aan haar uitkeringsgerechtigde moeder"; dat het
oordeelt dat niet verweerster als gehandicapte aanspraak heeft op de gezinsbijslag, maar haar moeder, en op grand
hiervan de anti-cumulatiemaatregel van
artikel13, § 1, eerste lid, 1o, van de wet
van 27 februari 1987 weigert toe te passen; dat het aldus voormelde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het vernietigde arrest; gelet op artikel
1017, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
27 september 1999 - 3 8 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en
Verbist.
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3e KAMER- 27 september 1999

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR) - TAAK
- BEOORDELING- BESTAANSMINIMUM- SAMENWONENDE -ASCENDENT- GESCHILARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID- ALGEMEEN.

2° RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZA·
KEN - SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)
- OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BESTAANSMINIMUM SAMENWOONST- ASCENDENT- GESCHILARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID- ALGEMEEN.

3° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE

ZAKEN - SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)
- OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BESTAANSMINIMUM SAMENWOONST- ASCENDENT- GESCHILARBEIDSRECHTBANK BEVOEGDHEID TOETSING- OMVANG.

4 o BESTAANSMINIMUM -

OPENBARE
CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJNSAMENWOONST- ASCENDENT- GESCHILARBEIDSRECHTBANK - BEVOEGDHEID TOETSING- OMVANG.

5o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR) -BESTAANSMINIMUM- SAMENWOONST -ASCENDENT- GESCHIL- ARBEIDSRECHTBANKTOETSING- OMVANG.

1 o en zo Wanneer het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn het bestaansminimum intrekt op grand dat er
voldoende inkomsten zijn wegens het samenwonen met een ascendent, en de betrokkene dit betwist, ontstaat er een geschil tussen eiser en verweerder over het
recht op het bestaansminimum; de berechting van dit geschil behoort tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank daar
deze kennis neemt van de geschillen
betreffende de toepassing van de wet tot
instelling van het recht op een bestaansminimum, wat betreft de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de
weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de
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desbetreffende wetgeving. (Art. 2, § 1, eerste lid, 4°, en 3, § 1, Bestaansminimumwet; art. 13, § 2, K.B. 30 okt. 1974, gew.
bij K.B. van 21 juni 1990; art. 5SO, so, c,
Ger.W.)
3°, 4° en 5o De arbeidsrechtbank oefent een
toetsing met valle rechtsmacht uit op de
beslissing van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, genomen in toe·
passing van art. 13, § 2, K.B. 30 oktober 1974; mits eerbiediging van het recht
van verdediging en binnen het kader, zoals dit door de partijen is bepaald, wordt
alles wat. onder de beoordelingsbevoegdheid van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn valt met betrekking tot de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling
door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties, aan
de controle van de arbeidsrechtbank onderworpen; het komt dan aan de rechter toe de aangevochten beslissing op haar
wetmatigheid te toetsen, wat hem toelaat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over het recht op
het bestaansminimum; slechts wanneer
een wetsbepaling aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een
discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid toekent omtrent een te
nemen beslissing, de rechter het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn beoordelingsvrijheid niet mag
ontnemen en niet in zijn plaats mag treden (1). (Art. 5SO, so, c, Ger.W.; art. 13,
§ 2, K.B. 30 oktober 1974, gew. bij K.B.
21 juni 1990.)
(O.C.M.W ANTWERPEN T. WYNAKKER)
ARREST

(A.R. S.9S.013S.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
(1) Verge!. Cass., 10juni 1996,A.R. S.95.0114.F,
Bull. en Pas., 1996, I, nr. 227, met cone!. van adv.gen. Leclercq; 2 feb. 1998, A.R. S.97.0099.N, nr.
57; 14 dec. 1998, A.R. S.98.0034.N (ongepubliceerd).
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schending van artikelen 33, tweede lid,
37, 40, 144, 145, 159 van de Grondwet, 1
§ 1, eerste lid, 2, § 3 (zoals vervangen bij
wet van 5 januari 1976), 5, § 1, inzonderheid eerste lid, 7, § 1 (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 november 19SS) en 9,
§ 1 (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit
van 9 november 19SS) van de Wet van 7
augustus 1974 tot instelling van het recht
op een bestaansminimum, 2, 13, § 2 (zoals vervangen bij koninklijk besluit van 21
juni 1990) en 24 van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum, en van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, door bevestiging van het vonnis van 6 maart 1997 van de Arbeidsrechtbank te Antwerp en, de administratieve beslissing van het Bijzonder Comite voor
Sociale Bijstand van 17 juli 1996 vernietigt en verweerder met ingang van 1 juni
1996 gerechtigd verklaart op het bestaansminimum voor sarnenwonenden a rato van
13.670,- frank per maand, met dien verstande dat bij de toekenning van het bestaansminimum in de categorie samenwonende rekening dient gehouden te worden
met de door verweerder zelf verworven bestaansmiddelen in de periode van 5 januari tot en met 5 april199S), op volgende
gronden : "( ... ) De oorspronkelijk bestreden beslissing van het B.C.S.B. herziet een
niet nader aangeduide vroegere
toekenningsbeslissing, die door partijen niet
wordt voorgelegd. Er worden m.b.t. de regelmatigheid van de herzieningsbeslissing
als zodanig geen bezwaren geopperd door
de heer Wijnakker. De betwisting is dus beperkt tot de vraag ofhet O.C.M.W. het bestaansrninimum met recht kon weigeren op
basis van de aanrekening van de inkomsten van de moeder van de heer Wijnakker,
waarmee hij samenwoont. Het O.C.M.W.
stelt dat het krachtens artikel 13, § 2, van
het K.B. van 30 oktober 1974, de discretionaire bevoegdheid heeft om te oordelen dat deze bestaansmiddelen dienen aangerekend, en dat de arbeidsgerechten
dienaangaande geen bevoegdheid of rechtsmacht hebben. (... ) Artikel 5, § 1, van de
BM-wet, voorziet, nate hebben bepaald als
beginsel dat alle bestaansmiddelen van de
personen die aanspraak maken op een bestaansminirnurn in aanmerking moeten genomen worden, dat ook de bestaansmiddelen van andere personen kunnen in
aanmerking genomen worden ( ... ). Artikel 13 van het K.B. van 30 oktober 1974,
gewijzigd door het K.B. van 21 juni 1990,
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werkt deze bevoegdheid uit (... ) Binnen de
grenzen van artikel 13, § 2, oordeelt het
O.C.M.W. of, gelet op de feitelijke omstandigheden en het door de wet beoogde doel,
die mogelijkheid dient te worden benut.
Geen wettelijke bepaling evenwel zegt dat
het hier gaat om een discretionaire bevoegdheid, die exclusief aan het O.C.M.W.
zou toekomen. Krachtens artikel9, § 1, van
de BM-wet, moet het O.C.M.W. "gemotiveerd uitspraak" doen, en krachtens artikel24 van het K.B. van 30 oktober 1974
"elm met redenen omklede beslissing nemen". Deze verplichting is algemeen en
geldt oak voor de beslissingen genomen betreffende de toepassing van artikel13, § 2,
van.het K.B. van 30 oktober 1974, en dus
met name oak betreffende het in aanmerking nemen van de bestaansmiddelen van
de personen waarmee de aanvrager samenwoont. In feite moet men vaststellen
dat de bestreden beslissing van 17.7.1996
dienaangaande geen motivering bevat, en
dit ondanks het feit dat het uitvoerig sociaal verslag van 4. 7.1996, dat aan de beslissing voorafging, nauwkeurig de bijzondere situatie van het gezin uiteenzette.
Artikel10, § 1, van de BM-wet, bepaalt:
(. .. )Oak artikel 580, 8°, Ger. W., is algemeen : (. .. ) Tenslotte dient verwezen naar
artikel 556 Ger. W. : (. .. ) Bijgevolg, geen enkele wettelijke bepaling onttrekt de kennisname van het voorliggende geschil betreffende het in aanmerking nemen van de
bestaansmiddelen van de met betrokkene
samenwonende moeder aan de kennisneming door de arbeidsgerechten, meer bepaald door het Arbeidshof. (. .. ) Het sociaal verslag van 4.7.1996 bevat voldoende
feitelijke elementen betreffende de moeilijke financiele en gezondheidstoestand van
de moeder van (verweerder) om de eerste
rechter toe te laten met reden te oordelen dat haar bestaansmiddelen niet dienden in aanmerking genomen bij de beoordeling van het recht op een bestaansminimum in hoofde van (verweerder). (. .. )"
(arrest pp. 4, 5 en 6);
terwijl overeenkomstig artikel 1, § 1, eerste lid van de Wet van 7 augustus 1974 tot
instelling van het recht op een bestaansminimum, iedere meerderjarige Belg, die
zijn werkelijke verblijfplaats in Belgie heeft
en die geen toereikende bestaansmiddelen heeft, noch in staat is deze hetzij door
eigen inspanningen, hetzij op een andere
marrier te verwerven, recht heeft op een bestaansminimum; Afgezien van artikel2, §
3 van dezelfde wet, overeenkomstig artikel 5, § 1 van deze wet in beginsel alle bestaansmiddelen in aanmerking komen, van
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welke aard en oorsprong oak, waarover de
belanghebbende echtgenoten, de samenwonende persoon of de alleenstaande persoon beschikken; binnen de perken door de
Koning bepaald, de bestaansmiddelen van
de personen met wie de aanvrager samenwoont eveneens in aanmerking kunnen
worden genomen; Overeenkomstig artikel13, § 2 van het koninklijk besluit van
30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum in geval de aanvrager samenwoont
met een of meer meerderjarige ascendenten en/of descendenten van de eerste graad,
het gedeelte van de bestaansmiddelen van
ieder van die personen dat het bij artikel 2,
§ 1, eerste lid, 4 o, van de wet bepaalde bedrag te hoven gaat, in aanmerking kan genomen worden; Overeenkomstig artikel 7,
§ 1, van de genoemde wet van 7 augustus
1974 het bestaansminimum hetzij op aanvraag van de betrokkene, hetzij ambtshalve, wordt toegekend door het bevoegde
openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn; overeenkomstig artikel 2 van het
genoemde koninklijk besluit van 30 oktober 1974 de bevoegde commissie op aanvraag of ambtshalve elk geval onderzoekt
dat vatbaar is om te genieten van de bepalingen van de wet van 7 augustus 197 4;
Aldus aan het openbaar centrum, meer bepaald zijn bevoegde commissie, het recht is
toegekend om, op grand van een feitelijke
beoordeling van elke zaak, te oordelen over
het al dan niet in aanmerking nemen van
de bestaansmiddelen van de meerderjarige ascendent en/of descendent van de eerste graad, bij de beoordeling van het recht
op een bestaansminimum in hoofde van de
aanvrager die met deze ascendenten en/of
descendenten samenwoont; De rechter, gelet op het algemeen rechts beginsel inzake
de scheiding der machten, zoals vervat in
artikelen 33, tweede lid, 37, 40, 144, 145 en
159 van de Grondwet, aan het openbaar
centrum voor maatschappelijke dienstverlening, en meer bepaald aan de bevoegde
commissie, die beoordelingsbevoegdheid
niet mag ontzeggen en niet in zijn plaats
mag treden; het arbeidshof, dat oordeelt dat
de door eiser getroffen beslissing om de bestaansmiddelen van verweerders moeder,
met wie hij samenwoont, in aanmerking te
nemen, niet toegepast moest worden en integendeel beslist deze bestaansmiddelen
niet in acht te nemen en verweerder dienvolgens gerechtigd verklaart op het bestaansminimum, het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten
miskent, en de in het middel aangegeven
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wetsbepalingen schendt; Hieraan geen afbreuk doet de omstandigheid dat de betreffende administratieve beslissing eventueel niet regelmatig zou zijn gemotiveerd;
dit eventueel motiveringsgebrek geen
rechtsmacht aan de rechter verleent om
uitspraak te doen in de plaats van de administratie overheid,

zodat het arbeidshof alle in de aanhef
van het middel vermelde wetsbepalingen en
het algemeen rechtsbeginsel schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 5, § 1, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op
een hestaansminimum, alle bestaansmiddelen waarover de aanvrager van
die uitkering heschikt in de regel in
aanmerking komen; dat eveneens in
aanmerking kunnen worden genamen, hinnen de perken hepaald door
de Koning, de hestaansmiddelen van
de personen met wie de aanvrager samenwoont;
Overwegende dat, krachtens artikel13, § 2, van het koninklijk hesluit
van 30 oktoher 1974 houdende het algemeen reglement hetreffende het hestaansminimum, in geval de aanvrager samenwoont met een of meer
meerderjarige ascendenten en/of descendenten van de eerste graad, het gedeelte van de hestaansmiddelen van
ieder van die personen dat het hij artikel 2, § 1, eerste lid, 4 o, van de wet
hepaalde hedrag te hoven gaat, kan in
aanmerking genomen worden;
Dat het openhaar centrum voor
maatschappelijk welzijn ingevolge die
§ 2 van artikel13, hinnen de daarin
gestelde grenzen, rekening kan houden met de hestaansmiddelen van de
in die hepaling aangewezen personen; dat het openhaar centrum voor
maatschappelijk welzijn hinnen die
grenzen oordeelt of, gelet op de feitelijke omstandigheden en het door de
wet heoogde doel, die mogelijkheid
client te worden henut;
Overwegende · dat, wanneer het
openhaar centrum voor maatschappelijk welzijn het hestaansminimum intrekt op grond dat er voldoende in-
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komsten zijn wegens het samenwonen met een ascendent, en de hetrokkene dit hetwist, er een geschil ontstaat tussen eiser en verweerder over
het recht op het hestaansminimum;
dat de herechting van dit geschil tot de
hevoegdheid van de arheidsrechthank
hehoort daar deze, krachtens artikel
5go, go, c, van het Gerechtlijk Wethoek, kennis neemt van de geschillen hetreffende de toepassing van de
wet tot instelling van het recht op een
hestaansminimum, wat hetreft de geschillen hetreffende de toekenning, de
herziening, de weigering en de terughetaling door de gerechtigde van het
hestaansminimum alsmede hetreffende de toepassing van de administratieve sancties hepaald in de deshetreffende wetgeving;
Overwegende dat de arheidsrechthank, krachtens voormeld artikel5go,
go, c, een toetsing met voile rechtsmacht uitoefent op de heslissing van
het openhaar centrum voor maatschappelijk welzijn; dat, mits eerhiediging van het recht van verdediging
en hinnen het kader, zoals dit door de
partijen is hepaald, alles wat onder de
heoordelingshevoegdheid van het openhaar centrum voor maatschappelijk
welzijn valt met hetrekking tot de toekenning, de herziening, de weigering
en de terughetaling door de gerechtigde van het hestaansminimum alsmede hetreffende de toepassing van de
administratieve sancties, onder de controle van de arheidsrechthank valt; dat
het dan aan de rechter toekomt de
aangevochten heslissing op haar wetmatigheid te toetsen, wat hem toelaat in de heoordeling van de feiten te
treden en uitspraak te doen over het
recht op het hestaansminimum; dat
slechts wanneer een wetshepaling aan
het openhaar centrum voor maatschappelijk welzijn een discretionaire
en onaantasthare heoordelingshevoegdheid toekent omtrent een te
nemen heslissing, de rechter het openhaar centrum voor maatschappelijk
welzijn zijn heoordelingsvrijheid niet
mag ontnemen en niet in zijn plaats
mag treden;
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Overwegende dat geen wetsbepaling aan deze bevoegdheidsregeling afbreuk doet door zulke discretionaire en
onaantastbare beoordelingsbevoegdheid aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn toe te kennen met betrekking tot het in aanmerking nemen van de bestaansmiddelen als bedoeld in artikel13, § 2, van
het koninklijk besluit van 30 oktober 1974; dat dit besluit niet zulke
wetsbepaling uitmaakt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder bij de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van eiser waarbij vanaf 1 juni
1996 geen bestaansminimum meer
wordt toegekend;
Dat het arrest oordeelt dat het
arbeidshof bevoegd is om kennis te nemen van het geschil betreffende het in
aanmerking nemen van de bestaansmiddelen van de met verweerder samenwonende moeder;
Overwegende dat het arrest op
grond van de in het sociaal verslag
vermelde feitelijke gegevens, beslist
dat haar bestaansmiddelen niet in
aanmerking moeten genomen worden bij de beoordeling van het recht op
een bestaansminimum van verweerder;
Dat het arrest zodoende geen van de
aangewezen wetsbepalingen schendt,
noch het algemeen beginsel van de
scheiding van de machten miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 september 1999 - 3e kamer - Voorzitter: de h. Boes, waarnemend voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van mevr.
De Raeve, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Biitzler.
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2e

KAMER-

28 september 1999

1° VREEMDELINGEN -

VASTGEHOUDEN
VREEMDELING- BESLISSING TOT VERWIJDERING- UITVOERING- WEDERRECHTELIJK
VERZET TEGEN DE VERWIJDERING- NIEUWE
BESLISSING TOT VASTHOUDING.

2° VREEMDELINGEN- VASTGEHOUDEN
VREEMDELING - WEDERRECHTELIJK VERZET TEGEN DE VERWIJDERING- NIEUWE BESLISSING TOT VASTHOUDING- AARD.

3° VREEMDELINGEN- VASTGEHOUDEN
VREEMDELING- VERLENGING VAN ZIJNVASTHOUDING BESLISSING VAN HET
ONDERZOEKSGERECHT- CASSATIEBEROEP
TEGEN DIE BESLISSING- NIEUWE BESLISSING TOT VASTHOUDING- GEVOLG.

1o Artikel 74 I 5, § 3, Vreemdelingenwet noch
enige andere wetsbepaling staat eraan in
de weg dat, wanneer de uitvoering van de
verwijdering van een rechtens vastgehouden vreemdeling omwille van zijn wederrechtelijke verzet niet is gebeurd, een
nieuwe beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel7415, § 1 van dezelfde
wet wordtgetroffen (1). (Art. 74/5, §§ 1 en
3, Vreemdelingenwet.)

2° De nieuwe beslissing tot vasthouding die
getroffen wordt lastens een reeds vastgehouden vreemdeling omdat hij zich wederrechtelijk verzet tegen de uitvoering
van zijn verwijdering, vormt een autonome titel van vasthouding, die niet de in
artikel 74 I 5, § 3, Vreemdelingenwet bedoelde verlenging uitmaakt (2). (Art.
74 I 5, §§ 1 en 3, Vreemdelingenwet.)
3° Het cassatieberoep tegen een beslissing
van de kamer van inbeschuldigingstelling die het verzoekschrift tot invrijheidstelling van een vastgehouden vreemdeling verwerpt, heeft geen bestaansreden,
ingevolge het treffen door de minister van
Binnenlandse Zaken overeenkomstig art.
74 I 5, § 1, Vreemdelingenwet van een
nieuwe beslissing tot vasthouding (3).
(Art. 74 en 7415, §§ 1 en 3, Vreemdelingenwet.)
(1) Zie refertes in de conclusie van het O.M.
(2) Zie refertes in de conclusie van het O.M.
(3) Zie refertes in de conclusie van het O.M.
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(SHEHU ALHADAIJ)

De eerste advocaat-generaal du Jardin
heeft in substantie gezegd (4) :
De casuspositie :
De chronologie van de belevenissen van
Shehu vindt men in het dossier van de
rechtspleging terug.
De betrokken vreemdeling trachtte op 28
december 1998, langs het luchthaven van
Zaventem, het Rijk binnen te komen zonder aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. Hij verklaarde zich vluchteling en
werd onmiddellijk bij toepassing van art.
74/5, § 1, 2°, Vreemdelingenwet vastgehouden. Zijn asielaanvraag werd op 15 januari 1999 verworpen.
De dienst vreemdelingenzaken van het
- Ministerie van Binnenlandse Zaken poogde
hem meermaals uit te leiden. Hij verzette
zich telkenmale. Dit noopte de minister tot
verlengingen van zijn vasthouding, bij toepassing van art. 74/5, § 3, Vreemdelingenwet.
Op een bepaald ogenblik was de verlenging van de vasthouding niet meer mogelijk, gelet op de inkorting tot vijf maand van
de administratieve hechtenis,ingevoerd bij
de wet van 29 april1999. De minister nam
toen een nieuwe beslissing tot vasthouding, met verwijzing naar art. 74/5, § 1, 2°,
d.i. dezelfde wettelijke basis als deze van
december 1998. Hij nam zulke beslissing op
2 juli 1999, na een vergeefse poging tot
terugleiding van 25 juni 1999. Op dat moment was de maximumduur van de vasthouding overschreden, en de minister
wachtte niet op de beschikking van de
raadkamer van de correctionele rechtbank van Brussel, door zijn verzoekschrift
van 28 juni 1999 geadieerd "ten einde een
uitspraak te bekomen over de wettigheid
van de verlengingen, zoals bepaald door art.
74 Vreemdelingenwet.
Gelet op die ministeriele beslissing van
2 juli 1999, kon de raadkamer niet anders beslissen dan dat het verzoek tot verlenging van de vasthouding zonder voorwerp was geworden (cfr. beschikking van 6
juli 1999).

*

*

*

(4) Deze aantekeningen hebben aileen betrekking op het probleem van de vasthouding van de
vreemdeling met het oog op zijn terugleiding.

De procedure die tot het huidig cassatieberoep geleid heeft.
'
Het is in het kader van de uitvoering van
de nieuwe beslissing tot vasthou\iing van 2
juli 1999 dat eiser, op 29 juli 1999, een verzoek tot invrijheidstelling heeft ingediend.
Op 5 augustus 1999 werd dit verzoek
door de raadkamer verworpen. De beschikking wees op "de herhaalde weigeringen
van verzoeker om het land te verlaten, zodat zijn huidige aanwezigheid in het Rijk
uitsluitend te wijten is aan zijn persoonlijk gedragingen". Die beschikking werd bij
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel van 20 augustus 1999 bevestigd. Dit arrest is door het huidige cassatieberoep
bestreden.
Te noteren valt dat op 4 augustus 1999,
d.i. een dag v66r voornoemde beschikking
van de raadkamer, de minister, na een laatste poging tot terugleiding, een nieuwe beslissing tot vasthouding bij toepassing van
art. 74/5, § 1, 2° nam, als volgt gemotiveerd: "de aanwezigheid van betrokkene is
(. .. ) volledig toe te schrijven aan zijn persoonlijk gedrag. Volgens vaste rechtspraak
kan (. .. ) zijn vasthouding met het oog op
terugleiding herhaald worden.
De verlenging van de vasthouding, die op
2 juli 1999 een aanvang had genomen, had
ook kunnen worden beslist, maar de minister opteerde niet voor deze oplossing (cfr.
infra).

*

*

*

In zijn cassatieberoep gericht tegen het
arrest van 20 augustus 1999, bekritiseert
eiser wat hij als een praktijk van de dienst
Vreemdelingenzaken bestempelt, - die
reeds aan de kaak werd gesteld tijdens de
voorbereidende werken van voormelde wet
van 29 april1999 (Senaat, 1998-1999-1,
911/4, van 15 december 1998 -, een praktijk die hierop zou neerkomen, ongeacht de
door de wet ingevoerde inkorting van de
duur van de administratieve vrijheidsberoving, tegen de onwillige vreemdeling, na
elke mislukte poging tot uitdrijving, een beslissing tot vasthouding te nemen, die niet
de verlenging is van de vorige, maar een
nieuwe beslissing uitmaakt, die een initiiile termijn van maximum vijf maanden
doet lopen, met het gevolg dat de administratieve hechtenis van de vreemdeling in
feite van onbepaalde duur kan worden.
Eiser verwijt de minister niet zozeer een
nieuwe beslissing tot vasthouding te nemen, wanneer de verlenging niet meer
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mogelijk was, maar over te gaan tot verkapte verlengingen (5).

*

*

*

Deze grief, in zoverre zij tegen een echte
of vermeende ministeriele praktijk gericht is, is als cassatiemiddel niet ontvankelijk. Een cassatiemiddel moet inderdaad tegen een rechterlijke beslissing
gericht zijn.
Blijft evenwel de vraag of de kamer van
inbeschuldigingstelling bij de vaststelling dat "de voorwaarden waaraan de wet
van 15 december 1980 de vrijheidsberoving van een vreemdeling vervuld zijn" om
het verzoek tot invrijheidstelling te verwerpen, een correcte toepassing van de wet
heeft gedaan?
Art. 72 Vreemdelingenwet bepaalt inderdaad dat het onderzoeksgerecht "onderzoekt of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijdering van het
grondgebied in overeenstemming zijn met
de wet, zonder zich te mogen uitspreken
over hun gepastheid".
Dit is een vraag naar de wettigheid van
de vasthouding of van haar verlenging, die
tot de bevoegdheid van het Hof behoort.

*

*

*

Volgens eiser werden geschonden onder meer:
- art. 7 4 Vreemdelingenwet, omdat de
verlenging van de vasthouding niet meer
mogelijk was, de wettelijk voorgeschreven termijn verstreken zijnde, en art. 27
ibid., omdat de vasthouding niet meer strikt
noodzakelijk is voor de uitvoering van de
uitdrijving;
-in het bijzonder art. 74/5, § 1, 2°, ibid.,
omdat eiser zich niet meer in de wettelijke hypothese bevond van een persoon die
aan de grens aankomt en asiel aanvraagt.
Zijn aanvraag was inderdaad sinds 15 januari 1999 verworpen.
Zijn huidige aanhouding zou aldus geen
wettelijke grond meer hebben, omdat die
wettelijke bepaling enkel zou gelden in het
geval waar een vreemdeling probeert het
Koninkrijk binnen te komen en zich als
vluchteling aanmeldt" (memorie p. 3).
-art. 5, § 1, f, E.V.R.M., omdat de vrijheidsberoving onwettig zou zijn.
(5) Lees, bvb., de conclusie voor het hofvan beroep, p. 11 : "in casu is de beslissing van de Dienst
Vreemdelingenzaken in werkelijkheid een onwettige beslissing tot verlenging".

*

*

*

- Het wettelijk systeem, toepasselijk op
het huidige geval van een vreemdeling die
getracht heeft het Rijk binnen te komen,
zonder aan de wettelijke voorwaarden te
voldoen:
- art. 74/5, § 1, 2°, Vreemdelingenwet
voorziet in een veiligheidsmaatregel : de
vasthouding van de vreemdeling die bij zijn
aankomst aan de grens vraagt als vluchteling te worden erkend;
-art. 74/5, § 3, ibid., voorziet in de verlenging van die vasthouding, onder de voorwaarden dat stappen werden genomen en
"met de vereiste zorgvuldigheid" voortgezet om de vreemdeling te verwijderen, en
een effectieve verwijdering binnen een redelijke termijn nog steeds mogelijk is.
De duur van vasthouding en verlenging
wordt door de wet van 29 april 1999 beperkt tot 5 maanden.
- Volgens art. 74 wordt de ministeriele
verlenging door de raadkamer van de correctionele rechtbank naar haar wettigheid getoetst.
De dienst vreemdelingenzaken kan ook
de vreemdeling aan de grens zetten en deze
laatste kan zich tegen deze maatregel verzetten.
De ondervinding leert dat opeenvolgende
verzetten de tijd van de vasthouding doen
lopen, zodat de maximumduur van vijf
maanden bereikt wordt zonder dat de procedure van terugleiding kon worden doorgevoerd (6). De vreemdeling speculeert
hierop om uiteindelijk van de minister, ten
einde raad, zijn invrijheidstelling te bekomen.
Moet de vreemdeling bij het overschrijden van de maximum tijd in vrijheid gesteld worden?
Als men dit aanvaardt, dan aanvaardt
men ook het lamleggen van het wettelijk
systeem van vreemdelingenbeleid.
T.a.v. een vreemdeling die aan de voorwaarden om in Belgie te verblijven, niet
voldoet, maar hetland niet wil verlaten en
zich systematisch tegen zijn terugleiding
verzet, zodat de maximumduur van de
(6) "Le delai maximum de la detention administrative (. .. ) est trop court( ... ) et ne repond done
pas a l'objectif de la detention, notamment l'eloignement effectif du territoire de la personne
concernee" ('Le droit des etrangers', collectief
werk, publicatie van de Facultes Saint Louis, onder de leiding van P. Jadoul en E. Mignon, 1993,
p. 22).
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vasthouiling-verlenging bereikt wordt, zijn
slechts twee oplossingen mogelijk :
1. - de invrijheidstelling, maar redenen van openbare orde ofveiligheid kunnen zich daartegen verzetten;
2. - het nemen van een nieuwe beslissing van vasthouding, die in de wet niet is
voorzien, maar ook niet is uitgesloten.
Deze laatste oplossing wordt door de
rechtspraak van het Hof aanvaard : Cass.,
29 mei 1990, nr. 572; - 30 juli 1993, nr.
320; - 3 oktober 1995, nr. 412; - 18 mei
20 juli 1999,
1999, P.99.0535.N.; P.99.0893.N.;- 31 augustus 1999, nr. 428.

*

*

*

De door de minister genomen beslissing is uiteraard een nieuwe en autonome
beslissing, genomen in nieuwe omstandigheden, en die niet de verlenging van de vorige beslissing kan zijn, vermits wettelijk
... hiervan geen verlenging meer mogelijk is.
De vorige procedure van vasthoudingverlenging heeft haar terminus ad quem bereikt, terwijl, enerzijds, de dienst
vreemdelingenzaken, desgevallend de minister, en, anderzijds, de betrokken vreemdeling, de wettelijke rechtsmiddelen hebben uitgeput, zonder een resultaat te
hebben bereikt : de vreemdeling kan niet
worden teruggeleid; hij verblijft nog steeds
in Belgie en is steeds vastgehouden.
Belangrijk is vast te stellen dat op deze
fase van de procedure de status quo onveranderd is: het gaat steeds om een illegale
aanwezigheid van de vreemdeling, die, door
zijn eigen toedoen en op eigen verantwoordelijkheid, zich in een toestand heeft teruggeplaatst die het treffen van een nieuwe
vasthouding rechtens verantwoordt.
Desbetreffend ondervraagd tijdens de
voorbereidende parlementaire werkzaamheden, heeft de minister van Binnenlandse
Zaken het volgende verklaard : "Indien het
Parlement deze praktijk niet aanvaardt,
kan de Regering haar politiek niet meer
uitvoeren. Ret zou anders al te gemakkelijk zijn zich aan een uitdrijving te onttrekken door handige trues; het zou volstaan zich telkens te verzetten om eens en
voor altijd in vrijheid te blijven in het land.
Dit zou onvermijdelijk tot normvervaging
leiden" (Senaat, 1998-1999, 1 -911/4, p. 4).

*
*
*
zodanig verwarde toestand moet

T.o.v.
men zich refereren aan de economie van het
wettelijk systeem, m.a.w. aan de opzet van
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de wetgever om de doelmatigheid van het
vreemdelingenbeleid te bevorderen.
Er bestaat eensgezindheid over de principiele noodzaak voor de Staat om, om redenen van openbare orde en veiligheid, de
toegang tot en het verblijf van vreemdelingen in Belg"ie te reguleren en te reglementeren, zonder hiervoor afbreuk te doen
aan de erkenning van de vreemdeling als
een volwaardige persoon, drager van rechten en plichten. "A partir du moment ou le
droit au sejour est soumis au droit d' acces au territoire, le ministre peut estimer
que !'interet de l'Etat prime celui de
l'etranger en sejour illegal, sans meconnaitre le principe de proportionnalite"
('Comprendre les statuts et les droits des
etrangers par les textes'' ouvrage collectif de la Collection 'Les indispensables du
droit', Bruylant, 1997, p. 331;- M. De
Kock e.a., 'De nieuwe verblijfsregeling voor
vreemdelingen', Maarten Kluwers- 1982,
p. 23; - Parl.st. : Kamer, 1975-76, nr.
763/1, 5, en Senaat 1974, nr. 307/1, 6;- S.
Sarolea, "La motivation du placement en
detention d'etrangers en situation irreguliere : de la dichotomie legalite - opportunite au controle de la proportionnalite",
J.T., 1997, 165).
Met het wettelijk systeem tracht de wetgever tot een vergelijk te komen tussen :
- enerzijds, de vereisten van de openbare veiligheid, zoals het past bij een wet
van openbare orde,
- anderzijds de bekommering om de
rechten van de mens te vrijwaren, t.a.v. van
hun vrijheid beroofde personen, die de voorwaarden niet vervullen om het Rijk binnen te komen, a fortiori om er te verblijven.
In dit opzicht wordt wettelijk voorzien in :
- een voorlopige vasthouding van administratieve aard,
- een efficient gevolgde administratieve procedure, om het vastlopen van de
dossiers te vermijden,
- een ministeriele controle op de dienst
vreemdelingenzaken; vanaf een bepaalde
fase van de procedure behoort de beslissing de minister persoonlijk toe,
- een gerechtelijke controle, niet van de
gepastheid van de administratieve vasthouding, maar van haar wettigheid,
- een gerechtelijke tussenkomst, wanneer de betrokken vreemdeling zijn invrijheidstelling verzoekt.
Dit systeem, dat de blijk heeft vrij coherent en evenwichtig te zijn, wordt geacht
goed te moeten draaien.
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Dit is evenwel niet het geval, m.i. om
minstens twee redenen :
1. Omdat de bevoegde dienst
vreemdelingenzaken overbelast is, zodat de
dossiers niet tijdig klaar komen.
Maar dit kan nooit een reden zijn om de
wet verkeerd toe te passen.
Dit is de stelling van eiser. Hij bekritiseert het afdrijven van het systeem, in zoverre de vasthouding een verkapte vorm
van verlenging zou zijn geworden.
- 2. Omdat de betrokken vreemdeling
zich systematisch tegen zijn uitleiding kan
verzetten, zodat de maximumduur van de
verlengde vasthouding bijna niet meer te
mijden is, met het gevolg dat de dossiers in
een impasse geraken, en dat de onwillige
vreemdelingen systematisch in vrijheid zouden moeten gesteld worden, zeer tot schade
van de openbare orde en veiligheid.
De vraag kan worden gesteld of dit geen
rechtsmisbruik en/of machtsoverschrijding
oplevert?
Rechtsmisbruik kan ontstaan door de uitoefening van een recht op een wijze die
kennelijk de grenzen te buiten gaat van de
normale uitoefening van dat recht (Cass.,
16 dec 1982, A C. 1982-83, nr. 518).
Een rechtsmisbruik vanwege de vreemdeling die zich systematisch tegen zijn
terugleiding verzet, zodat de uitoefening
van de verwijderingsmaatregel onmogelijk wordt?
Machtsoverschrijding vanwege de dienst
vreemdelingenverkeer, die de hechtenis onbepaald doet duren?
De cruciale vraag is dan of het wettelijk systeem moet worden prijsgegeven aan
de onwil'van een vreemdeling, die - niet
te vergeten vaststaand feit- niet voldoet aan de voorwaarden om in Belgie te
verblijven?
Alleszins mag gezegd worden dat de wet
gemerkt is door een negatief neveneffect
dat het systeem zijn efficientie doet verliezen.
Die toestand waarin tussen twee wegen, die beide grote bezwaren opleveren,
een keuze moet worden gedaan, doet een
waar dilemma ontstaan, dat moet worden opgelost, enerzijds, door de regering in
het kader van haar asielbeleid inzake
vreemdelingen, anderzijds, door het Hof
van Cassatie bij het uitoefenen van zijnwettigheidscontrole van een door een
cassatieberoep bestreden beslissing - en
binnen dit kader alleen.
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Advies van het O.M. over het cassatieberoep:
Wanneer de verwijdering van een vreemdeling nog steeds noodzakelijk blijkt, moet,
voor de uitvoering ervan, de vasthouding
van die vreemdeling wettig mogelijk blijven.
Het is in dit verband belangrijk de nadruk te leggen op de doelstelling van de
vasthouding : "Le placement en detention ne peut etre justifie par la simple irregularite du sejour de l'etranger. La restriction de liberte (est) motivee par le souci
de realiser l'eloignement. (... ) La prolongation de la detention n'est admissible que
s'il est certain qu'un delai plus long permettra effectivement aux demarches
d'aboutir" (8. Sarolea, op.cit., 169 en 170).
De vreemdeling speculeert hierop door
zich systematisch te verzetten tegen zijn
terugleiding, met het opzet de administratieve procedure te dwarsbomen.
Wanneer de vasthouding, desgevallend
met de wettelijke verlengingen, door het
systematisch verzet van de vreemdeling tegen zijn terugleiding in een impasse is geraakt, is, buiten een voor de openbare orde
ongewenste invrijheidstelling, de enige uitweg die het wettelijk vreemdelingenbeleid
niet zou lamleggen : het nemen van een
nieuwe ministeriele beslissing van vasthouding op grond van art. 7415, § 1, 2°, die
aldus een autonome titel van vrijheidsbeneming vormt, en niet de verlenging van
de vorige.
Bij het be.oordelen van de regelmatigheid van het huidig bestreden arrest, dat
betrekking heeft op de beslissing van vasthouding van 2 juli 1999, kan het Hofniet
anders dan vaststellen dat het cassatieberoep zonder voorwerp is geworden ingevolge het bestaan van de nieuwe ministeriele beslissing van vasthouding van 4
augustus 1999, waarvan, overigens, het
Hof, in het kader van zijn huidige saisine,
de wettigheid niet vermag te onderzoeken.
Met de besluitvorming dat het cassatieberoep zonder voorwerp is, zou de kous af
kunnen zijn. Maar het Hof zal er misschien
anders over oordelen, en "het naadje van de
kous willen weten".
Indien het Hof in dat opzicht toch de regelmatigheid van de opsluitingstitel van 2
juli 1999 meent te moeten nagaan, - het
verzoek tot invrijheidstelling van 29 juli
1999 had betrekking op die titel van
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vrijheidsbeneming -,dan zal het Hofvaststellen dat uit de procedurestukken niet
blijkt dat de vasthouding na twee maanden met toepassing van art. 74/5, § 3, verlengd werd! De vasthouding zou, aldus bij
gebrek aan verlenging, niet meer regelmatig zijn.
Wat het Hof wel kan vaststellen, afgezien van een verlenging waarvan er geen
sporen zijn, is dat de minister op 4 augustus 1999, met toepassing van art. 74/5, § 1,
2°, een nieuwe beslissing van vasthouding genomen heeft, waarvan de wettigheid niet aan de controle van het Hof is onderworpen.
Dan nog blijkt, en om dezelfde reden, het
cassatieberoep tegen de beslissing over de
afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling in verband met de titel van opsluiting van 2 juli 1999, zonder voorwerp.
J. du Jardin,
28 september 1999.
ARREST

(A.R. P.99.1322.N)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 20 augustus 1999 gewezen door bet Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat uit de stukken
waarop bet Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat : 1. de gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken op
29 december 1998 heeft beslist dat bet
noodzakelijk was, gelet op artikel 74/5,
§ 1, 2°, Vreemdelingenwet, dat eiser in
een welbepaalde plaats aan de grens
werd vastgehouden om de eventuele
terugdrijving van bet grondgebied te
waarborgen; 2. dat deze beslissing op
23 februari 1999 een eerste maal werd
verlengd, een tweede maal op 2 april
1999 en een derde maal op 15 juni
1999; 3. dat op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel op 11 mei 1999 de
tweede verlenging bevestigde doch op
6 juli 1999 de derde verlenging zonder voorwerp verklaarde om de reden dat de termijn van vijf maanden,
bepaald bij artikel 74/5, § 3, derde lid,
was overschreden; 4. dat de gemachtigde van de minister van Binnen-

;--
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landse Zaken voordien op 2 juli 1999
een nieuwe beslissing had genomen
waarbij, gelet op artikel 74/5, § 1, 2°,
Vreemdelingenwet, eiser in een welbepaalde plaats aan de grens werd
vastgehouden op grond dat hij op 19
januari 1999 en 25 juni 1999 geweigerd had te vertrekken en zijn vasthouding aan hem te wijten was;
Overwegende dat eiser bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 29 juli 1999 zijn invrijheidstelling vroeg;
Dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op
5 augustus 1999 beslist heeft dat eisers verzoek ontvankelijk doch ongegrond was;
Overwegende dat de gemachtigde
van de minister van Binnenlandse Zaken voordien op 4 augustus 1999 nogmaals een nieuwe beslissing nam
waarbij, gelet op artikel 74/5, § 1, 2°,
Vreemdelingenwet, eiser in een welbepaalde plaats aan de grens werd
vastgehouden op grond dat hij op 19
januari 1999, 25 juni 1999 en 3 augustus 1999 geweigerd had te vertrekken en zijn vasthouding aan hem te
wijten was;
Overwegende dat de appelrechters
het boger beroep van eiser zonder
voorwerp verklaren;
Over het middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 149 (oud artikel 97) van de Grondwet, artikel27, artikel51/4, artikel 74/5, § 1, 2°, artikel 74/5,
§ 3, van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die gewijzigd is geworden door de wet van 29 april1999 houdende inkorting van de administratieve
hechtenis van buitenlanders die illegaal op
het Belgisch grondgebied verblijven, en van
artikel 5, § 1, D van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
doordat, het arrest verklaart het hoger
beroep ontvankelijk, doch ongegrond en bevestigt de beschikking waartegen hoger beroep werd aangetekend op grond van de
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volgende motivering: "Overwegende inderdaad dat de motieven vermeld in de bestreden beschikking onverkort blijven gelden; overwegende dat de voorwaarden
waaraan de wet van 15 december 1980 de
vrijheidsberoving van een vreemdeling onderwerpt bijgevolg vervuld zijn; overwegende dat, integendeel met wat de vreemdeling aanvoert, de regeling van het
taalgebruik voorzien in artikel51/4 van de
wet van 15 december 1980 niet bij analogie toepasselijk is op de procedure tot vrijheidsberoving bepaald in artikel 74/5 van
dezelfde wet";

terwijl dat, eerste onderdeel, de bestreden akte antwoordt niet op de conclusies
van eiser waarin hij de motivatie van de beslissing van de raadkamer aanviel waar
deze oordeelde dat de wijziging van de wet
van 29 april 1999 die de administratieve
hechtenis van een vreemdeling op vijf
maanden bracht, tot doel had de traagheid van de administratie in het terugdrijven van een vreemdeling te berispen. Dat
in zijn conclusies, eiser de aandacht van de
Kamer van Inbeschuldigingstelling trok op
de debatten die hebben plaatsgevonden in
het Parlement tijdens het uitwerken van de
wet van 29 april 1999. Dat eiser namelijk verschillende passages uit deze debatten citeerde waarin duidelijk het doel van
de wet uiteengezet werd, zijnde een hechtenis die strikt in de tijd dient beperkt te
worden; dat tijdens deze debatten, verschillende sprekers op de praktijken van de
dienst Vreemdelingenzaken hun kritiek
geuit hebben, bestaande uit het brengen
van een persoon naar de grens en daarna
indien hij weigert vrijwillig te vertrekken, te komen tot een nieuwe initiele termijn. Dat er benadrukt werd dat de voortzetting van deze praktijken zou kunnen
leiden tot een hechtenis van onbepaalde
duur, wat de fundamentele rechten van de
mens schendt. Dat de aangevochten beslissing niet heeft geantwoord op dit argument dat in de besluiten werd uiteengezet en op die manier de artikelen 149 (oud
artikel 97) van de Grondwet en artikel 74/5
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, die gewijzigd is geworden
door de wet van 29 april 1999 houdende inkorting van de administratieve hechtenis
van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven, schendt,
tweede onderdeel, artikel51/4 van de wet
van 15 december 1980 bepaalt de taal van
de procedure in de asiehnaterie. Dat dit ar-
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tikel bepaalt dat eens de taal gekozen is, zij
niet meer mag veranderd worden. Dat de
beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats, genomen bij toepassing van artikel 74/5, § 1,
van dezelfde wet, een beslissing uitmaakt
die verwant is aan de procedure van onderzoek van asielaanvraag. Dat bijgevolg,
het gebruik van de taal in een beslissing tot
vasthouding in een welbepaalde aan de
grens gelegen plaats, valt onder de regeling van artikel 5114 van de wet van 15 december 1980. Dat in casu, de beslissing tot
vasthouding genom en werd in het N ederlands terwijl de asielprocedure in het Frans
gedaan werd. Dat de door de wet van 15
december 1980 te interpreteren in de zin
dat artikel 51/4 (zich) niet van toepassing is op artikel 74/5, het aangevallen arrest de bepaling weergegeven in dit middel schendt;

derde onderdeel, artikel 74/5 van de wet
van 15 december 1980 enkel geldt in het
geval wanneer een vreemdeling probeert
het Koninkrijk binnen te komen en zich als
vluchteling aanmeldt aan de grens. Dat in
casu, op het ogenblik wanneer de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde
aan de grens gelegen plaats werd genomen, eiser zijn aanvraag tot asiel was verworpen en hij geen nieuwe aanvraag had
ingediend. Dat de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats van eiser geen wettelijke basis had (schending van artikel 74/5, § 1, 2°,
van de wet van 15 december 1980);
vierde onderdeel, artikel 27 van de wet
van 15 december 1980 bepaalt dat een
vreemdeling die geen gevolg heeft gegeven aan een bevel om het grondgebied te
verlaten, met dwang kan geleid naar de
grens of ingescheept worden en dat hij kan
opgesloten worden voor de tijd die strikt
noodzakelijk is voor de uitvoering van de
maatregel. Dat, bovendien artikel 74/5, § 3,
gewijzigd door de wet van 29 april1999, bepaalt dat de totale duur van opsluiting van
de vreemdeling in een welbepaalde aan de
grens gelegen plaats nooit meer dan vijf
maanden mag bedragen. Dat, de wet betre:ffende de duur van de opsluiting een
dubbele termijn heeft, te weten de tijd die
strict noodzakelijk is voor de uitvoering van
de maatregel met een absoluut maximum
van vijf maanden. Dat in casu, de duur van
de administratieve opsluiting meer dan negen maanden overschrijdt, zodat op dit
punt het aangevallen arrest de bepalingen van artikel27 en 74/5, § 3, van de wet
van 15 december 1980 schendt;
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vijfde onderdeel, artikel 27 van de wet
van 15 december 1980 de Belgische autoriteiten toelaat om dwang uit te oefenen bij
de repatriering van een vreemdeling. Dat
in casu, de administratie geen enkele
dwang heeft uitgevoerd, terwijl zij hiertoe de mogelijkheid had (schending van artikel27 van de wet van 15 december 1980);
zesde onderdeel, artikel5, § 1, f) van het
EVRM voorziet dat een persoon enkel van
zijn vrijheid mag worden beroofd langs wettelijke weg en indien het gaat om een arrestatie of een regelmatige opsluiting van
een persoon tegen wie een uitwijzingsprocedure hangende is; dat volgens de
rechtspraak van het Europees Hofvan de
rechten van de mens (arrest Engel van 8
juni 1976 en arrest Winterwerp van 24 oktober 1979) de notie vrijheid dient ge'interpreteerd te worden in de algemene zin,
zijnde de vrijheid van een individu om te
komen en te gaan zoals hij wenst. Dat het
leiden van een individu naar een vliegtuig niet valt onder deze notie van vrijheid in de zin van artikel 5 van het EVRM
daar hij niet de mogelijkheid heeft gehad
om te komen en te gaan zoals hij wenst.
Dat in casu, de opsluiting van eiser met het
oog op zijn terugdrijving niet heeft plaatsgevonden via de wettelijke wegen daar de
termijn van opsluiting van vijf maanden
verstreken is zodat de aangevochten beslissing de bepalingen en de algemene principes aangehaald in dit middel schendt :

Wat het vierde, het vijfde en het
zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel
74/5, § 1, Vreemdelingenwet, in een
welbepaalde plaats, gesitueerd in het
grensgebied, mag worden vastgehouden, in afwachting van de machtiging om in het rijk toegelaten te worden of van zijn terugdrijving van het
grondgebied :
1 o de vreemdeling die met toepassing van de bepalingen van deze wet,
door de met grenscontrole belaste overheden kan worden teruggedreven;
2° de vreemdeling die tracht het rijk
binnen te komen zonder aan de voorwaarden, gesteld door artikel 2, te voldoen, die zich vluchteling verklaart en
aan de grens vraagt als dusdanig erkend te worden;
Dat § 3 van voornoemd artikel bepaalt:

1179

"de duur van de vasthouding in een
welbepaalde aan de grens gelegen
plaats mag twee maanden niet te hoven gaan. De minister of zijn gemachtigde mag echter de vasthouding van
de in § 1 bedoelde vreemdeling telkens met een periode van twee maanden verlengen :
1o indien ten aanzien van de vreemdeling een uitvoerbare maatregel van
terugdrijving werd genomen, eeri uitvoerbare beslissing tot weigering van
toegang tot het grondgebied of een uitvoerbare bevestigende beslissing tot
weigering van toegang tot het grondgebied;
2° en indien de nodige stappen om
de vreemdeling te verwijderen werden genomen binnen de zeven werkdagen vanaf de beslissing of de maatregel bedoeld in 1o, wanneer zij
worden voortgezet met de vereiste
zorgvuldigheid en de effectieve verwijdering van deze laatste binnen een
redelijke termijn nag steeds mogelijk is.
Na een verlenging kan de in het vorige lid bedoelde beslissing enkel door
de minister genomen worden.
De totale duur van de vasthouding
mag nooit vijf maanden te hoven gaan.
In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de
openbare orde of de nationale veiligheid, kan de vasthouding van de
vreemdeling, na het verstrijken van de
termijn bedoeld in vorig lid, telkens
verlengd worden met een maand, zonder dat de totale duur van de vasthouding daardoor evenwel meer dan
acht maanden mag bedragen";
Overwegende dat de vermelde wetsbepaling noch enige andere eraan in
de weg staat dat, wanneer de uitvoering van de verwijdering van de rechtens vastgehouden vreemdeling omwille van zijn wederrechtelijk verzet
niet is gebeurd, een nieuwe beslissing overeenkomstig artikel 74/5, § 1,
Vreemdelingenwet, wordt getroffen;
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Overwegende dat deze beslissing
niet een in het artikel 74/5, § 3, bedoelde verlenging doch een autonome
titel van vasthouding vormt;
Dat de rechter binnen de grenzen
van het voor hem gebrachte beroep
slechts het bestaan doch niet de wettigheid van een na de beroepen beslissing tussengekomen nieuwe beslissing vermag te onderzoeken, en de
rechtspleging door deze nieuwe beslissing haar bestaansreden verliest;
Dat, ten gevolge van de beslissing
van 4 augustus 1999 van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken, het cassatieberoep geen
bestaansreden heeft;
Om die redenen, ongeacht de overige onderdelen van het middel, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal- Advocaat : mr. J.M.
Picard, C. Denis en K. Roelandts, Brussel.

Nr. 488
2e KAMER - 28 september 1999

STEDENBOUW-

BOUWVERGUNNINGVERNIETIGING VAN BOUWVERGUNNING- GEVOLG.

De vernietiging van een bouwvergunning bij
arrest van de Raad van State plaatst de
aanvrager terug in de toestand waarin hij
zich bevond na de indiening van zijn aanvraag, maar v66r de behandeling ervan
door de overheid. (Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, artt. 44 en 64.)

(DE TAEY E.A. T. DE BUYSSCHER)
ARREST

(A.R. P.97.0304.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 januari 1997 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering:
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 44 en 64 van
de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw (thans de artikelen 42 en 66
van het decreet van de Vlaamse raad betreffende de ruimtelijke ordening, gecoordineerd op 22 oktober 1996) en van artikel14 van de bij K.B. van 12 januari 1973
gecoordineerde wetten op de Raad van
State,
doordat de appfdrechters in het bestreden arrest, op strafrechtelijk gebied, de eisers tot cassatie veroordelen voor het misdrijf van het zonder voorafgaande
schriftelijke en uitdrukkelijke bouwvergunning instandhouden van een gebouw,
grotendeels gebouwd overeenkomstig de
bouwvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente Lede op 16 april 1986, na de vernietiging van de vergunning bij arrest nr.
42.635 van 22 april1993 van de Raad van
State, met de volgende overwegingen "In
weerwil van hetgeen de beklaagden in conclusies aanvoeren is het Hofvan oordeel
over voldoende gegevens te beschikken om
ten gronde te beslissen. De vereiste van een
goede rechtsbedeling verzet zich tegen een
verder uitstel: de behandeling van de publieke vordering zou in het gedrang komen. Met de beklaagden wordt aanvaard
dat, gelet op de vernietiging door de Raad
van State van de bouwvergunning verleend ingevolge de aanvraag van 1 februari
1986, over de aanvraag nog niet definitief is beslist : meer bepaald is de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van
Oost-Vlaanderen thans gevat door een beroep van de aanvrager Hector De Taey tegen een zgn. stilzwijgende weigering. Dit
brengt evenwel geenszins mee dat het Hof
zou dienen te wachten tot wanneer over de
aanvraag definitief zal zijn beslist. De beslissing over deze bouwaanvraag wordt immers niet tegen de beklaagden aangevoerd
en, zoals hierna verder uiteengezet, brengt
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een eventuele inwilliging van de aanvraag
in de toekomst, weze het nog zo dat deze
administratiefrechtelijk geacht zal worden in de plaats te komen van de beslissing van 16 april 1986, niet mede dat beklaagden over een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning
beschikten in de zin van artikel 44 van
voormelde wet van 29 maart 1962, hierna
de Stedebouwwet genoemd, voor het instandhouden van het bouwwerk nader omschreven in de verbeterde telastlegging in
de periode waarop de tenlastelegging betrekking heeft; (. .. ) Als instrument van
rechtshandhaving is het strafrecht functioneel en juridisch relatief autonoom. Aan
voormelde vaststelling wordt dan ook geen
afbreuk gedaan door het feit dat
administratiefrechtelijk wordt aangenomen dat, zo alsnog een bouwvergunning
zou worden verleend ingevolge de aanvraag van 1 februari 1986, deze, anders dan
het geval is met een regularisatievergunning, geacht wordt bij wijze van retroactief rechtsherstel in de plaats te komen van vernietigde vergunning van 16
april 1986. Zoals wordt onderlijnd door de
vereiste dat het gaat om een 'voorafgaande'
vergunning, beoogt de wetgever ook strafbaar te stellen het vooruitlopen op een al
dan niet retroactieve administratieve beslissing nopens de vergunningsaanvraag,
waarvan dan nog verondersteld wordt dat
zij gunstig zal zijn";
terwijl, de vernietiging van een bouwvergunning door de Raad van State meebrengt dat de zaken worden teruggezet in
de toestand waarin zij zich bevonden na indiening van de bouwvergunningsaanvraag,
maar v66r de behandeling ervan door de
overheid, en de beslissing na het hernieuwd
onderzoek omtrent de vergunningsaanvraag met terugwerkende kracht in de
plaats treedt van de vernietigde vergunning, zodat, zolang er omtrent de
bouwvergunningsaanvraag geen definitieve administratieve beslissing in laatste aanleg is genomen, de appelrechters
niet konden vaststellen dat de eisers tot
cassatie het bouwwerk, opgetrokken overeenkomstig de door de Raad van State vernietigde bouwvergunning, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke
vergunning instandhouden, en hen daarvoor evenmin konden veroordelen :

aanvraag, maar v66r de behandeling
ervan door de overheid;
Dat het vooruitzicht dat na de vernietiging alsnog een bouwvergunning
zou kunnen worden verleend, hieraan geen afbreuk doet;
Overwegende dat de appelrechters
door uit de vernietiging van de bouwvergunning bij arrest van de Raad van
State af te leiden dat de eisers over
geen bouwvergunning beschikken, het
gezag van gewijsde van dat arrest eerbiedigen;
Overwegende dat de appelrechters
die de eisers veroordelen omdat zij na
het vernietigingsarrest van de Raad
van State en zonder bouwvergunning,
wederrechtelijk een gebouw instandhouden, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat de vernietiging
van een bouwvergunning bij arrest
van de Raad van State de aanvrager
terugplaatst in de toestand waarin hij
zich bevond na de indiening van zijn

2° MISDRIJF- 'IDEREKENBAARHEID- NA-

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
28 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
J. Nijs, Dendermonde; J. Blancke, Leuven.
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1° WEGVERKEER -

ALLERLEI- REGLEMENT OP DE TECHNISCHE EISEN VOOR VOERTUIGEN- VOERTUIG BEZIGEN OP DE OPENBARE WEG- BEGRIP.

TUURLIJKE PERSONEN- REGLEMENT OP DE
TECHNISCHE EISEN VOOR VOERTUIGEN VOERTUIG BEZIGEN OP DE OPENBARE WEGBE GRIP.
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1 o en 2° Het wettelijk begrip een voertuig
bezigen op de openbare weg betekent niet
alleen het besturen van een voertuig maar
eveneens het gebruik van een voertuig tot
economische doeleinden door de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan.
(Art. 26, § 1, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en
veiligheidstoebehoren moeten voldoen.)

(VERELST)

ARREST

(A.R. P.97.0347.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 februari 1997 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Gelet op het namens eiser ingediende verzoekschrift, waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat de appelrechters
eiser veroordelen wegens het op de
openbare weg bezigen van een voertuig en een sleep die overladen waren (artikelen 18, § 1, 21, § 1, 26, § 1,
en 81 van het koninklijk besluit van
15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens,
hun onderdelen en veiligheidstoebehoren moeten voldoen, en artikel4 van de gelijknamige wet van 21
juni 1985);
Overwegende dat eiser in conclusie voor de appelrechters aanvoerde
dat alleen de chauffeur, als bestuurder van het voertuig, dit ''bezigde" in
de wettelijke zin, en als enige ter
plaatse overlading van dit voertuig kon
voorkomen; dat hijzelf, als opdrachtgever, slechts als burgerrechtelijk aansprakelijk persoon voor zijn werknemer kon worden vervolgd;

Nr. 489

Overwegende dat het be grip "een
voertuig bezigen op de openbare weg'
bedoeld in het vermelde artikel 26,
§ 1, niet alleen betekent het besturen van een voertuig maar eveneens
het gebruik van een voertuig tot economische doeleinden door de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat het vervoer werd verricht door een werknemer van eiser
"en het in casu niet aanneembaar
wordt gemaakt dat de bestuurder buiten het gezag om van (eiser), overladen heeft";
Dat zij voorts oordelen "dat de wetgever, door het strafbaar stellen van de
overlading duidelijk diegene wenste te
treffen· die nagelaten heeft, alhoewel
hij daartoe gehouden was, de nodige
maatregelen te nemen teneinde de naleving van de wettelijke voorschriften te verzekeren", alsook "dat niet
wordt betwist dat de betrokken lading in opdracht van (eiser) werd vervoerd en hij bijgevolg strafrechtelijk
aansprakelijk is";
Dat zij met hun motieven de beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 september 1999- 2 6 kamer- vvorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal- Advocaat : mr. L. Sol,
Turnhout.
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ter staat desomtrent duidelijkheid na
te streven, wat te dezen gebeurde door
het horen onder eed van de verbalisanten ter terechtzitting;

WEGVERKEER-

WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN -ARTIKEL 62- VASTSTEL·
LING VAN OVERTREDING- PROCES-VERBAAL
- VERMELDINGEN.

Geen wetsbepaling staat eraan in de weg
dat de verbalisant zijn technische of andere vaststellingen bij wijze van aankruising, invulling, schrapping of doorhaling van voorgedrukte vermeldingen op
het proces-verbaal zou acteren. (Art. 62
Wegverkeerswet.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. I.
Grauls, Hasselt.

(VAN DINGENEN)
ARREST

(A.R. P.97 .0498.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 maart 1997 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie, waarvan een door de griffier van het Hofvoor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
1. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de telastlegging C (besturen van een autovoertuig in staat van dronkenschap):
Over het derde onderdeel van het
vierde middel :
Overwegende dat geen wetsbepaling eraan in de weg staat dat de verbalisant zijn technische of andere vaststellingen bij wijze van aankruising,
invulling, schrapping of doorhaling van
voorgedrukte vermeldingen op het
proces-verbaal zou acteren;
Dat aan wegens verkeersovertredingen opgestelde processen-verbaal
een bijzondere bewijswaarde is verbonden, namelijk tot bewijs van het tegendeel;
Dat, wanneer omtrent de vaststellingen van de verbalisanten enige onduidelijkheid bestaat, het aan de rech-
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VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VOORWAARDE- CONTRAINDICATIES - BEOORDELING DOOR DE COMMISSIE.

De commissie beoordeelt soeverein, op grond
van de feitelijke gegevens die ze vermeldt,
of enige door de wet bepaalde tegenaanwijzing tegen de voorwaardelijke invrijheidstelling bestaat. (Art. 2, 2° en 3°, van
de wet van 5 maart 1998 betre:ffende de
voorwaardelijke invrijheidstelling en tot
wijziging van de wet van 9 april1930 tot
bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van
1 juli 1964.)
(O.M. T. SPITAELS)
ARREST

(A.R. P.99.1344.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 7 september 1999
gewezen door de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling van
het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel;
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Gelet op de door eiser ingedien~e
memorie waarvan een door de gnffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over de grieven :
Overwegende dat de Commissie met
eenparigheid beslist tot de voorwaardelijke invrijheidstelling van verweerder omdat is voldaan aan alle wettelijke voorwaarden bepaald in artikel 2,
2o en 3o van de wet van 5 maart 1998
betreffe~de de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet
van 9 april 1930 tot bescherming van
de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964;
Overwegende dat artikel 2, 3°, van
de vermelde wet als voorwaarde voor
de voorwaardelijke invrijheidstelling
stelt dat er geen contra-indicaties mogen bestaan die een ernstig risico inhouden voor de maatschappij of die er
redelijkerwijze aan in de weg staan
dat de voorwaarden voor de sociale
rei:ntegratie van de veroordeelde worden vervuld; dat de wetsbepaling eraan toevoegt dat deze tegenaanwijzingen betrekking hebben op: a) de
mogelijkheid tot reclassering van de
veroordeelde; b) de persoonlijkheid van
de veroordeelde; c) het gedrag van de
veroordeelde tijdens de detentie; d) het
risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten; e) de houding van de veroordeelde tegenover de slachtoffers van
de strafbare feiten waarvoor hij werd
veroordeeld;
Dat de grieven in zoverre ze aanvoeren dat er contra-indicaties bestaan tegen de voorwaardelijke invrijheidstelling van verweerder, opkomen
tegen de beoordeling van feiten door de
commissie of het onderzoek ervan het
Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk
zijn;
Overwegende dat de commissie onderzoekt of enige - door de wet bepaalde- tegenaanwijzing tegen de
voorlopige invrijheidstelling van ver-
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weerder bestaat en op grond van de
feitelijke gegevens die ze vermeldt, oordeelt : "Kortom, mits het opleggen van
een belangrijk aantal zeer specifieke
voorwaarden die door (verweerder)
strikt moeten worden nageleefd, meent
de Commissie niet dat er contraindicaties bestaan die een ernstig risico inhouden voor de maatschappij of
die redelijkerwijze in de weg staan dat
de voorwaarden voor de sociale rei:ntegratie van de veroordeelde worden
vervuld";
Overwegende dat de brief van 14
juli 1999 van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg v.z.w. te Geraardsbergen vermeldt : "Hierbij bevestig ik D dater een begeleiding kan
opgestart worden vanuit onze dienst.
Deze begeleiding zal met een frequentie van 1 x per maand en indien wenselijk 2 maal per maand doorgaan.
Een eerstvolgende afspraak is gepland
op maandag 9 augustus 1999 om 13 u
30." (stuk 18); dat de Commissie met
de overweging van hun op 7 september 1999 genomen beslissing "Vandaar de reeds opgestarte begeleiding
door het Centrum voor Levens- en
Gezinsvragen te Geraardsbergen, die
bij vrijlating intensief en op langere
termijn moet worden verder gezet" van
de vermelde brief een uitlegging geeft
die met de bewoordingen ervan niet
onverenigbaar is en derhalve de bewijskracht ervan niet miskennen;
Dat de grieven niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantit\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
28 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Geltjkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal.
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ze KAMER- 29 september 1999
1o STRAF -

ALLERLEI- VEROORDELINGWEIGERING VAN DE OPSCHORTING VAN DE
UITSPRAAK- MOTIVERING.

2° STRAF -

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - GEEN MOTIVERING CASSATIE- OMVANG.

3° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- VEROORDELINGWEIGERING VAN DE OPSCHORTING VAN DE
UITSPRAAK- GEVOLGEN.

1o De weigering van de correctionele recht-

bank, die in hager beroep uitspraak doet,
om de opschorting van de uitspraak toe
te staan moet met redenen omkleed worden (1). (Art. 3, derde lid, Probatiewet,
gewijzigd bij de wet 10 feb. 1994 tot wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de
probatie.)

zo en 3°

De opschorting van de uitspraak
van de veroordeling is een maatregel die
een weerslag heeft op die veroordeling, zodat de onwettigheid van de beslissing

(1) Zie Cass., 6 dec. 1995, A.R. P.95.0691.F, nr.
530.
Art. 3, vierde lid, Probatiewet, bepaalt dat "de
beslissing waarbij de opschorting en, in voorkomend geval, de probatie wordt toegestaan of geweigerd, moet met redenen omkleed zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 195 van het
Wetboek van Strafvordering".
In het tweede lid bepaalt laatstgenoemd artikel dat elk veroordelend vonnis de redenen moet
vermelden waarom de rechter een dergelijke straf
of maatregel uitspreekt, alsook de strafinaat voor
elke uitgesproken straf of maatregel moet vermelden.
Art. 195, derde lid, Sv., bepaalt evenwel dat
''het tweede lid 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".
In onderhavig arrest oordeelt het Hof dat de
bijzondere motiveringsplicht geldt voor de rechtbank die in hager beroep uitspraak doet, teneinde haar weigering om de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling toe te staan aan de
beklaagde, die hierom in zijn ter terechtzitting
neergelegde conclusie had verzocht, met redenen te omkleden.
R.L.

1185

m.b.t. de opschorting de vernietiging van
de veroordeling zelf meebrengt (2). (Art.
3 Probatiewet.)
(DETHIER E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0374.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 4 februari 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
tegen eiseres wegens de telastlegging
C ingestelde strafvordering en op de
tegen eiser wegens de telastleggingen E en H ingestelde strafvordering :
Overwegende dat het bestreden vonnis de eisers vrijspreekt;
Overwegende dat de voorzieningen, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
tegen de eisers wegens de overige telastleggingen ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie, de beslissing waarbij de
opschorting van de uitspraak van de
veroordeling bevolen of geweigerd
wordt, overeenkomstig artikel195 van
het Wetboek van Strafvordering met
redenen moet worden omkleed;
Overwegende dat de eisers in de
conclusies die zij op de terechtzitting
van 7 januari 1999 van de correctionele rechtbank hebben neergelegd,
subsidiair de gewone opschorting van
de uitspraak van de veroordeling hebben gevorderd;
(2) Zie noot 1.
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Overwegende dat de rechtbank haar
beslissing om de opschorting niet toe
te staan, met geen enkele reden heeft
omkleed;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
Overwegende dat die onwettigheid
de vernietiging meebrengt van de veroordeling van beide eisers;
Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
overige gedeelte van het eerste middel en evenmin van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder
verwijzing, vernietigt het bestreden
vonnis, in zoverre het eiseres wegens
de telastleggingen A, B enD, en eiser wegens de telastleggingen F, G en
I veroordeelt; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt elke eiser in de helft van de kosten van zijn
voorziening; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting houdende
in hager beroep.
29 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaalAdvocaat: mr. P. Thomas, Verviers.
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RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN
GEWIJSDE - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- W.A.M.-VERZEKERINGTUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR- VEROORDELING VAN DE VERZEKERDE, BEKLAAGDE
- BESLISSING GEMEEN EN TEGENSTELBAAR
AAN DE VERZEKERAAR VERKLAARD- HOGER

Nr. 493

BEROEP VAN DE VERZEKERAAR ALLEEN- GE·
VOLGEN.

Wanneer alleen de verzekeraar hager beroep instelt, heeft de beslissing waarbij hij
samen met de verzekerde t.a.v. de burgerlijke partij of de burgerlijke partijen is
veroordeeld, jegens hem geen gezag van
gewijsde; het feit dat die beslissing hem
niet tegenstelbaar is, geldt zowel t.a.v. de
benadeelde persoon als van de verzekerde (1).
(SPORTELLI E.A. T. MENON!)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0624.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 16 maart 1999 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. Op de voorziening van Gerome
Sportelli:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing, waarbij de strafvordering, met betrekking tot de telastleggingen E tot H, door verjaring
vervallen wordt verklaard;
Overwegende dat de voorziening, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij hij wegens de telastleggingen A tot D veroordeeld wordt :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van de naamloze vennootschap AG 1824 :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over het
aansprakelijkheidsbeginsel :
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 172 en 202 van het Wetboek
van Strafvordering en miskenning van de
(1) Cass., 4 dec. 1996,A.R. P.96.0007.F, nr. 482.
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regels betreffende de devolutieve kracht van
het hoger beroep in strafzaken,
doordat de appelrechters het beroepen
vonnis, waarbij de beklaagde S ... en eiseres hoofdelijk veroordeeld worden om aan
verweerster qualitate qua een provisionele schadevergoeding van een frank te betalen wegens de door het slachtoffer Trouillet Lise geleden schade, bevestigen, op
grond: "dat (de beklaagde s ... ) geen beroep heeft ingesteld tegen het vonnis ... dat
... het vonnis van de politierechtbank, wat
het burgerlijk gedeelte betreft, te zijnen
aanzien een eindvonnis (is); dat de verzekeringsmaatschappij haar eis handhaaft
dat de rechtbank eerst uitspraak zou doen
volgens het gemeen recht inzake aansprakelijkheid, waarbij zij evenwel erop wijst
dat de slachtoffers volledig vergoed zullen kunnen worden op grond van artikel
29bis van de wet van 21 november 1989;
dat de wegens de fout van de beklaagde S ...
ingestelde burgerlijke rechtsvordering niet
meer aanhangig is bij deze rechtbank ... ";
terwijl, wanneer aileen de verzekeraar
hoger beroep instelt, de beslissing waarbij hij samen met de verzekerde ten aanzien van de burgerlijke partij is veroordeeld, jegens hem geen gezag van gewijsde
heeft, zodat zij hem niet meer kan worden tegengeworpen, en die niettegenstelbaarheid zowel geldt ten aanzien van de verzekerde als ten aanzien van
de benadeelde; ook al heeft de verzekerde
S ... geen hoger beroep ingesteld, de appelrechters op het hoger beroep van de verzekeraar, tegen wie verweerster zich eveneens burgerlijke partij had gesteld,
kennisgenomen hadden van de burgerlijke rechtsvordering, die gegrond was op de
aan de verzekerde ten laste gelegde misdrijven; de verzekeraar bijgevolg het recht
had om, ongeacht de toepassing van artikel 29bis van de wet van 21 november
1989, de aansprakelijkheid van de beklaagde te betwisten voor de rechtbank in
hoger beroep; de appelrechters, nu zij oordelen dat de wegens de fout van de beklaagde S. ingestelde burgerlijke rechtsvordering niet meer bij hen aanhangig is en
eiseres op die grond het recht ontzeggen om
zich te beroepen op een fout van het slachtoffer Trouillet, die in verband staat met de
schade, de devolutieve kracht van het hoger beroep van de verzekeraar miskend
hebben (miskenning van de procesregels en
schending van de in de aanhefvan het middel aangegeven wetsbepalingen):

Overwegende dat, wanneer aileen de
verzekeraar hager beroep instelt, de
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beslissing waarbij hij samen met de
verzekerde ten aanzien van de burgerlijke partij is veroordeeld, jegens
hem geen gezag van gewijsde heeft, zodat zij hem niet kan worden tegengeworpen, en die niet-tegenstelbaarheid
zowel geldt ten aanzien van de burgerlijke partij als ten aanzien van de
verzekerde;
Overwegende dat de politierechtbank, die eiseres en haar verzekerde
Gerome Sportelli hoofdelijk jegens verweerster, burgerlijke partij, veroordeeld heeft, aileen de verzekerde aansprakelijk heeft gesteld voor de schade
ten gevolge van het ongeval, en elke
fout aan de zijde van het slachtoffer
Lise Trouillet heeft uitgesloten;
Overwegende dat zowel eiseres als
het openbaar ministerie hager beroep
hebben ingesteld tegen het door die
rechtbank gewezen vonnis;
Overwegende dat de appelrechters,
nu zij de beroepen beslissing bevestigen op grand, onder meer, dat "de wegens een fout van de beklaagde
Gerome Sportelli ingestelde burgerlijke rechtsvordering niet meer bij deze
rechtbank aanhangig is" en "dat de
rechtbank in deze stand van het geding geen uitspraak dient te doen over
de mate waarin het slachtoffer aansprakelijk moet worden verklaard (. .. )",
de devolutieve kracht van het hager
beroep van eiseres miskennen;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over de schade :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan
over het aansprakelijkheidsbeginsel,
de vernietiging meebrengt van de beslissing over de schade, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door verweerster
tegen eiseres ingestelde burgerlijke
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rechtsvordering; verwerpt de voorziening van eiser; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in de
kosten van zijn voorziening en verweerster in de kosten van de voorziening van eiseres; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hoei, zitting houdende
in hoger beroep.
29 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.

Nr. 494

2e

KAMER -

29 september 1999

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- RAADKAMER- DOSSIER NEERGELEGD TER GRIFFIEWAARSCHUWING- REGELMATIGHEID.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEKSGERECHT- EERLIJK
PROCES.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- RAADKAMER- DOSSIER NEERGELEGD TER GRIFFIETERMIJN- RECHT VAN VERDEDIGING.

4 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3- ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- DOSSIER
NEERGELEGD TER GRIFFIE - TERMIJN VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING DRAAGWIJDTE.

so

ARBITRAGEHOF
PREJUDICIELE
VRAAG- HOF VAN CASSATIE- ONDERZOEK IN
STRAFZAKEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- VOORLOPIGE HECHTENIS -MEDEVERDACHTE- VERPLICHTING OM EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN- GRENZEN.

Nr. 494

1o De kamer van inbeschuldigingstelling

van het hof van beroep die vaststelt dat
de verdachte woon- noch verblijfplaats in
Belgie had en dat de verdachte de onderzoeksrechter erop gewezen had dat zijn
adres in het buitenland niet zijn verblijfplaats maar wel zijn woonplaats was, en
dienvolgens oordeelt dat de in art. 127,
zesde lid, Sv. bedoelde waarschuwing bij
ter post aangetekende brief op voornoemd
adres regelmatig aan de verdachte ter
kennis is gebracht, verantwoordt zijn beslissing naar recht. (Art. 127, zesde lid,
Sv.)

2° De onderzoeksgerechten zijn alleen gebonden door het bepaalde in art. 6
E. VR.M., in zoverre de niet-naleving van
die bepaling, voor de aanhangigmaking
bij de bodemrechter, het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang
kan brengen (1).
3° en 4 o Aangezien de verdachte reeds over
drie dagen beschikte om kennis te nemen van het dossier en om, met toepassing van art. 127, derde tot vijfde lid, Sv.,
te verzoeken om aanvullende daden van
onderzoek te verrichten, en aangezien hij
over meer dan een maand beschikte om
van het dossier kennis te nemen alvorens voor de kamer van inbeschuldigingstelling te verschijnen, kan uit het feit alleen dat het dossier hem, met toepassing
van art. 127, zesde lid, van voornoemd
wetboek, pas drie dagen v66r de terechtzitting van de raadkamer ter beschikking is gesteld, nu een medeverdachte zich
in voorlopige hechtenis bevond, geen miskenning van zijn recht van verdediging
worden afgeleid (2).

so

Wanneer in dezelfde zaak, en met name
op grand van dezelfde telastleggingen, tegen een verdachte, eiser tot cassatie, en tegen een medeverdachte in voorlopige
hechtenis, tegelijkertijd vervolgingen worden ingesteld, kan het Hof aan het
Arbitragehof geen prejudiciele vraag stellen, aangezien het noodzakelijk is om
laatstgenoemde na zijn verwijzing naar
een vonnisgerecht snel te berechten en om
dat rechtscollege, met het oog op een goede

(1) Zie Cass., 14 april1999, A.R. P.99.0483.F,
nr. 208; Cass., 28 april1999, A.R. P.99.315.F, nr.
246.
(2) Zie Cass., 15 juli 1997, A.R. P97.0939.N, nr.
315.

=-_--,----ceo-,-----~-=--=-=-=--=-=-=
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rechtsbedeling, als het de vervolgingen samenhangend acht, toe te laten door een en
hetzelfde vonnis daarover uitspraak te
doen (3).
(VANHOOFF)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1228.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juli 1999 gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het eerste middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 127, zesde lid, van het Wetboek
van StrafVordering, wanneer het onderzoek volledig is, de griffier de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advocaten per faxpost of bij
een ter post aangetekende brief in
kennis stelt dat het dossier op de griffie in origineel of in kopie ter beschikking ligt;
Overwegende dat het hof van beroep vastgesteld heeft, enerzijds, dat
eiser woon- noch verblijfplaats had in
Belgie en, anderzijds, dat hij bij zijn
verhoor door de onderzoeksrechter op
16 september 1998 zijn adres in het
Groothertogdom Luxemburg had aangegeven als zijnde niet zijn verblijfplaats maar wel zijn woonplaats;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het oordeelt dat de bij artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde waarschuwing bij
ter post aangetekende brief, op voornoemd adres regelmatig aan eiser ter
kennis is gebracht, zijn beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen
(3) Zie vorige noot.

1189

over de gegrondheid van een strafVervolging, in de regel, niet onderworpen zijn aan het bepaalde in artikel 6
van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden; dat het anders
zou zijn, _indien door de nietinachtneming van vereisten van die
bepaling, v66r de aanhangigmaking
van de zaak bij de feitenrechter, het
eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te komen;
Overwegende dat uit het feit aileen
dat het dossier, met toepassing van artikel127, zesde lid, van het Wetboek
van Strafvordering, pas drie dagen
v66r de terechtzitting aan eiser ter beschikking is gesteld, nu een medeverdachte zich in voorlopige hechtenis bevond, geen schending van zijn recht
van verdediging kan worden afgeleid,
aangezien eiser reeds over drie dagen had beschikt om inzage te nemen
van het dossier en om, met toepassing van artikel 127, derde tot vijfde
lid, van voornoemd wetboek, te verzoeken om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, en hij daarenboven over meer dan een maand
had beschikt om van het dossier kennis te nemen alvorens voor de kamer
van inbeschuldigingstelling te verschijnen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat artikel127 van
het Wetboek van Strafvordering, teneinde de verdachten toe te laten van
het dossier inzage te nemen en er kopie van op te vragen en teneinde de
burgerlijke partijen toe te laten voornoemd dossier te raadplegen alvorens te verschijnen voor de raadkamer, die de rechtspleging moet regelen,
een termijn van ten minste vijftien dagen vaststelt, wanneer de verdachten zich niet in voorlopige hechtenis
bevinden, en die termijn tot drie dagen terugbrengt wanneer een van de
verdachten zich in voorlopige hechtenis bevindt;
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Overwegende dat eiser betoogt dat
die bepaling artikellO van de Grondwet schendt, in zoverre ze, zonder
enige objectieve of redelijke grandslag, een onderscheid in behandeling
invoert al naargelang niet gehechte
verdachten die zich in dezelfde situatie bevinden, vervolgd worden in een
zaak waarin zich aldan niet een andere verdachte in voorlopige hechtenis bevindt; dat hij verzoekt om twee
vragen aan het Arbitragehof te stellen;
Overwegende dat, wanneer in dezelfde zaak, en met name op grond
van dezelfde telastleggingen, tegen eiser en tegen een medeverdachte in
voorlopige hechtenis, tegelijkertijd vervolgingen worden ingesteld, het Hof de
bovengenoemde prejudiciele vraag niet
aan hetArbitragehofkan stellen, aangezien het noodzakelijk is om laatstgenoemde na zijn verwijzing naar het
vonnisgerecht snel te berechten en om
dat rechtscollege, met het oog op een
goede rechtsbedeling, als het de vervolgingen samenhangend acht, toe te
laten door een en hetzelfde vonnis
daarover uitspraak te doen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

Nr. 495

2o VOORLOPIGE HECHTENIS -

ALGEMEEN- ONDERZOEKSGERECHT- GEZAG VAN
GEWIJSDE.

3o ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS - GEZAG VAN GEWIJSDE.

4 o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HAND-

HAVING- INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGTOCHT- BEGRIP.

5o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- REDELIJKE TERMIJN- BE GRIP.

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN- BEGRIP.

7o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HAND-

HAVING- MOTIVERING- VERMOEDEN VAN
ONSCHULD.

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.2- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- MOTIVERING- VERMOEDEN VAN
ONSCHULD.

go VOORLOPIGE HECHTENIS

-HAND-

HAVING- MOTIVERING- WETTIGHEID.

1o, 2° en 3° De beslissingen van de
onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen, kunnen
geen gezag van gewijsde verwerven (1)
4° De invrijheidstelling onder borgsom is

29 september 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. H. Van de Cauter, Brussel.

Nr. 495
2e KAMER- 29 september 1999

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE STRAFZAKEN ONDERZOEKSGERECHT- VOORLOPIGE HECHTENIS.

een beslissing waarbij de handhaving van
de voorlopige hechtenis wordt bevolen tot
de vereiste zekerheid is betaald (2). (Art.
35, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
5° en 6° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat oordeelt dat de
bij art. 5.3 E. V.R.M. bepaalde termijn niet
is overschreden, en zich hiertoe baseert op
de aard en de complexiteit van de aan de
verdachte verweten feiten, op de moeilijkheid om eenieders rol te bepalen, op de
witr:uasn:echanismen en de complexe operattes dw de verdachte vermoed wordt in
het buitenland te hebben opgezet om de
waarheid doelbewust te verbergen, en op
(1) Zie Cass., 18 juli 1995, A.R. P.95.0889.N, nr.
350.
(2) Zie Cass., 22 nov. 1977, p. 335.
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de handeZingen die het onderzoek Zanger en ingewikkeZder hebben gemaakt,
verantwoordt zijn besZissing om de voorZopige hechtenis te handhaven naar recht
(3).

7° en so Het arrest van de kamer van inbeschuZdigingstelling dat bij de uitspraak

over de handhaving van de voorZopige
hechtenis oordeelt dat de duur ervan de
redeZijke termijn niet overschrijdt, op
grand dat de verdachte vermoed wordt
witswasmechanismen in het buitenZand
te hebben opgezet om de waarheid doeZbewust te verbergen en handeZingen te
hebben verricht die het onderzoek Zanger en ingewikkeZder hebben gemaakt,
doet geen uitspraak over de schuZd en
miskent bijgevoZg het in art. 6.2 E. VR.M.
vastgeZegde vermoeden van onschuZd niet
(4).

go Het arrest van de hamer van inbeschuZdigingstelling is naar recht verantwoord,
wanneer het vaststeZt dat de verdachte een
eerder besZiste voorwaarde voor invrijheidstelling niet heeft nageZeefd en de
voorZopige hechtenis bijgevoZg handhaaft,
onder vermeZding van de feiteZijke omstandigheden van de zaak en van die,
weZke eigen zijn aan de persoonZijkheid
van de verdachte, die de voorZopige hechtenis op het ogenbZik van de uitspraak
wettigen.
(NAPOLITANO)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1364.F)

HET HOF; -Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Luik;
Over het eerste middel :
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verwerven; dat, anderzijds, de invrijheidstelling onder borgsom een beslissing is waarbij de handhaving van de
voorlopige hechtenis wordt bevolen tot
de vereiste zekerheid is betaald;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat, enerzijds, de
appelrechters, door de in het middel
weergegeven overwegingen, wettig
hebben kunnen beslissen dat de duur
van eisers voorlopige hechtenis de redelijke termijn niet overschreed;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest, nu het vermeldt dat eiser ervan
verdacht wordt witwasmechanismen
in het buitenland te hebben opgezet
om de waarheid doelbewust te verbergen en daarenboven handelingen te
hebben verricht die het onderzoek langer en ingewikkelder hebben gemaakt,
geen uitspraak doet over de schuld en
het vermoeden van onschuld bijgevolg niet miskent;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat eiser, bij een in
hoger beroep gewijzigde beschikking
van 7 juli 1999 van de raadkamer, in
vrijheid was gesteld; dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, bij een arrest van 17 augustus 1999, besliste eisers voorlopige hechtenis te handhaven, tenzij hij een borgsom van
twintigduizend frank betaalde; dat het
bestreden arrest vaststelt dat die voorwaarde voor de invrijheidstelling niet
is nageleefd en de hechtenis bijgevolg handhaaft;

(3) Zie Cass., 10 juni 1992, A.R. 14, nr. 530.

Overwegende dat het arrest, zonder in automatisme te vervallen, melding maakt van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die
welke eigen zijn aan eisers persoonlijkheid, die de voorlopige hechtenis op
het ogenblik van de uitspraak wettigen;

(4) Zie Cass., 19 maart 1977,A.R. P.97.0330.F,
nr. 155.

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat, enerzijds, de beslissingen van de onderzoeksgerechten
die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen, geen gezag van gewijsde
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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.
29 september 1999 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal Advocaat : mr. F. Kuty, Luik.

Nr. 496
1e KAMER- 1 oktober 1999

1o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN PROVINCIEBELASTINGEN- BELASTING OP GEZINNEN EN BEDRIJVEN- GELIJKHEID INZA.KE
BELASTINGEN- ONDERSCHEIDSCRITERIUMVERANTWOORDENDE VASTSTELLINGEN EN
FElTEN- BEWIJS.

2° BE LASTING- GELIJKHEID

INZAKE BELASTINGEN - ONDERSCHEID TUSSEN VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - OBJECTIEVE EN REDELIJKE
VERANTWOORDING- BEWIJS.

1o en 2° Niet naar recht verantwoord is het

arrest dat de verantwoording van het gemaakte onderscheid tussen verschillende
categorieen van belastingplichtigen verwerpt omdat de belastingheffer de vaststellingen en feiten, die aan de belasting ten grande liggen, niet voldoende
bewijst; het volstaat om te kunnen beslissen of het maken van categorieen objectief en redelijk is, dat in redelijkheid
blijkt dat er een objectieve verantwoording bestaat of kan bestaan voor die categorieen (1).
(1) Zie Cass., 12jan. 1998,A.R. F.96.0097.F, nr.
19.
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(PROVINCIE LIMBURG T. MIJNEN N.V.)
ARREST

(A.R. F.98.0111.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 10, 11, 41,
159, 162, 2de lid, 2° en 6°, en 172 van de
gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994 alsmede van het algemeen rechtsbeginsel afgeleid uit de scheiding der machten,
doordat het bestreden arrest, na te hebben herhaald, enerzijds, dat "de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van allen
ten aanzien van de belastingen zoals vastgesteld in de art. 6, 6 bis en 112 GW. (art.
10, 11 en 172 gecoord. GW. van 17 februari
1994) inhouden dat allen die in dezelfde
toestand verkeren op dezelfde wijze worden behandeld, doch niet uitsluiten dat een
ondersc):leid wordt gemaakt voor bepaalde
categoneen van personen mits dit onderscheid niet willekeurig is, of met andere
woorden indien dit onderscheid wordt verantwoord;
(. .. ) bovendien art. 112 GW. (thans art.
172 van de gecoord. GW. van 17 februari
1994) niet verbiedt speciale belastingen in
te voeren welke slechts bepaalde personen in verband met hun eigendom treffen, mits alle personen wier eigendom zich
in gelijke omstandigheden bevindt gelijkelijk worden aangeslagen;
(. .. ) het al dan niet bestaan van de redelijke en objectieve verantwoording voor
het onderscheid tussen categorieen van personen moet worden beoordeeld aan de hand
van het doel, de gevolgen en de aard van de
belasting;

C. .. ) derhalve de overheid bij het bepalen van de feiten waarop een belasting
wordt ingevoerd blijk moet geven van een
in objectiviteit en redelijkheid verantwoorde keuze;
(. .. ) het aangewende onderscheidscriterium slechts objectiefis wanneer het
steunt op vaststelbare feiten en niet op gevoelens of vooroordelen, wat tevens inhoudt dat het kwestieuze criterium kenbaar dient te zijn;
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(... ) bovendien de aangewende middelen redelijkerwijze evenredig dienen te zijn
met het beoogde doel",
en vastgesteld, anderzijds, dat "in casu
bij besluit van de Provincieraad van Limburg van 29 oktober 1993 een algemene belasting tot dekking van de uitgaven van het
provinciaal beleid wordt ingevoerd voor het
aanslagjaar 1993;
( ... ) aan deze belasting zijn onderworpen:
1) voor de gezinnen, alle verantwoordelijken van een gezin die op 1 januari van
het aanslagjaar in de provincie een wettelijke woonplaats hebben;
2) elke natuurlijke ofrechtspersoon die
een vrij beroep uitoefent of in het kader van
een handels-, nijverheids-, of landbouwonderneming op het grondgebied van de
provincie is gevestigd op 1 januari van het
aanslagjaar;
( ... ) derhalve het belastbaar feit te dezen ofWel het bezit van een wettelijke woonplaats ofWel het bezit van een vestiging op
het grondgebied van de provincie is, of met
andere woorden het feit dat een
welbepaalde oppervlakte hetzij voor bewoning in gezinsverband hetzij voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit wordt ingenomen;
(... ) de gezinnen- zijnde een persoon die
gewoonlijk aileen leeft of een vereniging
van 2 of meer personen die, al dan niet door
familiebanden verbonden, gewoonlijk eenzelfde woning ofwoongelegenheid betrekken en samenleven - aan een forfaitaire
aanslag van 1.400 frank worden onderworpen, terwijl voor de 'bedrijven' de belasting afzonderlijk per vestiging is verschuldigd en wordt gevestigd op de totale
bebouwde en/of onbebouwde oppervlakte
waarbij met betrekking tot de bebouwde oppervlakte tevens alle bouwlagen afzonderlijk worden geteld;
(... ) prima facie derhalve blijkt dat alle
'gezinnen' op dezelfde forfaitaire wijze worden belast en dat alle 'bedrijven' die oppervlakten op gelijke wijze ter uitoefening van hun beroepsactiviteit benutten
eveneens gelijkelijk worden aangeslagen,
zodat, wat elke categorie afzonderlijk betreft, geen ongelijkheid in de behandeling tussen de onderworpen belastingplichtigen kan worden vastgesteld",
beslist dat de betwiste aanslagen in strijd
met de Grondwet werden gevestigd zodat
zij niet kunnen behouden blijven en integraal dienen tenietgedaan, de voorziening toelaatbaar en gegrond verklaart, de
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aanslagen nietig verklaart en eiseres veroordeelt tot terugbetaling van alle op grond
van de vernietigde aanslagen ten onrechte
gei:nde bedragen, vermeerderd met de
moratoriuminterest, om de reden dat :
"zoals reeds hierboven vastgesteld, het
doel van de algemene provinciebelasting de
financiering van de uitgaven van het provinciaal beleid is, en de belastingverordening hiertoe de inname van een welbepaalde oppervlakte op het grondgebied
van de Provincie bestemd hetzij voor de bewoning in gezinsverband hetzij voor de uitoefening van een beroepsactiviteit belastbaar wordt gesteld;
( ... ) derhalve de aard van deze belasting onbetwistbaar een 'oppervlaktebelasting' of een 'belasting op grondinname'
is, zoals door (eiseres) in haar conclusie (... )
toegegeven;
(.. .) derhalve, rekening houdende met het
doel en de aard van deze belasting, elke belastingplichtige naar evenredigheid van zijn
grondinname in de lasten van het algemeen beleid dient bij te dragen;
(... )de grondinname, berekend en uitgedrukt in oppervlaktematen, een werkelijk objectief criterium is om in hoofde van
de onderworpen belastingplichtigen het
evenredig en evenwichtig aandeel van hun
bijdrage in de algemene lasten te bepalen;
( ... ) derhalve, opdat iedere belastingplichtige op gelijke wijze zou worden aangeslagen, het voornoemde criterium ten
aanzien van alle belastingplichtigen, die
zich in gelijkaardige omstandigheden bevinden, dient in acht genomen bij de vaststelling en de berekening van de verschuldigde belasting;
(... ) de bestemming van de inname der
gronden geen afbreuk doet aan de aard van
de belasting, aangezien uitsluitend het feit
van grondinname aanleiding geeft tot de
belastingheffing krachtens art. 2 van de
kwestieuze belastingverordening, zodat dan
ook bij de vestiging van de belasting uitsluitend rekening dient gehouden met de
grondinname zelf zonder onderscheid naargelang de bestemming;
(... ) derhalve de door art. 172 van de gecoiird. GW. van 17 februari 1994 voorgeschreven en gewaarborgde gelijkheid ten
overstaan van de belastingen gebiedt dat de
personen die grond innemen voor bewoning - de gezinnen - en de personen die
grond innemen voor bedrijfsdoeleinden de bedrijven - op gelijke wijze dienen aangeslagen in de algemene provinciebelasting;
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( ... ) te dezen uit het onderzoek van de
belastingverordening van 29 oktober 1993
blijkt dat zij inderdaad een ongelijke behandeling tussen de belastingplichtigen invoert, en dit onderscheid op geen enkele
wijze objectief verantwoordt;
(... ) immers in de eerste plaats vaststaat
dat de 'gezinnen' eenvormig worden belast per waning ongeacht het aantal bouwlagen ervan, terwijl ten aanzien van de 'bedrijven' bij het vestigen en berekening van
de belasting elke bouwlaag van een bebouwde oppervlakte als grondinname in
aanmerking wordt genomen; dat er evenwel geen enkele reden aanwijsbaar is om
een grondinname op het grondgebied van
de provincie - die een welbepaalde oppervlakte is- ten aanzien van de belastingplichtige 'bedrijven' te verdubbelen of te
verdrievoudigen naar gelang van het aantal bouwlagen;
( ... ) hetzelfde onderzoek tevens uitwijst
dat hetzelfde belastbare feit, dat zowel ten
aanzien van de gezinnen als ten aanzien
van de 'bedrijven' de inname van grand uitmaakt, tot een geheel verschillende belastinghe:ffing aanleiding geeft, aangezien met
betrekking tot de 'gezinnen' uitsluitend rekening wordt gehouden met de waning of
de woongelegenheid - zijnde het bebouwde
gedeelte van het ingenomen perceel -- terwijl met betrekking tot de 'bedrijven' zowel de bebouwde als de onbebouwde percelen in aanmerking worden genomen; dat
nochtans ook de 'gezinnen' hun tuinen gebruiken en tot gebruik voorbehouden, zodat het gemaakte onderscheid niet berust op een objectief criterium dat een
verschillende heffing rechtvaardigt;
(... ) derhalve uit vorenstaande vaststellingen onmiskenbaar volgt dat (eiser~s) ~ij
het invoeren van de algemene provmCiebelastingen de onderworpen belastingplichtigen op ongelijke wijze belast, niettegenstaande het belastbaar feit, dat aanleiding
geeft tot de heffing, ten aanzien van de
beide categorieen van belastingplichtigen
uitsluitend de inname van een welbepaalde
oppervlakte van het grondgebied is; dat dan
ook het gemaakte onderscheid en de verschillende behandeling te dezen willekeurig is en een niet-gerechtvaardigde ongelijke behandeling van de belastingplichtigen, die op dezelfde wijze grand innemen en
derhalve in gelijke omstandigheden verkeren, uitmaakt zodat de ten aanzien van
de 'bedrijven' - waartoe huidige (verweerster) behoort- het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel wordt geschonden;
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(... ) echter niet alleen naar de aard van
de ingevoerde belasting het onderscheid
tussen de 'gezinnen' en de 'bedrijven' onvoldoende objectiefwordt verantwoord, doch
dat uit de lezing van de bepalingen van de
belastingverordening tevens blijkt dat de
onderscheiden behandeling van de beide categorieen belastingplichtigen naar het doel
en de gevolgen van de belasting niet te verantwoorden is en dat de aangewende middelen geenszins redelijkerwijze evenredig
zijn met het beoogde doel;
(... ) immers het doel van de belasting het
financieren van de uitgaven van het algemeen beleid is, en daartoe de grondinname
op het grondgebied belastbaar stelt; dat
derhalve een gelijke behandeling vereist dat
ieder belastingplichtige naar evenredigheid met de door hem ingenomen oppervlakte bijdraagt in de algemene lasten van
het provinciaal beleid;
( ... ) evenwel in casu de 'gezinnen', ten
aanzien van wie enkel een forfaitaire belasting ten bedrage van 1.400 frank wordt
geheven, niet in evenredigheid met de ingenomen grand bijdragen in de algemene
lasten; dat inderdaad de 'gezinnen' in tegenstelling tot de 'bedrijven' ongeacht de ingenomen oppervlakte slechts aan het tarief van 1.400 frank zijn onderworpen,
terwijl een 'bedrijf steeds wordt belast op
de werkelijk ingenomen oppervlakte waarbij bovendien steeds -- zelfs ingeval va!l
een minimale inname van grand- een rmnimum belasting van 2.500 frank is verschuldigd; dat derhalve vaststaat dat een
gezin, dat een zeer aanzienlijke oppervlakte inneemt, op basis van hetzelfde belastbare feit (cfr. supra) een minimale bijdrage in de algemene lasten dient te
dragen, terwijl een bedrijf dat een zeer
kleine oppervlakte inneemt in ieder geval een hogere bijdrage (2.500 frank) dient
te betalen zelfs indien de berekening op basis van de werkelijk ingenomen oppervlakte minder bedraagt;
( ... ) dienvolgens uit vorenstaande vaststelling volgt dat er een totaal onevenwicht bestaat tussen de bijdrage van de 'gezinnen' en de bijdrage van de 'bedrijven',
aangezien deze geenszins in evenredigheid zijn met de grondinname en bovendien tot gevolg hebben dat de aan de bedrijven opgelegde lasten onevenredig veel
hager zijn niettegenstaande ook zij slechts
krachtens de verordening belastbaar zijn op
grand van de inname van oppervlakte;
( ... ) derhalve het gehanteerde onderscheid tot gevolg heeft dat de lasten-
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waarin alle belastingplichtigen naar evenredigheid dienen bij te dragen - totaal onevenwichtig gespreid worden tussen de
beide categorieen van belastingplichtigen;
(. .. ) dan ook te de zen ontegensprekelijk
(vaststaat) dat de aangewende middelen
niet in evenredigheid zijn met het door het
invoeren van de belasting beoogde doel;
(. .. ) evenmin dienaangaande enige objectieve verantwoording aanwijsbaar is, die
van aard is de vastgestelde onevenwichtige en onevenredige spreiding van de
kwestieuze belasting te rechtvaardigen;
(. .. ) weliswaar de bestendige deputatie,
hierin thans door (eiseres) gevolgd, stelt dat
de ongelijke behandeling tussen de 'gezinnen' en de 'bedrijven' te verantwoorden is
op grond van het feit dat bedrijven doorgaans een grotere financiele draagkracht
bezitten dan de gezinnen;
(. .. ) nochtans dit argument, dat slechts
post factum als verantwoording van het onderscheid wordt aangehaald, te dezen niet
steunt op vaststaande en vaststelbare feiten, zoals door (verweerster) terecht ingeroepen; dat immers de bestendige deputatie en (eiseres) deze rechtvaardiging laten
steunen op bepaalde veronderstellingen of
vooroordelen, wat trouwens blijkt uit het
gebruik van het woord 'doorgaans'; dat
evenwel te dezen geen enkel objectief en
vaststaand gegeven wordt aangevoerd
waaruit blijkt dat de financiele draagkracht
van de bedrijven in werkelijkheid groter is
dan deze van de gezinnen;
(. .. ) evenmin de verwijzing naar de cijfers van de begroting in verband met de opbrengsten der belasting vermag een voldoende objectieve rechtvaardiging uit te
maken; dat immers de begroting slechts
een raming is van de te verwachten inkomsten en uitgaven, en zodoende niet kan
worden ingeroepen als een vaststaand of
vaststelbaar gegeven, doch slechts een veronderstelling of een gewenst resultaat inhoudt; dat bovendien de bewuste cijfers
veeleer uitwijzen dat de draagkracht van de
gezinnen in feite hoger is;
(. .. )ten slotte (. .. ) (eiseres) thans in conclusie het in de verordening gemaakte onderscheid tracht te verantwoorden door te
stellen dat de controle der aangifteformulieren van de 'gezinnen' in geval van
belasting op de werkelijke grondinname een
onmogelijk te verwezenlijken opgave voor
de administratie zou zijn en dat de hieruit volgende administratieve kosten dermate hoog zouden oplopen waardoor de opbrengst van de belasting - die juist tot
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doel heeft de algemene uitgaven van het
provinciaal beleid te financieren - in verhouding minimaal zou zijn;
(. .. ) echter het hofvaststelt dat dit criterium van onderscheid thans voor de eerste maal voor het hof wordt ingeroepen, en
dat het slechts een loutere bewering van
(eiseres) is, die door geen enkel vaststaand
of bewijskrachtig gegeven wordt gestaafd;
(. .. ) derhalve een dergelijke bewering
geen vaststaand of vaststelbaar feit noch
kenbaar feit kan uitmaken, dat als een redelijke en objectieve verantwoording van
het gehanteerde onderscheid tussen de
kwestieuze categorieen van belastingplichtigen in aanmerking kan worden genomen;
(. .. ) rekening houdende met de hierboven gedane vaststellingen, de ten aanzien van de categorie 'bedrijven' ingevoerde
algemene provinciebelasting strijdig is met
het door art. 172 van de gecoiird. GW. van
17 februari 1994 gewaarborgde gelijkheidsbeginsel, aangezien het gehanteerde onderscheid tussen de belastingplichtige 'bedrijven' en de belastingplichtige 'gezinnen'
niet berust op objectieve onderscheidingscriteria, zodat het dan ook willekeurig is;
(. .. ) dienvolgens in toepassing van art.
107 GW. (art. 159 van de gecoiird. GW van
17 februari 1994) de kwestieuze belastingverordening d.d. 29 oktober 1993 ten aanzien van huidige (verweerster)- die tot de
categorie der belastingplichtige 'bedrijven' behoort - niet kan worden toegepast en de aldus gevestigde aanslagen bij
gebrek aan enige wettelijke grondslag dienen teniet gedaan",
terwijl, bij beraadslaging van de
provincieraad van 29 oktober 1993, eiseres een algemene provincie belasting heeft
geheven op de gezinnen en bedrijven tot
dekking van de uitgaven van het provinciaal beleid (art. 1 van de belastingverordening);
als belastingplichtigen in deze belasting zijn aangeduid, voor de gezinnen, hoofdelijk de leden van ieder gezin die op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven zijn
in de bevolkingsregisters van de gemeenten van de provincie Limburg en op die datum werkelijk verblijven in deze provincie en, voor de bedrijven, elke natuurlijke
of rechtspersoon, inbegrepen de VZW's, die
een vrij beroep uitoefent of een handels-,
nijverheids- of landbouwactiviteit uitoefent, in hoofd- of bijactiviteit, en op het
grondgebied van de provincie gevestigd is
op 1 januari van het aanslagjaar (artikel2
van de belastingverordening);
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voor de gezinnen, het jaarlijks bedrag
van de belasting forfaitair op 1.400 frank
per gezin (artikel 4) - verminderd tot 700
frank in bepaalde omstandigheden (artikel 5) - wordt vastgesteld terwijl, voor de
bedrijven, de belasting afzonderlijk per vestiging gelegen op het grondgebied van de
provincie, en door de belastingplichtige gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden, is
verschuldigd en wordt berekend op grond
van de totale bebouwde en onbebouwde oppervlakte van het goed waarop de vestiging zich bevindt (artikel 6), volgens een tarief vastgesteld in artikel 7 van de
belastingsverordening; voor andere dan
land- en tuinbouwbedrijven en vrije beroepen, de aanslag minimum 2.500 frank en
maximum 30.000.000 frank bedraagt,

en terwijl, tweede onderdeel, de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid der
Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen (art. 10, 11, 172 van de gecoiirdineerde Grondwet) inhouden dat allen die
in dezelfde toestand verkeren op de zelfde
wijze worden behandeld, maar niet uitsluiten dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van personen
wordt ingesteld, voor zover dat verschil op
een objectief criterium berust en redelijk
verantwoord is; dezelfde regels er zich overigens tegen verzetten dat categorieen van
personen, die zich ten aanzien van de aangevochten maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze
worden behandeld, zonder dat daarvoor een
redelijke verantwoording bestaat;
het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de
aard van de ter zake geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel geschonden is
wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de
aangewende middelen en het beoogde doel;
opdat een algemene norm - zoals een
belastingverordening - het gelijkheidsbeginsel niet zou schenden, het nodig maar
ook voldoende is dat de verantwoordingen voor het gemaakt onderscheid, in het
algemeen beschouwd, objectief en redelijk zijn, wat impliceert dat die verantwoordingen in abstracto, rekening houdend met de letter en de geest van de
belastingverordening, moeten beoordeeld
worden doch niet dat die verantwoordingen op vaststaande en/ofvaststelbare feiten of gegevens berusten- of, met andere woorden, dat die verantwoordingen in
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concreto en in alle gevallen worden bewezen; dat inderdaad de belastingswet per definitie algemene regels, definities en tarieven bevat, van toepassing op alle in
dezelfde toestand verkerende belastingplichtigen en niet gedetailleerd op de individuele situaties kan ingaan;
en terwijl, zoals door het bestreden arrest vastgesteld, eiseres ter verantwoording van de het ingevoerde onderscheid,
stelde dat de ongelijke behandeling tussen de gezinnen en de bedrijven te verantwoorden is op grond van het feit dat bedrijven doorgaans individueel een grotere
financiele draagkracht bezitten dan de gezinnen, verwees naar de cijfers van de begrating in verband met de opbrengsten der
belasting en verder stelde dat de controle
der aangifteformulieren van de "gezinnen" ingeval van belasting op de werkelijke grondinname een onmogelijk te verwezenlijken opgave voor de administratie
zou zijn en dat de hieruit volgende administratieve kosten dermate hoog zouden oplopen waardoor de opbrengst van de belasting in verhouding minimaal zou zijn;
zodat het bestreden arrest, dat niet oordeelt dat deze verantwoordingen niet in
aanmerking kunnen komen ter rechtvaardiging van het gemaakt onderscheid tussen "gezinnen" en "bedrijven", maar beslist dat zij door geen enkel vaststaand of
bewijskrachtig gegeven worden gestaafd
met het gevolg dat het ingesteld onderscheid tussen "gezinnen" en "bedrijven"
strijdig is met artikelen 10, 11, en 172 van
de Grondwet, die bepalingen schendt alsmede een louter opportuniteitsbeoordeling
aan de Rechterlijke Macht ontzegd doorvoert en aldus (a) het algemene rechtsbeginsel afgeleid uit de scheiding der machten (b) artikelen 41 en 162, 2de lid, 2° van
de gecoiirdineerde Grondwet, welke bepalingen de autonomie van de provincie, o.m.
inzake belastingen bekrachtigen en (c) artikel162, 2de lid, 6° van de gecoiirdineerde
Grondwet, welke bepaling in het optreden van de toezichthoudende overheid voorziet om te beletten dat de wet wordt geschonden of het algemeen belang wordt
geschaad, schendt en, door te weigeren toepassing te maken van de belastingsverordening van 29 oktober 1993, artikel
159 van de Grondwet schendt;

Overwegende dat, volgens artikel 1
van de belastingverordening van 29
oktober 1993, eiseres een algemene belasting heeft geheven op de gezinnen
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en bedrijven tot dekking van de uitgaven van het provinciaal beleid;
Dat, krachtens artikel 2 van die
belastingverordening, belastingplichtigen zijn, voor de gezinnen hoofdelijk de leden van ieder gezin die op 1
januari van het aanslagjaar ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van
de gemeenten van de provincie Limburg en op die datum werkelijk verblijven in deze provincie en, voor de
bedrijven, elke natuurlijke of rechtspersoon, inbegrepen de V.Z.W.'s, die
een vrij beroep uitoefent of een
handels-, nijverheids- of landbouwondememing uitoefent, in hoofd- ofbijactiviteit, en op het grondgebied van
de provincie gevestigd is op 1 januari
van het aanslagjaar;
Dat de verschuldigde belasting verschillend is voor de gezinnen en de bedrijven;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de door verweerster opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid
van het onderdeel : eiseres heeft zelf
voor de feitenrechter aangevoerd dat
het criterium van onderscheid moet
steunen op vaststelbare feiten en heeft
thans geen belang om aan te voeren
dat de verantwoording niet moet berusten op dergelijke gegevens :
Overwegende dat in een betwisting
die de openbare orde aanbelangt, zoals te dezen, het middel voor het Hof
niet onontvankelijk is doordat de partij die dat middel voorstelt, een andere rechtsopvatting heeft verdedigd
voor de feitenrechter;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Wat het onderdeel zelf betreft :
Overwegende dat het onderdeel,
zonder de door verweerster aangevoerde onduidelijkheid, hierop neerkomt dat de verantwoording van een
aangewend criterium van onderscheid
bij het heffen van een belasting niet
moet berusten op vaststellingen en feiten die in concreto voor de rechter
moeten worden bewezen;
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Overwegende dat de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de
Belgen en de niet-discriminatie op het
stuk van de belastingen niet eraan in
de weg staan dat een verschillende financiele behandeling wordt ingesteld
ten aanzien van bepaalde categorieen
van personen, voor zover daarvoor een
objectieve en redelijke verantwoording bestaat; dat zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het
doel en de gevolgen van de ingestelde
belasting en aan de redelijkheid van
de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel;
Dat een objectieve en redelijke verantwoording niet inhoudt dat de overheid die een onderscheid maakt tussen belastingplichtigen het bewijs
moet leveren dat dit onderscheid of de
afwezigheid ervan noodzakelijk bepaalde gevolgen zouden hebben; dat
het volstaat om te kunnen beslissen of
het maken van categorieen objectief en
redelijk is, dat in redelijkheid blijkt dat
er een objectieve verantwoording bestaat of kan bestaan voor die categorieen;
Overwegende dat de appelrechters
de verantwoording gegeven door eiseres voor het gemaakte onderscheid,
niet aileen verwerpen omdat de gemaakte categorieen a priori onredelijk lijken maar ook om de daarmee
onlosmakelijk verbonden reden dat eiseres de respectieve draagkracht van
bedrijven en gezinnen en de kostprijs
van de inning van de belasting op bedrijven niet voldoende bewezen heeft;
Dat zij zodoende de in het onderdee! aangewezen wetsbepalingen
schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige onderdelen niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
de voorziening toelaatbaar verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
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de kosten aan en laat de beslissing
daarorntrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
1 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Delahaye en Geinger.
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HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR
- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING.
ENZ.)- OPZEGGING- DRIEJARIGE PERIODEVERSTRIJKEN- TOEPASSINGSVEREISTEN.

Wil de verhuurder aanspraak kunnen rnaken op het in art. 3, vijfde lid, Handelshuurwet bepaalde voordeel om bij het verstrijken van elke driejarige periode aan de
huurder opzegging te doen, dan moet het
huurcontract de in die wetsbepaling bedoelde vereisten vermelden (1). (Art. 3,
vijfde lid, Handelshuurwet.)
(STIGAM N.V. T. VINGEST B.V.B.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0376.F))

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 13 rnei 1998 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank
van Koophandel te Brussel;
Gelet op de beschikking, op 2 juli
1999 gewezen door de eerste voorzitter waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 3, vijfde lid, van de wet van 30
april 1951 betreffende de handelshuur
(1) Cass., 5 dec. 1991, A.R. 7262, en 11 dec.
1992, A.R. 7888, nrs. 186 en 786.
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(Boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling !Ibis van het Burgerlijk Wetboek) en
1134, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis beslist dat
artikel 4 van de tussen de partijen bestaande handelshuur niet nietig is, dat derhalve de door verweerster op grond van dat
artikel aan eiseres ter kennis gebrachte opzegging geldig is en dat de rechtsvordering van eiseres tot nietigverklaring van die
opzegging moet worden verworpen, op
grond dat "de overeenkomsten te goeder
trouw ten uitvoer moeten worden gebracht
(artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek);
dat artikel 4 van de huurovereenkomst een
geheel vormt met artikel3 waarin het recht
van de huurder is vastgelegd om 'de huur
te beeindigen bij het verstrijken van elke
driejarige periode'; dat het aan de huurder het parallelle recht toekent om de huur
te beeindigen 'onder de in artikel3 van de
Handelshuurwet vermelde voorwaarden';
dat door de verwijzing naar artikel 3 de bepalingen van de wet, die voorzien in de mogelijkheid voor de verhuurder om de overeenkomst te ontbinden, in de huurovereenkomst zijn opgenomen; dat (eiseres) het
filiaal is van een belangrijke groep in de
distributiesector; dat de draagwijdte van de
verwijzing haar niet is kunnen ontgaan; dat
derhalve te dezen moet worden aangenomen dat de verwijzing naar artikel3 van de
wet gelijkstaat met een vermelding van de
voorwaarden waaronder de huurovereenkomst door (verweerster) kon worden ontbonden; dat laatstgenoemde derhalve gerechtigd is van die mogelijkheid gebruik te
maken om de huur na afl.oop van elke driejarige periode te ontbinden",
terwijl, eerste onderdeel, artikel3, vijfde
lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat het
huurcontract aan de verhuurder het recht
kan toekennen om, bij het verstrijken van
elke driejarige periode, de huur te beeindigen, mits hij een jaar tevoren opzegt bij
gerechtsdeurwaardersexploot of bij een ter
post aangetekende brief, ten einde in het
onroerend goed werkelijk zelf een handel
uit te oefenen of die werkelijk te laten uitoefenen door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen of zijn bloedverwanten in de opgaande lijn, door zijn
echtgenoot, door diens afstammelingen,
bloedverwanten in de opgaande lijn of aangenomen kinderen of door een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die ten minste drie
vierden van het kapitaal bezitten, in dezelfde betrekking van bloedverwantschap,
van aanverwantschap of aanneming staan
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tot de verhuurder of tot zijn echtgenoot; de
huurovereenkomst bijgevolg de verhuurder slechts het recht geeft om gebruik te
maken van de mogelijkheid om de overeenkomst bij het verstrijken van elke driejarige periode te beeindigen, wanneer ze
melding maakt van de in die wetsbepaling vermelde voorwaarden; artikel 4 van
de tussen de partijen bestaande huurovereenkomst, zoals het bestreden vonnis vaststelt, te dezen bepaalt dat "de verhuurder zich het recht voorbehoudt om de huur
bij het verstrijken van elke driejarige periode te beeindigen onder de in artikel 3
van de Handelshuurwet vermelde voorwaarden"; het de in artikel3, vijfde lid, van
de Handelshuurwet bepaalde voorwaarden noch aangeeft noch vermeldt, maar
slechts in algemene termen verwijst naar
artikel 3 van de wet; het bestreden vonnis, nu het niettemin beslist dat verweerster het recht om de huur te beeindigen bij het verstrijken van de lopende
driejarige periode en om eiseres een geldige opzegging ter kennis te brengen had
kunnen afleiden uit artikel 4 van de
huurovereenkomst, artikel 3, vijfde lid, van
de Handelshuurwet schendt;
Wat bet eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 3, vijfde
lid, van de wet van 30 april 1951 betreffende de bandelsbuur bepaalt dat
bet huurcontract aan de verbuurder
bet recbt kan toekennen om, bij bet
verstrijken van elke driejarige periode, de buur te beeindigen, mits bij
een jaar tevoren opzegt bij
gerechtsdeurwaardersexploot of bij een
ter post aangetekende brief, ten einde
in bet onroerend goed werkelijk zelf
een handel uit te oefenen of die werkelijk te laten uitoefenen door de in
dat artikel vermelde personen ofvennootscbap;
Overwegende dat de buurovereenkomst aan de verbuurder slecbts bet
recht toekent zicb op die wetsbepaling te beroepen, wanneer ze melding
maakt van de in die wetsbepaling opgesomde voorwaarden;
Overwegende dat bet bestreden vonnis vaststelt dat artikel 4 van de tussen de partijen bestaande bandelsbuurovereenkomst, aan de verbuurder,
tbans verweerster, "bet recbt toekent
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om de buur te beeindigen bij bet verstrijken van elke driejarige periode,
onder de in artikel 3 van de Handelsbuurwet vermelde voorwaarden" en
dat verweerster van dat recbt gebruik
gemaakt beeft en de buur ontbonden
beeft;
Dat bet bestreden vonnis, nu bet beslist dat verweerster bet recbt om de
buurovereenkomst bij bet verstrijken van elke driejarige periode recbtsgeldig te beeindigen dus afleidde uit
dat artikel 4, artikel 3, vijfde lid, van
de Handelsbuurwet scbendt;
Dat bet onderdeel gegrond is;
Om die redenen, ongeacbt bet
tweede onderdeel van bet tweede en
bet derde middel, die niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden, vernietigt bet
bestreden vonnis, bebalve in zoverre
dat vonnis bet boger beroep ontvankelijk verklaart; verwerpt de voorziening voor bet overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; boudt de kosten aan
en laat de uitspraak daaromtrent over
aan de bodemrecbter; verwijst dealdus beperkte zaak naar de Recbtbank
van Koopbandel te Nijvel, zitting boudend in boger beroep.
4 oktober 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggeuer : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : N elissen

Grade.
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INBEGREPEN)- TOETSING VAN DE WETTIGHEID - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - VONNIS VAN EEN VREDERECHBEPALING TER APPELRECHTER PARTIJEN- KOOPLIEDEN- GEEN VASTSTELLING.

Het vonnis van de rechtbank van koophandel dat in hoger beroep uitspraak doet
over een vonnis van de vrederechter, is
niet regelmatig met redenen omkleed
wanneer het vonnis in hoger beroep in het
ongewisse laat of het om een geschil tussen kooplieden gaat (1). (Art. 149 gecotird. Gw. [1994].)
(IMMOBILIERE BEAUSEJOUR N.V. E.A.
T. DURN.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0384.F)

RET HOF; - Gelet op het bestre~
den vonnis, op 29 april 1998 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Brussel;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 2 juli 1999 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 9, 573, 577,
591, 1 o, en 640 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat de rechtbank van koophandel
zich bevoegd verklaart om kennis te nemen van het hoger beroep tegen het vonnis van de vrederechter van het kanton Ukkel van 17 juli 1996, dat uitspraak deed
over een geschil inzake handelshuur,
terwijl, eerste onderdeel, de rechtbank van
koophandel, overeenkomstig artikel 573
van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd is
om in eerste aanleg kennis te nemen van
alle geschillen tussen kooplieden of tussen partijen waarvan de verweerder koopman is en die handelingen betreffen die de
wet als daad van koophandel aanmerkt en
die niet onder de algemene bevoegdheid
van de vrederechter vallen; krachtens artikel 577, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, de rechtbank van eerste aanleg in
de regel bevoegd is om in hoger beroep ken(1) Raadpl. Cass., 7 jan. 1998, A.R. C.97.0242.F,
nr. 11; 15 feb. 1999, A.R. C.98.0055.F, nr. 85.
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nis te nemen van de vonnissen van de vrederechter; de rechtbank van koophandel
evenwel, overeenkomstig het tweede lid van
die wetsbepaling, in hoger beroep kennisneemt van de vonnissen die door de vrederechter in eerste aanleg gewezen zijn inzake geschillen tussen kooplieden betreffende de handelingen die de wet als daden
van koophandel aanmerkt of inzake geschillen betreffende wisselbrieven; uit die
wetsbepalingen volgt dat de rechtbank van
koophandel, in hoger beroep, enkel bevoegd is om kennis te nemen van geschillen die, in eerste aanleg, onder de algemene bevoegdheid van de vrederechter
vallen; een geschil over een handelshuurovereenkomst, overeenkomstig artikel591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek
onder de bijzondere bevoegdheid van de
vrederechter valt; de rechtbank van eerste aanleg derhalve overeenkomstig artikel577, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, bevoegd is om in hoger beroep
kennis te nemen van een geschil over een
dergelijke huurovereenkomst; uit artikel 9
van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de
bevoegdheid ratione materiae van de
rechtscolleges de openbare orde raakt; het
bestreden vonnis derhalve, nu het niet
ambtshalve de rechtbank van koophandel onbevoegd verklaart om in hoger beroep kennis te nemen van een geschil over
een handelshuurovereenkomst en nu het de
zaak niet, overeenkomstig artikel 640 van
het Gerechtelijk Wetboek, naar de arrondissementsrechtbank verwijst, de in het
middel aangegeven wetsbepalingen, met
uitzondering van artikel149 van de Grandwet, schendt;

tweede onderdeel, ook al zou moeten worden aangenomen dat de rechtbank van
koophandel bevoegd was om in hoger beroep kennis te nemen van een geschil over
een handelshuurovereenkomst, dat onder
de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter valt, - quod non -, de rechtbank
van koophandel dan nog enkel bevoegd kan
zijn indien het door de vrederechter beslechte geschil een geschil was tussen kooplieden betreffende een handeling die de wet
als daad van koophandel aanmerkt; de
tweede, derde en vierde eiseres geen kooplieden zijn en het vonnis althans niet vaststelt dat zij het zijn; de rechtbank van
koophandel dus in geen geval bevoegd was
om in hoger beroep van die zaak kennis te
nemen; de bevoegdheid ratione materiae
van de rechtscolleges, ingevolge artikel 9
van het Gerechtelijk Wetboek, de open"
bare orde raakt; het bestreden vonnis
derhalve, nu het niet ambtshalve de
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rechtbank van koophandel onbevoegd verklaart om in hoger beroep kennis te nemen van een geschil over een handelshuurovereenkomst en nu het de zaak niet,
overeenkomstig artikel 640 van het Gerechtelijk Wetboek, naar de arrondissementsrechtbank verwijst, de artikelen 9,
577 en 640 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt; het bestreden vonnis althans, nu
het niet vaststelt dat de partijen, met name
de tweede, derde en vierde eiseres, de hoedanigheid van koopman hebben, het Hof
niet de mogelijkheid biedt de beslissing betreffende de bevoegdheid ratione materiae van de rechtbank van koophandel in
casu te toetsen en derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is (schending van
artikel 149 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel
591, 1o, van het Gerechtelijk Wetboek,
de vrederechter ongeacht het bedrag
van de vordering, kennisneemt van geschillen betreffende de verhuring van
onroerende goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak;
Dat, krachtens artikel 577, tweede
lid, van dat wetboek, hager beroep tegen de beslissingen die door de vrederechter in eerste aanleg gewezen
zijn inzake geschillen tussen kooplieden betreffende de handelingen die de
wet als daden van koophandel aanmerkt of inzake geschillen betreffende
wisselbrieven, voor de rechtbank van
koophandel wordt gebracht;
Overwegende dat laatstgenoemde
bepaling van toepassing is op alle
daarin bedoelde geschillen, met inbegrip van de geschillen inzake handelshuur die onder de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter vallen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de eerste eiseres en
verweerster vennootschappen zijn die
ingeschreven zijn in het handelsregister en dat de verhuurde ruimten bestemd zijn voor de exploitatie van een
brasserie;
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Dat het Hof, op grand van die vaststellingen aileen, onmogelijk kan nagaan of de tweede, derde en vierde eiseres kooplieden zijn, en bijgevolg
evenmin of de rechtbank van koophandel, door het hager beroep ontvankelijk te verklaren, artikel 577 van het
Gerechtelijk Wetboek correct heeft toegepast;
Dat het bestreden vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Koophandel te Nijvel, zitting houdende in hager beroep.
4 oktober 1999 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Verbist en Draps.
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1o RED EN EN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - ALGEMEEN - GEBREK AAN
MOTIVERING- BEGRIP- CONCLUSIE- GRIEF
- BESLISSING VAN DE RECHTER- VERBAND
- GEEN VERBAND.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN OP CONCLUSIE BELASTINGZAKEN- CONCLUSIE - GRIEFBESLISSING VAN DE RECHTER- VERBANDGEEN VERBAND- GEBREK AAN MOTIVERING
-BEGRIP.

1o en 2° Het ontbreken in een rechterlijke
beslissing van enige considerans die in
verband kan worden gebracht met de in
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PENSIOEN- WERKNEMERS- LUCHTVAARTBURGERLUCHTVAART- VLIEGEND PERSONEEL- RUSTPENSIOEN- BIJZONDERE REGELING- STUDIEPERIODEN- INAANMERKINGNEMING- VOORWAARDEN.

de conclusie van een partij vervatte grief,
maakt in se geen gebrek aan redengeving uit (1). (Art. 149 gecoord. Gw.
[1994].)
(DAMIN
T. BELGISCHE STAAT -MIN. V. FINANCIEN)

(A.R. F.98.0098.F )

4 oktober 1999 - se kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
T'Kint; Seutin, Luik.
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1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (AR'IT.

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

2° GRONDWET -

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

so

GRONDWET- GRONDWET 1994 (AR'IT. 1
TOT 99)- ARTIKEL 10- OVEREENSTEMMING
- PENSIOEN- WERKNEMERS- LUCHTVAART
- BURGERLUCHTVAART- VLIEGEND PERSONEEL- RUSTPENSIOEN- BIJZONDERE REGELING- STUDIEPERIODEN- INAANMERKINGNEMING.

4° GRONDWET- GRONDWET 1994 (AR'IT.

1
TOT 99) -ARTIKEL 11- OVEREENSTEMMING-
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so

PENSIOEN - WERKNEMERS- LUCHTVAART- BURGERLUCHTVAART- VLIEGEND
PERSONEEL- RUSTPENSIOEN- BIJZONDERE
REGELING- STUDIEPERIODEN- INAANMERKINGNEMING- VOORWAARDEN- GRONDWET- OVEREENSTEMMING.

6° LUCHTVAART- BURGERLUCHTVAARTVLIEGEND PERSONEEL - WERKNEMERS PENSIOEN- RUSTPENSIOEN - BIJZONDERE
REGELING- STUDIEPERIODEN- INAANMERKINGNEMING- VOORWAARDEN- GRONDWET- OVEREENSTEMMING.

1° en 2° De in art. 10 Gw. (1994) vervatte
regel van de gelijkheid van de Belgen voor
de wet en de in art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel van non-discriminatie in het
genot van de aan de Belgen erkende reckten en vrijheden, impliceren dat allen die
zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten
niet dat onderscheid tussen verschillen categorieen van personen wordt gemaakt,
voor zover het criterium van onderscheid
op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de
getroffen maatregel; het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet
redelijkerwijze in verhouding staan tot het
beoogde doel (1); de omstandigheid dat de
gegevens waarop de rechter acht slaat, bestonden v66r de wijziging van het reglement waarover een partij zich beklaagt,
sluit niet uit dat zij in aanmerking kunnen worden genomen om te beoordelen of
een onderscheid dat voordien niet bestand, in overeenstemming is met de voornoemde grondwettelijke regels. (Artt. 10
en 11 gecoiird. Gw. [1994].)

so, 4°, so en 6°
(1) De in de samenvatting vermelde regel is
overgenomen in dit arrest van het Hof. Om de
precieze draagwijdte ervan te vatten, wijzen we
erop dat het cassatiemiddel een schending van
art. 149 Gw. (1994) aanvoerde en betoogde dat het
bestreden arrest "geen enkele considerans bevatte die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan worden gebracht met de grief die eiseres in haar aanvullende conclusie had geuit" en
in voornoemd cassatiemiddel was overgenomen.

De regel volgens welke de
studieperioden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart in aanmerking worden genomen voor de arbeidsprestaties waarin hun bijzondere
pensioenregeling voorziet, in zoverre zij uit
hoofde van de beroepsactiviteit die zij in

(1) Cass., 12 jan. 1998, A.R. F.96.0097.F, nr. 19;
6 mei 1999, A.R. F.98.0088.F, nr. 265.
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de eerste plaats na hun studies hebben
verricht, aan die regeling zijn onderworpen, is in overeenstemming met de artt.
10 en 11 Gw. [1994] en moet derhalve toegepast worden. (Artt. 10, 11 en 159 gecoiird. Gw. [1994]; art. 16, § 1, 1°, K.B. 3
nov. 1969 (2).)
(DE LIMBOURG
T. RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN)
ARREST

(uertaling)

(A.R. S.97.0112.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de Grandwet,
doordat het arrest beslist dat artikel 16
van het koninklijk besluit van 3 november 1969, gewijzigd bij artikel2 van het koninklijk besluit van 11 december 1990, dat
tot gevolg heeft dat voor de inaanmerkingneming van de studiejaren, het vliegend
personeel van de burgerluchtvaart minder gunstige voorwaarden geniet dan de
werknemers in het algemeen, wier toestand geregeld wordt door artikel 7 van het
koninklijk besluit van 21 december 1967,
gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van 11 december 1990, de in deartikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegde regels van gelijkheid en nondiscriminatie in acht neemt, op grond dat
"de beroepsloopbaan van 45 of van 40 jaar
moeilijker kan worden bereikt dan die van
30 jaar waarin de bijzondere regeling voor
het vliegend personeel voorziet; dater dus
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat om het de werknemers die onder de algemene pensioenregeling vallen,
gemakkelijker te maken hun studiejaren in
aanmerking te doen nemen teneinde een
volledig pensioen te genieten; dat die verantwoording objectief en redelijk is, temeer daar de bijzondere pensioenregeling
(2) KB. 3 nov. 1969 houdende vaststelling, voor
het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het
ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het KB. nr. 50
van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voorwerknemers, art. 16, § 1, 1°,
na de wijziging ervan bij art. 2 KB. 11 dec. 1990.
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voor het vliegend personeel van de burgerluchtvaart tal van voordelen inhoudt voor
de piloten, wier statuut als bevoorrecht kan
worden aangemerkt",

terwijl, eerste onderdeel, de regel van de
gelijkheid van de Belgen voor de wet en die
van de non-discriminatie in het genot van
de aan hen erkende rechten en vrijheden,
niet beletten dat onderscheid tussen verschillende categorieen van personen wordt
gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze
kan worden verantwoord; dat zodanige verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t.
het doel en de gevolgen van de getroffen
maatregel; het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden, wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in
verhouding staan tot het beoogde doel;
wanneer twee categorieen van personen die
zich in objectiefverschillende toestanden
bevinden, toch onder een zelfde regel vallen, en die regel wordt gewijzigd, waardoor een van beide categorieen verder aan
die regel onderworpen blijft en de andere
niet, de rechter aldus het ogenblik van die
wijziging in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of de regels van gelijkheid en non-discriminatie niet geschonden zijn; die regels niet in acht genomen
zijn wanneer een van de bedoelde categorieen ten gevolge van de getroffen maatregel- namelijk de reglementswijziging zich in een minder gunstige rechtstoestand dan de andere bevindt - terwijl zij
voordien in dezelfde toestand verkeerde en de verantwoording die wordt gegeven
om het beoogde doel te bereiken, uitsluitend gebaseerd is op de gegevens die reeds
voor de wijziging bestonden, d.w.z. op het
ogenblik waarop de beide categorieen onder dezelfde regel vielen; het arrest, enerzijds, erop wijst dat "de bijzondere
pensioenregeling voor het vliegend personeel van de burgerluchtvaart is ingevoerd
bij het koninklijk besluit van 3 november
1969; die bijzondere regeling voor de betrokkenen tal van voordelen inhoudt die
verantwoord zijn door de moeilijkheidsgraad en de korte duur van de beroepsloopbaan van het vliegend personeel, die
vooral te maken hebben met het werkritme en de veiligheidsvoorschriften; het
vliegend personeel van de burgerluchtvaart onder meer de volgende voornoemde
voordelen geniet : het begrip gewoonlijke en
hoofdzakelijke tewerkstelling dat het recht
op pensioen doet ontstaan, de vaststelling van de normale pensioenleeftijd op 55
jaar, de vaststelling van de duur van devolledige beroepsloopbaan op 30 jaar voor de
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piloten en op 34 voor het cabinepersoneel,
het bedrag van bepaalde forfaitaire bezoldigingen, de berekening van de pensioenen in dertigsten, enz .... ; de regeling voor
het vliegend personeel van de burgerluchtvaart, door die talrijke bijzondere kenmerken in werkelijkheid een bijzondere
pensioenregeling wordt"; het arrest erop
wijst dat het vliegend personeel van de burgerluchtvaart, wat de mogelijkheid betreft om de studiejaren in aanmerking te
nemen, tot 1 januari 1991 aan dezelfde
voorwaarde onderworpen was als de werknemers in het algemeen; zowel artikel 16
van het koninklijk besluit van 3 november 1969 en artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 die mogelijkheid koppelden aan de voorwaarde dat de
werknemer aan een van die besluiten onderworpen was geweest uit hoofde van zijn
eerste tewerkstelling na zijn studies; het arrest, kort samengevat, vaststelt dat de
beide categorieen van personeel- tot 1 januari 1991 - wat de inaanmerkingneming van de studiejaren betreft, onder dezelfde regel vielen, ondanks de verschillen
in pensioenleeftijd en duur van de loopbaan; het arrest, anderzijds, erop wijst dat
het- op 1 januari 1991 in werking getreden- koninklijk besluit van 11 december 1990 de regels betreffende de inaanmerkingneming van de studiejaren heeft
gewijzigd; het volgens de redengeving van
het arrest "( ... ) aldus voor de 'regularisatie' van de studieperioden volgens de algemene pensioenregeling niet langer wordt
vereist dat de werknemers die onder de algemene pensioenregeling vallen, aan het
koninklijk besluit nr. 50 onderworpen zijn
geweest uit hoofde van hun eerste tewerkstelling na hun studies, maar enkel uit
hoofde van een beroepsbezigheid die zij na
hun studies hebben verricht; (... ) het vliegend personeel van de burgerluchtvaart
daarentegen, voor de inaanmerkingneming van perioden van beroepsarbeid als
lid van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart, nog steeds moet voldoen aan
de voorwaarde dat het om de eerste tewerkstelling na de studies ging"; het arrest beslist dat die wijziging hierdoor verantwoord wordt dat "de werknemers die
onder de algemene pensioenregeling vallen, hun studieperioden gemakkelijker kunnen in aanmerking doen nemen teneinde
een volledig pensioen te genieten" en dat
die verantwoording objectief en redelijk is
"omdat de beroepsloopbaan van 45 of 40
jaar moeilijker kan bereikt worden dan die
van 30 jaar waarin de speciale regeling voor
het vliegend personeel voorziet (... )(en dat),

Nr. 500

de bijzondere pensioenregeling voor het
vliegend personeel van de burgerluchtvaart tal van voordelen inhoudt voor de piloten, wier statuut als bevoorrecht kan worden aangemerkt"; het arrest aldus beslist
dat de wijziging verantwoord is, omdat de
werknemers die onder de algemene
pensioenregeling vallen moeilijker een loopbaan van 45 jaar (of van 40 jaar) dan een
loopbaan van 30 jaar kunnen bereiken; het
hier evenwel een gegeven betreft op het bestaan waarvan het (arbeids)hofzelfhad gewezen en waarvan het de objectieve verantwoording voor de wijziging van de
regeling had beklemtoond, in die zin dat
het (arbeids)hof, tot de wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 3 november 1969, oordeelde dat die minder
gunstige toestand objectief verantwoord
was door de minder veeleisende werkritmes; het (arbeids)hofvoor het overige, de
objectieve en redelijke aard van de
reglementswijziging grondt op de "voordelen voor de piloten, wier statuut als bevoorrecht kan worden aangemerkt", terwijl het dezelfde vaststelling heeft gedaan
m.b.t. de periode voor die wijziging; hieruit volgt dat het arrest niet wettig kon beslissen dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 december 1990 tot wijziging
van artikel16, § 1, van het koninklijk besluit van 3 november 1969 niet indruiste tegen de grondwettelijke regels van de gelijkheid en de non-discriminatie tussen de
Belgen en dat genoemd artikel16 bijgevolg toegepast moest worden (schending
van de artikelen 10, 11 en 159 van de
Grondwet);

tweede onderdeel, eiser in zijn appelconclusie- i.v.m. de reglementswijziging
- aanvoerde dat, "aangezien die voorwaarde, in zoverre zij betrekking had op de
eerste tewerkstelling na de studies, in de
algemene regeling is weggelaten, het niet
te begrijpen valt waarin de bijzondere toestand van het vliegend personeel, die voortvloeit uit de betrekkelijk korte duur van
hun loopbaan, verantwoordt waarom zij onveranderd werd gelaten in de bijzondere regeling van het koninklijk besluit van 3 november 1969; het feit dat die voorwaarde
alleen voor het vliegend personeel werd behouden, aldus niet in verhouding blijkt te
staan tot het beoogde doel, namelijk de
aanpassing van de algemene pensioenregeling aan de bijzondere toestand van het
vliegend personeel"; het arbeidshof nergens in de hierboven weergegeven motivering antwoordt op het argument volgens
hetwelk de getroffen maatregel niet in
verhouding blijkt te staan tot het beoogde
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doel, aangezien de verantwoording ervan
reeds bestond v66r de wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 3 november 1969; het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel149 van de Grondwet):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt "dat de mogelijkheid om studieperioden te valideren door betaling van
regularisatiebijdragen in hoofdzaak ertoe strekt een volledig pensioen te verschaffen aan de werknemers die de
pensioenleeftijd bereiken zonder een
volledige loopbaan te kunnen aantonen, dat is een loopbaan van vijfenveertig of veertig effectieve of ermee
gelijkgestelde arbeidsjaren voor de
werknemers die onder de algemene regeling vallen, en dertig arbeidsjaren
voor het vliegend personeel van de
burgerluchtvaart; (... ) dat de beroepsloopbaan van vijfenveertig ofveertig
jaar moeilijker te bereiken is dan die
van dertig jaar (... ); dater dus een objectieve en redelijke verantwoording
bestaat om het de werknemers die onder de algemene pensioenregeling vallen, gemakkelijker te maken hun studiejaren in aanmerking te doen nemen
teneinde een volledig pensioen te genieten; dat die verantwoording objectief en redelijk is, temeer daar de bijzondere pensioenregeling voor het
vliegend personeel van de burgerluchtvaart tal van voordelen inhoudt voor
de piloten, wier statuut als bevoorrecht kan worden aangemerkt",
Dat het arrest aldus de conclusie,
die in dat onderdeel van het middel is
weergegeven en waarin eiser betwistte
dat de betrekkelijk korte duur van de
loopbaan van de leden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart kan verantwoorden waarom een
voorwaarde voor de regularisatie van
de st~dieperioden, die in de algemene
regelmg werd weggelaten, in hun bijzondere regeling werd behouden, beantwoordt door ze tegen te spreken;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft:
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Overwegende dat, krachtens artikel16, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende
vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart van
de bijzondere regelen betreffende het
ingaan van de pensioenrechten en van
de bijzondere toepassingsmodaliteiten
van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het rusten overlevingspensioen voor werknemers, zowel voor als na de vervanging van die bepaling door artikel 2
van het op 1 januari 1991 in werking
getreden koninklijk besluit van 11 december 1990 tot wijziging van de regels inzake de berekening en de vaststelling van de regularisatiebijdragen
voor studieperioden in de pensioenregeling voor werknemers, in de bijzondere pensioenregeling voor het vliegend personeel van de burgerlijke
luchtvaart en in de bijzondere pensioenregeling voor beroepsjoumalisten,
de studieperioden in aanmerking worden genomen voor de prestaties
waarin voornoemd besluit van 3 november 1969 voorziet, voor zover de
werknemer aan dit besluit onderworpen is geweest uit hoofde van zijn
beroepsarbeid die hij in de eerste
plaats na zijn studies heeft verricht;
Dat weliswaar tot 31 december 1990
een soortgelijke voorwaarde bestond
om de studieperioden van de werknemers in aanmerking te kunnen nemen, maar dat artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 december 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, na
de vervanging ervan door artikel 1 van
het voornoemd koninklijk besluit van
11 december 1990, alleen nog vereiste
dat zij voor of na hun studies een
beroepsactiviteit verricht moesten hebben uit hoofde waarvan zij onderworpen waren aan het koninklijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967 of aan de
wet van 20 juli 1990 tot instelling van
een fiexibele pensioenleeftijd voor
werknemers en tot aanpassing van de
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn;
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Overwegende dat het onderdeel het
arrest verwijt dat het, om de regularisatie van eisers studieperioden toe te
staan, artikel 16, § 1, 1 o, van het koninklijk besluit van 3 november 1969
niet buiten toepassing heeft gelaten op
grond dat het een schending inhield
van de in artikel 10 van de Grandwet vervatte regel van de gelijkheid
van de Belgen voor de wet en de in artikel 11 van de Grondwet vervatte regel van de non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende
rechten en vrijheden;
Overwegende dat die grondwettelijke regels impliceren dat allen die
zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar niet
beletten dat onderscheid tussen verschillende categorieen van personen
wordt gemaakt, voor zover het criterium van onderscheid op objectieve en
redelijke wijze kan worden verantwoord; dat zodanige verantwoording
moet worden beoordeeld m.b.t. het doel
en de gevolgen van de getroffen maatregel; dat het gelijkbeidsbeginsel wordt
geschonden, wanneer vaststaat dat de
aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan tot het beoogde doel;
Overwegende dat het arbeidshof het
bestaan van het door eiser gelaakte
onderscheid heeft vastgesteld en vervolgens heeft nagegaan of dat onderscheid verenigbaar is met de vereisten van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet;
Dat het erop wijst dat het vliegend
personeel van de burgerluchtvaart een
bijzondere pensioenregeling geniet "die
voor de betrokkenen tal van voordelen inhoudt die verantwoord zijn door
de moeilijkheidsgraad en de korte
duur van de beroepsloopbaan van het
vliegend personeel, die vooral te rnaken hebben met het werkritme en de
veiligheidsvoorschriften";
Dat het arbeidshof, met de in het
antwoord op het tweede onderdeel
weergegeven gronden, door zich te baseren op het doel en de gevolgen van
voornoemde bepalingen betreffende de
regularisatie van de studieperioden,
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namelijk de mogelijkbeid om een volledige loopbaan te bereiken, en door
het gelaakte onderscheid in verband te
brengen met de gehele bijzondere
pensioenregeling die geldt voor de
beroepscategorie waartoe eiser behoort en die het, zonder bekritiseerd te
worden, als "bevoorrecht" heeft aangemerkt, zijn beslissing om artikel16,
§ 1, 1°, van het koninklijk besluit van
3 november 1969 buiten toepassing te
laten, naar recht heeft verantwoord;
Overwegende dat de omstandigheid dat de gegevens waarop het
arbeidshof acht heeft geslagen, bestonden voor de reglementswijziging
waarover eiser klaagt, niet uitsluit dat
zij in aanmerking kunnen worden genomen om te beoordelen of een voorheen niet bestaand onderscheid in
overeenstemming is met de voornoemde grondwettelijke regels;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
4 oktober 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - \krslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal- Aduocaten : mrs. De Bruyn en
Gerard.
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3e KAMER- 4 oktober 1999

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST -

VERPLICHTINGEN- WERKGEVER- DEELTIJDSE
ARBEID- PRESTATIES- 'IDEZICHT- WERKROOSTER- OPENBAARMAKING- ONTSTENTENIS- GEVOLG- VOLTIJDSE ARBEID- VERMOEDEN WETTELIJK VERMOEDEN VOORDEEL VAN DAT VERMOEDEN - BEVOEGDE INSTELLINGEN EN AMBTENAREN.

--------'---------'----'------------'--'-----
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2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- VERMOEDENS - WETTELIJK VERMOEDEN- ARBEID- DEELTIJDSE ARBEID- PRESTATIESTOEZICHT- WERKROOSTER- OPENBAARMAKING- WERKGEVER- ONTSTENTENIS- GEVOLG- VOLTIJDSE ARBEID- VOORDEEL VAN
DAT VERMOEDEN- BEVOEGDE INSTELLINGEN EN AMBTENAREN.

3° ARBEID- ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN -ARBEIDSDUUR- DEELTIJDSE ARBEID
- PRESTATIES- TOEZICHT- WERKROOSTER
- OPENBAARMAKING- WERKGEVER- ONTSTENTENIS- GEVOLG- TOEZICHT EN STRAFBEPALINGEN- VOLTIJDSE ARBEID- VERMOEDEN- WETTELIJK VERMOEDEN- VOORDEEL
VAN DAT VERMOEDEN- BEVOEGDE INSTELLINGEN EN AMBTENAREN.

1 o, 2° en 3° Bij ontstentenis van, in de
programmawet van 22 dec. 1989 bepaalde, openbaarmaking van de werkroosters van de deeltijdse werknemers,
worden de werknemers vermoed hun
arbeidsprestaties voltijds te hebben verricht zonder dat het bewijs van het tegendeel kan worden aangebracht; dat vermoeden is evenwel ingesteld ten voordele
van de instellingen en ambtenaren die bevoegd zijn om zwartwerk te voorkomen en
te bestrijden en niet ten voordele van de
werknemers (1). (Artt. 157 tot 159, 170,
171, tweede lid, en 172 Programmawet
22 dec. 1989 (2); art. 1352, eerste lid,
B.W.; art. llbis Arbeidsovereenkomstenwet.)
(SEVERINE N.V. T. CHAMPAGNE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.97.0153.F))

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 24 april 1997 gewezen
door bet Arbeidsbof te L uik, afdeling
Namen;
(1) Raadpl. Cass., 28 april 1997, A.R.
nr. 204; J.T.T., 1997, p. 343, met opmerkingen van Th. Claeys en andersluidende opmerkingen van C. Wantiez en J.P. Cordier.
S.96.~040.N,

(2) Programmawet 22 dec. 1989 na de wijziging ervan bij wet 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen en v66r de wijziging ervan bij wet van 26 juli 1996 tot
bervordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.
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Over het eerste middel : schending van de
artikelen 171 van de programmawet van 22
december 1989, voor de wijziging ervan bij
de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en
diverse bepalingen, 152, 157, 158, 159, 170,
171, 172 van de programmawet van 22 december 1989, gewijzigd bij de wet van 20
juli 1991, maar voor de wijziging van die
programmawet bij de wet van 26 juli 1996
(tot bevordering van de werkgelegenheid en
tot preventieve vrijwaring van het
concurrentievermogen), 3, 20, 3°, 39, 82 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 9 van de bij koninkIijk besluit van 28 juni 1971 gecoiirdineerde
wetten houdende aanpassing en coordinatie van de wetsbepalingen betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers, 46
van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, 1315, 1352, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest ''het beroepen vonnis bevestigt, in zoverre het (eiseres) veroordeelt om aan (verweerster) een
opzeggingsvergoeding en achterstallig loon
te betalen; dat het arbeidshof, na de zaak
aan zich te hebben getrokken, (eiseres) veroordeelt om aan (verweerster) bij wijze van
opzeggingsvergoeding het bruto-bedrag van
204.379 frank te betalen, met aftrek van de
sociale en fiscale lasten die ten laste van de
werknemer vallen; dat het arbeidshof het
netto-bedrag vermeerdert met de wettelijke interest te rekenen van 24 februari
1993 en met de gerechtelijke interest" en
beslist dat verweerster recht heeft op haar
voltijds loon vanaf 1 januari 1990, dag
waarop de programmawet van 22 december 1989 in werking is getreden, zonder dat
een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de tijdvakken van voor of van
na de wet van 20 juli 1991, zodat het achterstallige loon en vakantiegeld berekend
moeten worden op basis van dat voltijds
loon, op grond dat "titel II, hoofdstuk IV, afdeling 2 van de programmawet van 22 december 1989, betreffende het toezicht op de
prestaties van de deeltijdse werknemers,
een onderafdeling bevat krachtens welke de
werkroosters van de deeltijdse werknemers moeten worden bekendgemaakt op de
in de artikelen 157 tot 159 omschreven
wijze; artikel 171 van afdeling 3 van dat
hoofdstuk, betreffende het toezicht en de
strafbepalingen, bepaalt dat, behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht, de deeltijdse
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werknemers vermoed worden bij ontstentenis van inschrijving in de documenten bedoeld bij de artikelen 160, 162 en 165 ofbij
gebrek aan gebruik van de apparatuur bedoeld in artikel164, hun prestaties te hebben verricht overeenkomstig de werkroosters die openbaar zijn gemaakt op de
wijze bedoeld bij de artikelen 157 tot 159.
Bij ontstentenis van openbaarmaking van
de werkroosters, zoals bedoeld in de artikelen 157 tot 159, worden de werknemers
vermoed hun arbeidsprestaties voltijds te
hebben verricht'; (... ) artikelll2 van de wet
van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen naderhand artikel 171,
tweede zin, van de wet van 22 december
1989 heeft gewijzigd en luidt als volgt : 'bij
ontstentenis van openbaarmaking van de
werkroosters, zoals bedoeld in de artikelen 157 tot 159, worden de werknemers vermoed hun prestaties te hebben verricht in
het kader van een arbeidsovereenkomst
voor voltijdse arbeid zonder dat het bewijs van het tegendeel kan aangebracht
worden';( ... ) ook al heeft (verweerster) in
werkelijkheid niet voltijds gewerkt, hoewei ze bepaalde maanden tot 184 uren
presteerde, zij toch aanspraak kan rnaken op voltijds loon; het Hofvan Cassatie, in zijn arrest van 16 maart 1992, dat in
de noot van D. Savostin wordt geciteerd,
immers oordeelt dat 'behoudens afwijkende
wettelijke of contractuele regeling, de werknemer geen aanspraak kan maken op loon
voor de periode gedurende welke hij, zelfs
door toedoen van de werkgever, geen arbeid verricht'; in casu moet worden aangenomen dat artikel 171 van de wet van 22
december 1989, naar luid waarvan 'de
werknemers vermoed worden hun prestaties te hebben verricht in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid zonder dat het bewijs van het tegendeel kan aangebracht worden', een afwijkende wettelijke regeling is, zoals het Hof
van Cassatie heeft bedoeld",

terwijl de artikelen 157 tot 159 van de
programmawet van 22 december 1989 weliswaar aan de werkgevers de verplichting opleggen om de werkroosters van de
deeltijdse werknemers -in de zin van artikel llbis van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten- openbaar te rnaken en artikel 159 met name, i.v.m. de
variabele werkroosters - wat te dezen blijkens de vaststellingen van het arrest het
geval is - bepaalt dat een bericht moet
worden aangeplakt waarin voor iedere deeltijdse werknemer afzonderlijk het werkrooster wordt bepaald; artikel 171, tweede
zin, van die programmawet weliswaar luidt
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als volgt : "Bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, zoals bedoeld in de artikelen 157 tot 159, worden
de werknemers vermoed hun arbeidsprestaties voltijds te hebben verricht" en die
bepaling door de wet van 20 juli 1991 aangevuld werd met de woorden: "zonder dat
het bewijs van het tegendeel kan aangebracht worden"; het wettelijk vermoeden
dat aldus overeenkomstig artikel 1350 van
het Burgerlijk Wetboek is ingesteld en ingevolge artikel 112 van de wet van 20 juli
1991 onweerlegbaar is geworden, evenwei, krachtens artikel1352, eerste lid, van
dat wetboek, enkel degene "in wiens voordeel het bestaat" van ieder bewijs ontslaat; het bepaalde in de artikelen 157 tot
159 en 171 van de programmawet, voor en
na haar wijziging bij de wet van 20 juli
1991, in tegenstelling tot artikelllbis van
de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, geen betrekking heeft op de overeenkomst tussen de werkgever en de deeltijdse werknemer; zoals tevens blijkt uit het
opschrift van de afdeling van de
programmawet waarin de artikelen 157 tot
159 en 171 zijn opgenomen- "Afdeling 2.
- Toezicht op de prestaties van de deeltijdse werknemers" - en het opschrift van
de onderafdelingen betreffende die artikelen : - "Onderafdeling 1. - Bekendmaking van de werkroosters van de deeltijdse
werknemers" en "Onderafdeling 3. -Toezicht en strafbepalingen" -, alsook uit de
tekst van artikel 170 - betreffende de regeling van het administratief en gerechtelijk toezicht op de nakoming van de aan de
werkgever bij de artikelen 157 tot 159 opgelegde verplichtingen ("Onverminderd de
bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door de koning
aangewezen ambtenaren toezicht op de naleving van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan. Dit toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 16 november 1972 betreffende
de arbeidsinspectie") - en die van artikel 172, § 1 - betreffende de straffen voor
de werkgevers die de in de artikelen 157 tot
159 bedoelde regels voor de openbaarmaking niet nakomen -, het bepaalde in artikel170, ter voorkoming en bestrijding van
zwartwerk, een beter toezicht op deeltijdse
arbeid beoogt; de bij artikel 159 van de
programmawet van 22 december 1989 opgelegde verplichting en het in artikel 171
van die wet bedoelde vermoeden dat ingevolge de wet van 20 juli 1991 onweerlegbaar is geworden, dus ingevoerd zijn om het
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worden gebracht van de betrokken
werknemers door middel van aanplakking van een bericht dat voor iedere
deeltijdse werknemer afzonderlijk het
werkrooster moet bepalen;
Dat ingevolge artikel 171, tweede
zin, van die programmawet, in de oorspronkelijke redactie ervan, bij ontstentenis van de in de artikelen 157
tot 159 bedoelde openbaarmaking, de
werknemers vermoed worden voltijds
te hebben gewerkt; dat aan voornoemde bepaling, die ten gevolge van
artikelll2 van de wet van 20 juli 1991
houdende sociale en diverse bepalingen, het tweede lid van voornoemd artikel 171 is geworden, is toegevoegd
dat het bewijs van het tegendeel niet
aangebracht kan worden;
dat de bepalingen van
Overwegende dat het bestreden ar- deOverwegende
Programmawet van 22 december
rest, teneinde het bedrag van de aan 1989, in tegenstelling tot artikel llbis
verweerster verschuldigde opzeggings- van de wet van 3 juli 1978, waarnaar
vergoeding te bepalen en haar het zij verwijzen, geen betrekking hebrecht op achterstallig loon en dito va- ben op de overeenkomst tussen de
kantiegeld toe te kennen, vaststelt dat werkgever
de deeltijdse werknezij, van 1 maart 1986 tot 22 februari mer; dat zij en
ter voorkoming en bestrij1993, door eiseres is tewerkgesteld ter ding van zwartwerk een beter toeuitvoering van een overeenkomst voor zicht op deeltijdse arbeid beogen; dat
deeltijdse arbeid met variabel werkvermoeden van artikel171 is inrooster, maar dat de regels die arti- het
gesteld ten voordele van de daartoe bekel 159 van de Programmawet van 22 voegde
instellingen en ambtenaren;
december 1989 in een dergelijk geval oplegt, niet zijn nagekomen, en op
Overwegende dat, luidens artikel
grond daarvan oordeelt dat ver- 1352, eerste lid, van het Burgerlijk
weerster derhalve, overeenkomstig ar- Wetboek, het wettelijk vermoeden detikel 171 van die wet, vermoed wordt gene in wiens voordeel het bestaat,
sinds 1 januari 1990 voltijds te heb- van ieder bewijs ontslaat;
ben gewerkt;
Overwegende dat het bestreden arOverwegende dat, krachtens de ar- rest, nu het beslist dat "(verweerster),
tikelen 157 tot 159 van de programma- ook al heeft zij in werkelijkheid niet
wet van 22 december 1989, zoals ze voltijds gewerkt, (. .. )tach aanspraak
van toepassing zijn op het geschil, de kan maken op voltijds loon" op grond
werkgever moet zorgen voor de open- dat artikel 171 van de Programmabaarmaking van de werkroosters van wet van 22 december 1989 een wetde werknemers die tewerkgesteld zijn telijke bepaling is die afwijkt van de
ingevolge een arbeidsovereenkomst regel dat loon de tegenprestatie is van
voor deeltijdse arbeid, in de zin van ar- arbeid die ter uitvoering van een artikel llbis van de wet van 3 juli 1978 beidsovereenkomst wordt verricht en
betreffende de arbeidsovereenkom- nu het bijgevolg verweerster, op grond
sten; dat, luidens artikel 159, wan- van een vermoeden dat niet in haar
neer het werkrooster variabel is, de voordeel is ingesteld, ontslaat van de
dagelijkse werkroosters ten minste vijf verplichting het bewijs te leveren van
werkdagen vooraf ter kennis zullen haar vermeende arbeidsprestaties, de

toezicht op de uitvoering van de wettelijke bepalingen betreffende deeltijdse arbeid te vergemakkelijken en voornoemd
vermoeden derhalve, krachtens artikel
1352, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, enkel bestaat ten voordele van de
ambtenaren en instellingen die voor dat
toezicht bevoegd zijn en niet ten voordele
van verweerster; het bestreden arrest bijgevolg, hoewel het vaststelt dat verweerster
in casu daadwerkelijk deeltijds heeft gewerkt, haar niet kon ontslaan van de verplichting te bewijzen dat zij voltijds had gewerkt - welke verplichting op haar rustte
krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek - en niet wettig kon beslissen dat zij jegens eiseres het vermoeden
genoot, bedoeld in artikel 171 van de
programmawet van 22 december 1989
(schending van alle in het middel aangegeven wetsbepalingen) :
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in het middel aangegeven wettelijke
bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat vernietiging
van het bestreden arrest leidt tot vernietiging van het tussen partijen gewezen arrest van 28 mei 1998, dat het
gevolg ervan is;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede en het derde middel, die niet
tot ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart, de dringende
reden voor het ontslag niet bewezen
acht en de vordering tot betaling van
een vergoeding wegens willekeurige afdanking niet gegrond verklaart; vernietigt het arrest van 28 mei 1998, dat
het gevolg is van het gedeeltelijk vernietigde arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest en van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
4 oktober 1999 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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KING - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER- TOETSING VAN HET HOF VAN CASSATIE.

3° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN HET
WERK- BEGRIP- NORMAAL TRAJECT- ONDERBREKING - BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER- TOETSING VAN HET HOF
VAN CASSATIE.

4° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)BEGRIP- NORMAAL TRAJECT- ONDERBREKING- DUUR- BELANGRIJKHEID- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- CRITERIA.

1o Ret traject dat de werknemer moet af-

leggen om zich van zijn verblijfplaats te
begeven naar de plaats waar hi} werkt, en
omgekeerd, kan worden beschouwd als
normaal, in de zin van artikel 8, § 1,
tweede lid, Arbeidsongevallenwet, wanneer de onderbreking, waarvan de duur
niet belanrijk is, door een wettige reden
is verantwoord; het traject is echter niet
Zanger normaal, wanneer de onderbreking belangrijk is en niet door overmacht
is verantwoord (1). (Art. 8, § 1, tweede lid,
Arbeidsongevallenwet.)
2° en 3° Ret Rofvan Cassatie is bevoegd
om na te gaan of de bodemrechter uit de
door hem vastgestelde feiten wettig heeft
kunnen afleiden dat de werknemer een
normaal traject had afgelegd (2).
4 o Om te beoordelen of de duur van de on-
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1° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)BEGRIP- NORMAAL TRAJECT- ONDERBREKING.

2° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN
VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)BEGRIP - NORMAAL TRAJECT - ONDERBRE-

derbreking belangrijk is, mag de rechter de objectieve duur van die onderbreking niet buiten beschouwing laten (3).
(Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
(1) Cass., 13 nov. 1995, A.R. S.94.0107.F, nr.
490, en de noot J.F.L.; Chron. D.S., 1996, p. 232,
en de noot B. Graulich.
(2) Zie noot 1.

(3) Raadpl. concl. O.M. voor Cass., 17 jan. 1994,
A.R. S.93.0059.F, nr. 24, inz. Bull. en Pas., 1994,
I, pp. 55 en 66; de noot J.F.L. onder Cass., 13 nov.
1995, A.R. S.94.0107.F, nr. 490, inz. pp. 1000 en
1001; vgl. Cass., 18 dec. 1964 (Bull. en Pas., 1965,
I, 402); 17 feb. 1986, A.R. 7311, nr. 390.

(ROYALE BELGE N.V. T. ERNST E.A.)

(A.R. S.98.0155.F)

4 oktober 1999 - a• kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : inr. Simont.
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KAMER-

5 oktober 1999

1 o STEDENBOUW-

ALGEMEEN - DAGVAARDING VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- VERPLICHTE VERMELDINGEN- SANCTIE.

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (1)
en 12 wet 10 oktober 1923.)
3° en 4° De niet behoorlijke omschrijving
van het onroerend goed in de dagvaarding voor de correctionele rechtbank hoofdens inbreuken op de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw tast de regelmatigheid van de overschrijving in het
hypotheekkantoor niet aan en heeft geen
invloed op de ontvankelijkheid van de
strafvordering. (Art. 69 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (2).)

5o De door de strafrechter gedane aanvulling, verbetering of heromschrijving van
een inbreuk op de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw moet niet worden
overgeschreven in het hypotheekkantoor. (Art. 69 Wet Ruimtelijke Ordening
en Stedenbouw (3).)
(SEVENS E.A. T. STAD LOMMEL)

(A.R. S.97.0897.N)

2° DAGVAARDING- RUIMTELIJKE

ORDENING EN STEDENBOUW- DAGVAARDING VOOR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK - VERPLICHTE VERMELDINGEN- SANCTIE.

3° STEDENBOUW- ALGEMEEN- DAGVAARDING VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- NIET BEHOORLIJKE OMSCHRIJVING
VAN HET ONROEREND GOED- GEVOLG.

4° DAGVAARDING- RUIMTELIJKE

ORDENING EN STEDENBOUW- DAGVAARDING VOOR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK- NIET BEHOORLIJKE OMSCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED - GEVOLG.

5° STEDENBOUW- ALGEMEEN- AANVULLING, VERBETERING OF HEROMSCHRIJVING VAN INBREUK- OVERSCHRIJVING IN HYPOTHEEKKANTOOR

1o en 2° De dagvaarding voor de correc-

tionele rechtbank hoofdens inbreuken op
de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw moet de kadastrale omschrijving
vermelden van het onroerend goed dat het
voorwerp van het misdrijf is en de eigenaar ervan identificeren in de vorm en
onder de sanctie bepaald in art. 12 van de
wet van 10 oktober 1913; die sanctie bestaat in de mogelijkheid voor de bewaarder de overschrijving te weigeren maar
heeft niet de nietigheid van de dagvaarding en de niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering tot gevolg.(Artt. 69 Wet

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 mei 1997 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het namens de eisers ingediende verzoekschrift waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
tegen de eisers ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel69, 2° alinea van
de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedenbouw : "De dagvaarding of
het exploot vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het
(1) Art. 69 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw is voor het Vlaamse Gewest art. 72 van
het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecoiirdineerd op 22 okt. 1996.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.

1212

HOF VAN CASSATIE

voorwerp van het misdrijf is, en identificeert de eigenaar ervan (.. .)". schending van
de artikelen 145, 182, 184 en 211 Sv.: In de
dagvaardingen en/of exploten wordt geen
behoorlijke kadastrale omschrijving van het
onroerend goed opgenomen. In de dagvaardingen en/of exploten is enkel sprake van
onroerend goed gelegen te Lommel, gekadastreerd of geweest zijnde sectie A nr. m2,
eigendom van : (... ) Aldus is enkel de sectie opgenomen waarin het betreffende onroerende goed zich zou bevinden, zonder
evenwel de nadere en noodzakelijke kadastrale omschrijving. Een en ander betekent een schending van de artikelen 145,
182, 184 en 211 Sv., daar het de dagvaarding aldus ontbreekt aan een essentieel bestanddeel. Bovendien en inzonderheid is er
aldus een schending van artikel69, 2° alinea van de wet van 29.03.62 daar dit uitdrukkelijk voorziet dat de dagvaarding de
kadastrale omschrijving van het betreffende goed opneemt. Ingevolge deze schendingen had de dagvaarding nietig, minstens onontvankelijk dienen te worden
verklaard:

Nr. 503

overschrijving hebben plaatsgevonden t.o.v.
een onroerend goed gelegen te Lommel, gelegen in sectie A. Alleszins blijkt uit het
strafdossier geenszins dat deze omschrijving opgelegd in artikel 69, alinea 2 wet 29
maart 1962 op behoorlijke wijze is tot stand
gebracht. Aldus had de strafVordering van
ambtswege onontvankelijk moeten worden verklaard, daar artikel69 van de openbare orde is. (zie arrest dd. 15.09.94 van de
7de kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen, met noot A. Vandeplas, over artikel 69 van de Stedenbouwwet, R. W., 19941995, nr. 20, 14 januari 1995, blz. 677) :

Overwegende dat de door het middel bedoelde niet behoorlijke omschrijving van het onroerend goed de regelmatigheid van de overschrijving in het
hypotheekkantoor niet aantast en derhalve geen invloed heeft op de ontvankelijkheid van de strafvordering;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
het hof (van beroep) heeft in (zijn) arrest dd. 29.05.97 nagelaten het strafbaar
feit in al zijn wettelijke bestanddelen te omschrijven, d.i. met vermelding van het onroerend goed aan de hand van de kadastrale omschrijving, waarop het vermeende misdrijf zou be trekking hebben.
Aldus zijn de rechten van de verdediging
vaiY eisers in beroep geschonden daar het
voorwerp van het arrest niet voldoende bepaald is:

Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 69, tweede lid, van
de Stedenbouwwet bepaalt dat de dagvaarding voor de correctionele rechtbank op grand van artikel 64 de kadastrale omschrijving vermeldt van
het onroerend goed dat het voorwerp
van het misdrijf is en de eigenaar ervan identificeert in de vorm en onder de sanctie die in artikel 12 van de
wet van 10 oktober 1913 zijn bepaald;
Dat de sanctie die artikel 12 van de
wet van 10 oktober 1913 in zijn laatste lid bepaalt, bestaat in de mogelijkheid voor de bewaarder de overschrijving te weigeren en niet de de
nietigheid van de dagvaarding en de
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering tot gevolg heeft;
Dat het middel faalt naar recht;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de eisers voor de appelrechters miskenning van hun recht
van verdediging hebben aangevoerd
met betrekking tot het voorwerp van
het misdrijf;
Dat zij dit niet voor het eerst voor
het Hof kunnen doen;
Dat het middel niet ontvankelijk is;

Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 69 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening van de stedenbouw, 1 o
alinea: Uit de schending van artikel69, alinea 2 wet 29 maart 1962, spruit ipso facto
voort dat de dagvaarding voor de correctionele rechtbank in casu niet op behoorlijke wijze in het hypotheekkantoor van het
gebied waar de goederen gelegen zijn, is
overgeschreven. Immers, er kan enkel een

Over het vierde middel, gesteld als volgt :
bijkomende schending van artikel 69 van
de wet van 29 maart 1962, eerste alinea. In
de oorspronkelijke dagvaarding lastens Sevens Maria, Jan, Jozef, Paul en TheuwissenAlice, Augusta, Josefina, is sprake van
de oprichting van een bouwwerk zonder
voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning, zonder dat dit bouwwerk evenwel werd omschreven. Op het
zittingsblad van de openbare zitting van de
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Correctionele Rechtbank te Hasselt dd.
07.11.95 werd de dagvaarding aangevuld
als volgt, nl. : "4 garages in grijze betonsteen met daarachter een afsluiting van 15
meter, met als hoogte 2 meter, en be tonplaten". Deze noodzakelijke aanvulling van
de dagvaarding werd evenwel niet overgeschreven conform art. 69 van de wet van 29
maart 1962. Aldus is de strafVordering opzichtens eisers in cassatie sub 1 en 3 oak
om deze reden niet ontvankelijk :

Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel69, eerste lid, van de
Stedenbouwwet niet bepaalt dat de
door de rechter gedane aanvulling,
verbetering of heromschrijving van een
inbreuk op de Stedenbouwwet moet
worden overgeschreven in het hypotheekkantoor;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vijfde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel2.9o van het KB
van 16 december 1971 : Eisers in cassatie hadden doen gelden dat de onderhavige afsluiting was opgericht in betonblokken en niet in betonplaten, hetgeen op
esthetisch vlak een belangrijk gunstig verschil betekent. Tevens hadden de eisers in
cassatie doen gelden dat de restrictie opgenomen in artikel2.9° van het KB van
16.12.1971 enkel werd geformuleerd t.a.v.
afsluitingen bestaande 1 betonplaat. Het
hof (van beroep) heeft echter niet geantwoord op deze opmerking inzake de aard
van de afsluiting. Aldus heeft. het hof (van
beroep) (zijn) veroordeling onvoldoende gemotiveerd:

Overwegende dat de appelrechters
na te hebben vastgesteld dat eisers afsluiting niet beantwoordt aan de bepalingen van artikel 2.9° van het·koninklijk besluit van 16 december 1971,
niet meer dienden te antwoorden op
een bewering in verband met de esthetica;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zesde middel, gesteld als volgt :
de eisers in cassatie hebben in hun conclusie (blz. 5) doen gelden dat het grand-
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wettelijk gelijkheidsbeginsel werd geschonden daar het niet bestaan van dergelijke
bouwwerken op een bouwdiepte van 32 meter veeleer de uitzondering is dan de regellangsheen en in de omgeving van de
Lepelstraat. In dit verband werd trouwens een kadastraal plan neergelegd waaruit zulks diende te blijken. Het hof (van beroep) heeft. echter op deze feitelijke
argumentatie i.v.m. de schending van het
gelijkheidsbeginsel niet geantwoord. Aldus heeft het hof (van beroep) in dit verband eveneens (zijn) motiveringsplicht niet
nageleefd:

Overwegende dat de eisers in hun
conclusie hebben aangevoerd dat de
voorste twee garages het voorwerp uitmaken van een strafvordering en van
een vordering tot afbraak in strijd met
het gelijkheidsbeginsel aangezien in de
omgeving het niet bestaan van dergelijke bouwwerken op een bouwdiepte
van 32 meter veeleer de uitzondering
dan de regel is;
Dat de appelrechters releveren dat
geen bouwvergunning werd aangevraagd voor de voorste twee garages
en dat de vordering van de gemachtigde ambtenaar ingegeven is door de
vereisten van een goede ruimtelijke ordening en niet in strijd is met het
gelijkheids beginsel;
Dat zij zodoende de aanvoeringen
van de eisers verwerpen en de conclusie beantwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het zevende middel, gesteld als
volgt:
de eisers in cassatie hebben in hun conclusie (blz. 6) doen gelden dat de vordering tot afbraak door de gemachtigde ambtenaar niet behoorlijk werd gemotiveerd,
daar deze voorhoudt dat de onverenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving niet
kan worden nagegaan bij gebrek aan
regularisatiedossier. De eisers in cassatie
hadden dienvolgens gesteld dat er wel degelijk een regularisatiedossier voorhanden was, doch bovendien dat de gemachtigde ambtenaar, ingevolge deze motivering,
erkent dat hij de onverenigbaarheid van de
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opgerichte constructies met de onmiddellijke omgeving niet heeft kunnen nagaan,
zodat hij ipso facto ten onrechte- minstens op onredelijke gronden - de algehele afbraak beval. Het hof van beroep
heeft dit onderdeel van de conclusie niet
naar behoren beantwoord, daar het zich ertoe beperkt te stellen dat de afwezigheid
van enig bouwdossier de vordering tot herstel rechtvaardigt. Aldus heeft het hof (van
beroep) ook in dit verband nagelaten wat
betreft (zijn) motiveringsverplichting :

Overwegende dat de appelrechters
de aanvoeringen van de eisers met betrekking tot het niet-behoorlijk gemotiveerd zijn van de vordering van de
gemachtigde ambtenaar verwerpen en
beantwoorden door erop te wijzen dat
de vordering vermeldt dat de eisers
nooit enige vergunning hebben aangevraagd voor de uitgevoerde werken, zodat bij ontstentenis van een
"bouwdossier" de afbraak wordt gevorderd;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de tegen de eisers ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de appelrechters
de vordering van verweerster niet ontvankelijk verklaren;
Dat de voorzieningen bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
5 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J. Bouly,
Hasselt.
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2e KAMER- 5 oktober 1999
HELING- BESTANDDELEN- BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.

Heling vereist dat de dader het materieel of
het juridisch bezit van de zaak heeft en
dat hij kennis heeft van de wederrechtelijke oorsprong ervan; de feitenrechter beoordeelt onaantastbaar het bestaan van
bezit en kennis (1). (Art. 505, 1°, Sw.)
(INDESTEGE)

(A.R. S.98.0082.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1997 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van Willy Indestege:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering tegen eiser :
Gelet op eisers memorie waarvan
een door de griffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat heling vereist dat
de dader het materieel bezit ofhetjuridisch bezit van de zaak heeft en hij
kennis heeft van de wederrechtelijke
oorsprong ervan; dat de feitenrechter
onaantastbaar het bestaan van bezit
en kennis beoordeelt;
Overwegende dat eiser voor de
appelrechters heeft aangevoerd dat hij
nooit juridisch bezitter van de kasbons is geweest of het juridische bezit ervan heeft nagestreefd;
Dat de appelrechters op de negende
bladzijde van het bestreden arrest met
betrekking tot eiser considereren, onder meer, "dat ingevolge observatie
(1) Cass., 4 maart 1997, A.R. P.96.0149.N, nr.
118, en 20 okt. 1992, A.R. 7051, nr. 675.

------
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van de bar St. Tropez te Geel, waarvan de beklaagde Argentino de zaakvoerder is, op 16 oktober 1994 in de
avond werd vastgesteld (stuk 7 B) dat
het voertuig Mitsubishi, dat gebruikt
werd door (eiser), de bar verliet met
aan board de (eiser) Ketelslegers als
passagier; dat dit voertuig gevolgd
werd tot aan de afrit van de autosnelweg te Zutendaal waarna overgegaan
werd tot controle van het voertuig in
hetwelk onder de voetmat aan de
passagierszijde een aantal kasbons, afkomstig van een brandkastkraak te
Moerbeke-Waas op 6 december 1993,
gevonden werden" en voorts op grand
van de door hen op de zevende en
achtste bladzijden vermelde feitelijke gegevens, oordelen dat "uit het
gerechtelijk onderzoek vaststaat dat
alle beklaagden op het ogenblik dat zij
de detentie of het bezit verkregen van
de in de tenlastelegging vermelde kasbons, de onrechtmatige oorsprong ervan kenden (diefstal)" en dat het "onaanvaardbaar is dat de beklaagden
(onder meer eiser) die veel dichter bij
de bran stonden niet zouden geweten hebben welke soort waar zij verkregen of in bezit namen";
Dat de appelrechters hierdoor oordelen dat zowel eiser als zijn medebeklaagde het materiele bezit van de
kasbons hadden en de wederrechtelijke oorsprong ervan kenden;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering de feitelijke gegevens vermelden waarop zij hun beslissing laten steunen, zodoende de
door eiser aangevoerde strijdige of andere feitelijke gegevens verwerpen,
hierdoor zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met
redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantitlle of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eisers
hager beroep op civielrechtelijk gebied bij gebrek aan belang niet ontvankelijk wordt verklaard :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
II. Op de voorziening van Martin
Ketelslegers :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorzieningen.
5 oktober 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. E. Vergauwen,
Leuven.
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1° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEREGLEMENTSMENT VAN 01-12-1975 BEPALINGEN -ARTIKEL 12 -ARTIKEL 12.4FIETSER- MANEUVER- BEGRIP.

2° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 -ALGEMEEN- VOORRANGSPLICHTIGE- ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJHEID- GEVALLEN.

1o De fietser die bij het oversteken van een

kruispunt de afgebakende oversteekplaats
voor fietsers gebruikt, voert geen maneuver uit in de zin van art. 12.4 Wegverkeersreglement (1).
(1) Cass., 11 juni 1987, A.R. 5262, nr. 614.
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De rechter kan de voorrangsplichtige bestuurder slechts dan van aansprakelijkheid ontheffen wanneer hij vaststelt dat
het opdagen van de voorrangsgerechtigde
bestuurder niet kon worden voorzien of de
voorrangsplichtige bestuurder zich anderszins in een geval van overmacht bevond (2).
(IDRISI)
ARREST

(A.R. P.98.1039.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 juni 1998 in hager beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent;
Gelet op het namens eiser neergelegde verzoekschrift waarvan een door
de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest
is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser, waarbij hij wordt
veroordeeld :
Overwegende dat eiser geen grieven aanvoert tegen zijn veroordeling
wegens de vermengde telastleggingen C, E, F, H en J;
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;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerder tegen eiser :
Overwegende dat die beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 (oud) Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over de
bevoegdheid;
Dat de voorziening, die is ingesteld
v66r de eindbeslissing, niet ontvankelijk is;
(2) Zie Cass., 9 dec. 1986, A.R. 284, nr. 214.
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C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen
verweerder :
Over het middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre dit het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de fietser die bij
het oversteken van een kruispunt de
afgebakende oversteekplaats voor fietsers gebruikt, geen maneuver uitvoert
in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen: "Aan (verweerder) kan geen
inbreuk op artikel 12.4 A.V.R. worden verweten, nu hij op normale wijze
de oversteekplaats voor fietsers
volgde"; dat zij door deze motivering de
door eiser aangevoerde stelling dat artikel 12.4 Wegverkeersreglement toepasselijk is, verwerpen, hierdoor zijn
conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Overwegende dat de rechter de voorrangsplichtige bestuurder slechts dan
van aansprakelijkheid kan ontheffen
wanneer hij vaststelt dat het opdagen van de voorrangsgerechtigde bestuurder niet kon worden voorzien of
de voorrangsplichtige bestuurder zich
anderszins in een geval van overmacht
bevond;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen: "Uit de objectieve gegevens
van de strafinformatie blijkt dat (eiser) een stilstaande file, ter hoogte van
het rood gekleurde fietspad aan het
voorbijrijden was en het fietspad was
vrijgehouden voor de dwarsende fietsers (... ) Het plots opdagen van het
voertuig (eiser) heeft de fietser (verweerder) verschalkt in zijn normale
verwachtingen"; dat zij door deze motivering de door eiser aangevoerde
stelling dat verweerder artikel12.3.1
Wegverkeersreglement heeft miskend,
verwerpen, hierdoor zijn conclusie
beantwoorden, en de beslissing
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regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, vrijwillig tussengekomen partij, werd betekend aan het openbaar
ministerie;

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

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

5 oktober 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. J. Cansse, Gent.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. Swaef, advocaat-generaal.
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KAMER-

5 oktober 1999
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CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING- VOORZIENING VAN DE
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ- BETEKENING.

Niet ontvankelijk is de voorziening van de
vrijwillig tussengekomen partij in zake
verbeurdverklaring als de voorziening niet
werd betekend aan het openbaar ministerie (1). (Art. 418 Sv.)

2e KAMER- 5 oktober 1999

1° HERHALING- VOORWAARDEN- TERMIJN -AANVANG.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE -KRACHT
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- BEGRIP.

1o Strafbare herhaling veronderstelt het be(KITENGE MUSUNU)
ARREST

(A.R. P.98.1531.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 1998 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Eiseres had als tussengekomen partij hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de correctionele rechtbank waarbij de auto, waarmee
haar broer een misdrijfpleegde, werd verbeurdverklaard. Het hoger beroep werd ontvankelijk
doch ongegrond verklaard. Vermits de vordering van eiseres gericht was tegen het O.M.
diende ze haar voorziening in cassatie te beteken aan het O.M. (zie Cass., 10 feb. 1987, A.R. 49,
nr. 344.)

staan van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, welke aan het nieuwe
misdrijfvoorafgaat; de termijn waarbinnen het nieuwe misdrijf moet gepleegd
zijn, gaat in op het tijdstip waarop de veroordeling die ten grondslag ligt van de
herhaling, kracht van gewijsde heeft verkregen (1).

2° Een beslissing op de strafvordering heeft
gezag van gewijsde zodra zij is gewezen, maar verkrijgt pas kracht van gewijsde wanneer zij onherroepeli}k wordt;
dat is het geval bij verwerping van het
cassatieberoep (2).
(1) Cass., 17 juni 1980,A.C., 1979-80, nr. 651.
(2) Zie Cass., 30 jan. 1940, A.V., 1940, 12; L.
DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch
Strafrecht, nr. 811.
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(DE MAREZ)

ARREST

(A.R. P.99.0695.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 april 1999 op verwijzing door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
24 augustus 1998;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 10, §§ 2 en 4, van
de Wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale of met anti-hormonale werking, en van
artikel149 van de Gecoiirdineerde Grandwet;
doordat het bestreden arrest het vonnis van de correctionele rechtbank te Kortrijk dd. 20 mei 1997 bevestigt, waarbij eiser veroordeeld werd tot een effectieve
hoofdgevangenisstrafvan vier jaar en een
geldboete van 20.000 frank; de correctionele rechtbank vaststelde dat eiser zich in
staat van wettelijke herhaling bevond en
onder meer overwoog :
"Bij het bepalen van de straf en de strafmaat in hoofde van De Marez Daniel houdt
de rechtbank rekening met de ernst en de
omstandigheden van de feiten. Beklaagde
is veearts en pleegde de feiten zonder de
minste scrupules, louter uit geldgewin, zonder zich te bekommeren om de nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Beklaagde
werd in het verleden reeds herhaaldelijk
veroordeeld voor analoge misdrijven en verkeert tevens in staat van wettelijke herhaling";
het bestreden arrest in de omschrijving
van de feiten der tenlasteleggingen A en B
preciseert dat de laatste feiten gepleegd zijn
op niet nader bepaalde data tussen 11 juni
1995 en 11 augustus 1995, en dat eiser in
staat van bijzondere herhaling verkeert
voor wat de feiten betreft van de tenlastelegging B, deze feiten gepleegd zijnde binnen de drie jaar nadat hij bij arrest van het
Hofvan beroep te Gent, uitgesproken op 12
december 1991, werd veroordeeld tot een
hoofdgevangenisstrafvan twee jaar, met
uitstel gedurende vijf jaar voor een jaar van
de gevangenisstraf, en tot een geldboete
van 100.000 frank, wegens een der misdrijven omschreven in artikel 10, par. 1 van
de Wet van 15 juli 1985, meer bepaald wegens inbreuk op artikel10, par. 1, litt. 2a,
van die wet, het voormelde arrest in kracht
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van gewijsde getreden zijnde op 5 oktober 1993, zijnde de datum van het arrest
van het Hof van Cassatie waarbij de voorziening in cassatie door beklaagde tegen
voormeld arrest van het Hof van beroep te
Gent werd verworpen;
Het bestreden arrest, op pagina 13, overweegt betreffende de bijzondere herhaling:
"dat beklaagde Daniel De Marez in conclusies voorhoudt dat hij zich niet in staat
van bijzondere herhaling kan bevinden omdat de huidige feiten gepleegd werden,
meer dan drie jaar na de veroordeling door
het Hof van beroep te Gent op 12 december 1991;
dat dit verweer, dat stelt dat de termijn
voor de bijzondere herhaling begint te lopen vanaf de datum van de uitspraak, geen
hout snijdt; dat het onherroepelijk karakter van de tot basis van de bijzondere herhaling dienende veroordeling immers behoort tot de essentie van het begrip van de
herhaling en van de veroordeling (C.J. Vanhoudt en W. Calewaert, Belgisch Strafrecht, II, nr. 1133; Cass., 19 november 1974,
Arr. Cass., 1975, 342; Cass., 12 maart 1974,
Arr. Cass., 1974, Arr. Cass., 1974, 767;
Cass., 17 juni 1980, Arr. Cass., 1979-80,
1299; noot 2 onder Cass., 13 februari 1967,
Arr. Cass., 1967, 740);
dat een veroordeling onherroepelijk is of
in kracht van gewijsde is gegaan vanafhet
verstrijken van verzet, indien ze bij verstek werd gewezen, van hager beroep en
van beroep in cassatie of, indien deze
rechtsmiddelen werden aangewend, vanaf
de definitieve beslechting van de zaak (C.J.
Vanhoudt en W. Calewaert, o.c., II, nr. 1108
noot nr. 1); dat dit in concreto betekent dat
de veroordeling die op 12 december 1991
door het Hofvan Beroep te Gent werd uitgesproken slechts haar definitieve karakter heeft verworven na de verwerping van
de voorziening in cassatie op 5 oktober
1993;
dat er anders over oordelen tot de onaanvaardbare ongelijkheid zou leiden dat
voor de veroordeelde, die geen voorziening in cassatie instelt, de termijn voor de
bijzondere herhaling slechts een aanvang
neemt vanaf het verstrijken van de
cassatietermijn (Cass., 30 januari 1940,
Pas. 1940, I, 12), terwijl voor de veroordeelde die wel een voorziening in cassatie instelt en wiens voorziening wordt verworpen, de termijn retroactief zou ingaan
op de datum van de uitspraak;
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Het bestreden arrest aldus schending indat beklaagde Daniel De Marez dan ook,
voor wat de feiten der tenlastelegging B be- houdt van artikel 10, § 2, van de Wet van
treft, verkeert in staat van bijzondere her- 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij diehaling, deze feiten gepleegd zijnde bin- ren van stoffen met hormonale of met antinen drie jaar na het op 5 oktober 1993 in hormonale werking, dat strafverzwaring
kracht van gewijsde treden van de veroor- voorziet in geval van herhaling binnen drie
deling uitgesproken door het Hof van Be- jaar na de veroordeling wegens een der
misdrijven omschreven in par. 1 van artiroep te Gent op 12 december 1991;"
terwijl, eerste onderdeel, overeenkom- kel10;
stig artikel10, § 4, van de Wet van 15 juli
en terwijl, luidens de vermelding in het
1985 betreffende het gebruik bij dieren van bestreden arrest de feiten van de tenlasstoffen met hormonale of met anti- telegging B werden gepleegd "tussen 15 dehormonale werking, de bepalingen van cember 1994 en 11 augustus 1995, meerBoek I van het Strafwetboek, met inbe- maals, de laatste feiten gepleegd zijnde op
grip van hoofdstuk VII en artikel85, maar niet nader bepaalde data tussen 11 juni
uitgezonderd hoofdstuk V, van toepas- 1995 en 11 augustus 1995";
sing zijn op de door deze wet bepaalde misdrijven;
Aldus wordt vastgesteld dat de herhaalde
De toepassing van de bepalingen van feiten die aan de tenlastelegging B ten
hoofdstuk V van Boek I van het Strafwet- grondslag lagen, gepleegd zijn na 12 deboek, die betrekking hebben op de wette- cember 1994, datum waarop drie jaren walijke herhaling, door deze bepaling uitdruk- ren verlopen sedert het arrest van 12 dekelijk is uitgesloten wat betreft de door de cember 1991 van het Hofvan Beroep te
Wet van 15 juli 1985 bepaalde misdrij- Gent;
ven;
Het bestreden arrest aldus niet op wetHet bestreden arrest door de hoger weer- telijke wijze kon besluiten tot het bestaan
gegeven motieven preciseert dat eiser, voor van een staat van bijzondere herhaling die
wat de feiten der tenlastelegging B be- voor de tenlastelegging B in acht werd getreft, verkeert in staat van bijzondere her- nomen (schending van artikel 10, § 2, van
haling;
de Wet van 15 juli 1985 betreffende het geHet bestreden arrest daarnaast het von- bruik bij dieren van stoffen met hormonis a quo bevestigt, waarbij eiser werd ver- nale of met anti-hormonale werking), minoordeeld in staat van wettelijke herha- stens zijn beslissing betreffende het bestaan
ling, en waarin - zoals blijkt uit de van bijzondere herhaling niet regelmatig
motieven i.v.m. de straftoemeting- uit- met redenen heeft omkleed (schending van
drukkelijk rekening werd gehouden met artikel 149 van de Grondwet):
deze staat van wettelijke herhaling;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Het bestreden arrest bijgevolg, door het
vonnis te bevestigen waarbij eiser werd verOverwegende dat de appelrechters,
oordeeld in staat van wettelijke herhaling, een schending inhoudt van artikel 10, eensdeels, bij het preciseren van de telastleggingen de door de eerste rech§ 4, van de Wet van 15 juli 1985;
en terwijl, tweede onderdeel, overeen- ter voor de beide telastleggingen aankomstig artikel 10, § 2, van de Wet van 15 genomen staat van wettelijke herhajuli 1985 betreffende het gebruik bij die- ling niet overnemen; dat zij echter
ren van stoffen met hormonale of met anti- zeggen dat er aileen bijzondere herhormonale werking, in geval van herha- haling is voor de telastlegging B; dat,
ling binnen drie jaar na de veroordeling anderdeels, op grond van eigen redewegens een der misdrijven omschreven in nen die zij vermelden op de bladzijpar. 1 van artikel10, de gevangenisstraf en den zestien en zeventien van het argeldboete kunnen worden verdubbeld ;
rest, waaronder de vermelde staat van
Uit het bestreden arrest blijkt dat de bijzondere herhaling, de straf en de
appelrechters bij het bepalen van de straf strafmaat die zij aan eiser opleggen,
in aanmerking hebben genomen dat eiser bepalen; dat zij zodoende de aangezich in staat van bijzondere herhaling bevond; het bestreden arrest uitdrukkelijk haalde motivering van het beroepen
overweegt dat de termijn voor de bijzon- vonnis waarbij verwezen werd naar
dere herhaling een aanvang neemt vanaf een staat van wettelijke herhaling,
niet overnemen;
het verstrijken van de cassatietermijn;
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Dat het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel10,
§ 2, van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van
stoffen met hormonale of met antihormonale werking, in geval van herhaling binnen drie jaar na de veroordeling wegens een der misdrijven
omschreven in§ 1, de gevangenisstraffen en de geldboeten worden verdubbeld;
Overwegende dat de strafbare herhaling het bestaan onderstelt van een
in kracht van gewijsde gegane veroordeling, welke aan het nieuwe misdrijf voorafgaat;
Dat de termijn van drie jaar waarbinnen het nieuwe misdrijf moet gepleegd zijn, ingaat op het tijdstip
waarop de veroordeling, grond voor de
herhaling, kracht van gewijsde bekomen heeft;
Dat een beslissing op de strafvordering gezag van gewijsde heeft zodra zij is gewezen, maar pas kracht
van gewijsde verkrijgt wanneer zij onherroepelijk wordt;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat te dezen de veroordeling die op 12 december 1991 door het
Hof van Beroep te Gent werd uitgesproken slechts haar definitieve karakter heeft verworven na de verwerping van de ertegen gerichte voorziening in cassatie op 5 oktober 1993;
Dat zij mitsdien wettig vaststellen
dat de feiten van de telastlegging, door
hen gepreciseerd als zijnde gepleegd
"tussen 15 december 1994 en 11 augustus 1995, meermaals, de laatste feiten gepleegd zijnde op niet nader bepaalde data tussen 11 juni 1995 en 11
augustus 1995", door eiser werden gepleegd in staat van bijzondere herhaling, en met de door hen gegeven motivering hun beslissing regelmatig met
redenen omkleden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
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En overwegende dat de substan- ·
tii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
5 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. R. Verstraeten,
Brussel.
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2e KAMER- 5 oktober 1999
1° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- RECHT TOT ANTWOORD- VERZOEKER TOT INLASSING VAN
ANTWOORD- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING.

2o DRUKPERS (POLITIE OVER DE) RECHT TOT ANTWOORD- VERZOEKER TOT INLASSING VAN ANTWOORD- RECHTSTREEKSE
DAGVAARDING- VERJARING- STUITING.

3° DRUKPERS (POLITIE OVER DE)RECHT TOT ANTWOORD - TEKST DIE RECHT
TOT ANTWOORD RECHTVAARDIGT- BEOORDELING IN FEITE.

4° DRUKPERS (POLITIE OVER DE)RECHT TOT ANTWOORD - NOODZAAK DERDEN IN ZAAK TE BETREKKEN- BEOORDELING
IN FEITE.

5o DRUKPERS (POLITIE OVER DE) RECHT TOT ANTWOORD -AFSTAND DOOR VERZOEKER- BEGRIP.

1o en 2° Een ontvankelijke dagvaarding be-

tekend in opdracht van de verzoeker tot
inlassing van een antwoord brengt de
strafvervolging op gang en stuit de verjaring. (Artt. 25 V.T.Sv. en 16 en 17 wet
23 juni 1961.)
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3° Het beoordelen van de tekst die het recht

tot antwoord rechtvaardigt is een feitenkwestie. (Art. 2 wet 23 juni 1961.)
4 o Het beoordelen van de noodzaak bij het
recht tot antwoord derden in de zaak te
betrekken is een feitenkwestie. (Art. 3 wet
23 juni 1961.)

5o De afstand van klacht ofrechtstreekse
dagvaarding waardoor de strafvordering over het recht tot antwoord vervalt,
is niet hetzelfde als een beweerde afstand
van verzoek tot inlassing van een antwoord. (Art. 16 wet 23 juni 1961.)
(OOMS, DE VLIJT N.V T. STAD BLANKENBERGE)
ARREST

(A.R. S.99.0836.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 mei 1999 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van MarieChristine Ooms :
Gelet op het namens eiseres neergelegde verzoekschrift waarvan een
door de griffier van het Hofvoor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiseres :
Over de grief betreffende de ingetreden verjaring:
Overwegende dat artikel 16 van de
wet van 23 juni 1961 betreffende het
recht op antwoord bepaalt dat vervolging aileen geschiedt op klacht of op
rechtstreekse dagvaarding van de verzoeker tot inlassing van een antwoord;
Overwegende dat artikel 25 voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de voorgaande bepalingen, bedoeld wordt deze betreffende
de oorzaken van verval van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering, toepasselijk zijn op de verjaring van de strafvordering betreffende de misdrijven door bijzondere
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wetten omschreven, voor zover die
wetten niet anders bepalen;
Dat naar luid van artikel 25 voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering de verjaring van de strafvordering wordt gestuit door onder meer
daden van vervolging, wat elke rechtsgeldige daad is tot ins tell en of uitoefenen van de strafvordering door een
persoon die hiertoe wettelijk bevoegd
is;
Overwegende dat een ontvankelijke dagvaarding betekend in opdracht
van de verzoeker tot inlassing van een
antwoord de strafvervolging op gang
brengt, bijaldien de verjaring stuit;
Dat de grief faalt naar recht;
Over de grief betreffende de weigering van de publicatie van het ingezonden antwoord :
Overwegende, vooreerst, dat de
appelrechters oordelen dat bij het bepalen van de omvang van het ingezonden antwoord rekening moet worden gehouden, niet enkel met de
zinnen waarin verweerster wordt genoemd, maar met het geheel van het
artikel, daar uit de titel en de inhoud
ervan blijkt dat alle voor verweerster
nadelige vergelijkingsgegevens met
haar in verband kunnen worden gebracht;
Overwegende dat artikel 2, eerste
lid, van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht op antwoord bepaalt dat het antwoord niet meer mag
bedragen dan duizend letters schrift of
het dubbel van de ruimte ingenomen
door de tekst die het recht van antwoord rechtvaardigt;
Dat het beoordelen van de tekst die
het recht op antwoord rechtvaardigt,
een feitenkwestie is;
Dat de grief aldus opkomt tegen de
beoordeling van feiten door de rechter, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende, vervolgens, dat de
appelrechters oordelen dat de verwijzing naar bepaalde kustgemeenten die
op een andere wijze sommige elementen zouden registreren, hetgeen een
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verklaring kan zijn voor de voor verweerster ongunstige statistiek, niet onnodig is, daar het gewraakte artikel
vooral door vergelijking van cijfermateriaal verweerster in een ongunstig
daglicht stelt;
Overwegende dat artikel 3, 3°, van
de wet van 23 juni 1961 betreffende
het recht op antwoord bepaalt dat de
inlassing van elk antwoord dat zonder noodzakelijkheid derden in de
zaak betrekt, kan worden geweigerd;
Dat het beoordelen van de noodzaak derden in de zaak te betrekken
een feitenkwestie is;
Dat de grief aldus opkomt tegen de
beoordeling van feiten door de rechter, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de grief verder
aanvoert dat verweerster afstand had
gedaan van de oorspronkelijk ingezonden tekst, zodat het bestreden arrest artikel16 van de wet van 23 juni
1961 betreffende het recht op antwoord, dat bepaalt dat afstand de
strafvordering doet vervallen, schendt;
Overwegende dat de afstand vermeld in voornoemd artikel16, deafstand van klacht of rechtstreekse dagvaarding is, wat niet hetzelfde is als
een beweerde afstand van verzoek tot
inlassing van een antwoord;
Dat de grief in zoverre faalt naar
recht;
Overwegende, ten slotte, dat de
appelrechters oordelen dat verweerster
met haar brief van 28 september 1998
geen afstand deed van haar verzoek
tot inlassing, maar daaruit hoogstens
kan worden afgeleid dat zij mogelijk
vrede zou nemen met de publicatie
van een aangepaste tekst;
Overwegende dat de grief, in zoverre hij aanvoert dat verweerster afstand heeft gedaan van het verzoek tot
inlassing, enerzijds, opkomt tegen de
beoordeling van feiten door de rechters, anderzijds, het Hofverplicht tot
een onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is;
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En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster
tegen eiseres :
Over de grief betreffende artikel
1384 Burgerlijk Wetboek : ·
Overwegende dat de grief die aanvoert dat overeenkomstig artikel 1384
Burgerlijk Wetboek een vordering in
schadevergoeding enkel kan ingesteld
worden tegen de werkgever, niet toelaat te onderscheiden waarin de aangeklaagde wetsschennis bestaat, mitsdien bij gebrek aan nauwkeurigheid
niet ontvankelijk is;
Over de grief betreffende het bewijs van schade:
Overwegende dat de grief die aanvoert dat verweerster geen schade bewijst, enerzijds, opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechters,
anderzijds, het Hof verplicht tot een
onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van De Vlijt
N.V.:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres die civielrechtelijk aansprakelijk werd verklaard voor de geldboete
en de kosten ten laste van MarieChristine Ooms gelegd en met haar solidair veroordeeld werd tot betaling
van schadevergoeding, betekend werd
aan het openbaar ministerie en aan
verweerster;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht de namens de eiseressen ingediende memorie die ter griffie van het Hof werd ontvangen op 15 september 1999, dit is
na verloop van de door artikel 420bis
Wetboek van StrafVordering bepaalde
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termijn van twee maanden sedert 4
juni 1999, dag waarop de zaak op de
algemene rol is ingeschreven, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de
eiseressen in de kosten.

a) wat de memorie neergelegd door
mr. Rene Biitzler betreft :

5 oktober 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. D. Van Empten, Hassel; G. Pyck, Brugge.

Wat het eerste onderdeel betreft :

Over het tweede middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 453 Strafwetboek, wordt gestraft
hij die zich schuldig maakt aan grafschennis;
Dat grafschennis de opzettelijk gepleegde materiele daad is, gepleegd
niet alleen tegen het graf maar ook tegen de rustplaats van een overledene,
waardoor zijn nagedachtenis wordt beledigd of gekwetst;
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2 8 KAMER - 5 oktober 1999
GRAFSCHENNIS- BEGRIP.
Grafschennis is de opzettelijk gepleegde materiele daad, niet alleen tegen het graf
maar ook tegen de rustplaats van een
overledene waarbij zijn nagedachtenis
wordt beledigd of gekwetst (1). (Art. 453

Gw.)

(M ... )

ARREST

(A.R. P.99.1034.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de namens eiser ingediende
memories waarvan een door de griffier van het Hofvoor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde stratvordering :
(1) Zie Cass., 29 juni 1926, Bull. en Pas., 1927,
I, 32; P. Anlou, Graf- en kerkhofschennis, Comm.
Straf, Kluwer rechtswetenschappen.

Dat voor het misdrijfvan grafschennis niet is vereist dat het stoffelijk
overschot is gekist, noch dat de feitelijke gedraging het graf of de rustplaats zelf materieel beroert;
Dat het middel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat eiser opzettelijk en ongevraagd in mortuaria binnendrong,
foto's nam van overleden meisjes en
dat lijkjes werden gemanipuleerd zodat de kinderen gedeeltelijk ontbloot
werden gefotografeerd; dat zij oordelen dat die materiele daden, waarvan eiser wist dat zij verboden waren, feitelijkheden uitmaken die
uitwendig waarneembaar zijn en die
objectief de nagedachtenis van de overleden kinderen schenden;
Dat zij op die gronden wettig vermochten te oordelen dat eiser grafschennis pleegde;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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5 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Butzler, Verbist, Van Eeckhoutte; J. Maes, Antwerpen.

Nr. 510
2 8 KAMER - 6 oktober 1999
1° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - IN BESLAG GENOMEN
ZAAK- TERUGGAVE - OPENBAAR MINISTERIE- BESLISSING.

2° BE SLAG- ALGEMEEN- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- IN BESLAG GENOMEN
ZAAK- TERUGGAVE - OPENBAAR MINISTERIE- BESLISSING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1 o en 2° Het cassatieberoep dat op grand

van art. 5 KB. nr. 260, 24 maart 1936, op
de bewaring, ter griffie, en de procedure
tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken, is ingesteld tegen de
beslissing van het O.M. tot bevestiging
van de schorsing van de teruggave van
een in beslag genomen zaak, is niet ontvankelijk wegens de aard van de beslissing, die noch een vonnis noch een arrest is (1). (Artt. 407, 408, 409, 413 en
416 Sv.; art. 5 K.B. nr. 260, 24 maart
1936.)
(MORA MARCO)

Advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in
substantie gezegd (vertaling) :
lk ben van oordeel dat het cassatieberoep
niet ontvankelijk is. Ik beklemtoon dat het
hier gaat, enerzijds, om een cassatieberoep
en niets anders, en, anderzijds, om een
cassatieberoep dat ingesteld wordt tegen
een "beslissing" van het 0 .M. en niet tegen een arrest of een vonnis.
(1) Zie concl. O.M.
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Het cassatieberoep dat op grond van art.
5 K.B. nr. 260, 24 maart 1936, op de be-

waring, ter gri:ffie, en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genom en zaken, wordt ingesteld tegen de
beslisisng van het O.M. tot bevestiging van
de schorsing van de teruggave van een in
beslag genomen zaak, is immers niet ontvankelijk wegens de aard van de beslissing, die noch een vonnis noch een arrest
is (2). (Art. 5 K.B. nr. 260 van 24 maart
1936.)
Als men een andere oplossing aanneemt,
kunnen de bepalingen van de artt. 610 en
1088 Ger.W., die van openbare orde zijn,
omzeild worden. In zijn arrest van 26
maart 1997 heeft uw Hof uit de voornoemde artikelen duidelijk afgeleid dat aileen de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie bevoegd is om, op bevel van de minister van Justitie, de handelingen van de
ambtenaren van het O.M. bij het Hof aan
te geven, met het oog op de vemietiging ervan wegens machtsoverschrijding (3). De
reden hiervoor is dat de weigering van de
minister om art. 1088 aan te wenden, niet
inhoudt dat een mogelijk slachto:ffer weerlaos is, aangezien de door machtsoverschrijding benadeelde persoon. zich niet
aileen kan beroepen op de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor het
Parlement, maar tevens voor de bodemrechter ook de vergoeding kan vorderen van
de schade waarvan hij het bestaan en de
omvang bewijst Cf).
Ik leg de nadruk op de bijzondere aard
van het cassatieberoep. Het Hof van Cassatie is noch een eerste noch een tweede instantie van rechtspraak. Het Hof is niet bevoegd om feitelijke gegevens te onderzoeken
of na te gaan. Dat zou het geval zijn als uw
Hof zou kennisnemen van dit cassatieberoep tegen de brief van 9 maart 1999 van
de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel. Niets belet eiser, te dezen, om de voor het Hof van Beroep te
Brussel hangende burgerlijke rechtspleging te bespoedigen of, bovenal, het
(2) Vgl. artt. 610 en 1088 Ger.W.; Cass., 26
maart 1997, A.R. P.97.0249.F, nr. 164; raadpl. R.
DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 2e
herwerkte ed., Antwerpen, 1999, nrs. 2222 en
2223.
(3) Zie noot 2.
(4) Zie concl. proc.-gen. Piret, toen adv.-gen.,
v66r Cass., 17 nov. 1994, ver.k., A.R. C.93.0420.F,
nr. 497, in Bull. en Pas., 1994, I, nr. 497, inz. p.
977.

---
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nodige te doen bij de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Brussel, om binnen een redelijke termijn een rechtsdag te
doen bepalen voor zijn hager beroep dat bij
het Hof van Beroep te Brussel is ingesteld
tegen de beslissing waartegen dit cassatieberoep is gericht. Het zal interessant zijn
om te zien in welke zin de voormelde kamer van inbeschuldigingstelling, gelet op de
hierarchie van de rechtsregels, uitspraak
zal doen: enerzijds, art. 6.1 E.V.R.M., gesteld dat die bepaling van toepassing is op
voornoemd onderzoeksgerecht, anderzijds,
de artt. 10 en 11 Gw., en, ten slotte, art. 5
K.B. nr. 260 van 24 maart 1936. Als aangenomen wordt dat art. 6.1 E.V.R.M. uitzonderlijk van toepassing is op de kamer
van inbeschuldigingstelling, of als het probleem beoordeeld wordt met inachtneming zowel van de artt. 10 en 11 Gw. als
van de "Franchimont"-wet, durfik niet te
beweren dat voornoemd onderzoeksgerecht
niet zou kunnen kennisnemen van eisers
cassatieberoep, met name gelet op art. 13
van datzelfde verdrag, dat voorziet in het
recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel,
oak al zou de daarin beschreven schending zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie. De oplossing op eisers hager beroep is in geen
geval vanzelfsprekend; het is een delicaat probleem. Het staat daarentegen vast
dat onderhavig cassatieberoep niet ontvankelijk is. Naar wie zou uw Hof overigens "de zaak" in geval van vernietiging
verwijzen?
Uw Hof zal geen acht slaan op de memarie van eiser, die volgens mij geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep, gelet op het bezwaar dat
ik zonet geformuleerd heb. Ik ben geneigd
te denken dat uw Hof evenmin acht zal
slaan op de memories van antwoord van de
andere personen. Uit de bestreden brief van
9 maart 1999 van de proc.-gen. bij het Hof
van Beroep te Brussel blijkt immers niet
dat die brief andere personen dan eiser betreft.
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komstig artikel 5 van het koninklijk
besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op
de bewaring ter griffie en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken, bevestigt dat de teruggave van een
schilderij, waarvan de inbeslagneming door de kamer van inbeschuldigingstellingvan het Hofvan Beroep te
Brussel is bevolen bij een arrest van
18 april 1968, zal worden geschorst;
Overwegende dat in strafzaken
cassatieberoep aileen kan worden ingesteld tegen rechterlijke beslissingen in de zin van de artikelen 407,
408, 409, 413 en 416 van het Wetboek
van Strafvordering;
Dat de bestreden beslissing gewezen is door het openbaar ministerie;
dat ze derhalve noch een vonnis noch
een arrest is en derhalve niet voor
cassatieberoep vatbaar is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht de memarie van eiser, die, wat dat betreft,
geen verband houdt met de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 oktober 1999- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. E. Jakhian, Brussel.

Conclusie : verwerping.
Nr. 511
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0842.F)

2e KAMER- 6 oktober 1999

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing van 9 maart 1999,
waarbij de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Brussel, overeen-

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN- GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- DUUR VAN HET MISDRIJF- VOORWAARDEN.
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1226

Het gebruik van valse stukken, zelfs zonder een nieuw feit van de dader van de
valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, duurt voort zolang het door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten
beginhandeling, zonder verzet van zijn
kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte (1). (Artt. 196, 197 en 213
Sw.)
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ringsmaatschappij te verkrijgen; dat
hij die schadevergoeding heeft gekregen op 22 september 1988; dat de
appelrechters, die dienden na te gaan
of het gebruik van het valse stuk heeft
voortgeduurd, aldus hebben vastgesteld dat het zogezegd gestolen voertuig ge'identificeerd was op 4 september 1989, d.i. de datum waarop de
eigenaar ervan erkende dat de aangifte vals was;

(JASSOGNE T. ROYALE BELGE N.V E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0633.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 14 januari en 29
maart 1999 gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel;

II. Op de voorziening van Jacques
Lacaille:
A. In zoverre de voorziening gericht

is tegen de beslissing op de strafvordering:

Overwegende dat het gebruik van
valse stukken, zelfs zonder een nieuw
feit van de dader van de valsheid en
zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, voortduurt zolang het door
hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling,
zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat eiser, op 28 juni
1988, een valse aangifte van diefstal
van zijn voertuig heeft gedaan om een
schadevergoeding van de verzeke(1) Cass., 1 feb. 1984, A.R. 3370, nr. 298; Cass.,
23 dec. 1998, A.R. A.94.000l.F, nr. 534; zie Cass.,
27 juni 1995, A.R. P.94.0306.F, nr. 333; 16 okt.
1996, A.R. P.96.0950.F, nr. 384.

Overwegende dat het arrest hieruit afleidt dat het gebruik van het
valse stuk pas met die ontdekking een
einde nam; dat de verzekeringsmaatschappij immers tot op dat ogenblik
geloof is blijven hechten aan de valse
aangifte van diefstal; dat het hof van
beroep aldus heeft vastgesteld dat het
valse stuk op 4 september 1989 niet
langer het gevolg had dat eiser
ervan verwachtte zonder verzet van
zijn kant, nl. het behoud van de ten
onrechte verkregen schadevergoeding;
Overwegende dat de appelrechters
aldus wettig hebben kunnen beslissen dat het gebruik van het valse stuk
is blijven voortduren tot die datum van
4 september 1989 en dat de verjaring
van de strafvordering op regelmatige wijze is gestuit door de beschikking van 17 juni 1994 van de raadkamer, waarbij eiser naar de correctionele rechtbank is verwezen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
6 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. P.
Rons, Charleroi.
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val is, de mogelijke gevolgen daarvan vast
te stellen (4). (Art. 6.1 E.V.R.M.)

Nr. 512
2e
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6 oktober 1999
(BRAECKELEER T. DECAMPS)

1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN-

(vertaling)

TIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD

ARREST

EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD WETTEN OP DE BEVOEGDHEID EN DE RECHTSPLEGING- RECHTSMIDDELEN.

(A.R. P.99.1274.F)

2o ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- MOTIVERING.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- EERLIJK PROCES- ONDERZOEKSGERECHTEN.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1999 gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat het arrest eiser,
met toepassing van artikel 135, § 1,
van het Wetboek van StrafVordering,
naar de Correctionele Rechtbank te
Brussel verwij st;

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- BEOORDELING DOOR DE VONNISGERECHTEN.

1o In geval van wijziging van de wetge-

ving betreffende de rechtsmiddelen regelt de wet die van kracht is op de dag
van de uitspraak van het vonnis, behoudens andersluidende bepaling, de rechtsmiddelen die daartegen openstaan (1).
(Art. 3 Ger.W.)
2° Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de

beslissingen van de onderzoeksgerechten
die de rechtspleging regelen (2). (Art. 149
Gw.)

3° De bepalingen van art. 6.1 zijn, in de re-

gel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten, behalve wanneer door de nietinachtneming ervan het eerlijk karakter
van het proces ernstig in het gedrang
dreigt te komen (3). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
4 o De vonnisgerechten dienen, in het licht
van de gegevens van elke zaak, na te gaan
of de zaak binnen een redelijke termijn
werd behandeld en, zo dit niet het ge(1) Cass., 10 juni 1998, A.R. P.98.0549.F, nr.
300.
(2) Cass., 25 mei 1999, A.R. P.99.0517.N, nr.
307.
(3) Cass., 24 okt. 1997, A.R. D.96.0016.F, nr.
427.

Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 135, § 3,
van het Wetboek van StrafVordering,
als gewijzigd bij artikel 30 van de op
2 oktober 1998 in werking getreden
wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het
stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, bepaalt dat het hoger beroep tegen de gewezen beschikkingen, na het voltooien
van het onderzoek, moet worden ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag
waarop de beschikking is gewezen; dat
die bepaling van kracht was op de dag
waarop het hoger beroep is ingesteld,
namelijk 15 oktober 1998, en dat meer
dan vijftien dagen waren verlopen
sinds de dag waarop de beschikking
was gewezen;
Overwegende, evenwel, dat, in geval van wijziging van de wetgeving betreffende de rechtsmiddelen, de wet
die van kracht is op de dag van de uitspraak van de beslissing, in de regel, de rechtsmiddelen regelt die daartegen openstaan; dat de bestreden
(4) Cass., 18 feb. 1998, A.R. P.97.1402.F, nr. 99;
Cass., 24 mei 1988, A.R. 1775, nr. 586; zie Cass.,
4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, nr. 260.
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beschikking is gewezen op 29 september 1998, onder vigeur van het oude
artikel 135 van voornoemd wetboek;
Overwegende dat de appelrechters
bijgevolg hun beslissing dat het hager beroep van verweerder "ontvankelijk was, aangezien het regelmatig
was naar de vorm en binnen de bij het
oude artikel 135 van het Wetboek van
Strafvordering bepaalde wettelijke termijn is ingesteld", naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel149 van de
Grondwet niet van toepassing is op de
beslissingen van de onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen;
Overwegende, voor het overige, dat
de onderzoeksgerechten geen uitspraak dienen te doen over de gegrondheid van een strafvervolging, zodat zij, in de regel, niet gebonden zijn
door het bepaalde in artikel 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, behalve wanneer door
de niet-inachtneming ervan, voor de
aanhangigmaking van de zaak bij de
bodemrechter, het eerlijk karakter van
het proces ernstig in het gedrang
dreigde te komen;
Overwegende dat het aan de vonnisgerechten staat om, in het licht van de
gegevens van elke zaak, te oordelen of
de zaak binnen een redelijke termijn
is behandeld in de zin van voornoemd
artikel 6 en, zo dat niet het geval is, de
mogelijke gevolgen daarvan vast te
stellen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

Nr. 513

6 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. J.F. Payfa, Brussel.

Nr. 513
2e KAMER - 6 oktober 1999

1o REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT- VERSCHILLENDE MISDRIJVEN. SAMENHANG- RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING CORRECTIONELE RECHTBANK- VERWIJZING
NAAR EEN ANDERE CORRECTIONELE RECHTBANK- SAMENHANG- GEVOLG.

2° SAMENHANG- STRAFZAKEN- CORRECTIONELE RECHTBANK- VERWIJZING VAN
DE ZAAK NAAR EEN ANDERE CORRECTIONELE
RECHTBANK- WETTIGHEID.

1o Wanneer de raadkamer een beklaagde

verwezen heeft naar de correctionele rechtbank en die rechtbank de zaak, op vordering van de beklaagde, verwezen heeft
naar een correctionele rechtbank die ressorteert onder het rechtsgebied van een
ander hof van beroep, omdat zij oordeelt
dat de zaak samenhangt met een andere,
voor die rechtbank hangende zaak, vernietigt het Hof, dat kennisneemt van een
verzoek tot regeling van rechtsgebied, het
vonnis, als het vaststelt dat tegen de beschikking thans geen enkel rechtsmiddel openstaat en het vonnis in kracht van
gewijsde is gegaan, waarna het de zaak
naar dezelfde, doch anders samengestelde correctionele rechtbank verwijst (1).
(Art. 525 Sv.)

2° Een correctionele rechtbank kan een voor
die rechtbank hangende zaak niet wettig verwijzen naar een andere correctionele rechtbank, op grand dat er samenhang bestaat tussen die zaak en de zaak
waarvan die andere rechtbank heeft
kennisgenomen. (Artt. 226 en 227 Sv.)
(1) Zie Cass., 28 mei 1996, A.R. P.96.0465.N, nr.
194.
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Nr. 514

(PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL
IN ZAKE PIRAUX)
ARREST
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beschikking van 15 oktober 1998 en
dat het vonnis van 13 januari 1999 in
kracht van gewijsde is gegaan;

(vertaling)

(A.R. P.99.1330.F)

RET HOF; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, dat op
30 augustus 1999 is ingediend door de
procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel, bij een beschikking van 15 oktober 1998, Francis Piraux, na aanneming van verzachtende omstandigheden, verwezen heeft naar de
correctionele rechtbank aldaar, op
grand dat hij zich in 1998, in het gerechtelijk arrondissement te Nijvel, en,
door samenhang, elders in het Koninkrijk, schuldig heeft gemaakt aan
valsheid in geschrifte en gebruik van
valse stukken (telastleggingen A. I tot
XVI) en aan daden van oplichting (telastleggingen B.I tot XVII), terwijl hij
in staat van wettelijke herhaling verkeerde;
Dat de Correctionele Rechtbank te
Nijvel, bij een op 13 januari 1999 gewezen vonnis, de verwijzing van die
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dinant heeft bevolen, op grand
dat Francis Piraux "gedagvaard was
om voor de Correctionele Rechtbank te
Dinant te verschijnen" in verband met
andere zaken en "dat uit het geheel
van de voor de Correctionele Rechtbank te Dinant en (die te Nijvel) aan
de heer Piraux ten laste gelegde feiten blijkt dat genoemde feiten, oak al
zijn ze soms wat heterogeen, deel uitmaken van hetzelfde, herhaald en
voortgezet strafbaar gedrag, zodat het
voor de eerbiediging van het recht van
verdediging en voor de goede rech tsbedeling noodzakelijk is om zijn vordering'' tot verwijzing van die zaak toe
te wijzen;
Overwegende dat vooralsnog geen
enkel rechtmiddel openstaat tegen de

Overwegende dat daaruit een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat
de procesgang belemmert en dat er
grand bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat, afgezien van de
vraag of de aangevoerde samenhang
hestand, de Correctionele Rechtbank te
Nijvel de voor haar hangende zaak
niet wettig kon verwijzen naar de Correctionele Rechtbank te Dinant;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het
vonnis van 13 januari 1999 van de
Correctionele Rechtbank te Nijvel; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; verwijst de zaak
naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te Nijvel.
6 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advcocaat-generaal.

Nr. 514
2e KAMER- 6 oktober 1999

1o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSINGMIDDEL ZONDER VERBAND MET DE BESTREDEN BESLISSING- ONTVANKELIJKHEID.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

KA-

MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VOORLOPIGE HECHTENIS -HOGER BEROEP
VAN DE VERDACHTE OPDRACHT BEVOEGDHEDEN- GRENZEN- WETTIGHEID
VAN EERDERE ARRESTEN- TOETSING.
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1o Het middel dat geen verband houdt met

de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk (1).
2° Het staat aan de hamer van inbeschul-

digingstelling om, op het hager beroep
van de verdachte inzake voorlopige hechtenis, niet alleen de wettigheid van de beroepen beschikking, maar tevens het bestaan van ernstige aanwijzingen van
schuld op het ogenblik van de uitspraak
na te gaan, om te beoordelen of het volstrekt noodzakelijk is om, gelet op de toestand op het ogenblik van haar uitspraak,
de voorlopige hechtenis te handhaven en,
zo nodig, het bij art. 235 Sv. ingestelde
onderzoek te verrichten; geen enkele wetsbepaling verplicht het appelgerecht dat
uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis om daarenboven na te gaan of de eer·
dere arresten die het in dezelfde zaak gewezen heeft, conform de wet waren.
(VANLIERDE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1379.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nummer 1414, op 23 september 1999 gewezen door de kamer
van inbeschuldigingstelling van het
Hof van Beroep te Luik;
Over het derde middel :
Overwegende dat eiser betoogt dat
de kamer van inbeschuldigingstelling op 19 augustus 1999 zijn voorlopige hechtenis niet wettig heeft kunnen handhaven, omdat het op die
datum gewezen arrest niet binnen vijftien dagen na de verklaring van hoger beroep was gewezen;
Overwegende dat de voorziening is
ingesteld tegen het arrest van 23 september 1999; dat het middel, dat geen
verband houdt met de bestreden beslissing, niet ontvankelijk is;
Over het eerste en het tweede middel samen:
(1) Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.99.0026.F, nr. 22;
24 feb. 1999, A.R. P.99.0224.F, nr. 114.

Nr. 514

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marcheen-Famenne, bij beschikking van 3 augustus 1999, eisers voorlopige hechtenis heeft gehandhaafd; dat de kamer
van inbeschuldigingstelling, op het hoger beroep van eiser, voornoemde beschikking bij arrest van 19 augustus
1999 bevestigd heeft; dat de tegen dat
arrest ingestelde voorziening is verworpen bij een arrest van 31 augustus 1999 van het Hof; dat de kamer
van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet binnen de termijn, bepaald bij artikel 31, § 5, van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, op 14 september 1999
een nieuwe beschikking tot handhaving van de hechtenis heeft gewezen;
Overwegende dat eiser betoogt dat
hij hoger beroep heeft ingesteld op de
dag zelfvan de beschikking van 3 augustus 1999, zodat het arrest, dat gewezen is op 19 augustus, dus meer
dan vijftien dagen na dat hoger beroep, artikel 30, § 3, tweede lid, van de
wet van 20 juli 1990 schendt; dat eiser hieruit afieidt dat hij sinds de datum van voornoemd arrest onwettig
gedetineerd is en dat, bijgevolg, noch
de beschikking van 14 september
1999, noch het bestreden arrest dat die
beschikking bevestigt en op zijn beurt
de handhaving van de hechtenis beveelt, naar recht verantwoord zijn;
Overwegende dat het bestreden arrest uitspraak doet over het hoger beroep dat eiser op 15 september 1999
heeft ingesteld tegen de beschikking
die daags voordien was gewezen door
de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne,
die de handhaving van zijn voorlopige hechtenis beveelt;
Overwegende dat het aan de kamer van inbeschuldigingstelling staat
om, op het hoger beroep van de verdachte, niet alleen de wettigheid van
de beroepen beschikking, maar tevens om het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld op het ogenblik

Nr. 515
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van de uitspraak na te gaan, om te be- dende conclusie van de h. Spreutels,
oordelen of het volstrekt noodzake- advocaat-generaal.
lijk is om, gelet op de toestand op het
ogenblik van haar uitspraak, de voorlopige hechtenis te handhaven en, zo
nodig, om het bij artikel 235bis van
het Wetboek van Strafvordering ingeNr. 515
stelde onderzoek te verrichten;
Overwegende, evenwel, dat geen enkele wetsbepaling het appelgerecht,
2• KAMER - 6 oktober 1999
dat uitspraak doet inzake voorlopige
hechtenis, verplicht om daarenboven 1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
na te gaan of de eerdere arresten die
OVEREENKOMST- SCHADE - INTEhet in dezelfde zaak gewezen heeft,
REST - COMPENSATOIRE INTEREST- VERTREKPUNT- FEITELIJKE BEOORDELING DOOR
conform de wet waren;
DERECHTER
Overwegende dat de grief die eiser
na het op 19 augustus 1999 gewezen 2° INTERESTEN - COMPENSATOIRE INTEarrest aangevoerd heeft, geen grand
RESTEN- VERTREKPUNT- FEITELIJKE BEvan niet-ontvankelijkheid van de strafOORDELING DOOR DE RECHTER
vordering oplevert, noch een onregelmatigheid, verzuim of grand van nie- 3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
tigheid is die de geldigheid van een
OVEREENKOMST - SCHADE - INTEdaad van onderzoek of van het beREST- COMPENSATOIRE INTEREST- BEGRIP.
wijs aantast, noch een omstandigheid is waaruit zou kunnen worden af- 4 ° INTERESTEN - COMPENSATOIRE INTEgeleid dat de voorlopige hechtenis niet
RESTEN- BEGRIP.
meer volstrekt noodzakelijk is, noch
een geschil is waarvan de kamer van 5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
inbeschuldigingstelling wegens de deOVEREENKOMST - SCHADE - INTEvol uti eve kracht van het hager beREST- COMPENSATOIRE INTEREST -RENTEroep kennis kon hebben genomen;
VOET - FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE
Dat, bijgevolg, het arrest, nu het
RECHTER- GRENZEN.
vermeldt "dat het niet aan de kamer
van inbeschuldigingstelling van het 6° INTERESTEN - COMPENSATOIRE INTERESTEN - RENTEVOET- FEITELIJKE BEOORhof staat om de wettigheid van een
DELING DOOR DE RECHTER- GRENZEN.
van haar eigen, eerdere arresten na te
gaan", zijn beslissing naar recht ver- 1o en 2° De rechter beoordeelt in feite en
antwoordt;
derhalve op onaantastbare wijze, binnen de perken van de conclusies van de
Dat het middel niet kan worden
partijen, de omvang van de schade die
aangenomen;
door een onrechtmatige daad is veroorEn overwegende dat de substanzaakt, en met name of daarvoor als aantiele of op straffe van nietigheid voorvullende vergoeding een compensatoire ingeschreven rechtsvormen in acht zijn
terest moet worden toegekend en van
wanneer die interest begint te lopen (1).
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 oktober 1999 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijklui-

3° en 4° De compensatoire interest maakt
onlosmakelijk deel uit van de schade en
vergoedt de vertraging waarmee de schadevergoeding is betaald, die een van de
bestanddelen van de schade vormt (2).
(1) Cass., 7 maart 1984, A.R. 3353, nr. 385.
(2) Zie Cass., 25 jan. 1989, A.R. 7009, nr. 308.
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5° en 6° De rechter beoordeelt in feite de
rentevoet van de interest die bedoeld is als
vergoeding voor de vertraging bij de schadevergoeding, maar die beoordeling kan
evenwel slechts binnen de grenzen van de
conclusies van de partijen gebeuren (3).

Nr. 515

Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de door verweerster neergelegde conclusie blijkt
dat de bedragen van 89.211 frank en
(F... T. D ... )
310.234 frank overeenkomen met het
kapitaal, dat dient voor de betaling
ARREST (vertaling)
van de bijdragen van 4000 frank, die
het slachtoffer gestort zou hebben voor
(A.R. P.98.1540.F)
zijn dochters Christelle en Sabrina
HET HOF; - Gelet op het bestre- Schram tot de leeftijd van 23 jaar;
Overwegende dat de appelrechters
den vonnis, op 27 oktober 1998 in hoger beroep gewezen door de Correc- die bedragen hebben afgetrokken van
het voor de weduwe van het slachtoftionele :R,echtbank te Luik;
fer aangelegde kapitaal; dat het bijgevolg aan een verschrijving te wijOver het eerste middel :
ten is dat het vonnis de leeftijd van 18
Wat het eerste onderdeel betreft: jaar vermeldt, wanneer het gewag
Overwegende dat het aan de bodem- maakt van de aftrek van de
rechter staat om in feite te oordelen of onderhoudsuitkeringen die voor de
er grond bestaat om als aanvullende dochters van de overledene zouden zijn
vergoeding compensatoire interest toe betaald;
te kennen en vanaf wanneer die inteDat de aangeklaagde, schijnbare terest begint te lopen;
genstrijdigheid geen weerslag heeft op
Overwegende dat het onderdeel, dat de beslissing;
het Hof ertoe zou verplichten feiteDat het onderdeel feitelijke grandlijke gegevens na te gaan, niet ont- slag
mist;
vankelijk is;
Wat
het tweede onderdeel betreft:
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vergelijOverwegende dat de compensatoire
interest onlosmakelijk deel uitmaakt king van de gronden van de door vervan de schade en bedoeld is als ver- weerster neergelegde conclusie met de
goeding voor een van de schadepos- gronden van het bestreden vonnis
ten, te weten de vertraging waarmee blijkt dat het door de appelrechters afgetrokken bedrag van 310.234 frank
de schadevergoeding is betaald;
Overwegende dat de rechter de ren- overeenkomt met het kapitaal, dat
tevoet van de interest die bedoeld is dient voor de maandelijkse uitkering
als vergoeding van die schade, in feite van 4000 frank, die gedurende 8 jaar
beoordeelt, maar die beoordeling aan Sabrina Schram moet worden beslechts binnen de grenzen van de con- taald en waarvan de waarde op de dag
van het vonnis wordt bepaald op grond
clusies van de partijen mag doen;
van de Dillaertstabellen tegen de renOverwegende dat de appelrechters, tevoet van 5 pet.;
door interest tegen de wettelijke renDat de bodemrechter, rekening houtevoet toe te kennen, hoewel de burgerlijke partij die rentevoet zelf had dend met de vervroegde betaling, op
beperkt tot 5 pet., artikel 1138, 2°, van grond van een feitelijke beoordeling die
het Gerechtelijk Wetboek schenden; het Hof niet vermag na te gaan, en
zonder in tegenspraak te vervallen, beslist heeft dat het kapitaal, waarmee
de uitkering van 4000 frank aan
(3) Zie Cass., 23 feb. 1994, A.R. P.93.1277.F, nr.
91.
Sabrina Schram kan worden betaald

- -:l

Nr. 516
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tot de leeftijd van 23 jaar, 310.234
frank bedroeg;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre dit voor de
vaststelling van de compensatoire interest op de bedragen van 643.502
frank en 1.016.812 frank, de wettelijke rentevoet in aanmerking neemt;
verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerster in de helft
van de kosten en laat de andere helft
ten laste van eiseres. verwijst dealdus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
6 oktober 1999- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. Btitzler en Draps.
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ougstraete, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Claeys
Bouuaert.

Nr. 517
1e KAMER - 8 oktober 1999

1° SOCIALE ZEKERHEID -

OVERZEESE
SOCIALE ZEKERHEID - KOLONIALE DECRETEN- BEDIENDEN VAN BELGISCH-CONGO EN
RUANDA-URUNDI- OUDERDOMSRENTEN- INDEXERING- VREEMDELINGEN- DISCRIMITATIE.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1
TOT 99) - ARTIKEL 10- KOLONIALE OUDERDOMSRENTEN- INDEXERING- VREEMDELINGEN.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1
TOT 99) -ARTIKEL 11- KOLONIALE OUDERDOMSRENTEN- INDEXERING- VREEMDELINGEN.

ro, 2° en 3° De beslissing tot verwerping
Nr. 516
1e KAMER- 7 oktober 1999

SUCCESSIERECHTEN

CONTROLESCHATTING - NIETIGHEID - VONNIS NIEUWE SCHATTING- ONTSTENTENIS- GEVOLG.

Het vonnis dat de nietigheid van de
controleschatting uitspreekt, is nietig in
zoverre het nalaat een nieuwe schatting
te bevelen. (Art. 120 W.Succ.)

van een vordering, ingesteld door onderdanen van vreemde Ianden waarmee geen
wederkerigheidsakkoord is gesloten tot indexering van ouderdomsrenten, verzekerd door de bijdragen aan de Pensioensen Gezinstoelagenkas voor de Werknemers van Belgisch-Congo en RuandaUrundi, gestort voor dienstperioden die
aan 1 juli 1960 voorafgaan, schendt de
artt. 10 en 11 Gw. niet. (Artt. 10 en 11
Gw.; art. 3, a, en 11, § 3, wet 16 juni
1960.)
(BURGIN E.A. T. BELGISCHE STAAT -MIN. V. BUITENLANDSE ZAKEN)
ARREST

(BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN
T. LAGACHE E.A.)

(A.R. C.98.0185.N)

7 oktober 1999 - 1e beperkte kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Ver-

(vertaling)

(A.R. C.96.0216.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;

1234

HOF VAN CASSATIE

Nr. 518

Gelet op het arrest van het Hof van verwerpt de voorziening; veroordeelt
17 oktober 1997 (1);
eisers in de kosten.
Gelet op het arrest van het
Arbitragehofvan 28 januari 1999 (2);
8 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden, waarOver het tweede middel :
nemend voorzitter - Gelijkluidende conWat het tweede onderdeel betreft: clusie van de h. Piret, procureur-generaal
Overwegende dat het Arbitragehof - Advocaten : mrs. Gerard en Kirkpaop de door het Hof in zijn arrest van trick.
17 oktober 1997 gestelde prejudiciele
vraag in zijn arrest van 28 januari
1999 voor recht heeft gezegd dat de
wet van 16 juni 1960 die de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers Nr. 518
van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi
onder de controle en de waarborg van
1e KAMER- 8 oktober 1999
de Belgische Staat plaatst, en die
waarborg draagt door de Belgische
Staat van de maatschappelijke pres- 1 o INDEPLAATSSTELLING- WETTELIJKE INDEPLAATSSTELLING- VOORWAARtaties ten gunste van deze werkneDEN.
mers verzekerd, de artikelen 10 en 11
van de Grondwet niet schendt, doordat ze, bij artikelll, § 3, gewijzigd bij 2° VERZEKERING- LANDVERZEKERINGde wet van 11 februari 1976, wat beINDEPLAATSSTELLING KRACHTENS DE WETVOORWAARDEN.
treft de indexering van de renten en
verhogingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, litterae a en d, van dezelfde So POST- VERLIES VAN EEN AANGETEKENDE
wet, een verschil in behandeling inZENDING- VORDERING TOT SCHADEVERGOEstelt tussen, enerzijds, de begunstigDING -- NAAMLENINGSOVEREENKOMST.
den van Belgische nationaliteit of onderdanen van de landen waarmee een 1°, 2° en so Wanneer de verzekeraar van een
wederkerigheidsakkoord is afgeslobank haar vergoed heeft voor de schade
die een van haar klanten heeft geleden
ten en, anderzijds, de buitenlandse bedoor het verlies van een postzending, en
gunstigden, onderdanen van andere
de bank die klant heeft vergoed, treedt
landen;
voornoemde verzekeraar krachtens de wet
Overwegende dat het bestreden arin de rechten van de bank, nu zij zelfin
rest, nu het de beslissing waarbij de
de rechten van de klant is getreden; de
vordering van de eisers tot indexeverzekeraar kan met die klant een naamleningsovereenkomst sluiten, waardoor
ring van de renten en verhogingen, bedie klant in naam van de verzekeraar van
doeld in artikel 3, eerste lid, litterae a
de Post schadevergoeding mag vordeen d, van bovengenoemde wet van 16
ren. (Art. 1251, so, B.W.; art. 18 wet 26
juni 1960, verworpen wordt, grondt op
dec. 1956 op de Postdienst.)
artikelll, § 3, van dezelfde wet, de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(DE POST T. ABRAHAM LAUB B.VB.A. E.A.)
Om die redenen en om de redenen
van het arrest van 17 oktober 1997,

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0040.F)
(1) A.R. C.96.0216.F, nr. 412.
(2) Nr. 8/99.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1997 gewe-

Nr. 518
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zen door het Hof van Beroep te Luik,
rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen;
Gelet op het arrest van het Hofvan
25 november 1993;
Over het middel : schending van de artikelen 6, 1131, 1133, 1134, 1165, 1249,
1251, 3°, 1984 van het Burgerlijk Wethoek, 17,702, 3°,807,1042, 1138,2°,Van
het Gerechtelijk Wetboek, 18 (zoals het van
toepassing was v66r de wijziging ervan bij
de wet van 21 maart 1991 en, voor zover
nodig, als gewijzigd bij voornoemde wet),
22, 23, 34 van de wet van 26 december
1956 op de Postdienst en 149 van de gecoordineerde Grondwet, miskenning van
het beschikkingsbeginsel volgens hetwelk
de rechter geen uitspraak mag doen over
niet gevorderde zaken en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
doordat het vaststaat en niet betwist
wordt dat de bankiers van de verweerders de verzekeringnemers waren en door
de verzekeringsmaatschappijen schadeloos zijn gesteld voor het verlies van de gestolen diamanten, dat het bestreden arrest bijgevolg het beroepen vonnis wijzigt,
de door eiseres tegen de rechtsvordering
van de verweerders opgeworpen exceptie
van niet-ontvankelijkheid afwijst en aan de
laatstgenoemden de door hen gevorderde
bedragen toekent op de volgende grond :
"nu het ging om een rechtsvordering van
naamleners (de diamanthandelaars) die
door hun lastgevers (de verzekeraars van
de banken) voor hun eigen schade schadeloos waren gesteld, en aangezien die naamleners 'voor rekening van de verzekeraars'
handelden, moet bijgevolg worden nagegaan of de bij artikel 18 van de wet van 26
december 1956 op de Postdienst gestelde
voorwaarden voor de toekenning van een
vergoeding in geval van verlies van een
aangetekende zending door de lastgevers
waren vervuld; (.. .) immers, naar luid van
voornoemd artikel 18, kan aileen de afzender eventueel een vergoeding krijgen in geval van verlies van een aangetekende zending; (. .. ) de lastgevers war en weliswaar
geen afzenders; maar(. .. ) zij kunnen zich
in casu op een indeplaatsstelling krachtens de wet beroepen; gelet op de omstandigheden van de zaak, ging het immers om
een trapsgewijze indeplaatsstelling, namelijk de indeplaatsstelling van de verzekeraars in de rechten van de banken wier
schade zij betaald hebben, en de indeplaatsstelling van de banken in de rechten van de
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afzenders, waarbij de banken, die de verzendingen moesten verzekeren, de door hen
ontvangen verzekeringsvergoedingen aan
de afzenders hebben terugbetaald; (. .. ) bijgevolg zijn door het instellen van de onderhavige rechtsvordering, noch de wet van
26 december 1956 op de Postdienst, noch
het Burgerlijk Wetboek geschonden, aangezien het wettelijk begrip geoorloofde
naamlening in casu van toepassing is, gelet op het feit dat de verzekeraarslastgevers uiteindelijk in de rechten getreden zijn van de diamanthandelaarsafzenders, daar (eiseres), indien de
rechtsvordering door de verzekeraars was
ingesteld, niet had kunnen aanvoeren dat
ze de rechten van de afzenders niet konden uitoefenen gelet op de trapsgewijze
indeplaatsstelling waarop die verzekeraars zich hadden kunnen beroepen; (... ) de
rechtsvordering is dus niet onontvankelijk bij gebrek aan belang, daar de naamleningsovereenkomst geoorloofd was, en de
rechten (van eiseres) zijn niet aangetast
door het feit dat de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van een vergoeding in geval van verlies van een aangetekende zending werden ontweken, daar er
indeplaatsstelling was geschied; de vorderingen zijn bijgevolg ontvankelijk en gegrond (. .. )",

terwijl, ...
derde onderdeel, iedere betaling met
indeplaatsstelling in de zin van de artikelen 1249 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek veronderstelt dat een schuld ten
aanzien van degene in wiens rechten de
indeplaatsstelling moet geschieden, daadwerkelijk, tot kwijting van de schuldenaar, betaald is door een derde die handelt voor zijn rekening; de gevallen van
indeplaatsstelling krachtens de wet, onder voorbehoud van bijzondere wetten die
in casu niet van toepassing zijn, opgesomd
worden in artikel 1251 van het Burgerlijk Wetboek; krachtens artikel1251, 3°,
van het Burgerlijk Wetboek (het enige geval van indeplaatsstelling krachtens de wet
dat in casu relevant is in de verhouding
tussen de banken en de verweerders) indeplaatsstelling van rechtswege geschiedt ten
voordele van degene die met anderen of
voor anderen tot betaling van een schuld
gehouden zijnde en er belang bij had deze
te voldoen; de banken in casu slechts wettelijk in de rechten van de verweerders zouden zijn getreden, indien die verweerders
dus, met toepassing van de voornoemde
wetsbepalingen, schuldeisers van de verzekeraars waren geweest, de banken met
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of voor die verzekeraars tot betaling ge- boek, 18 (zoals het van toepassing was voor
houden waren en de banken de bedragen de wijziging ervan bij de wet van 21 maart
aan eerstgenoemden hadden betaald tot 1991 en, voor zover nodig, als gewijzigd bij
kwijting van de verzekeraars; uit de lou- voornoemde wet), 22, 23, 34 van de wet van
tere vaststelling dat de banken de verweer- 26 december 1956 op de Postdienst schendt
ders een bedrag hebben betaald, derhalve en aldus in strijd met de wet beslist dat de
niet in se kan worden afgeleid dat de eerst- met de verweerders gesloten naamleningsgenoemden krachtens de wet in de rech- overeenkomst geldig is en derhalve dat hun
ten van de verweerders zijn getreden; uit rechtsvordering ontvankelijk is;
de dagvaarding tot verwijzing van de verweerders, en meer bepaald uit de bewoorWat het derde onderdeel betreft :
dingen van de hierboven aangehaalde brief
van de bankiers, waarvan de gegevens door
Overwegende dat, luidens artikel
eiseres niet werden betwist, daarentegen 1249 van het Burgerlijk Wetboek,
blijkt dat de verweerders geen schuldeisers, maar wel schuldenaars van de ban- indeplaatsstelling in de rechten van de
ken waren wegens de opening van de schuldeiser ten voordele van een derde
kredietlijnen (dat is de reden waarom de persoon die hem betaalt, geschiedt bij
rekening-courant met het bedrag van de overeenkomst of krachtens de wet;
verzekeringsvergoedingen werd gekrediDat, krachtens artikel1251, 3°, van
teerd) en dat de banken geen schuld be- dat wetboek, indeplaatsstelling van
taalden tot kwijting van een schuldenaar,
aangezien de verzekeraars niet de schul- rechtswege geschiedt ten voordele van
denaar van de afzenders waren, maar wel degene die, met anderen ofvoor andie van de banken, de verzekeringnemers; deren tot betaling van een schuld gehet arrest bijgevolg, nu het de beslissing houden zijnde, er belang bij had deze
dat de vordering van de verweerders ont- te voldoen;
vankelijk is, hierop grondt dat de banken
Overwegende dat het arrest erop
krachtens de wet in de rechten van de verweerders waren getreden, en daartoe als wijst dat de vordering was ingesteld
enige grond opgeeft dat de banken de ver- door de verweerders die handelden
weerders hebben gekrediteerd, zonder daar- voor rekening van de verzekeraars en
bij vast te stellen dat was voldaan aan de vervolgens oordeelt dat de verweeroverige wettelijke toepassingsvoorwaarden ders "zich kunnen beroepen op indevoor het bestaan van indeplaatsstelling plaatsstelling krachtens de wet; dat
krachtens de wet, die door de verweer- het, gelet op de omstandigheden van
ders werden betwist zonder op dat punt de zaak, immers ging om een trapsdoor eiseres te worden tegengesproken, de gewijze indeplaatsstelling, namelijk de
artikelen 1249 en 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek schendt; het arrest al- indeplaatsstelling van de verzekethans, nu het niet preciseert op welke wet- raars in de rechten van de banken
telijke grondslag het hof van beroep in casu wier schade zij betaald hebben, en de
beslist dat de banken krachtens de wet in indeplaatsstelling van de banken in de
de rechten van de verweerders zijn getre- rechten van de afzenders, waarbij de
den, het Hof niet in staat stelt de beslis- banken, die de verzendingen moessing te toetsen en derhalve niet regelma- ten verzekeren, de door hen ontvantig met redenen is omkleed (schending van gen verzekeringsvergoedingen aan de
artikel 149 van de gecoordineerde Grand- afzenders hebben terugbetaald";
wet); het arrest voorts, nu het beslist dat
Dat het hofvan beroep aldus, zonbijgevolg "door het instellen van de onderhavige rechtsvordering, noch de wet van 26 . der de artikelen 1249 en 1251, 3°, van
december 1956 op de Postdienst noch het het Burgerlijk Wetboek te schenden,
Burgerlijk Wetboek zijn geschonden, aan- de reden aangeeft waarom het besliste
gezien het wettelijk begrip geoorloofde dat de banken krachtens de wet in de
naamlening in casu van toepassing is, ge- rechten van de verweerders waren gelet op het feit dat de verzekeraarslastgevers uiteindelijk in de rechten getre- treden; dat het terecht beslist dat de
den zijn van de diamanthandelaars- met de verweerders gesloten naamafzenders", tevens de artikelen 6, 1131, leningsovereenkomst geldig is en dus
1133, 1134, 1165, 1984 van het Burger- dat hun rechtsvordering ontvankelijk Wetboek, 17 van het Gerechtelijk Wet- lijk is;
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Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
8 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. ParmentierGelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal-Advocaten: mrs. De
Gryse en Gerard.

Nr. 519
1e

KAMER-

8 oktober 1999

AUTEURSRECHT- MUZIEKWERK- MEDEDELING- FAMILIEKRING- BEGRIP.

De "familiekring" waarbinnen de auteur
zich niet kan verzetten tegen de mededeling van zijn werk, moet op beperkende
wijze worden uitgelegd; hiJ strekt zich niet
uit tot een sportclub (1). (Art. 22, § 1, 3°,
Auteurswet 1994.)
(S.A.B.A.M. T. HANUISE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0078.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 september 1997 in
laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton Lens;
Over het middel : schending van de artikelen 1, § 1, eerste en vierde lid, en 22,
(1) Zie Cass., 26 sept. 1996, A.R. C.95.0380.F
en C.96.0385.F, nrs. 332 en 333; A. en B. STROWEL, La nouvelle legislation beige sur le droit
d'auteur, J. T, 1995, p. 125, nr. 28; A. STROWEL en
J.P. TRIAILLE, Le droit d'autew; du logiciel au multimedia, Brussel, Bruylandt, 1997, p. 37, nr. 43;
J. CORBET, De nieuwe auteurswet, R. W., 19951996, 487; J. CORBET, Auteursrecht, A.P.R., 1997,
p. 72, nr. 181.
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§ 1, 3° van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten,
doordat de vrederechter de vordering van
eiseres niet gegrond verklaart, na in zijn
vonnis van 1 oktober 1996 erop te hebben gewezen "dat de rechtsvordering van
eiseres ertoe strekt verweerder te doen veroordelen tot betaling van het bedrag van
6.4 75 frank ... ", wegens uitvoering van muzikale werken op 11 maart 1995 ... ", op
grond "( ... ) dat verweerder op de zitting van
15 april1997 het volgende verklaard heeft :
'Ingevolge de in de krant verschenen aankondiging, die door de raadsman van
SABAM wordt overgelegd is de maaltijd
niet doorgegaan wegens het geringe aantal ingeschrevenen en heeft A Stradiot de
huur van de zaal overgenomen om er zijn
ve:rjaardag te vieren met de spelers van de
club'; (. .. ) dat verweerder een 'huurcontract' overlegt, dat op 25 februari 1995 is
gesloten tussen de vzw Sporting Club Irchonwelz en Arthur Stradiot en waarin de
lokalen (bar, keuken, kleedkamers) worden verhuurd voor het vieren van een
'verjaardagsfeestje' op 11 maart 1995; dat
onder de rubriek 'kosten' geen melding
wordt gemaakt van huur; (... ) dat verweerder reeds op de zitting van 3 maart 1996
had uiteengezet dat Arthur Stradiot een
speler van de club was; dat hij zijn verjaardag vierde en 35 person en of twee ploegen van de club had bijeengebracht; (.. .) dat
uit de vaststelling blijkt dat er ±25 personen aanwezi.g waren; dat het menu 250
frank kostte, de consumpties : Vieux Temps,
Jupiler, waters : 35 frank, witbier : 45
frank, worst, chips : 25 frank; ( ... ) dat de
door verweerder verstrekte toelichting aannemelijk lijkt; ( ... ) dat niet is gebleken dat
personen van buiten de club (nietclubleden) aanwezig waren; (... ) dat niet is
aangetoond dat de organisatie een publiek
karakter had waardoor auteursrechten verschuldigd waren",
terwijl, krachtens artikell, § 1, eerste en
vierde lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, aileen de auteur van een werk
van letterkunde ofkunst het recht heeft om
het op welke wijze of in welke vorm ook te
reproduceren of te laten reproduceren en
het volgens ongeacht welk procede aan het
publiek mede te delen; het recht van de auteur wordt beschermd, zodra de uitvoering of de opvoering daadwerkelijk openbaar en hoorbaar is; artikel 22, § 1, 3° van
genoemde wet bepaalt dat, wanneer het
werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, de auteur zich niet kan verzetten
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tegen de kosteloze prive-meded¢ling in familiekring; de vaststelling dat alleen leden van een sportvereniging aanwezig waren op het verjaardagsfeest van een van
haar leden bijgevolg niet voldoende is om
die bescherming te laten vallen en om te
gewagen van een prive-mededeling; de vrederechter bijgevolg zijn beslissing valgens welke het niet is aangetoond dat de
organisatie een publiek karakter had waardoor auteursrecht verschuldigd was, op
grond "dat Arthur Stradiot een speler van
de club was; dat hij zijn verjaardag vim·de
en 35 personen oftwee ploegen van de club
had bijeengebracht" en "dat niet is gebleken dat personen van buiten de club (nietclubleden) aanwezig waren", niet naar recht
verantwoordt (schending van de in het middel aangewezen wetsbepalingen) :

Overwegende dat krachtens artikel 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, alleen de auteur van
een werk van letterkunde ofkunst het
recht heeft om het op welke wijze of in
welke vorm ook te reproduceren of te
laten reproduceren, alsook om het
werk volgens ongeacht welk procede
aan het publiek mede te delen;
Dat artikel 22, § 1, 3°, bepaalt dat,
wanneer het werk op geoorloofde wijze
openbaar is gemaakt, de auteur
zich niet kan verzetten tegen de kosteloze prive-mededeling in familiekring;
Overwegende dat uit de tekst van
die met elkaar in verband gebrachte
bepalingen en uit de parlementaire
voorbereiding van de wet volgt dat de
mededeling een publiek karakter
heeft, zodra ze niet valt onder de uitzondering, die in het bovenaangehaalde artikel 22 op beperkende
wijze is omschreven,
Overwegende dat het vonnis vaststelt "datA. Stradiot een speler van de
club was; dat hij zijn ve:rjaardag vierde
en 35 personen of twee ploegen van de
club had bijeengebracht" en beslist
"dat niet is gebleken dat personen van
buiten de club (niet-clubleden) aanwezig waren";
Dat de bodemrechter op grond van
die vermeldingen niet wettig heeft

Nr. 520

kunnen beslissen dat "de organisatie" geen publiek karakter had;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de zaak naar de
vrederechter van het tweede kanton
Bergen.
8 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. ParmentierGelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal - Advocaat : mr. Biitzler.

Nr. 520
1e

KAMER -

8 oktober 1999

VERHAAL OP DE RECHTER- VERZOEKSCHRIFT - TERMIJN.

Het verhaal op de rechter dat meer dan dertig dagen te rekenen van de feiten die tot
dat verhaal aanleiding hebben gegeven,
wordt ingeleid door een ter griffie van het
Hof van Cassatie ingediend verzoekschrift, is in de regel niet ontvankelijk.
(Art. 1142 Ger.W.)
(NAZE T. LEJEUNE E.A)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0287.F)

HET HOF;- Gelet op het arrest,
op 28 mei 1999 gewezen door het Hof
van Beroep te Bergen, kamer van inbesch uldigingstelling;
Gelet op het verzoekschrift waarbij het verhaal op de rechter is ingeleid (... );
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Overwegende dat, luidens artikel
1142 van het Gerechtelijk Wetboek
"het verhaal op de rechter, op straffe
van verval, wordt uitgeoefend binnen dertig dagen. Deze termijn loopt
te rekenen van het feit dat tot het verhaal aanleiding heeft gegeven en, in
geval van bedrog of list, van de dag
waarop de partij daarvan kennis gekregen heeft";
Overwegende dat uit het verzoekschrift blijkt dat de feiten waarop het
gegrond is, hebben plaatsgevonden tijdens het onderzoek van de zaak, dat
beeindigd werd door het arrest van 28
mei 1999 van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen;
Overwegende dat, krachtens artikel 1143 van het Gerechtelijk Wethoek, verhaal op de rechter wordt ingeleid door een ter gri:ffie van het Hof
van Cassatie in te dienen verzoekschrift, dat de middelen bevat, ondertekend is door de partij of haar bijzonder gemachtigde en vooraf betekend is aan de rechter op wie verhaal
is genomen;
Overwegende dat uit het onderling
verband tussen de artikelen 1142 en
1143 van het Gerechtelijk Wetboek
volgt dat het verzoekschrift waarbij
het verhaal op de rechter wordt ingeleid, ter gri:ffie van het Hofvan Cassatie moet worden ingediend binnen
dertig dagen te rekenen van de feiten die tot het verhaal aanleiding hebben gegeven; dat het verzoekschrift in
casu uiterlijk op 28 juni 1999 ingediend moest worden;
Overwegende dat het verzoekschrift
waarbij het verhaal op de rechter is ingesteld, ter griffie van het Hof van
Cassatie is ingediend op 30 juni 1999,
dus buiten de wettelijke termijn;
Dat het verzoek niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond
bestaat om eiser tot schadevergoeding te veroordelen;
Om die redenen, wijst het verzoek
af; veroordeelt eiser in de kosten.
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8 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter en.verslaggever: de h. Verheyden, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureur-generaal
- Advocaat : mr. T'Kint.
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3e KAMER- 11 oktober 1999

1o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMEEN -ARBEIDSONGESCHIKTHEID - UITKERINGEN DEKTE SCHADE- OMVANG.

2o ZIEKTE- EN
VERZEKERING

GE-

INVALIDITEITSALGEMEEN

VERZEKERINGSINSTELLING- SUBROGATIE RECHTHEBBENDE - BENADEELDE- PRESTATIES -AANSPRAKELIJKE DERDE- VERGOEDINGEN KRACHTENS GEMEEN RECHT - GEDEKTE SCHADE.

3° ZIEKTE- EN
VERZEKERING

INVALIDITEITSALGEMEEN

VERZEKERINGSINSTELLING- SUBROGATIE RECHTHEBBENDE- BENADEELDE- PRESTATIES - AANSPRAKELIJKE DERDE - VERGOEDINGEN KRACHTENS GEMEEN RECHT
- OMVANG VAN SCHADE NAAR GEMEEN
RECHT.

1o De krachtens de Z.I. V. -wet van 9 augus-

tus 1963 verleende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dekken de schade die bestaat in het verlies of de vermindering
van het vermogen om, door het verrichten van arbeid, inkomsten te verwerven
die tot het levensonderhoud kunnen bijdragen (1). (Art. 56 Z.I.V-wet 1963, thans
art. 100 gec.w. 14 juli 1994.)
2° De verzekeringsinstelling die presta-

ties heeft verleend aan de persoon die
schade geleden heeft waarvoor een derde
aansprakelijk is, treedt in de plaats van
die rechthebbende tot beloop van het geheel van die prestaties; die vordering kan
slechts worden uitgeoefend tot beloop van
de bedragen die krachtens het gemeen
recht aan de getroffene verschuldigd zijn
(1) Zie Cass., 18 mei 1992, A.R. 7812, nr. 488.
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ter vergoeding van dezelfde schade (2).
(Art. 70, § 2, derde lid, Z.I.V.-wet 1963,
thans art. 136, § 2, 4e lid, gec.w. 14 juli
1994.)
3° Het recht waarover de verzekeringsinstelling krachtens artikel 70, § 2, van de

Z.I. V.-wet van 9 augustus 1963, tegen de
aansprakelijke derde beschikt, is beperkt,
enerzijds, tot het bedrag van de door de
verzekeringsinstelling aan de benadeelde
verleende prestaties, anderzijds, tot het
maximumbedrag van de schadeloosstelling waartoe de derde, die de schade heeft
veroorzaakt, jegens het slachtoffer gehouden is inzake vergoeding wegens het verlies of de vermindering van het vermogen om, door het verrichten van arbeid,
inkomsten te verwerven. (Art. 70, § 2,
Z.I.V.-wet 1963, thans art. 136 gec.w. 14
juli 1994.)
(MAURETUS N.V. T. T. L.C.M.)
ARREST

(A.R. C.97.0170.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1996 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 21 september 1999
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1382 van het
Burgerlijk wetboek, 56 (dat gewijzigd werd
bij Wet van 27 december 1967, bij Wet van
27 juni 1969 en bij koninklijk besluit nr. 22
van 23 maart 1982) en 70, § 2 (zoals gewijzigd bij Wet van 8 april1965, bij wet van
27 juni 1969, bij Wet van 5 juli 1971 en bij
koninklijk besluit nr. 19 van 4 december
1978) van de Wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, later (Wet van 30 december
1988) geworden respectievelijk de artikelen 56 en 76quater, § 2, van de Wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen,
(2) Zie vorige noot.
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doordat het hof van beroep de vordering van verweerder, verzekeringsinstelling
van de heer Poelmans, lastens eiseres, verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen van de aansprakelijke voor het ongeval waarbij de heer
Poelmans verwondingen opliep, strekkende tot het bekomen van vergoeding voor
de aan de heer Poelmans uitgekeerde daguitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, voor de periode van 12 december 1982
(datum van het ongeval) tot 29 februari
1992 (datum waarop in gemeen recht effectief schadeloosstelling werd verleend), inwilligt tot beloop van 865.087,- frank in
hoofdsom en 412.535,- frank intresten, op
volgende gronden :
" (. .. ) dat tussen partijen geen betwisting blijkt te bestaan dat voor het bepalen van de rechten van het slachtoffer in gemeen recht rekening dient te worden
gehouden met de volgende elementen :
- de aansprakelijkheidsverdeling,
- een basisloon gelijk aan de door L.
Poelmans, die op het ogenblik van de feiten werkloos was, genoten werkloosheidsvergoeding en de evolutie van deze uitkering in de tijd- d.w.z. vanaf de datum van
het ongeval (12.12.1982) tot op de datum
waarop het arrest van dit hof van
21.2.1992, houdende de toekenning van de
schadeloosstelling in gemeen recht aan het
slachtoffer L. Poelmans, in kracht van gewijsde is getreden (29.2.1992)- zoals aangegeven in het overgelegd attest van het
ACV van 6 januari 1992,
- de door het slachtoffer opgelopen tijdelijke arbeidsongeschiktheid a 100 % van
11.12.1982 tot 17.6.1986 en blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 25 %
metals consolidatiedatum 17.6.1986;
(. ..) dat tussen partijen wel betwisting bestaat omtrent het feit of de berekening van
de schadevergoeding in gemeen recht dient
te gebeuren volgens het zesdagenstelsel
(stelling van (verweerder) dan wel valgens het vijfdagenstelsel (stelling (eiseres));
(. .. ) dat de berekening van de schadevergoeding in gemeen recht dan ook dient te
gebeuren in het zesdagenstelsel;
(. .. ) dat partijen het verder oneens zijn
omtrent de berekening van de schadevergoeding vanaf 18.6.1986, zijnde de datum
waarop de restletsels in hoofde van L. Poelmans als geconsolideerd werden beschouwd
met een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van 25 %; dat (verweerder) beweert dat ook vanaf 18.6.1986 de berekening dient te gebeuren op basis van de
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volledige RVA-uitkeringen, terwijl (eiseres) beweert dat vanaf 18.6.1986 het slachtoffer in gemeen recht enkel aanspraak kan
maken op een vergoeding a rato van 25 %
van 2/3 van de RVA-uitkering;
(. .. ) dat L. Poelmans werkloos was op het
ogenblik van het ongeval; dat hij een forfaitaire werkloosheidsuitkering van 601 F
per dag ontving; dat hij door het ongeval en
de opgelopen arbeidsongeschiktheid niet
meer beschikbaar was voor de arbeidsmarkt en bijgevolg geen recht meer had op
werkloosheidsuitkeringen; dat dit recht verviel en werd gewijzigd in een recht op uitkeringen van het ziekenfonds;
(. .. ) dat artikel 76quater van de wet van
9.8.1963 op de ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalt dat de prestaties onder de door de Koning bepaalde voorwaarden worden toegekend in afwachting dat de
schade effectief wordt vergoed krachtens
een andere Belgische wetgeving of het gemeen recht;
(. .. ) dat uit de voorgaande wettelijke regeling volgt dat (verweerder) gehouden was
uitkeringen wegens loonverlies uit te betalen tot op de dag dat een effectieve regeling in gemeen recht tussengekomen is;
(. .. ) dat gezien L. Poelmans slechts bij arrest van dit hofvan 21.2.1992 (in kracht
van gewijsde getreden op 29.2.1992) in gemeen recht effectief schadeloosstelling werd
verleend, (verweerder) gehouden bleeftot
op die datum het slachtoffer voorlopige tegemoetkomingen te verlenen, niettegenstaande de consolidatie op 17 juni 1986;
(. .. ) dat (verweerder)- die op grond van
artikel 70, § 2, thans artikel 76quater van
de ZIV-wet tot het geheel bedrag van de
verleende prestaties in de plaats is gesteld van (zijn) rechthebbende, ten aanzien van diegene die, op grond van het gemeen recht, voor de arbeidsongeschiktheid
aansprakelijk is, met die beperking dat het
bedrag van de vordering van de LCM niet
hoger kan zijn dat het bedrag dat de rechthebbende in het gemeen recht zou toekomen voor de veroorzaakte arbeidsongeschiktheid - (zijn) uitgaven voor de
gehele periode vanafhet ongeval tot op het
ogenblik van de vergoeding in gemeen
recht, zijnde 29.2.1992, kan terugvorderen a rato van 2/3 van de volledige RVAuitkering die het slachtoffer zou genoten
hebben;
(... ) dat (verweerder) aldus wegens uitkeringen voor dagvergoedingen aanspraak
kan maken op een vergoeding van 865.087
Fin hoofdsom en 412.535 wegens intresten,
samengesteld als volgt :
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(hierna volgen een aantal rekenkundige bewerkingen waarbij uitgaand van een
varierend bedrag aan dagvergoedingen voor
de verschillende periodes (dagen), de in gemeen recht verschuldigde (2/3) vergoeding wordt bepaald die verweerder zou
kunnen terugvorderen, alsmede de intresten hierop; eiseres verwijst naar deze
bewerkingen)" (arrest pp. 3 tot 7),
terwijl, overeenkomstig het toenmalige
artikel 70, § 2, derde lid, van de Wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, later artikel
76quater, § 2, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, de bij deze wet bedoelde prestaties onder door de Koning bepaalde voorwaarden toegekend dienden te worden in
afwachting dat de schade effectiefwerd vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht;
Een en ander betekende dat, voor zover de betrokkene arbeidsongeschikt was in
de zin van het toenmalige artikel 56 van de
wet, hij lastens zijn verzekeringsinstelling
aanspraak kon maken op daguitkeringen
wegens arbeidsongeschiktheid, bedoeld in
artikelen 46 en volgende van dezelfde wet;
Overeenkomstig het zelfde artikel 70,
§ 2, vierde lid, later artikel 76quater, § 2,
vierde lid, de verzekeringsinstelling die
deze uitkeringen verstrekte rechtens in de
plaats trad, tot beloop van het bedrag van
de verleende prestaties, voor het geheel van
de sommen die krachtens een Belgische
wetgeving, een buitenlandse wetgeving of
het gemeen recht verschuldigd waren en
die de in het eerste lid van dit artikel bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoedden;
De indeplaatsstelling van verweerder
derhalve te dezen begrensd diende te worden tot hetgeen benadeelde Poelmans zelf,
in gemeen recht wegens de aantasting van
zijn arbeidsgeschiktheid had kunnen vorderen van de aansprakelijke of diens verzekeraar;
Zoals door het (hofvan beroep) zelfvastgesteld, zonder dat het arrest dienaangaande wordt aangevochten, hierbij diende
te worden uitgegaan van een aansprakelijkheidsverdeling (waarbij slachtoffer Poelmans zelf een derde van de aansprakelijkheid droeg), een "basisloon" gelijk
aan de voor deze periode overeenstemmende werkloosheidsuitkeringen waarop
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hij zou gerechtigd geweest zijn, en een
arbeidsongeschiktheidsgraad van 100 %
van 11 december 1982 tot 17 juni 1986 en
een blijvende arbeidsongeschiktheid van
25 % na de consolidatiedatum van 17 juni
1986;
In het licht hiervan, eiseres in conclusie (p. 4, onderaan) voorhield dat het slachtoffer naar gemeen recht, voor de periode na
17 juni 1986, slechts aanspraak kon rnaken op een vergoeding van 2/3
(aansprakelijkheidsverdeling) van 25 %
(arbeidsongeschiktheidsgraad) van de betreffende werkloosheidsvergoedingen, zodat "de mutualiteit als gesubrogeerde in de
rechten van het slachtoffer niet meer aanspraken (kan) laten gelden dan het slachtoffer zelf';
Ret hof van beroep niettemin verweerders vordering over de gehele genoemde periode gegrond verklaart, en met name, zoals mede uit de berekeningen die in het
arrest zijn opgenomen moge blijken, tot beloop van 2/3 van de volledige werkloosheidsuitkeringen;
De enkele verwijzing naar de wettelijke
regeling volgens dewelke de verzekeringsinstelling gehouden is uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid uit te keren in
afwachting dat de schade effectief vergoed wordt krachtens een andere Belgische
ofbuitenlandse wetgeving, ofkrachtens het
gemeen recht, niet met zich meebrengt dat
naar gemeen recht - afgezien van de
aansprakelijkheidsverdeling de schade die
de benadeelde lijdt door een arbeidsongeschiktheidsgraad van 25 % noodzakelijkerwijze dient bepaald te worden op het
geheel van het basisloon (te dezen de werkloosheidsuitkeringen), dat voor de berekening van de schade uit arbeidsongeschiktheid wordt in acht genomen;
Ret hof van beroep aldus, na voor de peri ode van volledige arbeidsongeschiktheid de naar gemeen recht verschuldigde
schadevergoeding te hebben bepaald op
grond van het volledig in acht genomen basisloon (te dezen werkloosheidsuitkeringen), niet wettig voor de periode van 25 %
arbeidsongeschiktheid de naar gemeen
recht verschuldigde schadevergoeding kon
bepalen op grond van het zelfde volledige
basisloon om de enkele reden dat de
verzekeringsinstelling door de wet gehouden is dagvergoedingen voor arbeidsongeschiktheid uit te keren in afWachting dat de
schade effectief wordt vergoed krachtens
een andere Belgische of vreemde wetgeving of krachtens het gemeen recht;
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De omvang van de naar gemeen recht bepaalde schade, en dienvolgens de maat van
de vordering van de in de plaats gestelde
verzekeringsinstelling bijgevolg op grond
van een irrelevant criterium werd bepaald,
zodat de bestreden beslissing niet naar
recht verantwoord is (schending van alle in
de aanhef van het middel aangehaalde
wetsbepalingen) :

Overwegende dat de krachtens de
Z.I.V.-wet van 9 augustus 1963 verleende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de schade dekken die bestaat in
het verlies of de vermindering van het
vermogen om, door het verrichten van
arbeid, inkomsten te verwerven die tot
het levensonderhoud kunnen bijdragen;
Overwegende dat de verzekeringsinstelling die prestaties heeft verleend aan de persoon die schade geleden heeft waarvoor een derde
aansprakelijk is, in de plaats van die
rechthebbende treedt tot beloop van
het geheel van die prestaties;
Dat die vordering slechts kan worden uitgeoefend tot beloop van de bedragen die krachtens het gemeen recht
aan de getroffene verschuldigd zijn ter
vergoeding van dezelfde schade;
Dat het recht waarover de
verzekeringsinstelling krachtens artikel 70, § 2, van de Z.I.V.-wet van 9
augustus 1963, zoals te dezen van toepassing, tegen de aansprakelijke derde
beschikt, beperkt is, enerzijds, tot het
bedrag van de door de verzekeringsinstelling aan de benadeelde verleende
prestaties, anderzijds, tot het
maximumbedrag van de schadeloosstelling waartoe de derde, die de
schade heeft veroorzaakt, jegens het
slachtoffer gehouden is inzake vergoeding wegens het verlies of de vermindering van het vermogen om, door het
verrichten van arbeid, inkomsten te
verwerven;
Overwegende dat het arrest die beperkingen vermeldt en vaststelt dat :
1. bij in kracht van gewijsde getreden beslissing de verzekerde van eiseres voor twee derde aansprakelijk
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werd gesteld voor de sehadelijke gevolgen van het ongeval en het slaehtoffer zelf voor een derde; 2. het slaehtoffer Poelmans ingevolge de bij het
ongeval opgelopen letsels voor 25 pet.
blijvend arbeidsongesehikt is vanaf de
eonsolidatiedatum 17 juni 1986;
Overwegende dat het arrest het verweer van eiseres dat vanaf 18 juni
1986 het slaehtoffer naar gemeen recht
enkel aanspraak kon maken op een
vergoeding a rata van 25 pet. van twee
derde van de werkloosheidsuitkering,
verwerpt en aanneemt dat verweerder zijn uitgaven voor de periode vanaf
het ongeval tot de datum van de vergoeding naar gemeen reeht, zijnde 29
januari 1992, kan terugvorderen" a
rata van 2/3 van de volledige R.V.A.uitkering die het slaehtoffer zou genoten hebben", dit op grand dat verweerder overeenkomstig artikel 70,
§ 2, van de Z.I.V.-wet "gehouden was
uitkeringen wegens loonverlies uit te
betalen tot op de dag dat een effeetieve regeling in gemeen reeht tussengekomen is";
Dat, daar deze beslissing niet vaststelt dat de arbeidsongesehiktheidsgraad van 25 pet. naar gemeen reeht
voor het slaehtoffer Poelmans een volIedig verlies medebraeht van zijn inkomen of van zijn vermogen om inkomsten te verwerven, het arrest het
regres van verweerster toelaat voor hogere bedragen dan die welke naar gemeen reeht versehuldigd zijn en derhalve de aangewezen wetsbepalingen
sehendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor de
berekening van de sehade naar gemeen reeht vanaf 17 juni 1986 twee
derde van de volledige werkloosheidsuitkeringen in aeht neemt en mede op
grand daarvan eiseres veroordeelt tot
het betalen aan verweerder van een
provisie van 325.078 frank met
vergoedende interest op 95.094 frank;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
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gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenreehter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
11 oktober 1999- 3e kamer- Voorzit·
fer : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Bi.itzler en De Gryse.
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3e KAMER- 11 oktober 1999

1 o ZIEKTE- EN
VERZEKERING

INVALIDITEITS-

ALGEMEEN
VERZEKERINGSINSTELLING- SUBROGATIE RECHTHEBBENDE - BENADEELDE - AANSPRAKELIJKE DERDE - OVEREENKOMST TUBSEN VERGOEDINGSGERECHTIGDE EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR - 'IEGENWERPBAARHEID- VOORWAARDEN- GEVOLG.

2° INDEPLAATSSTELLING- ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING- SUBROGATIE
- RECHTHEBBENDE- BENADEELDE -AANSPRAKELIJKE DERDE- OVEREENKOMST TUBSEN VERGOEDINGSGERECHTIGDE EN
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR- TEGENWERPBAARHEID- VOORWAARDEN- GEVOLG.

1 o en 2° De dadingsovereenkomst die tot
stand is gekomen tussen de rechthebbende en de aansprakelijkheidsverzekeraar kan niet tegen de verzekeringsinstelling, die rechtens in de plaats treedt
van de rechthebbende op de toegekende
prestaties van ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden aangevoerd zonder
haar instemming (1). (Art. 76, § 2, vierde
lid en vijfde lid, Z.I.V-wet 1963, thans
art. 136, § 2, vierde en vijfde lid, gee. wet.
14 juli 1994.)
(1) Zie: Cass., 10 nov. 1981, A. C., 1981-82, nr.
358; 12 juni 1986, A.R. 7414, nr. 642; 8 feb. 1990,
A.R. 8522, nr. 354.
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(L.C.M. T. BUYSE)
ARREST

(A.R. C.98.0421.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 23 september 1999
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 76quater, § 2,
vierde en vijfde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering (zoals van toepassing voor de vervanging ervan door artikel136, § 2, vierde en vijfde lid van de wet
van 14 juli 1994 betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen),
doordat, na beslist te hebben dat "inderdaad niet kan worden voorbijgegaan aan
het vergoedingskwijtschrift van 5 oktober 1989 ondertekend door Mevr. Calliauw; dat vaststaat dat zij wetens en willens deze akte heeft ondertekend en de
betaling van 12.000 frank heeft ontvangen; dat dit belet dat zij in tegenstrijd hiermee nog verder zou aanspraak maken op
meer uitgebreide schadebedragen; dat dit
gevolg ook intreedt zonder dat een
vergoedingskwijtschrift "voor slot van alle
rekeningen" als een dading dient gekwalificeerd te worden; dat, ten overvloede, in
onderhavig geval de akte van 5 oktober
1989, voor zover als nodig ook als een dading kan worden geduid";
het hof van beroep op het hoger beroep
ingesteld door eiseres op grond van het bijzonder regime van subrogatie van het artikel 76quater, § 2, van de wet op de ziekteverzekering, beslist dat "de gevolgen van
de akte van 5 oktober 1989 ook aan (eiser) als gesubrogeerde schuldeiser tegenwerpelijk zijn",
op grond van de redenen opgegeven door
de eerste rechter en overgenomen door het
bestreden arrest dat "waar (eiser) inroept
dat deze overeenkomst (hem) niet tegenstelbaar is, (hij) niettemin slechts een eis
stelt als gesubrogeerde in de rechten van
Mevr. Calliauw en bijgevolg de dading
(hem) wel degelijk tegenstelbaar is",
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terwijl, krachtens artikel 76quater, § 2,
vierde lid, van voornoemde wet van 9 augustus 1963, de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende op de toegekende prestaties van
ziekte- en invaliditeitsverzekering; krachtens artikel 76quater, § 2, vijfde lid van dezelfde wet kan de overeenkomst die tot
stand gekomen is tussen de rechthebbende
en degene die schadeloosstelling verschuldigd is niet tegen de verzekeringsinstelling
worden aangevoerd zonder haar instemming; artikel 76quater, § 2, vijfde lid, een
beperking is op de regel van gemeen recht
volgens welke de aansprakelijke derde tegen de gesubrogeerde de excepties kan aanvoeren die hij ten aanzien van de subrogerende kon doen gelden; voornoemde wetsbepaling afwijkt van de regels van de subrogatie van gemeen recht omschreven in de
artikelen 1249 tot 1252 van het Burgerlijk Wetboek; het bestreden arrest niet
naar recht kon beslissen dat de dading
gesloten door Mevr. Calliauw aan
eiser tegenwerpelijk is (schending van
artikel 76quater, § 2, vierde en vijfde
lid van voornoemde wet van 9 augustus
1963):

Overwegende dat, krachtens artikel 76quater, § 2, vijfde lid, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals te dezen van toepassing, de
overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling verschuldigd is, niet tegen de verzekeringsinstelling kan worden aangevoerd zonder
haar instemming;
Dat het bestreden arrest, door te beslissen dat het "vergoedingskwijtschrift (van 5 oktober 1989, ten titel
van vergoeding voor alle schadelijke
gevolgen door de verzekerde van eiser getekend) voor slot van alle rekeningen", volgens het arrest tevens te
beschouwen als een dading, aan eiser "als gesubrogeerde schuldeiser"
kan worden tegengeworpen, zonder
vast te stellen dat eiser hiermede had
ingestemd, de voormelde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van eiser afwijst en ten aanzien van eiser uitspraak doet over de
kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
11 oktober 1999 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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3e KAMER- 11 oktober 1999

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- VERWIJZING NAAR CONCLUSIE VAN EEN DER PARTIJEN- WEERGAVE
IN VONNIS - GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE -BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEBREK AAN ANTWOORD
-RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLG.

1o Voldoet aan de motiveringsverplichting
de rechterlijke beslissing die verwijst naar

de elementen uit de conclusie van een
gedingvoerende partij en deze elementen overneemt (1). (Art. 149 gee. Grandwet.)
2° Een louter gebrek aan antwoord op een
verweer maakt geen schending uit op het
recht van verdediging (2). (Art. 149 Gee.
(1) Cass., 10 juni 1955, A. C., 1955, p. 1106.
(2) Zie DuMoN, F., "De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten", A. C., 1978-79, p. 3 e.v., nr. 3.
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Grondwet en algemeen beginsel van
recht van verdediging.)
(R.VA. T. 'IDLLENAAR)
ARREST

(A.R. S.99.0047.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1998 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet en van het beginsel van
het recht van verdediging,
doordat, het bestreden arrest vaststelt
dat eiser aanvoerde "dat de rechter dient
aan te duiden waarom hij gebruik maakt
van de bevoegdheid om een sanctie of uitsluiting te herleiden" (. .. ) "dat "concrete omstandigheden" die niet gespecificeerd of geconcretiseerd worden, niet kunnen geconcretiseerd worden en willekeurig zijn" (. .. )
dat "in concreto als verzwarende omstandigheden weerhouden (kunnen) (worden):
(a) de zeer korte tewerkstelling en de afwezigheid van enig beroepsverleden (b) de
lakse houding naar de werkgever toe"; dat
verweerster in besluiten stelde "dat (eiser) de menselijke kant van de zaak totaal uit het oog verliest, dat zij op het ogenblik van de "werkverlating" zwanger was,
het een periode van verlenging van arbeidsongeschiktheid betrofwaarvoor zij nagelaten had onmiddellijk haar werkgever in
kennis te stellen en dat zij aan het verhuizen was naar Halle"; dat "verweerster over
een minimale schoolse opleiding (beschikt)
(buitengewoon secundair onderwijs, afdeling gezins- en nijverheidstechnieken)";
en doordat, het bestreden arrest het hoger beroep van eiser ongegrond verklaarde
en het vonnis van de eerste rechter bevestigde waar deze de beslissing van eiser dd.
10 december 1996 tot uitsluiting van verweerster uit het recht op wachtuitkeringen
vanaf 16 december 1996 voor een periode
van 30 weken, had herleid tot een uitsluiting van 20 weken en zulks op grond van
volgende overwegingen :
"De directeur die gebruik maakt van zijn
discretionaire bevoegdheid bij het bepalen van de duur van de uitsluiting vermeldt de concrete gegevens niet waarop hij
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zijn sanctiemaat verantwoordt en de rechter is bevoegd om de duur van de uitsluiting van het genot op werkloosheidsuitkeringen te beoordelen aan de hand van de
gegevens van de zaak en alle omstandigheden in aanmerking te nemen om deze
duur te bepalen;
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zodat het arrest, nu het geen antwoord
verstrekt op deze argumentering uit de
beroepsakte van eiser, niet regelmatig met
redenen is omkleed en derhalve artikell49
van de gecoiirdineerde Grondwet alsook het
beginsel van het recht van verdediging
heeft geschonden :

Ret arbeidshof stelt vast dat, rekening
houdend met de elementen aangehaald
door (verweerster) in besluiten de sanctie
van 30 weken zeer zwaar en buiten verhouding is met de inbreuk en is van mening dat de eerste rechter terecht de periode van uitsluiting heeft beperkt tot 20
weken";

Overwegende dat het arrest de periode van uitsluiting tot twintig weken, beperkt "rekening houdend met
de elementen aangehaald door (verweerder) in besluiten";

terwijl, eerste onderdeel, het arrest niet
regelmatig gemotiveerd is nu het geen eigen redengeving bevat die de beslissing de
periode van uitsluiting van het genot van
uitkeringen te beperken tot 20 weken; het
arrest tot staving van deze beslissing immers verwijst naar "de elementen aangehaald door (verweerster) in besluiten" zonder die elementen, als ware het ten dele,
over te nemen of weer te geven; het arrest aldus niet op zich aile elementen - zowel in feite als in rechte - weergeeft die de
overtuiging van de rechter hebben bepaald,
die een verantwoording vormen voor het beschikkend gedeelte van de beslissing en die
het wettigheidstoezicht van het Hof van
Cassatie mogelijk maken;

Overwegende dat het arrest op bladzijde 4 uitdrukkelijk vermeldt dat verweerster in conclusie aanvoerde dat
"eiser de menselijke kant van de zaak
totaal uit het oog verliest, dat zij op
het ogenblik van de 'werkverlating'
zwanger was, dat (de haar verweten
afwezigheid) een periode van verlenging van arbeidsongeschiktheid betrofwaarvoor zij nagelaten had onmiddellijk haar werkgever in kennis te
stellen en dat zij aan het verhuizen
was naar Halle", voorts dat verweerster over een minimale schoolse
opleiding beschikt;

zodat het bestreden arrest nu het geen
eigen redengeving bevat die de grondslag
vormt voor de beslissing de sanctiemaat te
herleiden tot 20 weken niet regelmatig gemotiveerd is, derhalve artikell49 van de
gecoiirdineerde Grondwet alsook het beginsel van het recht van verdediging heeft
geschonden;

Dat de appelrechters aldus de redenen aangeven waarop ze hun beslissing steunen;

terwijl, tweede onderdeel, in het eerste
onderdeel werd reeds gewezen op het feit
dat het arrest geen redenen weergeeft die
de overtuiging van de rechter hebben bepaald; de motivering van het (arrest) evenmin toelaat uit te maken of de argumentatie van eiser zoals ontwikkeld in de
beroepsakte door de rechter al dan niet in
aanmerking is genomen bij de beslissing de
periode van uitsluiting van het genot van
uitkeringen te beperken tot 20 weken; eiser meer bepaald in de beroepsakte (Lid D,
in fine) liet gelden dat de zwaarte van de
sanctie zoals bepaald door de directeur van
het werkloosheidsbureau Vilvoorde verantwoord was door volgende omstandigheden (a) de zeer korte tewerkstelling van
enig beroepsverleden (b) de lakse houding naar de werkgever toe;

Wat het eerste onderdeel betreft:

Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat het
arrest de feitelijke gegevens aangeeft
waarop het zijn beslissing laat steunen; dat het aldus de andere en daarmee strijdige bij akte van hoger beroep en conclusie aangevoerde feitelijke gegevens verwerpt en beantwoordt;
Overwegende dat voor het overige
een louter gebrek aan antwoord op een
verweer geen schending van het recht
van verdediging uitmaakt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

76quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet 1963,
thans art. 136, § 2, vierde lid, gee. wet 14
juli 1994.)

11 oktober 1999 - 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advoeaat-generaal-Advocaat: mr.
Simont.

2° De voorwaarden tot toekenning van de
door de verzekeringsinstelling verleende
prestaties waarvoor de verzekeringsinstelling over het wettelijk subrogatierecht beschikt, evenals het bedrag van
deze prestaties, worden geregeld door de
wetgeving inzake de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering; het bedrag van
de vordering van de verzekeringsinsteling kan niet hager zijn dan het geheel van de sommen die krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn; de bedoelde
vergoedingen moeten dezelfde schade geheel ofgedeeltelijk vergoeden. (Art. 76quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet 1963, thans
art. 136, § 2, vierde lid, gee. wet 14 juli
1994.)
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3e KAMER -11 oktober 1999
(VOLTALLIGE ZITTING)

1 o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMEEN- GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGS·
VERZEKERING- VERZEKERINGSINSTELLINGSUBROGATIE - OMVANG- DOOR EEN DERDE
VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN- GEMEEN
RECHT- ALGEMEEN.

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMEEN- GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGSVERZEKERING- VERZEKERINGSINSTELLINGWETTELIJKE UITKERINGEN- TOEKENNINGS·
VOORWAARDEN- Z.I.V-CRITERIA- SUBROGATIE- VOORWAARDEN- OMVANG- BEPERKING- DOOR EEN DERDE VERSCHULDIGDE
VERGOEDINGEN- GEMEEN RECHT.

3° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMEEN- GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGSVERZEKERING- VERZEKERINGSINSTELLINGSTAAT VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID- BESLISSING- SUBROGATIE - RECHTSVORDE·
RING TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDESCHADELOOSSTELLING ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEOORDELINGSCRITERIABINDENDE Z.I.V-BESLISSING- GEVOLG.

1o De verzekeringsinstelling die aan de

rechthebbende op de ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalde prestaties
heeft toegekend, treedt rechtens in de
plaats van de rechthebende tot beloop van
het bedrag van de verleende prestaties,
voor het geheel van de sommen die onder meer krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden. (Art.

3° De beslissing van de ziekteverzekeraar
die de staat van arbeidsongeschiktheid of
invaliditeit vaststelt, kan niet worden bekritiseerd voor de rechter die uitspraak
doet over de rechtsvordering van de indeplaatsgestelde verzekeraar tegen de voor
het ongeval aansprakelijke derde (1). (Art.
(1) Zie : Cass., 9 mei 1990, A.R. 7956, nr. 526;
4 okt. 1991, nr. 66, met noot; 12 nov. 1998, A.R.
C.97.0163.F, nr. 482; P. GossERIES, "La jurisprudence de la Cour de cassation en assurance
maladie-invalidite obligatoire (1970-1982)", J.T.T.,
1983, 160, nr. 69;A. VAN REGENMORTEL, "Cumul
van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen met arbeidsongevallen en gemeenrechtelijke vergoedingen", in G. VAN LIMBERGHEN (ed.), Vergoedingen aan slachtoffers van verkeersongevallen, Gent,
Mys en Breesch, 1993, 111, nr. 158 (e.vgl. 106, nr.
153, waar m.i. ten onrechte de arresten van 8 september 1982, 8 maart 1989 en 9 mei 1990 besproken worden in de context van de vraag of de
ongeschiktheidsuitkeringen betrekking hebben op
dezelfde schade als degene die in gemeen recht
vergoed wordt); L. SCHUERMANS, L. VAN 0EVE·
LEN, C. PERSY e.a., "Overzicht van rechtspraak.
Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1983-1992), T.P.R., 1994, 1361, nr. 100 (e.vgl.
1359, nr. 98, waar m.i. ten onrechte de arreste
van 8 september 1982 en 8 maart 1989 besproken worden in de context van de vraag of de
ongeschiktheidsuitkeringen betrekking hebben op
dezelfde schade als degene die in gemeen recht
vergoed wordt); J.P. JANSSENS en N. MALMENDIER, "Article 76quater, § 2, de la loi du 9 aoftt
1963 interdiction de cumul et droit de subrogation", T.S.R., 1994, p. 134; D. S!MOENS, "Ziekteverzekering, tak uitkeringen : Wetgeving en rechtspraak, in D. S!MOENS en J. PUT (ed.),
"Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 19901996. Wetgeving-rechtspraak", bijzonder nummer T.S.R., 1996, Brugge, Die Keure, 441-442;
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76quater, § 2, vierde lid, Z.I.V.-wet 1963,
thans 136, § 2, vierde lid, gee. wet 14 juli
1994.)
(L.C.M. T. A.B.B. N.V.l

ARREST

(A.R. C.97.020l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 21 september 1999
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van artikelen 46, inzonderheid eerste lid, 48, inzonderheid eerste lid,
50, inzonderheid eerste lid, 51, 56, § 1, inzonderheid eerste lid, 76quater, inzonderheid § 2, vierde lid, en 87 van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering (waarvan artikel46, eerste lid gewijzigd werd bij
wet van 27 juni 1969, bij wet van 5 juli
1971, bij wet van 5 januari 1976, bij koninklijk besluit nummer 22 van 23 maart
1982, bij koninklijk besluit nr. 176 van 30
december 1982 en bij koninklijk besluit
nummer 422 van 23 juli 1986; artikel 48,
eerste lid vervangen werd bij wet van 27
juni 1969; artikel 50, eerste lid gewijzigd
werd bij wet van 27 juni 1969 en bij wet
van 5 juli 1971; artikel 51 vervangen werd
bij wet van 27 juni 1969; artikel 56, § 1,
eerste lid gewijzigd werd bij koninklijk besluit nummer 22 van 23 maart 1982; artikel 76quater, § 2, vierde lid ingevoegd
werd bij wet van 30 december 1988; artikel87 gewijzigd werd bij wet van 27 juni
1969, bij koninklijk besluit nummer 58 van
22 juli 1982, en bij koninklijk besluit nummer 533 van 31 maart 1987), 2, 7 en 15 van
het koninklijk besluit van 31 december
1963 houdende verordening op de uitkeringen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging (artikel 2 zoals
vervangen bij verordening van 19 oktober 1970 en bij verordening van 19 novemLIETAERT, B., "Geen recht op geneeskundige zorg
na een dading met de aansprakelijkheidsverzekeraar", T.A.V.W., 1997, 22, nr. 6, voetnoot 11.
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ber 1986; artikel 7 zoals vervangen bij verordening van 19 oktober 1970 en artikel15
zoals vervangen bij verordening van 19 oktober 1970 en verordening van 19 november 1986), en van artikel149 van de op 17
februari 1994 gecoordineerde Grondwet,
doordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat mevrouw Van Geel, blijkens de besluiten van de in gemeen recht
aangestelde deskundige, in de periode van
28 maart 1989 tot 30 juli 1990 een fluctuerende arbeidsongeschiktheidsgraad vertoonde, met blijvende ongeschiktheid van
4% vanaf de consolidatiedatum (31 juli
1990), eisers oorspronkelijke vordering,
strekkende tot het bekomen van de terugbetaling lastens verweerster, verzekeraar
burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen van de aansprakelijke voor het verkeersongeval waarvan eisers verzekerde
Van Geel het slachtoffer werd, van een
saldo uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid die hij in de periode van 28
maart 1989 tot 31 juli 1990 ten gunste van
zijn verzekerde heeft verricht, slechts inwilligt tot beloop van 61.394,- frank, op volgende gronden :
"- ingevolge artikel 76quater par. 2
WZIV treedt (eiser) die op grand van de
Z.I.V.-wet ongeschiktheidsuitkeringen heeft
gedaan rechtens in de plaats van zijn verzekerde en kan hij derhalve de door hem
uitgekeerde bedragen volledig terugvorderen t.a.v. diegene die op grand van het gemeen recht voor die ongeschiktheid aansprakelijk is, met deze beperking dat het
bedrag van de vordering niet hoger kan zijn
dan het bedrag dat de rechthebbende in het
gemeen recht zou toekomen voor de veroorzaakte ongeschiktheid;
- de bij voormeld artikel bedoelde
schade t.o.v. de prestaties wegens arbeidsongeschiktheid bestaat in een vermindering, we gens letsels of functionele stoornissen, van het vermogen tot verdienen van
de werknemer, die alle werkzaamheid heeft
onder- broken, tot een derde of minder (. .. );
- (. .. )
- (eiser) toont te dezen niet aan dat de
vermindering van het verdienvermogen van
Van Geel tot 1/3 of minder anders verliep
dan de degressieve percentages tijdelijke en
blijvende arbeidsongeschiktheid in gemeen recht (d.w.z. tot 66% en meer);
tevergeefs steunt hij zich daarbij op het
verslag van de adviserend geneesheer
(wiens verslag overigens niet eens voorgelegd wordt) nu immers deze slechts optreedt in het kader van de ziekteverzekering, en in gemeenrecht het niet de
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adviserend geneesheer is die terzake beslissingsrecht heeft en wiens verslag niet
eens tegenstelbaar is aan (verweerster) of
haar verzekerde; dat (eiser) in het kader
van de ziekteverzekering een wettelijke verplichting heeft tot tussenkomst zolang de
adviserend geneesheer beslist tot arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 %; de materiiHe schade die naar gemeen
recht dient vergoed ten gevolge van de tijdelijke en blijvende werkongeschiktheid
van de verzekerde van (eiser) is te omschrijven als een vermindering van haar
arbeidsgeschiktheid en een aantasting van
haar lichamelijke integriteit waardoor haar
waarde op de algemene arbeidsmarkt of in
haar normale beroep met die percentages
verminderd wordt;
derhalve, dekt de wegens arbeidsongeschiktheid verschuldigde gemeenrechtelijke
vergoeding ook de vermindering van het
vermogen tot verdienen en (eiser) toont niet
aan en nergens blijkt dat te dezen de arbeidsongeschiktheid naar de gemeenrechtelijke percentages lager dan 66 % een
vermindering van het verdienvermogen van
Van Geel tot 1/3 of minder zouden hebben met zich gebracht, en dat zij sedertdien niet beschikbaar zou zijn geweest voor
de arbeidsmarkt (dus terug kon gaan stempelen) of op de algemene arbeidsmarkt geen
passend beroep zou hebben kunnen uitoefenen" (arrest pp. 4-5-6),

en doordat het hof van beroep aldus de
terug te vorderen uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid beperkt tot de periodes van 28 maart 1989 tot 31 juli 1989 (periode met een arbeidsongeschiktheid van
100 of75 %) en van 8 april1990 tot 20 mei
1990 (periode met een arbeidsongeschiktheid van 100 %),
terwijl overeenkomstig artikel 46 van de
toenmalig geldende wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, de gerechtigde die arbeidsongeschikt
is als omschreven in artikel 56 van dezelfde wet, over elke werkdag van een eenjarig tijdvak ingaande op de aanvangsdatum van zijn arbeidsongeschiktheid (... )
een uitkering ontvangt, "primaire
ongeschiktheidsuitkering" genoemd; overeenkomstig artikel 50 van dezelfde wet,
wanneer de arbeidsongeschiktheid voortduurt na het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid, voor elke werkdag een zogenaamde "invaliditeitsuitkering" wordt
betaald;
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Overeenkomstig artikel 56, § 1, eerste lid
van dezelfde wet als arbeidsongeschikt
wordt erkend, de werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van het intreden of het verergeren van letsels of functionele
stoornissen waarvan erkend wordt dat ze
zijn vermogen tot verdienen verminderen
tot een derde of minder dan een derde van
wat een persoon, van dezelfde stand en met
dezelfde opleiding kan verdienen door zijn
werkzaamheid in de beroepencategorie
waartoe de beroepsarbeid behoort, door betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende
beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding;
Het recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid in beginsel slechts ontstaat nadat de gerechtigde overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van
31 december 1963 houdende verordening op
de uitkeringen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, daartoe binnen een bepaalde termijn een geneeskundig getuigschrift heeft
overgemaakt aan de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling; deze
laatste, gelet op artikel48 van de wet, overeenkomstig artikel 7 van het genoemde koninklijk besluit de aanvangsdatum van de
arbeidsongeschiktheid vaststelt, overeenkomstig artikel15 van hetzelfde besluit het
einde van de arbeidsongeschiktheid vaststelt, eventueel, overeenkomstig artikel 51
van de wet van 9 augustus 1963, een verslag opmaakt teneinde de Geneeskundige
raad voor invaliditeit toe te laten een beslissing te treffen nopens deze staat van invaliditeit, en zelfhet einde van de staat van
invaliditeit kan vaststellen;
Overeenkomstig artikel 87, laatste lid
van dezelfde wet, de beslissingen van de
adviserend geneesheer bindend zijn voor de
verzekeringsinstellingen;
De verzekeringsinstelling derhalve, op de
beslissing van de adviserend geneesheer tot
erkenning van een staat van arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 56 van de
wet van 9 augustus 1963, gehouden is de
bij artikel 46 van de wet bedoelde uitkeringen wegens primaire arbeidsongeschiktheid en later de bij artikel 50 bedoelde
invaliditeitsuitkeringen, te verstrekken;
Eiser in zijn verzoekschrift tot hoger beroep aanvoerde dat "de kwestie van de beoordeling ofhet slachtoffer de graad van arbeidsongeschiktheid heeft die door art. 56
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wordt vereist krachtens art. 87 tot de uitsluitende bevoegdheid van de adviserende geneesheer (behoort)", dat "door diens
erkenning vertoger ertoe gehouden (is) de
wettelijke uitkeringen te betalen (art. 46)
(. .. )" (p. 3, a, derde streepje);
Eiser ook in zijn appelconclusie aanvoerde dat "aan de objectiviteit van de adviserende geneesheer ook niet (mag) worden getwijfeld, gezien hij een wettelijke
taak in het ZIV vervult", dat "indien de adviserend geneesheer tot arbeidsongeschiktheid besluit, (. .. ) deze beslissing niet voor
discussie vatbaar (is)", en dat "in casu (eiser) zich gehouden (heeft) aan de beslissing van de adviserend geneesheer betreffende de erkenning van de arbeidsongeschiktheid" (p. 6);
Eiser derhalve geenszins gehouden kon
zijn, met betrekking tot de wettigheid van
de door hem verrichte uitkeringen ingevolge de staat van arbeidsongeschiktheid,
in de zin van artikel 56 van de wet van 9
augustus 1963, tot meer dan de aanvoering dat hij de voor hem bindende beslissing van de adviserend geneesheer had gevolgd en op grand hiervan uitkeringen had
verricht;
en terwijl overeenkomstig het toenmalig artikel 76quater, § 2, vierde lid van de
Wet van 9 augustus 1963, de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats treedt
van de rechthebbende en deze indeplaatsstelling geldt tot beloop van het bedrag van
de verleende prestaties, voor het geheel van
de sommen die krachtens een Belgische
wetgeving, een buitenlandse wetgeving of
het gemeen recht verschuldigd zijn en die
de in deze wetsbepaling bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden;
Ret hof (van beroep) derhalve, tot gedeeltelijke afWijzing van deze subrogatoire
vordering, niet wettig kon overwegen dat
eiser niet aantoonde dat het verdienvermogen vail mevrouw Van Geel tot 113 of
minder, anders zou verlopen dan de degressieve percentages tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid in gemeen
recht, en dat niet bleek dat de naar gemeen recht bepaalde arbeidsongeschiktheidspercentages lager dan 66 % een vermindering van het verdienvermogen van
mevrouw Van Geel tot 1/3 of minder, met
zich zou hebben gebracht in de zin van artikel 56 van de ZIV-wet,
en terwijl het tegenstrijdig is enerzijds
vast te stellen dat eiser een wettelijke verplichting heeft tot tussenkomst zolang de
adviserend geneesheer beslist tot een arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 % en
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anderzijds te oordelen dat de op deze
uitkeringsverplichting gestoelde subrogatoire vordering niet geheel kon worden ingewilligd om reden dat eiser niet het
bewijs leverde, voor de periodes waarbij
naar gemeen recht minder dan 66 % arbeidsongeschiktheid voorhanden was, dat
het verdienvermogen van de betrokkene
naar de normen van artikel 56 van de ZIVwet tot 1/3 of minder was gedaald,
zodat het hof van beroep zijn beslissing
niet regelmatig met redenen omkleedt
(schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet), en niet zonder schending van de in de aanhef van het middel
aangehaalde wetsbepalingen eisers vordering deels kon afWijzen (schending van alle
vermelde wetsbepalingen, artikel 149 van
de gecoiirdineerde Grondwet uitgezonderd) :

Overwegende dat, krachtens het ten
tijde van de feiten toepasselijk artikel 76quater, § 2, vierde lid, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstelling
die aan de rechthebbende op de ziekteen invaliditeitsverzekering, onder de
door de Koning gestelde voorwaarden, de bij de wet bepaalde prestaties heeft toegekend, rechtens in de
plaats treedt van de rechthebbende tot
beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van
de sommen die onder meer krachtens
het gemeen recht verschuldigd zijn en
die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden;
Dat daaruit volgt dat: 1. de voorwaarden tot toekenning van de door de
verzekeringsinstelling verleende prestaties waarvoor de verzekeringsinstelling krachtens de vermelde wetsbepaling over het wettelijk subrogatierecht beschikt, evenals het bedrag van
deze prestaties, geregeld worden door
de wetgeving inzake de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering;
2. het bedrag van de vordering van de
verzekeringsinstelling niet hager kan
zijn dan het geheel van de sommen die
krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn; 3. de bedoelde vergoedingen dezelfde schade geheel of gedeeltelijk moeten vergoeden;
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Overwegende dat aldus de in het
kader van de toepassing van de wet op
de ziekte- en invaliditeitsverzekering
genomen beslissing die de staat van
arbeidsongeschiktheid of invalidi teit
vaststelt, niet kan worden bekritiseerd voor de rechter die uitspraak
doet over de rechtsvordering van de
indeplaatsgestelde verzekeraar tegen de voor het ongeval aansprakelijke partij;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser uitkeringen heeft betaald tot vergoeding van de schade die
bestaat in een vermindering van het
vermogen tot verdienen ten gevolge
van het ongeval waarvoor de verzekerde van verweerster aansprakelijk
is gesteld en oordeelt dat eiser in het
kader van de ziekteverzekering een
wettelijke verplichting heeft tot uitkering zolang de adviserend geneesheer beslist dat de arbeidsongeschiktheid meer dan 66 pet. bedraagt;
Dat het arrest het quasisubrogatierecht van eiser beperkt tot
de periodes waarin de arbeidsongeschiktheid van de rechthebbende Van
Geel, verzekerde van eiser, naar het
gemeen recht meer dan 66 pet. bedroeg op grond dat eiser niet aantoont
en nergens uit blijkt "dat te dezen de
arbeidsongeschiktheid naar de
gemeenrechtelijke percentages lager
dan 66 pet. een vermindering van het
verdienvermogen van Van Geel tot 1/3
of minder zouden hebben met zich gebracht, en dat zij sedertdien niet beschikbaar zou zijn geweest voor de arbeidsmarkt (dus terug kon gaan
stempelen) of op de algemene arbeidsmarkt geen passend beroep zou hebben kunnen uitoefenen";
Overwegende dat het arrest de
quasi subrogatoire vordering van eiser afwijst voor de periodes waarin het
volgens het gemeen recht vastgestelde
arbeidsongeschiktheidspercentage lager is dan het door artikel 56 van de
wet van 9 augustus 1963 vereiste percentage van 66 pet.;
Dat het arrest aldus het voormelde
artikel 76quater, § 2, vierde lid,
schendt;
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Dat het middel in zoverre gegrond
1s;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de vordering van eiser tot terugbetaling van uitkeringen, over de
rente en over de kosten; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
11 oktober 1999 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - "\krslaggeuer : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Biitzler en De
Gryse.
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ze KAMER- 13 oktober 1999
1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING- OPENBAAR MINISTERIE NA VEROORDELING UITGESPROKEN ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- INVRIJHEIDSTELLING- TOEPASSING.

zo

VOORLOPIGE

HECHTENIS

CASSATIEBEROEP - OPENBAAR MINISTERIE NA VEROORDELING UITGESPROKEN ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - INVRIJHEIDSTELLING- TOEPASSING.

3o OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- CASSATIEBEROEPNA VEROORDELING UITGESPROKEN ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- INVRIJHEIDSTELLING- TOEPASSING.

4o ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEVOEGDHEID- NA VEROORDELING UITGESPROKEN ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - INVRIJHEIDSTELLING- INVRIJHEIDSTELLING
ONDER VOORWAARDEN.
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5o VOORLOPIGE HECHTENIS- INVRIJ.
HEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- BEVOEGDHEID- NA VEROORDELING UITGESPROKEN ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - TOEPASSING.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- NA VEROORDELING
UITGESPROKEN ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- INVRIJHEIDSTELLING - INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN.

1 o, 2° en go Het openbaar ministerie heeft
geen cassatieberoep tegen de beslissing tot
voorlopige invrijheidstelling na veroordeling met onmiddellijke aanhouding (1).
(Art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)

4°, 5° en 6° Uit de context van de artikelen 27, §§ 2 en 3, 33, § 2, en 35, §§ 1, 2 en
5, Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat, in
geval van invrijheidstelling na onmiddellijke aanhouding, voorwaarden kunnen worden opgelegd.
PROCUREUR-GENERAAL TE GENT T. JENDOUBI)

Nr. 526

stelling voorwaarden worden opgelegd:
Overwegende dat uit de context van
de artikelen 27, §§ 2 en 3, 33, § 2, en
35, §§ 1, 2, 3 en 5, volgt dat in geval
van invrijheidstelling na onmiddellijke aanhouding, voorwaarden kunnen worden opgelegd;
Dat het middel faalt 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;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
12 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal.

ARREST

(A.R. P.99.1388.N)

Nr. 526

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1999 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
1. Over de voorziening tegen de be-

slissing waarbij Fathi Jendoubi in vrijheid wordt gesteld :
Overwegende dat het openbaar ministerie geen cassatieberoep heeft;
2. Over de voorziening tegen de
beslissing waarbij voor de invrijheid(1) Zie Cass., 8 nov. 1989, A.R. 7852, nr. 148,
arrest gewezen onder de vorige wetgeving.
Uit art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis volgt
overigens dat de regel dat het openbaar ministerie geen cassatieberoep heeft tegen en beslissing tot voorlopige invrijheidstelling, een algemene draagwijdte heeft.

2e

KAMER -

13 oktober 1999

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE GEBRUIK DOOR IEMAND ANDERS DAN DEVERVALSER- GEBRUIK DOOR DE VERVALSER GEWILD OF VOORZIEN - STRAFRECHTELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERVALSER

De dader van valsheid in geschrifte is strafrechtelijk verantwoordelijk voor het gebruik dat van het valse stuk gemaakt
wordt en dat de door hem voorziene en
gewilde voortzetting is van de valsheid,
oak al werd van dat valse stuk gebruik
gemaakt door een derde (1). (Artt. 193,
196, 197, 213 en 214 Sw.)
(1) Cass., 10 jan. 1989, A.R. 2367, nr. 271.
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(MICHELET E.A. T. WYLOCK)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0645.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
I. Op de voorziening van Andre Michelet:
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Overwegende dat de steller van een
vals stuk strafrechtelijk verantwoordelijk is voor het gebruik dat van het
valse stuk gemaakt wordt en dat de
door hem voorziene of gewilde voortzetting is van de valsheid, ook al is het
een derde die van dat valse stuk gebruik maakt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser een stuk ondertekend
heeft, waarin valselijk verklaard wordt
dat Yvette Ducoffre in zijn instelling
heeft gewerkt; dat, daarenboven, eiser volgens het arrest verklaard heeft
aldus te hebben gehandeld met de bedoeling de begunstigde van het stuk
een benoeming in het beroepsonderwijs te bezorgen op grond van dealdus geveinsde ervaring;
Overwegende dat de appelrechters,
na de gevallen te hebben opgesomd
waarin Yvette Ducoffre van het aldus verkregen stuk gebruik heeft gemaakt, op grond van een feitelijke beoordeling hebben overwogen dat eiser,
"gelet op het aantal valselijk opgegeven dagen en gelet op het feit dat het
voor leerkrachten toen reeds moeilijk was om aangesteld of benoemd te
worden", noodzakelijk moest voorzien dat het valse getuigschrift de begunstigde ervan zou toelaten om het
verhoopte onwettige voordeel ten nadele van een derde te verkrijgen;
Overwegende dat het arrest, door
die overwegingen, de beslissing dat eiser strafrechtelijk verantwoordelijk is
voor het gebruik dat de begunstigde
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van het door eiser opgemaakte valse
stuk heeft gemaakt, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiEile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
II. Op de voorziening van Yvette Ducoffre:
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering van verweerder, uitspraak doet over het beginsel
van de aansprakelijkheid van eiseres:
Over beide middelen samen :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres, dankzij een vals getuigschrift betreffende de duur van
haar nuttige ervaring in het hotelwezen, erin geslaagd is zich als eerste en
enige kandidate te doen rangschikken en, bijgevolg, de betrekking van
praktijkleraar, waarvoor ook verweerder kandidaat was, bij voorrang te verkrijgen; dat de appelrechters, in antwoord op het verweer van eiseres,
volgens hetwelk verweerder, hoe dan
ook, niet over de voor die betrekking
vereiste bekwaamheidsbewijzen beschikt, tevens melding hebben gemaakt van artikel 20 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969, op
grond waarvan de minister, bij gebrek aan kandidaten die in het bezit
zijn van de vereiste bekwaamheidsbewijzen, tijdelijk een kandidaat kan
aanstellen die niet in het bezit is van
het bekwaamheidsbewijs vereist voor
het te begeven ambt; dat die vermeldingen hierop neerkomen dat verweerder, zonder het door eiseres gebruikte
valse getuigschrift en in weerwil van
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zijn eigen situatie, zelf de begeerde
aanstelling had kunnen verkrijgen;
Overwegende dat de appelrechters
aldus geantwoord hebben op de conclusie waarin eiseres het bestaan van
schade betwistte en hun beslissing regelmatig met redenen hebben omkleed
en naar recht hebben verantwoord;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing die, op dezelfde
burgerlijke rechtsvordering, uitspraak
doet over de omvang van de schade :

Nr. 527

Nr. 527

2e

KAMER -

13 oktober 1999

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- STRAFVORDERING
- VEROORDELING.

Het arrest, dat, bij wege van nieuwe beschikkingen, de door de eerste rechter niet
vrijgesproken beklaagde veroordeelt, zonder de hem opgelegde straffen te verzwaren, hoeft niet met eenparige stemmen van
de leden van het hof van beroep gewezen te worden (1). (Art. 211bis Sv.)
(ARABATZIS T. DAEMS)

Overwegende dat het arrest eiseres jegens verweerder veroordeelt tot
betaling van een provisionele frank
schadevergoeding voor morele schade,
op een schade die geraamd wordt op
vijfhonderdduizend frank, en tot betaling van een provisionele frank vergoeding voor materiele schade, op een
schade die geraamd wordt op vijf miljoen frank, en de uitspraak over de
overige burgerlijke vorderingen aanhoudt; dat een dergelijke beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van artikel416 van het Wetboek van Strafvordering, geen uitspraak doet over
een geschil inzake bevoegdheid en
evenmin uitspraak doet met toepassing van de artikelen 135 en 235bis
van voornoemd wetboek;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
13 oktober 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. R. Collard, Dinant; L. du Castillon, Brussel.

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0830.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 april 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;
Overwegende dat het appelgerecht,
zowel wanneer het, na een vrijsprekend vonnis, de telastlegging bewezen verklaart en hetzij de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling beveelt, hetzij de beklaagde veroordeelt, als wanneer het
de door de eerste rechter opgelegde
straf verzwaart, dergelijke beslissing
krachtens artikel 211bis van het Wethoek van Strafvordering niet kan uitspreken dan met eenparige stemmen
van zijn leden; dat die regel ook van
toepassing is wanneer het appelgerecht, overeenkomstig artikel 215
van hetzelfde wetboek, het beroepen
vonnis vernietigt;
Overwegende dat het appelgerecht,
dat bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak doet, eiser, te dezen, niet
veroordeeld heeft na vrijspraak en
evenmin de hem opgelegde straffen
(1) Zie Cass., 3 jan. 1990, A.R. 7734, nr. 264;
Cass., 4 okt. 1995, A.R. P.95.0166.F, nr. 413.

Nr. 528

HOF VAN CASSATIE

verzwaard heeft, zodat voornoemd gerecht het bestreden arrest niet met
eenparige stemmen van zijn leden
hoefde te wij zen;
Dat het middel 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 eiser in de kosten.
13 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. G. Hucq, Charleroi.

Nr. 528
2e

KAMER -

13 oktober 1999

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE
- GETROFFENE DIE NOG NIET TOT DE JAREN
DES ONDERSCHEIDS IS GEKOMEN- VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE SCHADE TEN LASTE
VAN DE DERDE.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE- MORELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE.

3° INTERESTEN- COMPENSATOIRE INTERESTEN- BEGRIP.

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - INTEREST- COMPENSATOIRE INTEREST- BEGRIP.

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- VERGOEDING -ACTUALISERINGBEGRIP.
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6° INTERESTEN -

COMPENSATOIRE INTERESTEN- RENTEVOETEN.

7o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - INTEREST- COMPENSATOIRE INTEREST- RENTEVOETEN.

1o Wanneer schade is veroorzaakt door de

fout van een derde en door de gedraging
van de getroffene die, als kind dat nog
niet tot de jaren des onderscheids is gekomen, niet burgerrechtelijk aansprakelijk is, dan moet die derde tot volledige
vergoeding van die schade worden veroordeeld (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2° Om de omvang van de morele schade

van de getroffene te ramen, kan de rechter, door een feitelijke beoordeling, het verminderde bewustzijn van die getroffene
ten gevolge van zijn geestelijke gezondheid in aanmerking nemen (2). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
3°, 4° en 5° De compensatoire interest vergoedt de schade voortvloeiend uit de vertraging in de schadeloosstelling, terwijl
de aanpassing een berekeningswijze is die
wordt toegepast om rekening te houden
met de vermindering van de koopkracht
van het geld; het zijn twee verschillende
correctieven, ook al houden beide verband met een tijdsverloop (3). (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
(1) Cass., 3 mei 1978, p. 1037.
(2) Zie Cass., 4 april1990, A.R. 8004, nr. 468.
(3) Cass., 6 nov. 1991, A.R. 8939, nr. 131. De
rechter raamt, op het ogenblik van zijn beslissing, op onaantastbare wijze de vergoeding om de
schade te vergoeden die veroorzaakt is door een
fout buiten overeenkomst. Om aan de schuldvordering zijn werkelijke waarde te geven, kan hij
rekening houden met een muntontwaarding, door
zijn raming te verhogen met een door hem bepaald percentage.
Hij kan bovendien compensatoire interest toekennen niet om de schade te vergoeden die is veroorzaakt door de muntontwaarding tussen het
ogenblik van het ongeval en het ogenblik van het
vonnis, maar om de schade te vergoeden wegens de vertraging in de schadeloosstelling. Wanneer hij dergelijke compensatoire interest aan de
getroffene toekent, moet de rechter de rentevoet ervan bepalen. Hij stelt die rentevoet vast op
de bedragen die aangepast zijn tot op de dag van
de beslissing, door, op grond van een feitelijke beoordeling, rekening te houden met die door
hem aangepaste bedragen. Hij moet evenwel
de vastgestelde rentevoet naar recht verantwoorden.
=:.
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6° en 7o De rechter die beslist om compensatoire interest toe te kennen tegen een lagere rentevoet dan de wettelijke rentevoet, enkel en alleen omdat rekening moet
worden gehouden met het feit dat de vergoeding reeds is aangepast met het oog op
de muntontwaarding, verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht.
(VANWERS E.A. T. GEURTS E.A.;
GEURTS E.A. T. VANWERS E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.99.0861.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 19 juni 1989 en 27
april 1999 gewezen door het Hof van
Beroep te Luik;
Gelet op het arrest van het Hof van
10 januari 1990;
I. Op de voorzieningen van Joseph,
Jeanne en Nicole Vanwers:
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest van 19 juni
1989:

Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest van 19 juni
1989 vaststelt dat Frederic Geurts, toen zes
jaar oud, "op een normale wijze op de berm
stapte", maar "op het laatste ogenblik van
richting was veranderd (... ), zonder acht te
slaan op het voertuig (van wijlen Lambert Vanwers, rechtsvoorganger van de eisers), dat de rijbaan opreed, en zonder de
verplichtingen van artikel 42.4.4 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 na
te komen"; dat het beslist dat de rechtsvoorganger van de eisers voor een derde
In dit arrest oordeelt het Hof dat de appelrechters, door te zeggen dat "vermeden moet worden dat de benadeelde een vergoeding geniet, die
op twee verschillende wijzen is aangepast", hun
beslissing betreffende die rentevoet niet naar
recht hebben verantwoord, aangezien zij aldus
twee begrippen hebben verward en daardoor verbonden, alhoewel die niets met elkaar te rnaken hebben. Het verwarren van beide verschillende correctieven, met name, enerzijds, de
aanpassing van de vergoedingen, en, anderzijds, de compensatoire interest, verantwoordt de
beslissing tot vernietiging.
R.L.

Nr. 528

aansprakelijk is; dat het vervolgens, met
bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, oordeelt dat "die deling evenwei niet kan worden tegengeworpen aan
het jonge slachtoffer, aangezien zijn leeftijd elke fout aan zijn zijde uitsluit",

terwijl, uit de omstandigheid dat de minderjarige, die nog niet tot de jaren des
onderscheids is gekomen, niet aansprakelijk is voor zijn daden en bijgevolg niet,
krachtens de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek, gehouden is tot
vergoeding van de schade die hij door zijn
objectief onrechtmatige daad aan anderen toebrengt, evenwel niet volgt dat hij
geen gedeelte van zijn eigen schade moet
dragen, wanneer die schade gedeeltelijk
door zijn objectief onrechtmatige daad en
gedeeltelijk door de fout van een derde is
veroorzaakt; het in een dergelijk geval niet
verantwoord is dat de minderjarige, die niet
tot de jaren des onderscheids is gekomen,
zou worden bevoordeeld ten koste van zijn
nabestaanden, die de vergoeding vorderen van de door hen onrechtstreeks geleden schade en tegen wie de gedeeltelijk
aansprakelijke derde, zoals het bestreden arrest toegeeft, kan aanvoeren dat hun
schade gedeeltelijk is veroorzaakt door de
objectief onrechtmatige daad van de minderjarige; het bestreden arrest bijgevolg, nu
het toegeeft dat de rechtsvoorganger van de
eisers slechts voor een derde aansprakelijk is, omdat het ongeval gedeeltelijk is veroorzaakt door een objectief onrechtmatige daad van de minderjarige Frederic
Geurts, niet wettig heeft kunnen beslissen dat die deling niet kan worden tegengeworpen aan Frederic Geurts, op grond
dat zijn leeftijd, op het ogenblik van het ongeval, "elke fout aan zijn zijde uitsluit":
Overwegende dat de appelrechters
hebben vastgesteld dat het door het
ongeval getroffen kind de jaren des
onderscheids niet had bereikt, zodat
zij, ook al hebben ze aan zijn zijde een
objectief onrechtmatige daad vastgesteld die het ongeval mede heeft veroorzaakt, wettig beslissen dat hij ten
aanzien van de aansprakelijke derde
recht heeft op volledige vergoeding van
zijn eigen schade, aangezien die derde
hem noch geheel noch gedeeltelijk aansprakelijk kan stellen in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek;
Dat het middel faalt naar recht;
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B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest van 27 april
1999:
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;
II. Op de voorzieningen die tegen
het arrest van 27 april 1999 zijn ingesteld door Alain Geurts en MarieLouise Lucasse, handelend in hun hoedanigheid van wettelijk beheerder van
de goederen van hun minderjarige
zoon Didier, en door Therese Kerff,
Josco, Aliette, Eliane, Roger en Alain
Geurts, Henri Lucasse en Josephine
Jeukens:
Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren;
III. Op de voorzieningen die op 10
mei 1999 tegen het arrest van 27 april
1999 zijn ingesteld door Alain Geurts,
handelend in eigen naam en in de hoedanigheid van voorlopig beheerder van
de goederen van zijn zoon Frederic, en
door Marie-Louise Lucasse, handelend in' eigen naam :
Over het eerste middel : schencling van de
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest, bij de uitspraak over de omvang van de morele
schade van Frederic Geurts, vermeldt "dat,
alhoewel, objectief gezien, 'het recht op volledige vergoecling van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte morele schade
niet hiervan afhangt dat de getroffene in
staat is te beseffen dat het toegekende bedrag ter vergoeding van die schade dient'
(raadpl. Cass., 04.04.1990, 1989-90, p.
1025), de bodemrechter niettemin op onaantastbare wijze en in feite, niet aileen het
bestaan maar ook de omvang van de veroorzaakte schade, alsook het bedrag van de
vergoeding tot volledig herstel ervan beoordeelt (raadpl. Cass., 12.01.1988, 198788, p. 599), en die schade in concreto moet
beoordelen", en, na verschillende passages uit de conclusie van de geneesheerdeskundige met betrekking tot de bewustzijnstoestand van de getroffene te hebben
geciteerd, vermeldt "dat, ook al ervaart het
slachtoffer zijn leed niet op normale wijze
en ook al beseft hij dat verschil niet zoals
iemand met onaangetaste geestelijke vermogens, waardoor het voor hem niet zo
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traumatiserend is, welk feit van belang is
voor de raming van de schade in concreto,
het niet kan worden ontkend dat de morele schade bestaat en moet worden vergoed"; dat het arrest ten slotte beslist dat,
"gelet op de leeftijd van de getroffene op het
ogenblik van het ongeval (zes jaar), zijn toestand van totaal onvermogen en zijn sterk
verminderde bewustzijnstoestand, de aangegoden schadevergoeding van 2.500.000
frank bevredigend lijkt te zijn",
terwijl de rechtsvordering tot vergoeding van de morele schade ertoe strekt de
pijn, de smart of enig andere schade te lenigen die verband houdt met zowel het fysieke als psychische leed dat het slachtoffer ervaart ten gevolge van zijn volledig en
blijvend onvermogen, en in zoverre de geleden schade te herstellen; de door een persoon geleden morele schade geen uitzondering vormt op die beginselen, ook al is hij
zich van de schade niet bewust; het weliswaar aan de rechter staat om op onaantastbare wijze en in feite het bestaan en de
omvang van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade te beoordelen en
het bedrag van de vergoeding te ramen,
maar hij niet, zonder de wettelijke begrippen morele schade en oorzakelijk verband,
alsook het beginsel dat geleden schade volledig moet worden vergoed, te miskennen, de omvang van het recht op vergoeding van de morele schade kan bepalen of
beperken door bij de vaststelling van het
bedrag van de daartoe bestemde vergoecling rekening te houden, zelfs maar als een
element naast andere, met de grotere of geringere mate waarin het slachtoffer de hem
toegebrachte schade beseft; het arrest bijgevolg, nu het de morele schade van het
slachtoffer, gelet niet alleen op zijn leeftijd en zijn toestand van volledig onvermogen, maar ook op zijn sterk verminderd bewustzijn, op 2.500.000 frank raamt,
de wettelijke beginselen morele schade en
oorzakelijk verband miskent, alsook het beginsel dat het slachtoffer recht heeft op volledige vergoeding van de schade, daar die
vergoecling niet kan afhangen van de mate
waarin het slachtoffer zijn schade beseft;
het bestreden arrest bijgevolg de in het
middel aangegeven bepalingen schendt :

Overwegende dat de rechtsvordering tot vergoeding van morele schade
ertoe strekt de pijn, de smart of enig
ander moreel leed te lenigen en de
schade in zoverre te herstellen;
Overwegende dat, alhoewel het aan
de rechter staat om het bestaan en de
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omvang van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade te beoordelen in feite en, binnen de perken van de vordering, het bedrag vast
te stellen dat noodzakelijk is om die
schade te vergoeden, het evenwel aan
het Hof staat om na te gaan of de vastgestelde feiten de gevolgen die de rechter er in rechte aan verbindt, verantwoorden;
Overwegende dat het arrest, na passages uit de conclusie van de
geneesheer-deskundige te hebben geciteerd, volgens welke het slachtoffer
geen lichamelijke en morele schade
heeft geleden en zich van zijn ongeluk niet bewust was, en na erop te
hebben gewezen dat "ook al ervaart
het slachtoffer zijn leed niet op normale wijze en ook al beseft hij dat verschil niet zoals iemand met onaangetaste geestelijke vermogens, waardoor
het voor hem niet zo traumatiserend
is, welk feit van belang is voor de raming van de schade in concreto, het
niet kan worden ontkend dat de morele schade bestaat en moet worden
vergoed", bij de beoordeling van de omvang van de morele schade van het
slachtoffer, niet aileen rekening houdt
met de leeftijd van het slachtoffer op
het ogenblik van het ongeval, maar
ook met zijn "sterk verminderd bewustzijn"; dat het aldus het slachtoffer het recht op volledige vergoeding
van zijn schade niet ontzegt, maar de
omvang ervan in feite raamt, en bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Over het vierde middel : schending van de
artikelen 1147, 1149, 1153, 1154, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, na te hebben herhaald dat de compensatoire interest dient als aanvulling van de schadevergoeding, doordat die interest de schade
vergoedt die de benadeelde lijdt ten gevolge van de vertraging in de schadeloosstelling, de rente op de aangepaste bedra-
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gen, te weten op het kapitaal van
2.5000.000 frank, dat aan Alain Geurts in
de hoedanigheid van beheerder van zijn
zoon Frederic Geurts is toegekend tot vergoeding van de tijdelijke en blijvende morele schade en op het bedrag van 250.000
frank, dat aan zijn moeder is toegekend tot
vergoeding van de bijzondere materiele
schade, vaststelt op 5 pet., op grond : "dat
de rechter bij de raming van de schade de
dag van de uitspraak in aanmerking moet
nemen, en dat rekening moet worden gehouden met de muntontwaarding die is opgetreden tussen de dag waarop de schade
is ontstaan en de dag van de rechterlijke
beslissing; dat, te dezen, bij de toekenning van de bedragen, de vergoedingen voor
de materiele schade uitgezonderd, beide criteria in aanmerking genomen zijn; overwegende dat, op een vergoeding die reeds
aangepast is met het oog op de muntontwaarding, compensatoire interest kan
worden toegekend, maar dat, in dat geval, vermeden moet worden dat de benadeelde een vergoeding geniet, die op twee
verschillende en cumulatieve wijzen is aangepast; dat, bijgevolg, de compensatoire interest op de aangepaste bedragen zal worden vastgesteld op de eenvormige rentevoet
van 5 pet.";

terwijl de aanpassing van een vergoeding met het oog op de muntontwaarding,
gegrond is op de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, en, overeenkomstig alle, in het middel aangegeven bepalingen, niets te maken heeft met de toekenning van compensatoire interest tot
vergoeding van de schade voortvloeiende uit
de vertraging in de schadeloosstelling; de
beslissing waarbij een lagere dan de wettelijke rentevoet wordt vastgesteld voor de
compensatoire interest, op grond dat "vermeden moet worden dat de benadeelde een
vergoeding geniet, die op twee verschillende en cumulatieve wijzen is aangepast",
twee begrippen verwart die geen verband
houden met elkaar, en, bijgevolg, de in het
middel aangegeven wetsbepalingen
schendt;

Overwegende dat de compensatoire
interest de schade vergoedt die voortvloeit uit de vertraging in de schadeloosstelling, terwijl de aanpassing een
berekeningswijze is die wordt toegepast om rekening te houden met de
vermindering van de koopkracht van
het geld; dat het twee verschillende
correctieven zijn, ook al houden beide
verband met een tijdsverloop;
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Overwegende dat de appelrechters
de rente op de bedragen van 2.500.000
en 250.0000 frank, die respectievelijk worden toegekend aan eiser, handelend qualitate qua, in de vorm van
een kapitaal, tot vergoeding van de
morele schade van zijn zoon Frederic, en aan eiseres, tot vergoeding van
haar bijzondere materiele schade, vaststellen op 5 pet., op grond dat "vermeden moet worden dat de benadeelde
een vergoeding geniet die op twee verschillende en cumulatieve wijzen is
aangepast'', terwijl het arrest zodoende
twee begrippen verwart die niets met
elkaar te maken hebben, te weten,
enerzijds, de aanpassing van de vergoedingen om rekening te houden met
de muntontwaarding tussen de dag
waarop de schade is ontstaan en de
dag van de rechterlijke beslissing, en,
anderzijds, de toekenning van compensatoire interest tot vergoeding van
de vertraging in de schadeloosstelling; dat zij, aldus, hun beslissing met
betrekking tot die rentevoet niet naar
recht verantwoorden;
IV. Op de voorzieningen die Alain
Geurts en Marie-Louise Lucasse, in eigen naam en in de hoedanigheid van
"wettelijke beheerders van de goederen van hun minderjarige zoon Frederic", op 18 mei 1999 hebben ingesteld tegen het arrest van 19 juni
1989:
Overwegende dat het eindarrest op
27 april 1999 op tegenspraak is gewezen;
Overwegende dat in strafzaken, behoudens het bij artikel 40, vierde lid,
van de wet van 15 juni 1935 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 wordt ingesteld, laattijdig en
derhalve niet ontvankelijk is;

Om die redenen, ongeacht het middel in de memorie van de eisers Alain
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Geurts, handelend in eigen naam en in
de hoedanigheid van voorlopig beheerder van de goederen van zijn zoon Frederic, en Marie-Louise Lucasse, handelend in eigen naam, dat kritiek
oefent op het arrest van 19 juni 1989
en dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van hun voorziening tegen dat arrest, vernietigt het bestreden arrest van 27 april 1999, in
zoverre het uitspraak doet over de rentevoet van de compensatoire interest
die het, enerzijds, met ingang van 1 februari 1992 tot de datum van dat arrest, toekent op het bedrag van
2.500.000 frank dat in de vormvan
een kapitaal aan de eiser Alain Geurts,
handelend in de hoedanigheid van
voorlopig beheerder van de goederen
van zijn zoon Frederic wordt uitgekeerd tot vergoeding van diens tijdelijke en blijvende morele schade, en,
die het, anderzijds, met ingang van 1
februari 1998 tot de datum van dat arrest, toekent op het bedrag van
250.000 frank, dat aan de eiseres
Marie-Louise Lucasse, handelend in
eigen naam, wordt uitgekeerd tot vergoeding van haar bijzondere materiele schade; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt Alain
Geurts en Marie-Louise Lucasse,
ieder van hen, in vier vijfde van de
kosten van hun voorziening van
10 mei 1999, en de verweerders
Joseph, Jeanne en Nicole Vanwers,
ieder van hen, in een vijftiende van
die kosten; veroordeelt Alain Geurts
en Marie-Louise Lucasse, ieder van
hen, in de kosten van zijn voorziening van 18 mei 1999 en alle andere eisers in de kosten van hun
voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Bergen.
13 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en
Delahaye.
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2e

KAMER-

13 oktober 1999

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -

VERZOEK TOT INZAGE VAN HET DOSSIER- VERBOD VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- HOGER
BEROEP -ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWERPINGCASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

Het cassatieberoep dat ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij het hager beroep tegen de beschikking van de
onderzoeksrechter, die een aanvraag tot
inzage van het dossier verwerpt, ongegrond wordt verklaard, is niet ontvankelijk aangezien dat arrest geen eindbeslissing is in de zin van art. 416, eerste
lid, Sv., geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid, geen uitspraak
doet met toepassing van de artt. 135 en
235bis van dat wetboek en evenmin uitspraak doet over het aansprakelijkheidsbeginsel (1). (Artt. 61ter en 416 Sv.)
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spraak doet over een geschil inzake bevoegdheid, geen uitspraak doet met
toepassing van de artikelen 135 en
235bis van dat wetboek en evenmin
uitspraak doet over het aansprakelijkheidsbeginsel;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht de op 17
augustus, 23 augustus en 7 september 1999 op de griffie van het Hof
neergelegde memories, die geen verband houden met de ontvankelijkheid van de voorziening; verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. M. Kazimbwa
Kalumba, Brussel.

(KABILA)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1278.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juli 1999 gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
Overwegende dat het arrest het hoger beroep van eiser ongegrond verklaart en een beschikking bevestigt
van de onderzoeksrechter, waarbij de
inzage van het dossier door verzoeker met toepassing van artikel61ter,
§ 3, van het Wetboek van Strafvordering, verboden wordt; dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is
in de zin van artikel416 van het Wethoek van Strafvordering, geen uit-
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1 o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VOORSTEL- VERWERPINGCASSATIEBEROEP- VORMEN- VORM ENTERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- MEMORIE- NEERLEGGING- TERMIJN- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VOORSTEL- VERWERPING - CASSATIEBEROEP - MEMORIE NEERLEGGING - TERMIJN - ONTVANKELIJKHEID.

zo De me marie die eiser tot staving
van een voorziening tegen een beslissing tot verwerping van een voorstel tot

1o en
(1) Zie Cass., 16 feb. 1999, A.R. P99.0015.N, nr.
89.
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voorwaardelijke invrijheidstelling minder dan acht dagen v66r de terechtzitting heeft neergelegd, is niet ontvankelijk (1). (Art. 420bis, eerste lid, Sv.)
(DECOSSAUX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1312.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 18 augustus 1999
gewezen door de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling te
Brussel;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, ongeacht de memarie van eiser, die op de griffie van
het Hof is ontvangen op 13 oktober
1999, d.i. buiten de termijn, bepaald in
artikel 420bis, eerste lid, van het Wethoek van Strafvordering; verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
13 oktober 1999 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. C. Grzeszczyk, Huy.

Nr. 531
1e KAMER-14 oktober 1999

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAQ..
PROCEDURE- BELASTINGAANGIFTE- ONDERZOEK EN CONTROLE - INZAGE VAN EEN
GERECHTELIJK DOSSIER- ONDERZOEKSDAAD.

(1) Zie Cass., 13 juli 1999, A.R. P.99.0843.N, nr.
414.

De inzage zelf van een gerechtsdossier door
de administratie is geen onderzoeksdaad
in de zin van art. 240 WI.B., daar die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een nieuw onderzoek te beslissen (1). (Art. 240 W.I.B., thans art. 333
W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. CALLENAERE E.A.)
ARREST

(A.R. F.96.0086.N en F.96.0091.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 mei 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven op de algemene rol
onder de nummers F.96.0086.N en
F.96.009l.N tegen hetzelfde arrest zijn
gericht; dat ze dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening van de Belgische Staat (A.R. nr. F.96.0086.N) :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 240, inzonderheid lid 3, en 263, § 1, 3°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen zoals
van toepassing voor het aanslagjaar 1980,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld, dat de bestreden aanslag die betrekking heeft op de inkomsten 1979 (aanslagjaar 1980) werd
gevestigd op 10 november 1983 overeenkomstig de bijzondere aanslagtermijn van
artikel263, § 1, 3°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, dat de administratie daarbij heeft gebruik gemaakt van de
gegevens en inlichtingen uit het strafdossier nadat zij voorafgaandelijk op 13 juli
1983 toelating van de procureur-generaal
had bekomen tot inzage en copiename ervan, beslist dat (verweerders) terecht een
schending voorhouden van artikel 240
W.I.B. doordat onderzoeken (inzage en copiename van het strafdossier) werden gedaan buiten de termijn van artikel259, §
1, alinea 1, W.I.B. zonder voorafgaande kennisgeving aan eisers, dat de gewone
(1) Cass., 30 mei 1997, A.R. F.95.0012.N, niet
gepubliceerd, en Cass., 2 sept. 1999, A.R.
F.96.0046.N, nr. 429.
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onderzoekstermijn voor het inkomstenjaar 1979 eindigde op S1 december 1982,
dat de administratie op 29 juni 198S het
initiatief nam om inzage te vragen van het
strafdossier en ze het dossier ook effectiefraadpleegde na de toelating, dat de administratie pas in het bericht van wijziging van 12 augustus 198S de belastingplichtige voor het eerst op de hoogte heeft
gebracht van haar intenties om de
onderzoekstermijn met twee jaar te verlengen en slechts dan laattijdig schriftelijk en op nauwkeurige wijze voor het eerst
kennis heeft gegeven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te hunnen aanzien bestaan voor het inkomstenjaar 1979, dat deze kennisgeving laattijdig
gebeurde, aangezien zowel de vraag om toestemming tot inzage of copieneming van
een gerechtsdossier als de inzage ervan "in
dit hoofdstuk bedoelde onderzoekingen" zijn
als bedoeld in artikel 240 W.I.B. (artikel
2S5 W.I.B. maakt deel uit van dat Hoofdstuk III, meer bepaald van afdeling S ervan), die mogen worden verricht gedurende de in artikel259, § 1, 2e lid, bedoelde
aanvullende termijn van twee jaar, op de op
stra:ffe van nietigheid van de aanslag opgelegde voorwaarde dat de administratie de
belastingplichtige vooraf schriftelijk en op
nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven
van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor
het bedoelde tijdperk, dat, terloops, de administratie evenmin gebruik zou mogen
maken van elementen bekomen uit een foutieve toepassing van artikel 240 W.I.B. om
daaruit bewijskrachtige gegevens te distilleren die kunnen dienen voor een gebeurlijke toepassing van artikel26S, § 1, 4 o,
W.I.B., dat de bestreden aanslag met betrekking tot het aanslagjaar 1980 (inkomsten 1979) nietig is wegens schending van
artikel 240, alinea S, W.I.B.,

terwijl de vraag tot inzage en de inzage
zelf van een gerechtsdossier geen
onderzoeksdaden zijn in de zin van artikel 240 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen nu voormeld artikel240 samen met artikel241 van voormeld Wetboek
deel uitmaakt van de afdeling IV van
Hoofdstuk III van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen dat de gemene bepalingen bevat "inzake recht van onderzoek
ten aanzien van de belastinglichtige en van
derden" en derhalve enkel betrekking heeft
op de afdelingen I en II van Hoofdstuk III
van voormeld Wetboek die respectievelijk
de "plichten van de belastingplichtige" (afdeling I) en de "plichten van derden" (afdeling II) behandelen maar niet op afde-
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ling III dat de "plichten van openbare
diensten, instellingen en organismen" bevat en waarvan artikel 2S5 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen deel uitmaakt, zodat het Hof de miskenning van
artikel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en inzonderheid van de
titel "Mdeling IV- Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek ten aanzien van
de belastingplichtige en van derden" die bedoeld artikel 240 voorafgaat oordeelt dat de
vraag tot inzage en de inzage zelf van een
gerechtsdossier binnen de in artikel240, lid
S, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voorziene termijn dient vooraf gegaan door een schriftelijke mededeling aan
de belastingplichtige van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die in zijnen hoofde bestaan, dat deze voorafgaandelijke mededeling van de aanwijzingen
van belastingontduiking trouwens slechts
mogelijk is na inzage van het gerechtsdossier dat de aanwijzingen van fraude
evenals de identiteit van de bij de fraude
betrokken belastingplichtigen bevat, en terwijl de ten onrechte kwalificatie van de
vraag tot inzage en van de inzage zelf van
een gerechtsdossier als een onderzoeksdaad in de zin van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen eveneens blijkt uit artikel26S, § 1, so, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen dat aan de administratie de mogelijkheid geeft een aanvullende aanslag te vestigen zelfs na het verstrijken van alle iB artikel 240 van
voormeld Wetboek voorziene onderzoekstermijnen indien de inzage van een
gerechtsdossier uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven zodat artikel26S, § 1, so, van voormeld Wetboek,
dat voorziet in een verlenging van de
aanslagtermijn maar niet van de
onderzoekstermijn indien een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten
niet werden aangegeven, eveneens werd geschonden:

Overwegende dat artikel 240 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bepaalt :
"Onverminderd de bevoegdheden die
haar bij de artikelen 256 tot 259 zijn
toegekend, kan de administratie de in
dit hoofdstuk bedoelde onderzoekingen verrichten en belastingen of aanvullende aanslagen eventueel vestigen, zelfs wanneer de aangifte van de
belastingplichtige reeds werd aangenomen en de desbetreffende belastingen reeds werden betaald.
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Bedoelde onderzoekingen mogen
zonder voorafgaande kennisgeving
worden verricht gedurende het belastbaar tijdperk evenals in de termijn bedoeld in artikel 259, § 1, eerste lid.
Zij mogen bovendien worden verricht gedurende de in artikel 259, § 1,
tweede lid, bedoelde aanvullende termijn van twee jaar, op voorwaarde dat
de administratie de belastingplichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van
de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan
voor het bedoelde tijdperk. Die voorafgaande kennisgeving is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de
aanslag";
Overwegende dat de inzage zelf van
een gerechtsdossier geen onderzoeksdaad is in de zin van artikel 240 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), daar die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een
nieuw onderzoek te beslissen;
Overwegende dat het arrest dat anders beslist, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, voegt de zaken ingeschreven op de algemene rol nummers F.96.0086.N en F.96.009l.N; verwerpt de voorziening in de zaak
F.96.009l.N; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun voorziening; en in de
zaak F.96.0086.N, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de betwiste aanslagen vernietigt en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
14 oktober 1999 -1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-
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generaal Advocaat: mrs. Claeys
Bouuaert; W. Malfiiet, Antwerpen.

Nr. 532
1e KAMER - 14 oktober 1999

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSIAGPROCEDURE- BELASTINGAANGIFTE- ONDERZOEK EN CONTROLE -AANWIJZINGEN INZAKE. BEIASTINGONTDUIKING - AANVULLENDE TERMIJN VOOR ONDERZOEKINGENGEEN BIJKOMEND ONDERZOEK T.A.V. DE BELASTINGPLICHTIGE- VOORAFGAANDE KENNISGEVING.

Het vereiste van voorafgaande kennisgeving aan de belastingplichtige van de
aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor
het bedoelde tijdperk, wanneer het bestuur binnen de aanvullende termijn van
twee jaar onderzoekingen wil doen, heeft
enkel betrekking op de onderzoekingen ten
aanzien van de belastingplichtige zelf en
geldt niet als het bestuur over elementen beschikt die toelaten de belasting te
vestigen zonder in de bijkomende termijn van twee jaar te moeten overgaan tot
een bijkomend onderzoek ten aanzien van
de belastingplichtige zelf (1). (Art. 240,
derde lid, W.I.B., thans art. 333, derde
lid, W.I.B. 1992.)
(RENAUX E.A.
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.97.0113.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 september 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
(1) Cass., 1 maart 1996, A.R. F.95.0047.F,
Rec. Cass.,, 1996, 341, met commentaar van Stefa an van Crombrugge over de "Verlenging van de
aanslagtermijn bij bewijskrachtige gegevens".
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schending van artikel 240 W.I.B./64, zoals deze bepaling van toepassing was voor
aanslagjaren 1987 en 1988, plus schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, m.n. haar rechtszekerheidsbeginsel,
vertrouwensbeginsel en beginsel van fair
play,
doordat in het bestreden arrest wordt gesteld:
"(. .. ) dat, wat de aanslagen aangaande de
aanslagtermijnen 1987 en 1988 betreft, eisers stellen dat uit de brieven van 13 november 1991 en van 12 december 1991 van
de belastingcontroleur aan eisers volgt dat
er ooggetuigen werden ondervraagd, en dat
deze onderzoeksverrichting is geschied zonder voorafgaande kennisgeving van de frauduleuze aanwijzingen zoals vereist door artikel 240, alinea 3, W.I.B./64;
(. .. ) dat in de buitengewone controletermijn van twee jaar andere onderzoekingen mogen gebeuren dan onderzoekingen
ten aanzien van de belastingplichtige zelf;
dat voor die andere onderzoekingen geen
voorafgaande verwittiging van de belastingplichtige nodig is, zodat de datum van
verhoor van deze getuigen irrelevant is;
(. .. ) dat eisers niet betogen dat tijdens
deze bijzondere controletermijn van twee
jaar onderzoekingen bij hen gebeurden; dat
onderzoekingen in 1991 binnen determijn van 5 jaar gebeurden; dat dienvolgens
de controle is geschied in toepassing van artikel 240, lid 3, W.I.B./64",
terwijl, eerste onderdeel, schending van
artikel 240 W.I.B./64 :
artikel240, 2° lid, W.I.B./64 bepaalt dat
voor alle onderzoekingen m.b.t. een bepaalde belastingplichtige deze voorafgaandelijk de onderzoekingen, moet ingelicht worden van de vermoedens van fraude
die tegen hem bestaan, ongeacht of deze onderzoekingen plaatsvinden bij de belastingplichtige zelf dan wel bij derden.
Dit blijkt ondermeer duidelijk uit de
rangschikking van artikel 240 W.I.B./64 onder het hoofdstuk Onderzoek en Controle,
afdeling IV "Gemene bepalingen inzake het
onderzoek t.o.v. de belastingplichtige en
t.o.v. derden".
De tekst van de wet is algemeen. Hij is
duidelijk en hoeft niet ge!nterpreteerd te
worden.
Wanneer bij iemand onderzoekingen gebeuren t.a.v. een bepaalde belastingplichtige, dan moet deze (de geviseerde belastingplichtige dus) vooraf worden ge!nformeerd op de wijze bepaald in artikel 240
W.I.B./64;

Nr. 532

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 240, tweede lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964),
het bestuur zonder voorafgaande kennisgeving de in Titel VII, Hoofdstuk
III, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde onderzoekingen kan uitvoeren gedurende drie jaar, te rekenen van 1
januari van het aanslagjaar; dat het
bovendien, krachtens het derde lid van
hetzelfde artikel, nog gedurende een
aanvullende termijn van twee jaar
deze onderzoekingen mag doen, mits
het bestuur de belastingplichtige
vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de
aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor
het bedoelde tijdperk, dit op straffe
van nietigheid van de aanslag;
Overwegende dat het vereiste van
voorafgaande kennisgeving enkel betrekking heeft op onderzoekingen ten
aanzien van de belastingplichtige zelf
en niet geldt als het bestuur over elementen beschikt die toelaten de belasting te vestigen zonder in de bijkomende termijn van twee jaar te
moeten overgaan tot een bijkomend
onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige zelf;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
14 oktober 1999 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal Advocaat : mrs. Claeys
Bouuaert; H. Vandenbergh en F. Smeets,
Hasselt.
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Nr. 533
Nr. 533

1e KAMER- 14 oktober 1999

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE - BELASTINGAANGIFTE - ONDERZOEK EN CONTROLE -AANWIJZINGEN INZAKE BELASTINGONTDUIKING - AANVULLENDE TERMIJN VOOR ONDERZOEKINGEN VOORAFGAANDE
KENNISGEVING
ONDERZOEKSVERRICHTING EN VOORAFGAANDE KENNISGEVING IN HETZELFDE DOCUMENT- GELDIGHEID.

Wanneer de administratie de onderzoeksdaden bedoeld in titel VII, hoofdstuk III,
van het W.I.B. wenst te stellen tijdens de
in art. 259, tweede lid, van het wetboek
bedoelde aanvullende termijn van twee
jaar moet zij de belastingplichtige vooraf
schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis geven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien
bestaan; uit die wetsbepalingen volgt niet
dat een kennisgeving die een vragenlijst voorafgaat, niet zou voldoen aan de
wettelijke vereisten wanneer zij in hetzelfde document is opgenomen (1). (Art.
24, derde lid, en 259, tweede lid, W.I.B.,
thans artt. 333, derde lid, en 354, tweede
lid, W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. BIERMANN E.A.)
ARREST

(A.R. F.98.0063.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 februari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 240, derde lid, van het Wetboek van
de lnkomstenbelastingen zoals van toepassing voor aanslagjaar 1985 (hierna afgekort W.I.B.),
(1) Zie antwoord min. v. Financien op parlementaire vraag nr. 178 van 4 april1986 van senator Capoen, Vi: en Antw. Senaat, 3 juni 1986,
nr. 22, 1206.
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doordat het bestreden arrest beslist dat,
wat het aanslagjaar 1985 betreft, met eisers in beroep wordt aangenomen dat artikel240, derde lid, W.I.B. werd geschonden, dat de administratie ten aanzien van
de belastingplichtige onderzoekingen mag
verrichten gedurende de aanvullende termijn van twee jaar in zoverre zij de belastingplichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de
aanwijzingen inzake belastingontduiking
die te zijnen aanzien voor het belastbaar
tijdperk bestaan, dat de administratie evenwei zonder voormelde voorafgaande kennisgeving op 26 augustus 1988 aan de belastingplichtige om inlichtingen verzocht en
haar onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige op die datum en dienvolgens
binnen de aanvullende termijn van twee
jaar verrichtte (stuk 36), dat nu luidens artikel240, derde lid, W.I.B. de voorafgaande
kennisgeving is voorgeschreven op straffe
van nietigheid van de aanslag, het ontbreken van die kennisgeving de nietigheid van
de aanslag meebrengt,
terwijl in de eerste vier leden van de
tekst voorkomende op stuk 41 duidelijk
wordt vermeld dat inlichtingen uit het
gerechtsdossier Kirschen en co V:G.N. er op
wijzen dat de resultaten van de transacties die via het wisselkantoor Kirschen werden uitgevoerd niet voorkomen in de fiscale aangifte, dat er derhalve kennelijke
belastingontduiking is en dat overeenkomstig artikel 240, derde lid, W.I.B., gelet op voormelde vaststellingen, de
onderzoekstermijn wordt uitgebreid tot vijf
jaar, dat derhalve de belastingplichtige,
vooraleer hij in het vijfde lid van de tekst
voorkomende in ditzelfde stuk 41 werd gevraagd "om een gedetailleerde opgave te
verstrekken van alle verrichtigen die (hij)
met de firma Kirschen of via Kirschen heeft
uitgevoerd tijdens de jaren 1984 en 1985",
werd gei"nformeerd over de aanwijzingen inzake belastingontduiking en over het voornemen van de administratie om de
onderzoekstermijn uit te breiden overeenkomstig artikel 240, derde lid, W.I.B.,
zodat het bestreden arrest door te beslissen dat geen voorafgaandelijke kennisgeving in de zin van artikel240, derde lid,
W.I.B. is geschied het geloofte hechten aan
stuk 41 en derhalve de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek heeft
geschonden en het arrest door te beslissen dat de aanslag nietig is wegens het ontbreken van die voorafgaandelijke kennisgeving eveneens artikel240, lid 3, W.I.B.
heeft geschonden :
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Overwegende dat, krachtens artikel 240, derde lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964),
de administratie onderzoeksdaden bedoeld in titel VII, hoofdstuk III, van
het wetboek mag stellen tijdens de in
artikel 259, tweede lid, van het wethoek bedoelde aanvullende termijn van
twee jaar, op voorwaarde dat de administratie vooraf schriftelijk en op
nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan;
Dat uit die wetsbepalingen niet
volgt dat een kennisgeving die een
vragenlijst voorafgaat, niet zou voldoen aan de wettelijke vereisten wanneer zij in hetzelfde document is opgenomen;
Overwegende dat, volgens de vaststellingen van de appelrechters, het
bestuur in een en dezelfde brief
kennis heeft gegeven van de aanwijzingen van belastingontduiking en aan
de belastingplichtige inlichtingen heeft
gevraagd; dat de appelrechters oordelen dat die vraag om inlichtingen een
onderzoeksdaad uitmaakte in de zin
van artikel 240, derde lid, en beslissen dat het bestuur zodoende de be"
lastingplichtige niet vooraf schriftelijk kennis heeft gegeven van de
aanwijzingen van belastingontduiking; dat zij aldus artikel 240, derde
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schenden;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing in zoverre het de
voor het aanslagjaar 1985 gevestigde
aanslag (artikel 945001) nietig verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus

Nr. 534

beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
14 oktober 1999- le kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal Advocaten: mrs. Claeys
Bouuaert; M. Coopman en V. Dauginet,
Antwerpen.

Nr. 534
1e KAMER- 14 oktober 1999

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE AANSLAGTERMIJNEN INBREUK MET BEDRIEGLIJK OOGMERK OF MET
OOGMERK TE SCHADEN - VERLENGING VAN
DE AANSLAGTERMIJN- VOORWAARDEN.

Voor de verlenging van de aanslagtermijn
met twee jaar in geval van inbreuk op de
bepalingen van het W.I.B. of van de ter
uitvoering ervan genomen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, is niet vereist dat de inbreuk, gedaan met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk te schaden, vastgesteld is tijdens de gewone aanslagtermijn van art.
259, eerste lid, W.I.B. (Art. 259, eerste en
tweede lid, W.I.B., thans art. 354, eerste en tweede lid, W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. CAMPBELL FOODS BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. F.98.0077.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel259, tweede lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna afgekort W.I.B.) zoals van
toepassing voor het aanslagjaar 1979,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de administratie tijdens de bijzondere

_)'
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aanslagtermijn van drie jaar voorzien in artikel 259, lid 1, W.I.B., geen aanwijzingen van belastingontduiking vaststelde die
haar toelieten te vermoeden dat (verweerster) onregelmatige praktijken toepaste; dat desondanks de administratie tijdens de aanvullende aanslagtermijn van
twee jaar voorzien in artikel 259, lid 2,
W.I.B. bijkomende controledaden stelde die
resulteerden in een bericht van wijziging
van 5 oktober 1983 waarin op grond van artikel 24 W.I.B. een goedgunstig voordeel,
berekend op 12.329.550 frank, werd opgenomen wegens het toekennen van een goedgunstig voordeel aan een buitenlandse verwante onderneming; dat dit goedgunstig
voordeel van 12.329.550 frank werd vastgesteld bij gelegenheid van het onderzoek
van het bezwaarschri:ft van 2 juni 1983 van
de N.V Insurgo; dat dienvolgens de door de
administratie ingeroepen verzwijging van
de meerwaarde, begrepen in de aan de S.A.
Luxix verkochte aandelen en door de administratie als belastingontduiking aangezien, werd vastgesteld na 2 juni 1983, gedurende de aanvullende aanslagtermijn van
twee jaar; dat nu geen onregelmatige praktijken binnen de aanslagtermijn van drie
jaar werden vastgesteld, de administratie onterecht bekomen inlichtingen tijdens de aanvullende aanslagtermijn van
twee jaar aanwendde om tijdens de aanvullende aanslagtermijn de betwiste aanslag te vestigen en het arrest de bestreden aanslag vernietigt wegens schending
van artikel 259, tweede lid, W.I.B.,

terwijl artikel259, tweede lid, W.I.B. voor
de vestiging van een aanslag gedurende de
aanvullende termijn van twee jaar uitsluitend vereist dat de belastingplichtige een
inbreuk op de bepalingen van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen of van
ter uitvoering ervan genomen besluiten
heeft gedaan met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk te schaden ongeacht of de inbreuk werd vastgesteld binnen de aanslagtermijn van driejaar (artikel259, eerste lid,
W.I.B.) dan wel in de verlengde termijn van
twee jaar (artikel 259, tweede lid, W.I.B.),
zodat het bestreden arrest, door voor de toepassing van de verlengde termijn van twee
jaar te eisen dat de inbreuk met bedrieglijk inzicht reeds werden vastgesteld binnen de in artikel 259, eerste lid, W.I.B.
voorziene aanslagtermijn van drie jaar, een
voorwaarde aan de wet toevoegt en derhalve artikel 259, tweede lid, W.I.B.
schendt:

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 259, tweede lid,

-----------
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van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de aanslagtermijn met
twee jaar wordt verlengd in geval van inbreuk op de bepalingen van het Wetboek
van de In- komstenbelastingen of van de
ter uitvoering ervan genomen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk te schaden;
Overwegende dat voor de toepassing
van de voornoemde wetsbepaling niet is
vereist dat de inbreuk, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te
schaden, is vastgesteld tijdens de gewone aanslagtermijn van artikel259, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
Overwegende dat het arrest dat anders beslist, artikel 259, tweede lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
de voorziening toelaatbaar verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
14 oktober 1999 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. M. Vanden
Broeck, Antwerpen.

Nr. 535
1e KAMER -14 oktober 1999

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BELASTINGAANGIFTE- ON-

HOF VAN CASSATIE

1268

DERZOEK EN CONTROLE- AANWLJZINGEN INZAKE BELASTINGONTDUIKING - AANVULLENDE TERMIJN VOOR ONDERZOEKINGENVOORAFGAANDE KENNISGEVING- INHOUD.

Het bestuur mag nag gedurende een aanvullende termi,jn van tweejaar onderzoekingen doen, mits het de belastingplichtige, op straffe van nietigheid van de
aanslag, vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de
aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor
het bedoelde tijdperk; het is niet vereist
dat die kennisgeving nauwkeurig vermeldt welke inzichten of bedoelingen te
schaden aan de belastingplichtige ten
laste kunnen worden gelegd, maar het
volstaat dat de aanwijzingen inzake belastingontduiking nauwkeurig worden
vermeld. (Art. 240, derde lid, W.I.B.,
thans art. 333, derde lid, W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. VAN CAMPENHOUT E.A.)
ARREST

(A.R. F.98.0102.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel240, 3e lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(W.I.B.) zoals van toepassing op het
aanslagjaar 1986,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat op 30 mei 1989, hetzij meer dan drie jaar vanaf 1 januari van
hetjaar waarnaar het aanslagjaar (in casu
aanslagjaar 1986) wordt genoemd waarvoor de belasting verschuldigd is, een vraag
om inlichtingen aan verzoekers werd verstuurd, dat vermits de vraag om inlichtingen dateert van 30 mei 1989, de administratie gebruik heeft gemaakt van de
buitengewone aanslagtermijn van 5 jaar zodat een voorafgaandelijke kennisgeving van
de aanwijzingen inzake belastingontduiking noodzakelijk was, dat alvorens de
vraag om inlichtingen te versturen, de administratie de vereiste kennisgeving niet
heeft verstuurd, dat in de vraag om inlichtingen, alvorens vragen te stellen, enkel
wordt vermeld dat toepassing wordt gedaan van art. 259, 2e lid, W.I.B. en dat uit
inlichtingen in het bezit van de admini-

Nr. 535

stratie blijkt dat verzoekers gedurende de
jaren 1984 en 1985 in totaal 15.000.000
frank aan gelden hebben uitgeleend, dat de
duur van deze verschillende leningen bepaald werd op 5 jaar terwijl de rente 10%
bedroeg en dat.d:e intresten in verband met
deze in leen gegeven sommen nooit in hun
aangifte werden aangegeven, beslist dat
hieruit niet op nauwkeurige wijze blijkt
welke inzichten of bedoelingen te schaden aan de belastingplichtige ten laste kunnen worden gelegd en dat het bestaan en
de niet-aangifte van roerende inkomsten
niet op zichzelfhet opzettelijk handelen met
frauduleuze inzichten in de zin van art.
259, 2e lid, W.I.B. aantonen zodat de aanslag in de bijzondere heffing voor het
aanslagjaar 1986 bijgevolg met scherrding van art. 240, 3e lid, W.I.B. werd gevestigd en derhalve nietig is,

terwijl, opdat de administratie gebruik
zou kunnen maken van de onderzoekstermijn vastgelegd in artikel240, lid 3, W.I.B.,
geenszins vereist is dat op het ogenblik van
de toezending van een vraag om inlichtingen de administratie heeft aangetoond dat
de belastingplichtige door na te laten bepaalde inkomsten aan te geven, opzettelijk heeft gehandeld met frauduleuze inzichten of dat het bedrieglijk opzet of het
oogmerk te schaden effectiefvoorhanden is,
nu artikel240, lid 3, enkel vereist dat de
administratie op schriftelijke en nauwkeurige wijze kennis geeft van "aanwijzingen" inzake belastingontduiking en deze
wetsbepaling enkel tot doel heeft de administratie in staat te stellen nader te onderzoeken of de "aanwijzingen" inzake belastingontduiking die zich in het dossier
bevinden effectief tot belastingontduiking
hebben geleid en om, eens het onderzoek afgerond en het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden bewezen zijnde, de administratie toe te laten een aanslag te
vestigen binnen de aanslagermijn van 5
jaar beoogd in artikel259, lid 2, W.I.B., zodat het bestreden arrest ten onrechte de
aanslag heeft vernietigd wegens scherrding van artikel240, derde lid, W.I.B. omdat uit de voorafgaandelijke vermeldingen in de vraag om inlichtingen dat
toepassing wordt gemaakt van artikel259,
lid 2, W.I.B. en dat (verweerders) gedurende de jaren 1984 en 1985 voor
15.000.000 frank leningen hebben toegestaan voor een duur van 5 jaar tegen een
rentevoet van 10 % waarvan de intresten
nooit in hun aangifte werden aangegeven, niet op nauwkeurige wijze blijkt welke
inzichten ofbedoelingen te schaden aan de
belastingplichtige ten laste kunnen
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worden gelegd en het bestaan en de nietaangifte van roerende inkomsten op zichzelf niet het opzettelijk handelen met frauduleuze inzichten in de zin van artikel259,
2e lid, W.I.B. aantoont :

Nr. 536

Overwegende dat, krachtens artikel 240, derde lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964)
het bestuur nog gedurende een aanvullende termijn van twee jaar onderzoekingen mag doen, mits het bestuur
de belastingplichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze heeft
kennisgegeven van de aanwijzingen
inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het bedoelde
tijdperk, dit op straffe van nietigheid
van de aanslag;

HUWELIJK- RECHTEN EN PLICHTEN VAN

Overwegende dat die bepaling niet
vereist dat die kennisgeving nauwkeurig vermeldt welke inzichten of
bedoelingen te schaden aan de belastingplichtige ten laste kunnen worden gelegd; dat het volstaat dat de
aanwijzingen inzake belastingontduiking nauwkeurig worden vermeld;
Overwegende dat het arrest dat anders beslist, artikel 240, derde lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de aanslag gevestigd onder kohierartikel 955021 voor
het aanslagjaar 1986 en over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Gent.
14 oktober 1999- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal.

1e

KAMER-

15 oktober 1999

DE ECHTGENOTEN - SCHULDEN TEN BEHOEVE VAN DE HUISHOUDING- FEITELIJKE
SCHEIDING - HOOFDELIJKHEID - VOORWAARDE.

De betaling van de schulden die een van de
echtgenoten heeft aangegaan ten behoeve
van de huishouding, kan van de beide feitelijk gescheiden echtgenoten niet hoofdelijk gevorderd worden indien de schuldeiser van die toestand op de hoogte was
bij het ontstaan van de schulden (1). (Art.
222 B.W.)
(CLINIQUES UNIVERSITAIRES SINT-LUC V.Z.W.
T. CASTELLI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0236.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 april1996 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te N amen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 212, inzonderheid eerste lid, 222,
1408 en 1414, inzonderheid eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de vordering van eiseres die ertoe strekt verweerster te doen veroordelen om haar het bedrag van 23.812 frank te betalen, zijnde het
bedrag van twee facturen van 4 mei 1982
en 27 juli 1982 betreffende verzorging die
door eiseres is verstrekt aan Jean Buchet,
de op 19 mei 1982 overleden echtgenoot van
verweerster, verwerpt op grond dat de echtgenoot van verweerster "haar reeds in 1960
had verlaten na twee jaar huwelijk en dat
sindsdien ieder van hen een volstrekt eigen leven leidde; (. .. ) dat vaststaat dat de
(1) Zie Cass., 20 mart 1997, A.R. C.96.0189.F,
nr. 157; J. DE GAVRE en M.F. LAMPE, La reforme
des droits et devoirs respectifs des epoux et des regimes matrimoniaux, Brussel, Ed. du Jeuna Barreau, 1977, p. 165; Y.H. LELEU, Examen de Jurisprudence (1982-1996), Regimes matrimoniaux,
R.C.J.B., 1998, p. 90, nr. 27.
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schulden van de echtgenoten vermoed worden gemeenschappelijk te zijn, dat de medische kosten en kosten voor heelkundige
ingrepen gemeenschappelijke schulden zijn
die kunnen verhaald worden op het eigen
vermogen van iedere echtgenoot en op het
gemeenschappelijk vermogen (...); (. .. ) dat
de echtgenoten hoofdelijk, in solidum of de
ene bij gebreke van de andere gehouden
zijn tot betaling van de gemeenschappelijke schulden van de huishouding; (. .. ) dat
de facturen van 4 mei 1982 en 27 juli 1982
betrekking hebben op kosten voor de laatste ziekte van de echtgenoot van (verweerster); (. .. ) dat de echtgenoten krachtens artikel212 van het Burgerlijk Wetboek
onderworpen zijn aan het wettelijk stelsel door het enkele feit van hun huwelijk en
dat zij daarvan niet mogen afwijken; (. .. )
dat artikel 222 van het Burgerlijk Wethoek, welk artikel deel uitmaakt van het
wettelijk stelsel, evenwel bepaalt dat de
schulden die door een der echtgenoten worden aangegaan ten behoeve van de huishouding de andere echtgenoot hoofdelijk
verbinden; (. .. ) dat te dezen (. .. ) van huishouding geen sprake is",
terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 212
en 222 van het Burgerlijk Wetboek bepalen dat, ongeacht het huwelijksvermogensstelsel, "iedere schuld die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van
de huishouding (. .. ) de andere echtgenoot
hoofdelijk verbindt"; de "huishouding" als
bedoeld in genoemd artikel, dat geen onderscheid maakt naargelang de echtgenoten al dan niet gescheiden leven, bestaat
zolang het huwelijk niet is ontbonden en
een schuld tot die ontbinding door een der
echtgenoten kan worden aangegaan "ten
behoeve van de huishouding"; zulks het geval is, zelfs als een van de echtgenoten zijn
partner verlaten heeft en ieder van hen
"een volstrekt eigen leven leidt"; het bestreden vonnis bijgevolg, na te hebben vastgesteld dat de echtgenoot van verweerster
haar reeds in 1960 verlaten had na twee
jaar huwelijk en dat sindsdien ieder van
hen "een volstrekt eigen leven leidde", niet
wettig op de weergegeven gronden heeft
kunnen beslissen dat er "van huishouding geen sprake is", en niet wettig de vordering van eiseres tot veroordeling van verweerster tot betaling van facturen
"betreffende kosten van de laatste ziekte"
van haar echtgenoot heeft kunnen verwerpen (schending van de artikelen 212 en 222
van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft:

Nr. 536

Overwegende dat luidens artikel
222, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek "iedere schuld die door een der
echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding (. .. )de andere echtgenoot hoofdelijk verbindt";
Dat, krachtens die bepaling, welke
van toepassing is ongeacht het gekozen huwelijksvermogensstelsel, een
der echtgenoten, buiten de andere
echtgenoot om, een schuld kan aangaan ten behoeve van de huishouding;
Overwegende dat de hoofdelijkheid
waarin artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek voorziet met betrekking
tot de schulden die ten behoeve van de
huishouding worden aangegaan, het
bestaan van een huishouding veronderstelt en derhalve niet kan aangevoerd worden in geval van feitelijke
·scheiding der echtgenoten; dat die toestand evenwel niet kan worden tegengeworpen aan de derde die, zonder op
de hoogte te zijn van de scheiding, te
goeder trouw heeft gecontracteerd;
Overwegende dat het bestreden vonnis, nu het de vordering van eiseres
die ertoe strekt verweerster te doen
veroordelen tot betaling van facturen betreffende kosten van de laatste ziekte van haar echtgenoot verwerpt op de enkele grond dat "er van
huishouding geen sprake is" omdat de
echtgenoten feitelijk gescheiden leefden op het ogenblik waarop de schuld
door de man werd aangegaan, de in
het eerste onderdeel aangegeven bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de zaak naar de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, zitting houdende in hoger beroep.
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15 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal Advocaat : mr.
T'Kint.
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(CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ARTHUR
GAILLY V.Z.W. IN VEREFFENING T. M&M SITTY N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0162.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1997 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Nr. 537
1e KAMER - 15 oktober 1999

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR·
GERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VONNIS ARREST- VEREISTE VERMELDINGEN- VER·
MELDING VAN DE PARTIJEN- WEGLATINGGEVOLG.

2° VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK- ONTBINDING EN VEREFFENINGVROEGERE SCHULDVORDERINGEN- SAMENLOOP ONDER DE SCHULDEISERS - EINDBESTEMMELING VAN EEN DOOR DE STAAT
VERLEENDE SUBSIDIE- VOORKEURRECHT.

1o Het vormvereiste van art. 780, eerste lid,
2°, Ger. W: moet het mogelijk maken na te

gaan welke personen betrokken zijn in de
procedure en ter zake van wie de beslissing is gewezen; dat is het geval wan·
neer de aanwijzing van de zetel van eiseres blijkt uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan. (Artt. 780, eerste
lid, 2°, en 1042 Ger.W.)
2° Bij de vereffening van een vereniging
zonder winstoogmerk ontstaat een
toestand van samenloop onder de schuldeisers; de bepalingen betreffende
het toekennen van subsidies door de
Staat, verplichten de gesubsidieerde
ertoe de subsidies aan te wenden voor de
doeleinden waarvoor ze verleend
werden, maar doen geen voorkeurrecht ontstaan waardoor de schuldvordering van de eindbestemmeling
van de subsidies ontsnapt aan de
samenloop ten gevolge van de vereffe·
ning van de gesubsidieerde. (Artt. 7, 8
en 9 Hypotheekwet; artt. 1, eerte lid,
en 3, eerste lid, 1 o en 2°, K.B. nr. 5
van 18 april 1967; artt. 55 en 57, eerste lid, K.B. 17 juli 1967 houdende coordinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit.)

Over het eerste middel : schending van de
artikelen 780, inzonderheid eerste lid, 2°,
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest dat beslist dat de oorspronkelijke vordering van eiseres niet gegrond is, woonplaats noch maatschappelijke zetel van eiseres vermeldt maar aileen
de stad vernoemt waar die zetel is gevestigd,
terwijl eiseres in haar conclusie en in
haar aanvullende conclusie in hoger beroep haar precies adres vermeldt; artikel
780, inzonderheid eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis, op straffe van nietigheid, de woonplaats bevat die de partijen bij hun
verschijning en hun conclusies hebben opgegeven; wanneer, zoals te dezen, de partij een rechtspersoon is, haar woonplaats
haar maatschappelijke zetel is; die bepaling in hoger beroep van toepassing is (artikel1042 van het Gerechtelijk Wetboek);
daaruit volgt dat het arrest, door het niet
vermelden van de maatschappelijke zetel
van eiseres, de aangewezen bepalingen
schendt:

Overwegende dat ingevolge artikel
780, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, het vonnis ofhet arrest,
op straffe van nietigheid, de naam, de
voornaam en de woonplaats bevat die
de partijen bij hun verschijning en hun
conclusies hebben opgegeven;
Dat dat vormvereiste het mogelijk
moet maken na te gaan welke personen betrokken zijn in de procedure en
ter zake van wie de beslissing is gewezen;
Overwegende dat in dit geval de vermelding van de zetel van eiseres blijkt
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1, inzonderheid eerste lid, 3,
inzonderheid eerste en tweede lid, van het
koninklijk besluit nr. 5 van 18 april 1967
betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van de toelagen, 55, inzonderheid eerste lid, 57, inzonderheid eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende cotirdinatie
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 18,
19, 20, 21, 22, 24 van de wet van 27 juni
1921 waarbij aan de verenigingen zonder
winstgevend doel en aan de instellingen
van openbaar nut rechtspersoonlijkheid
wordt verleend, miskenning van het algemeen beginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers bij samenloop tussen hen, met
name vastgelegd in de artikelen 7, 8 en 9
van de zogenaamde Hypotheekwet van 16
december 1851, ter vervanging van titel
XVIII van hoek III van het Burgerlijk Wethoek, 184, inzonderheid eerste lid, 186 van
de wetten op de handelsvennootschappen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 30 november 1935, dat is titel IX
van hoek I van het Wetboek van Koophandel, 450, tweede lid, 451 en 561 van hoek
III van het Wetboek van Koophandel, voor
zijn opheffing bij artikel 149 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997 en,
voor zoveel nodig, schending van de genoemde bepalingen van de Hypotheekwet, van de gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen en van het Wethoek van Koophandel,
doordat het arrest, met wijziging van het
beroepen vonnis, weliswaar vaststelt dat de
ontbinding en de vereffening van eiseres samen loop tussen haar schuldeisers hebben doen ontstaan, maar toch beslist dat de
vordering van eiseres niet gegrond is, die
strekt tot opheffing van twee bewarende beslag en die verweerster voor de ontbinding en de vereffening van eiseres had betekend, op grond "dat de eerste rechter
weldoordacht heeft geoordeeld dat de voorwaarden voor het bewarend beslag op de
datum van de litigieuze beslagen vervuld
waren" en "dat (verweerster) terecht aanvoert dat het behoud van de litigieuze bewarende maatregelen de gelijkheid van de
schuldeisers niet in het gedrang kan brengen, aangezien haar schuldvordering, die
gewaarborgd is door de subsidies die door
de minister van het Waalse Gewest zijn
verleend, niet in samenloop komt met die
van de andere schuldeisers; (. .. ) dat uit (artikel 55 van het koninklijk besluit van 17
juli 1991 houdende coordinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit) volgt dat de
door de Staat verleende subsidies alleen

Nr. 537

voor een welbepaald doel mogen worden
aangewend, waardoor zij dus niet voor een
ander dan het toegekende doel kunnen worden gebruikt; dat de subsidies, wegens die
onbeschikbaarheid, in geen geval als een
mogelijk voorwerp van samenloop tussen
schuldeisers kunnen worden beschouwd;
dat integendeel krachtens de voormelde
wettelijke bepalingen een exclusief
voorkeurrecht ontstaat, dat kan worden gelijkgesteld met een bijzonder voorrecht, ten
bate van de eindbestemmeling van de subsidies, waardoor die eindbestemmeling, die
houder is van een vaststaande, zekere en
opeisbare schuldvordering, op de bewuste
subsidies moet worden betaald met uitsluiting van alle andere schuldeisers; (. .. )
dat (eiseres) ten onrechte betoogt en de eerste rechter ten onrechte aanneemt dat het
(koninklijk besluit) van 17 juli 1991 aileen de betrekkingen wil regelen tussen de
overheidsinstelling en de gesubsidieerde zodat daaruit geen rechten ten voordele van
derden kunnen ontstaan, ook niet als zij
medecontractanten van de gesubsidieerde
zijn (. .. ); dat de regels van (het koninklijk
besluit) van 17 juli 1991, waarvan het niet
naleven met de daarin bepaalde straffen
wordt beteugeld, zeker van openbare orde
zijn; dat daarvan niet kan worden afgeweken bij vereffening en samenloop van de
schuldeisers van de gesubsidieerde; dat die
bepalingen, zoals hierboven is uiteengezet, tot gevolg hebben dat in feite een voorrecht ten gunste van de eindbestemmeling
van de subsidies wordt ingesteld; dat laatstgenoemde bijgev9lg op ieder ogenblik de
toepassing kan eisen van de regels bepaald in het bewuste koninklijk besluit en,
in voorkomend geval, de noodzakelijke bewarende maatregelen mag nemen om dat
recht te vrijwaren", en dat, aangezien het
werk dat verweersters schuldvordering
heeft doen ontstaan, door het Waalse Gewest is gesubsidieerd, "de voorwaarden voor
het bewarend beslag ook na de vereffening van eiseres vervuld blijven",

terwijl uit de artikelen 18 tot 24 van de
wet van 27 juni 1921 en uit het aangewezen algemeen rechtsbeginsel volgt dat, zodra een vereniging zonder winstoogmerk
wordt vereffend, de wederzijdse rechten van
haar schuldeisers, waarvan de schuldvordering voor die vereffening is ontstaan, onherroepelijk worden vastgelegd; vanaf dat
ogenblik, het aangewezen beginsel eraan in
de weg staat dat de andere schuldeisers
dan degenen waarvan de schuldvordering door een bijzonder voorrecht of een zakelijke zekerheid wordt gewaarborgd, individueel daden van uitvoering stellen of
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bewarende maatregelen nemen die de rechten van de andere schuldeisers kunnen
schaden; de daden van uitvoering en de bewarende maatregelen van voor de vereffening, in die mate, hun uitwerking niet kunnen behouden en de opheffing ervan op
verzoek van de vereffende vereniging moet
worden bevolen; artikel 8 van de
Hypotheekwet bepaalt dat de prijs van de
goederen van de schuldenaar onder zijn
schuldeisers naar evenredigheid wordt verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan; de artikelen 1, inzonderheid eerste lid, van het
koninklijk besluit nr. 5 van 18 april 1967 en
55, eerste lid, van het koninklijk besluit van
17 juli 1991 bepalen dat iedere toelage verleend door het Rijk (of door een Gewest) of
door een rechtspersoon die, rechtstreeks of
onrechtstreeks door het Rijk (of door een
Gewest) gesubsidieerd wordt, daarin
begrepen ieder door hen zonder interest
verleend terugvorderbaar voorschot, moet
worden aangewend voor de doeleinden,
waarvoor zij verleend wordt; de artikelen
3, eerste lid, van het koninklijk besluit van
18 april1967 en 57, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 bepalen
dat tot onmiddellijke terugbetaling van de
toelage is gehouden de toelagetrekker die
de voorwaarden niet naleeft, waaronder de
toelage verleend wordt, die de toelage niet
aanwendt voor de doeleinden, waarvoor zij
verleend werd of die de wettelijk ingestelde controle op het gebruik van de toelage verhindert; die bepalingen evenwel de
betrekkingen tussen de gesubsidieerde en
diens eventuele contractanten niet bei:nvloeden; zij geen enkel recht ten voordele
van derden doen ontstaan, ook niet als zij
contractanten van de gesubsidieerde zijn en
hem vooral geen enkel voorrecht verlenen; aileen de overheid toezicht mag houden op het gebruik van de subsidies, hoewei die bepalingen de gesubsidieerde ertoe
verplichten de subsidies aan te wenden zoals oorspronkelijk bepaald; daaruit volgt
dat het arrest, door te beslissen dat de artikelen 55 en 57 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, die ook de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit nr. 5
van 18 april1967 zijn, aan verweerster een
recht verlenen dat de aard of althans de
uitwerking heeft van een bijzonder voorrecht, dat, niettegenstaande samenloop, het
afWijzen van de vordering tot opheffing van
de bewarende beslagen van verweerster
rechtvaardigt, het algemeen rechtsbeginsel miskent en de aangewezen wettelijke
bepalingen schendt :
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Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat verweersters
schuldvordering en haar bewarende
beslagen dateren van voor de vereffening van eiseres en, anderzijds, dat eiseres voor het door verweerster uitgevoerde werk subsidies van het
Waalse Gewest heeft ontvangen;
Overwegende dat bij de vereffening
van een vereniging zonder winstoogmerk een toestand van samenloop onder de schuldeisers ontstaat; dat daarbij het beginsel van de gelijkheid onder
de schuldeisers, dat met name in de
artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet is vastgelegd, eraan in de weg
staat dat andere schuldeisers dan die
waarvan de schuldvordering door een
bijzonder voorrecht of een zakelijke zekerheid is gewaarborgd, individueel
daden van uitvoering of van bewaring stellen waardoor de rechten van
de andere schuldeisers kunnen worden geschaad;
Overwegende dat artikel 1, eerste
lid, van het koninklijk besluit nr. 5 van
18 april1967 betreffende de controle
op de toekenning en op de aanwending van de toelagen en artikel 55 van
het koninklijk besluit van 17 juli 1991
hmidende coordinatie van de wetten op
de Rijkscomptabiliteit bepalen dat iedere toelage verleend door het Rijk of
door een rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks door het Rijk
gesubsidieerd wordt, daarin begrepen ieder door hen zonder interest verleend terugvorderbaar voorschot, moet
worden aangewend voor de doeleinden waarvoor zij verleend wordt;
Dat ingevolge artikel 3, eerste lid, 1 o
en 2°, van het koninklijk besluit van
18 april1967 en artikel 57, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 17 juli
1991 tot onmiddellijke terugbetaling
van de toelage is gehouden de toelagetrekker die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de toelage verleend
wordt of die de toelage niet aanwendt
voor de doeleinden waarvoor zij verleend werd;
Overwegende dat die bepalingen,
hoewel zij de gesubsidieerde ertoe verplichten de subsidies aan te wenden
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voor de doeleinden waarvoor zij werden verleend, geen voorkeurrecht doen
ontstaan waardoor de schuldvordering ontsnapt aan de samenloop ten
gevolge van de vereffening van de gesubsidieerde;
Overwegende dat het arrest, dat oordeelt dat die bepalingen "tot gevolg
hebben dat in feite een voorrecht ten
gunste van de eindbestemmeling van
de subsidies wordt ingesteld" en dat
verweersters schuldvordering niet in
samenloop met de andere schuldeisers
komt, het algemeen beginsel miskent
en de wettelijke en verordenende bepalingen schendt die in het middel
worden aangegeven;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en van de
vorderingen; 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 Bergen.
15 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden - Gedeeltelijk tegenstrijdige conclusie (1) van de
(1) Het O.M. concludeerde tot vernietiging op
het eerste middel, en alleen in bijkomende orde
op het tweede middel. Het steunde daarbij op de
recente rechtspraak van dezelfde kamer van het
Hof (Cass., 23 jan. 1998, A.R. C.96.0482.F, nr. 48)
die geoordeeld had dat een vonnis of arrest nietig is wanneer het nalaat de naam, voornamen en
woonplaats te vermelden waaronder bepaalde
partijen in de zaak verschenen zijn en geconcludeerd hebben. Het betrofin dit geval het niet vermelden in het bestreden arrest van de identiteit van een partij. Het O.M. beklemtoonde het
absoluut karakter van de gronden van nietigheid die in art. 780 Ger.W. worden opgesomd en
waaraan de wetgever, bij de herziening van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
(wet 3 aug. 1992) niet heeft willen raken. Het oordeelde dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de specificiteit van de vermeldingen betreffende de identiteit van de partijen omdat, in
tegenstelling tot andere vermeldingen waarvan

Nr. 538

h. De Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 538
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KAMER-

18 oktober 1999

1° SOCIALE ZEKERHEID -

ZELFSTANDIGEN- SOCIAAL STATUUT- BIJDRAGENBEROEPSBEZIGHEID- BEGIN- BE GRIP-PERIODE VAN OPROEPING ONDER DE WAPENSHERVATTING VAN DE BEZIGHEID.

zo

GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE
ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE- RECHTHEBBENDE- BEGRIP- SOCIALE ZEKERHEID
- ZELFSTANDIGEN- SOCIAAL STATUUT- BIJDRAGEPLICHTIGE.

3° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BlJZONDERE REGELS) - RECHTHEBBENDE - BEGRIP- SOCIALE ZEKERHEID- ZELFSTANDIGEN - SOCIAAL STATUUT - BIJDRAGEPLICHTIGE.

1 o In de zin van de sociale-zeker-

heidsregeling voor zelfstandigen maakt de
militaire dienst in de regel een einde aan
de beroepsbezigheid; de hervatting van de
bezigheid als zelfstandige na de periode
het weglaten kan worden hersteld aan de hand
van de stukken van de rechtspleging, onder meer
van het zittingblad, de vermelding van de identiteit van de partijen bij het vonnis of het arrest van wezenlijk belang is voor de uitvoering
van de rechterlijke beslissing, aangezien de optredende gerechtsdeurwaarder de stukken van de
rechtspleging niet in zijn bezit heeft. Er dient
evenwel te worden opgemerkt dat het hier gaat
om een vereniging in vereffening en dat de volledige identiteit van de vereffenaars in de bestreden beslissing werd vermeld. Onderhavig arrest geeft niet aan op welke stukken het Hofheeft
acht kunnen slaan, het is dus niet uitgesloten dat
het gaat om de vermeldingen betreffende de vereffenaars. Bij gebrek aan die verduidelijking dient
te worden vastgesteld dat het Hof van zijn vroegere rechtspraak is afgeweken en zich blijkbaar heeft laten leiden door zijn rechtspraak inzake de vermelding van het advies van het
openbaar ministerie (zie Cass., 3 feb. 1997, A.R.
S.96.0068.F, nr. 59; dat arrest verwijst met name
naar de vermeldingen die blijken uit het zittingsblad waarbij de minuut van het vonnis is gevoegd).

HOF VAN CASSATIE

Nr. 538

van oproeping onder de wapens is derhalve een hervatting van beroepsbezigheid in de zin van voornoemde regeling.
(Art. 11, § 4, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen; art. 38, § 1, 1o, K.B. 19 dec.
1967; art. 14, § 1, Pensioenwet Zelfstandigen; artt. 28, § 2, vierde lid, en§ 3, eerste lid, en 31, § 1, eerste lid, 1o, K.B. 22
dec. 1967.)
2° en 3° De regel dat de overheid of de instelling belast met het toepassen van de
wetten en verordeningen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen terzake van vorderingen ingesteld door of tegen gerechtigden, in de kosten wordt
verwezen, is niet toepasselijk op het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen, wanneer de vordering is
ingesteld door of tegen een zelfstandige als
bijdrageplichtige en niet in diens hoedanigheid van gerechtigde (1). (Artt. 581, 1o
en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, tweede,
derde en vierde lid, Ger.W.)
(R.S.VZ. T. FAGNY E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0046.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1997 gewezen door de sectie Neufchateau van
het Arbeidshof te Luik (2);
Over het middel : schending van de artikelen 2, 3 (eerste lid), 6 (als gewijzigd bij
de wet van 6 februari 1976), 9, 10 (§ 1, als
gewijzigd bij de wet van 14 december 1989),
11 (§ 2, derde lid, als gewijzigd bij de wet
van 9 juni 1970 en v66r en na de wijziging ervan bij de wet van 26 juni 1992), 11
(§ 4, als gewijzigd bij de wet van
9 juni 1970), 15 (§ 1, als gewijzigd bij het
koninklijk besluit nr. 74 van 10 november 1967 en bij de wet van 6 februari 1976;
§ 2, als gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 74 van 10 november 1967) van het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, 38 (§ 1, 1o, als ge(1) Raadpl. Cass., 16 jan. 1978, A. C., 1978, p.
590; 25 nov. 1996, A.R. S.95.0142.N, nr. 452, dictum.

(2) Het cassatieberoep wordt op 7 april1998 ingediend.
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wijzigd bij de wet van 15 juli 1970), 40 (als
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
7 februari 1989 en 3 aprill 989 en v66r de
wijziging ervan bij de koninklijke besluiten van 12 december 1991, 1 juli 1992 en
3 juni 1994), 41 (§ 1, § 2, als gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 3 april1989, § 3,
als gewijzigd bij het koninklijk besluit van
3 april 1989 en voor de wijziging ervan bij
het koninklijk besluit van 12 december 1991) van het koninklijk besluit van
19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, en, voor zover nodig, van de artikelen 14, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 72 van 10 november 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, 28, § 2, vierde lid, § 3, eerste lid,
§ 4, § 6, eerste lid, 1°, en 31, § 1er, eerste
lid, 1', van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (artikel 28, als
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
16 juli 1970 en 27 december 1974, en artikel31, als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1970),

doordat het arbeidshof heeft vastgesteld dat "de partijen de berekeningswijze
van de sociale bijdragen betwisten, aangezien de (verweerders) van oordeel zijn dat
de bijdragen die voor de kwartalen na de
militaire dienst verschuldigd zijn, berekend moeten worden op grond van de inkomsten van hetjaar 1989, dat volgens hen
het eerste voile kalenderjaar van beroepsbezigheid is, terwijl, volgens (eiser), de heer
Fagny zijn beroepsbezigheid heeft stopgezet bij het begin van zijn militaire dienst en
dus daarna een bezigheid heeft hervat, zodat de bijdragen berekend moeten worden op grond van de inkomsten van het
eerste voile kalenderjaar, nl. 1991", en vervolgens beslist dat "de dienstplicht geen
einde maakt aan de beroepsbezigheid maar
ze aileen schorst (en) voor recht zegt dat
het eerste voile kalenderjaar van beroepsbezigheid, te dezen, het jaar 1989 is", op
grond : "(. .. ) dat, krachtens artikel15, § 2,
tweede lid, 1o, van het koninklijk besluit nr.
38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen,
de bijdragen verschuldigd zijn voor de vier
kwartalen van het kalenderjaar, waarin de
beroepsbezigheid gelegen is, behalve in geval van aanvang van de beroepsbezigheid,
in welk geval de bijdragen niet verschuldigd zijn voor de kwartalen die de aanvang van de beroepsbezigheid voorafgaan,
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of in geval van stopzetting van de beroepsbezigheid, in welk geval de bijdragen niet
verschuldigd zijn voor de kwartalen die volgen op de stopzetting van de beroepsbezigheid; dat de zelfstandige die zijn militaire dienst begint, zijn beroepsbezigheid
niet stopzet, ook al werkt hij niet tijdens
zijn militaire dienst; dat zijn bezigheid immers slechts geschorst is; dat de kwartaalbijdragen bijgevolg ook tijdens die militaire dienst verschuldigd blijven; dat de
wetgever aan de dienstplichtige die tijdens zijn militaire dienst geen enkele bezigheid vervult, evenwel de mogelijkheid
heeft gegeven om te ontkomen aan de betaling van sociale bijdragen door te bepalen dat hij een beroep mag doen op de gelijkstelling (cfr. artikel 31, § 1, van het
koninklijk besluit van 22 december 1967
houdende algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen); dat (eiser) bijgevolg ten onrechte aanvoert dat de bezigheid op
1 april 1989 is stopgezet; ( ... ) dat krachtens artikel41, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het
koninklijk besluit nr. 38, 'het eerste van de
refertejaren datgene is dat vier kwartalen onderwerping bevat sedert het begin
van activiteit in de zin van artikel 38, § 1';
dat het jaar 1989, te de zen, vier kwartalen onderwerping bevat, aangezien het
voordeel van de gelijkstelling voor drie van
de vier kwartalen geen enkele weerslag
heeft op de onderwerping aan het sociaal
statuut; dat 1989 dus het eerste volle kalenderjaar van bezigheid is; dat de voorlopige bijdragen die gevorderd worden voor
de jaren 1989, 1990 en 1991, geregulariseerd moeten worden overeenkomstig de
bepalingen van artikel 41, § 2, van het koninklijk besluit van 19 december 1967",
terwijl, volgens artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen, de zelfstandigen en de helpers aan dit besluit onderworpen zijn en, in
die hoedanigheid, gehouden zijn tot het nakomen van de verplichtingen die het oplegt; voornoemd besluit, volgens zijn artikel3, onder zelfstandige iedere natuurlijke
persoon verstaat, die in Belgie een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij
niet door een arbeidsovereenkomst of door
een statuut verbonden is; voornoemd besluit volgens zijn artikel 6, als gewijzigd bij
de wet van 6 februari 1976, onder helper ieder persoon verstaat die in Belgie een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat ofvervangt, zonder tegenover
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hem door een arbeidsovereenkomst te zijn
verbonden; elke zelfstandige, met inbegrip, volgens artikel 9 van dat besluit, van
elke helper, behoudens andersluidende bepaling, ertoe gehouden is aan te sluiten bij
een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen (artikel10 van dat besluit) en de bijdragen te betalen (artikel15, § 1er, van dat
besluit volgens de bepalingen van artikel 11
van dat besluit; aldus, volgens het derde lid
van de tweede paragraafvan artikelll, de
berekening van de voor een bepaald jaar
verschuldigde bijdragen geschiedt op basis van de beroepsinkomsten die betrekking hebben op het aanslagjaar waarvan
het jaartal verwijst naar het tweede kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn; volgens artikel 41, § 1, van het
koninklijk besluit van 19 december 1967
houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967, houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen, de bijdragen gei'nd worden op de voorlopige basis bedoeld in artikel 40, zolang er geen
refertejaar is in de zin van artikelll, § 2,
van het koninklijk besluit nr. 38; het eerste van die refertejaren overeenkomt met
het jaar dat vier kwartalen onderwerping
bevat sinds de aanvang van de bezigheid in
de zin van artikel 38, § 1; volgens artikel
41, tweede paragraaf, 1°, de voorlopige bijdragen met betrekking tot het eerste kalenderjaar dat vier kwartalen onderwerping bevat en deze met betrekking tot de
kwartalen die er desgevallend aan voorafgaan, geregulariseerd worden op basis van
de bedrijfsinkomsten van dat eerste kalenderjaar onderwerping; volgens dezelfde
paragraaf, 2°, de voorlopige bijdragen met
betrekking tot de volgende kalenderjaren
geregulariseerd worden op basis van de
bedrijfsinkomsten van respectievelijk het
tweede en het derde kalenderjaar onderwerping; volgens de vierde paragraaf van
artikelll van het koninklijk besluit nr. 38,
de Koning bepaalt hoe de bijdragen worden berekend, als die bijdragen, bij aanvang of hervatting van de beroepsbezigheid, niet kunnen worden berekend op
grond van de inkomsten van het in de
tweede paragraafbedoelde refertejaar; de
Koning met dat doel nader bepaalt wat, in
de zin van die paragraaf, dient te worden
verstaan onder aanvang of hervatting van
de beroepsbezigheid; volgens de derde paragraafvan voornoemd artikel41, als de
bezigheid een einde neemt vooraleer er een
kalenderjaar is dat vier kwartalen onderwerping omvat en tot basis kan dienen voor
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de in § 2, 1 o, bedoelde regularisatie, de
voorlopige bijdragen als definitief worden
beschouwd, onder voorbehoud van de opgesomde uitzonderingen; volgens artikel 38,
eerste paragraaf, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, er begin van bezigheid in de zin van artikel 11, § 4, van het
koninklijk besluit nr. 38 is, wanneer geen
enkele zelfstandige bezigheid werd uitgeoefend in de loop van het voorgaande burgerlijk kwartaal; volgens artikel 15, eerste paragraaf, eerste lid, van het koninklijk
besluit nr. 38, de bijdragen bij vierden in de
loop van ieder kalenderkwartaal verschuldigd zijn; volgens het derde lid van die paragraaf, de zelfstandige, samen met de helper, hoofdelijk gehouden is tot de betaling
van de door deze laatste verschuldigde bijdragen; volgens de tweede paragraaf, eerste lid, van datzelfde artikel, de driemaandelijkse bijdrage verschuldigd is voor de
vier .kwartalen van het kalenderjaar,
waarm de beroepsbezigheid gelegen is die
de onderwerping meebrengt; volgens het
tweede lid van die paragraaf, de bijdrage
evenwel niet verschuldigd is na het kwartaal tijdens hetwelk aan de bezigheid van
zelfstandige een eind werd gesteld, op voorwaarde dat deze normaal het volgend jaar
niet wordt hernomen; het reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
van de zelfstandigen, met name de artikelen 14, § 1, van het koninklijk besluit nr. 72
van 10 november 1967, 28, § 2, vierde lid
en§ 4, en 31, § 1, eerste lid, 1°, van het ko~
ninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, bepaalt dat voor de toepassing van
het koninklijk besluit nr. 38 en van zijn
u_itvoe~_ingsbesluiten vereist is dat de penode tlJdens welke de bijdrageplichtige zijn
militaire dienst vervult, aangemerkt moet
worden als een periode die gelijkgesteld
wordt met een periode van zelfstandige bezigheid, waarvoor geen driemaandelijkse
bijdragen moeten worden betaald; de hervatting van de zelfstandige bezigheid na de
militaire dienst bijgevolg een aanvang van
bezigheid is in de zin van artikel 11, § 4
van het koninklijk besluit nr. 38· het
arbeidshof vaststelt, of althans ni~t betwist werd (1) dat (verweerder) een zelfstandige bezigheid uitoefende als helper
van zijn moeder, (2) dat hij, krachtens artikel. 7 van het koninklijk besluit nr. 38,
met mgang van de eerste januari onder-
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worpen was aan dat koninklijk besluit (3)
dat hij zijn militaire dienst vervuld h~eft
van 1 april1989 tot 31 maart 1990, (4) dat
hij zijn zelfstandige bezigheid als helper
van zijn moeder op 1 april 1990 heeft hervat; dat (verweerder), als helper, en zijn
mo~.der,..als zelfstandige, bijgevolg hoofdehJk ZIJn gehouden tot betaling van de
voorlopige bijdragen; de zelfstandige beroepsbezigheid van helper onderbroken
werd. door ~e militaire dienst, die op
11l:pnl 1989. IS begonnen; de beroepsbezigheid aldus IS stopgezet v66r het verstrijken van een kalenderjaar dat vier kwartalen onderwerping bevat en dat als basis
kan dienen voor de regularisering, zodat de
voorlopige bijdragen als definitieve bijdragen moeten worden aangemerkt; (verweerder) tijdens het voorgaande burgerlijk
kwartaal geen zelfstandige bezigheid heeft
uit.geoefend, zodat de zelfstandige bezigheid op 1 april 1990 is hervat en sindsdien is voortgezet; het eerste voile kalende:rjaar van onderwerping derhalve het jaar
1991 is; de voorlopige bijdragen voor het
tweede, derde en vierde kwartaal van 1990
e~ voor het jaar 1991 bijgevolg geregulanseerd moeten worden op grond van de
bedrijf~ink<;>;msten van het jaar 1991; de
voorlopige biJdragen voor het jaar 1992 dus
moeten worden geregulariseerd op grond
van de be~jfsi.J;l;komsten van hetjaar 1992;
de voorlopige biJdragen voor het jaar 1993
dus moeten worden geregulariseerd op
grond van de bedrijfsinkomsten van het
jaar 1993; de bijdragen voor het jaar 1994
bijgevolg ;moeten worden berekend op grond
van h~t Jaar .1991; het arbeidshof bijgevolg met wettig heeft kunnen beslissen dat
de militaire dienst geen einde maakt aan
de beroepsbezigheid, dat het jaar 1989 het
eerste voile kalenderjaar van beroepsbezigheid is en dat de bijdragen voor dejaren 1989, 1990, en 1991 geregulariseerd
moeten worden op grond van de inkom~ten van.dat jaar 1989 (schending van alle,
m het middel aangegeven wettelijke bepalingen):

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat verweerder op 1 januari 1989 een bezigheid
heeft aangevat als helper van zijn
moeder, die zelfstandige is, dat hij van
1 april1989 tot 31 maart 1990 zijn militaire dienst heeft vervuld en het voordeel van de gelijkstelling heeft verkregen in de zin van artikel 31, § 1
van het koninklijk besluit van 22
december 1967 houdende algemeen
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reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen, en dat hij die bezigheid van helper heeft hervat na de militaire dienst;
Overwegende dat, krachtens artikel 11, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, de berekening van de voor een bepaald jaar verschuldigde bijdragen geschiedt op basis van de beroepsinkomsten die
betrekking hebben op het aanslagjaar waarvan het jaartal verwijst naar
het tweede kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waarvoor de
bijdragen verschuldigd zijn; dat, valgens § 4 van datzelfde artikel, de Koning bepaalt hoe de bijdragen worden berekend, wanneer die bijdragen,
bij aanvang of hervatting van de beroepsbezigheid, niet kunnen worden
berekend op grond van de inkomsten
van het in § 2 bedoelde refertejaar;
Overwegende dat artikel 38, § 1 o,
van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
bepaalt dat er begin van bezigheid in
de zin van voornoemd artikelll, § 4,
is, wanneer, met name, geen enkele
zelfstandige bezigheid uitgeoefend
werd in de loop van het voorgaande
burgerlijk kwartaal; dat artikel41, §
3, bepaalt dat, zo de bezigheid een
einde neemt vooraleer er een kalenderjaar is dat vier kwartalen onderwerping omvat en tot basis kan dienen voor de in § 2, 1 o, bedoelde
regularisatie, de voorlopige bijdragen als definitief worden beschouwd,
onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen;
Overwegende dat, volgens artikel
28, § 3, van het koninklijk besluit van
22 december 1967 houdende algemeen
reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen, geen enkele periode kan worden
gelijkgesteld, indien de belanghebbende in de loop hiervan een beroepsbezigheid heeft uitgeoefend en een gelijkgestelde periode een einde neemt

Nr. 539

indien de belanghebbende een beroepsbezigheid hervat; dat artikel 31, § 1,
van datzelfde besluit met name bepimlt dat de periode van oproeping onder de wapens gelijkgesteld wordt met
een periode van bezigheid;
Overwegende dat het arrest, dat oordeelt dat de militaire dienst geen einde
heeft gemaakt aan verweerders zelfstandige beroepsbezigheid, dat het jaar
1989 ''het eerste volle kalende:rjaar van
bezigheid" is en dat "de voorlopige bijdragen die gevorderd zijn voor dejaren 1989, 1990 en 1991 geregulariseerd moeten worden'' op grond van de
inkomsten van 1989, het geheel van de
voormelde bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging de vernietiging
meebrengt van het arrest van
lljuni 1997, dat het gevolg is van het
vernietigde arrest;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, alsook het arrest
11 juni 1997; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde arresten;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de bodemrechter
over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Bergen.
18 oktober 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Aduocaat : mr.
Biitzler.

Nr. 539
3e KAMER- 18 oktober 1999

1 o BEWIJS- BURGERLIJKE

ZAKEN -BE·
KENTENIS- BEGRIP- ZAKEN- WET- VERBOD TE BESCHIKKEN- VERBOD EEN DADING
AANTEGAAN.
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2° ARBEIDSONGEVAL- ALGEMEEN- BE·
STAAN- VOORWAARDEN- BEPALINGENAARD VAN DE WET- OPENBARE ORDE.

3° OPENBARE ORDE -

ARBEIDSONGEVAL- BESTAAN- VOORWAARDEN- BEPALINGEN- AARD VAN DE WET.

1o De bekentenis, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, kan niet slaan
op zaken waarover de wet niet toestaat te
beschikken en een dading aan te gaan (1).
(Art. 1354 B.W.)
2° en 3° De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet waarin de voorwaarden
worden bepaald voor het bestaan van een
arbeidsongeval, raken de openbare orde
(2). (Art. 6, § 2, Arbeidsongevallenwet.)
A.B. B. VERZEKERINGEN N.V: T. FOCHON)

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0085.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 februari 1998 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 1350, 4°, 1354, 1356 van het Burgerlijk Wetboek, 440, tweede lid, 850 van
het Gerechtelijk Wetboek en 6, § 2, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doordat het arbeidshof het hager beroep niet gegrond heeft verklaard en het beroepen vonnis in zijn geheel bevestigd heeft,
onder meer op de volgende gronden : "1.
(verweerder) voert terecht aan dat de realiteit van het ongeval van 17 juli 1990 te
laat wordt betwist; dat (eiseres) herhaaldelijk in procesakten het bestaan van dat
ongeval heeft toegegeven. 2. Het (arbeids)hof stelt immers vast dat (eiseres) zowel in
de gedinginleidende akte als in de voor de
eerste rechter na het deskundigenonderzoek genomen conclusie het volgende heeft
verklaard : 'het staat dus vast dat (verweerder) op 17 juli 1990 getroffen was door
een arbeidsongeval, terwijl hij in dienst was
van de n.v. Sotraplant, die eveneens verzekerd is bij (eiseres)', (dagvaarding van 26
maart 1993) en 'ofschoon de realiteit van
(1) Cass., 14 mei 1979, A. C., 1978-79, p. 1090;
3 maart 1983, A.R. 6808, nr. 368.
(2) Cass., 3 okt. 1988, A.R. 8332, nr. 65.
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het ongeval van 17 juli 1990 niet kan worden betwist, kan niemand .. .' conclusie van
5 juni 1996, waarin zij de rechter niet vroeg
de realiteit van het ongeval te ontkennen, maar een college van deskundigen aan
te wijzen met het oog op de raming van de
schade). 3. Die twee gerechtelijke bekentenissen staan eraan in de weg dat het voor
de eerste maal in hager beroep opgeworpen geschil omtrent de realiteit van het eerste ongeval in aanmerking wordt genamen. De voorwaarden, die worden vermeld
in de conclusie van (eiseres) betreffende de
noodzaak van een zeker bewijs van de plotselinge gebeurtenis zijn derhalve niet terzake dienend",
terwijl, eerste onderdeel, een bekentenis niet kan slaan op zaken waarover de
wet niet toelaat te beschikken of waarover geen dading mag worden aangegaan;
de artikelen van de arbeidsongevallenwet van 10 april1971 waarin de voorwaarden worden bepaald voor het bestaan van
een arbeidsongeval de openbare orde raken; de gerechtelijke bekentenis dat een ongeval een arbeidsongeval is nietig is; het
arbeidshof bijgevolg, nu het steunt op de
"gerechtelijke bekentenissen" van eiseres
betreffende het ongeval van 17 juli 1990,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt
(schendingvan de artikelen 1350,4°, 1354,
1356 van het Burgerlijk Wetboek en 6, § 2,
van de wet van 10 april 1971);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest de beslissing dat het ongeval van 17 juli
1990 een arbeidsongeval is, grondt op
de gerechtelijke bekentenissen van eiseres;
Overwegende dat de bekentenis niet
kan slaan op zaken waarover de wet
niet toelaat te beschikken of waarover geen darling mag worden aangegaan;
Overwegende dat de artikelen van
de wet van 10 april 1971, waarin de
voorwaarden worden bepaald voor het
bestaan van een arbeidsongeval, de
openbare orde raken;
Overwegende dat het arrest, nu het
de beslissing grondt op de bekente~
nissen van eiseres, niet naar recht verantwoord is;
Dat het onderdeel gegrond is;
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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; gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst
de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
18 oktober 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Butzler.
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3e KAMER- 18 oktober 1999

1o CASSATIE -

ALGEMEEN. OPDRACHT EN
BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN
HET CASSATIEGEDING- GEVOLG- WETTEN.
DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN WERKING IN DE TIJD - BURGERLI.JKE ZAKEN
- WET OP DE BEVOEGDHEID - HANGEND
RECHTSGEDING- BEGRIP.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD BURGERLI.JKE ZAKEN- WET OP DE BEVOEGD·
HElD- HANGEND RECHTSGEDING- BEGRIP
- GEVOLG- CASSATIE - CASSATIEGEDING.

Nr. 540

1o en 2° In de regel volgens welke de wet-

ten op de bevoegdheid, onder de gestelde
voorwaarden, van toepassing zijn op de
hangende rechtsgedingen, wordt onder
"hangende rechtsgedingen" verstaan de
rechtsgedingen waarover nog uitspraak
moet worden gedaan bij de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen; het
cassatieberoep heeft niet tot gevolg dat het
geding, dat beeindigd is door het arrest
over de zaak zelf, hangende blijft; dat geding wordt slechts hervat als de beslissing wordt vernietigd en binnen de perken van de vernietiging (1). (Artt. 3, 1073
en 1080 Ger.W.) (Impliciet.)
3°, 4° en so De arbeidsgerechten die kennisnemen van een beroep tegen een beslissing van de minister inzake tegemoetkomingen voor mindervaliden, zijn alleen
bevoegd om na te gaan of de ministeriele beslissing beantwoordt aan de desbetreffende wettelijke vereisten, met inachtneming van de gegevens die, op de
datum van die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; zij kunnen bijgevolg enkel acht slaan op de
gegevens waarop de minister zijn uitspraak heeft gegrond of had moe ten granden; de omstandigheid dat de instelling
van sociale zekerheid tot aan de sluiting van het debat, indien een voorziening is ingesteld, haar beslissing kan intrek ken en een nieuwe beslissing kan
nemen, wanneer een nieuw feit dat een terugslag heeft op de rechten van de
mindervalide tijdens het geding wordt
aangevoerd, wijzigt hun bevoegdheid niet
(2). (Art. S82, 1o, Ger.W. (3); art. 8, § 1,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen;
art. 18 wet 11 april 199S.)

3° MINDERVALIDEN- TEGEMOETKOMINGEN- RECHTBANKEN- BEVOEGDHEID- MINISTER - BESLISSING- BEROEP - HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE GEVOLGEN.

(BELGISCHE STAAT- STAATSSECRETARIS
VOOR MAATSCHAPPELI.TKE INTEGRATIE
EN LEEFMILIEU T. PIJLER)

4° RECHTBANKEN-

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

so

SOClALE ZEKERHEID - ALGEMEENHANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDEGEVOLGEN- MINDERVALIDEN- TEGEMOETKOMINGEN- RECHTBANKEN - BEVOEGDHEID- MINISTER- BESLISSING- BEROEP.

Adv-gen. J.F. Leclercq heeft in substantie gezegde (vertaling) :
(1) Zie concl. O.M.; het arrest van het Hof en
de concl. O.M. worden oak in J.T.T., 1999, 1, p. 478
e.v., gepubliceerd.
(2) Zie noot 1.
(3) Art. 582, 1o, v66r de wijziging ervan bij art.
2 wet 19 april1999, B.S., 3 juni 1999, p. 20076.
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1. Het eerste onderdeel van het enige
middel is uiteraar-d gegrond als de leer van
het arrest van het Hof van 17 mei 1999
wordt gehandhaafd (4).
De arbeidsgerechten die kennisnemen
van een beroep tegen een beslissing van de
minister inzake tegemoetkomingen voor
mindervaliden, zijn immers aileen bevoegd
om na te gaan of de ministeriele beslissing beantwoordt aan de desbetreffende
wettelijke voorschriften met inachtneming van de gegevens die, op de datum van
die beslissing, de rechten bepalen die voortvloeien uit de Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; zij kunnen bijgevolg enkel acht
slaan op de gegevens waarop de minister
zijn beslissing heeft gegrond of had moeten gronden (5); de omstandigheid dat de
instelling van sociale zekerheid tot aan de
sluiting van het debat, indien een voorziening is ingesteld, haar beslissing kan intrekken en een nieuwe beslissing kan nemen, wanneer een nieuw feit dat een
terugslag heeft op de rechten van de
mindervalide tijdens het geding wordt aangevoerd, wijzigt hun bevoegdheid niet (6).
(Art. 582, P, Ger.W. (7); art. 8, § 1 Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; art. 18 wet
11 april 1995).
De oplossing volgt uit de bewoordingen
van en het onder ling verband tussen art.
582, 1°, Ger.W., zoals het van toepassing
was ten tijde van de feiten, art. 8, § 1,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen en
art. 18 wet 11 april 1995.
Door anderszins te beslissen schendt het
bestreden arrest bijgevolg die bepalingen.
2. Er dient evenwel te worden nagegaan
of die oplossing in onderhavig geval moet
worden behouden dan wel ofhet eerste onderdeel integendeel niet onontvankelijk is

(4) Cass., 17 mei 1999, A.R. S.98.0026.F, nr.
286.
(5) Cass., 21 april1997, AR. S.96.0045.F, nr.
191; raadpl. Cass. 24 maart 1997, A.R.
S.96.0117.N, 17 nov. 1997, A.R. S.97.0034.N, en
22 dec. 1997, A.R. S.97.0005.F, nrs. 159, 481 en
578; 20 april1998,A.R. S.97.0085.N, 2 nov. 1998,
A.R. S.98.0003.N, en 2 nov. 1998, A.R.
S.98.0006.N, nrs 201, 470 en 471; 22 maart 1999,
A.R. S.98.0059.N, nr. 169,
(6) Raadpl. CUP, Formation permanente, vol
XXI, jan. 1998, La Charta de l'assure social, Afd.
VII, La revision de la decision, pp. 52 en 53.
(7) Art. 582, 1°, Ger.W., v66r de wijziging ervan bij art. 2 wet 19 april1999, B.S., 3 juni 1999,
p. 20076.
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bij gebrek a an belang, daar art. 582, 1o,
Ger.W. is gewijzigd na het instellen van het
cassatieberoep op 22 juli 1998.
3. Art. 582, 1°, Ger.W., zoals het van toepassing was ten tijde van de feiten, bepaalt dat de arbeisrechtbank kennisneemt
van de beroepen tegen beslissingen van de
minister ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden.
Luidens art. 582, 1°, Ger.W., na de wijziging ervan bij art. 2 wet 19 april1999, die
van kracht is geworden op 13 juni 1999 (8),
neemt de arbeidsrechtbank kennis van de
geschillen over de rechten t.a.v. tegemoetkomingen voor mindervaliden.
In de nieuwe wettekst wordt dus niet
meer gezegd dat de arbeidsrechtbank
kennisneemt van de beroepen tegen beslissingen van de minister t.a.v. tegemoetkomingen voor mindervaliden, maar dat ze
kennisneemt van de "geschillen over de
rechten t.a.v. tegemoetkomingen voor
mindervaliden" (nieuwe Nederlandse tekst).
In de toelichting bij het wetsvoorstel van
de heer Caluwe, dat de bovengenoemde wet
van 19 april 1999 is geworden, wordt de
voorgestelde wetswijziging o.m. hierdoor
verantwoord dat de rechtspraak van het
Hof die gegrond is op de woorden "beroepen tegen de beslissingen van de minister" uit de oude tekst en die derhalve de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank
beperkt, - ik citeer, "voor de mindervalide
heel wat nadelige gevolgen heeft", want "zo
kan hij, bijvoorbeeld, tijdens de procedure zijn vordering niet uitbreiden, wordt
een medische verslechtering niet in aanmerking genomen, kan hij geen medisch
beroep aantekenen tegen een louter administratieve herziening, enz." (9).
Krachtens art. 3 Ger.W. zijn de wetten op
de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging van toepassing op
de hangende rechtsgedingen, zonder dat die
worden onttrokken aan de instantie van het
gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.
Kan derhalve de wet op de bevoegdheid
van 19 april1999, waarbij art. 582, 1°,
Ger.W. wordt gewijzigd en die in werking
is getreden op 13 juni 1999, een weerslag
hebben op de beslissing van Uw Hof?
(8) Raadpl. noot 7 supra.
(9) Wetsvoorstel tot wijziging van art. 582, 1",
Ger.W., Toelichting Gedr. St., Senaat, gew. zitt.
1996-1997, nr. 1-478/1, pp. 1 en 2.
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Ik denk het niet en wel om de twee volgende redenen.

het debat, dat de grondslag vormt van onze
rechterlijke inrichting.

4. Eerste reden : volgens de rechtspraak
van het Rof wordt in de regel van art. 3
Ger.W., volgens welke de wetten op de bevoegdheid en de rechtspleging, onder de gestelde voorwaarden, van toepassing zijn op
de hangende rechtsgedingen, onder "hangende rechtsgedingen" worden verstaan de
rechtsgedingen waarover nog uitspraak
moet worden gedaan bij de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen (10). (Art.
3 Ger.W.)

Dat is dus het beginsel : U slaat geen
acht op een wet die dagtekent van na het
bestreden arrest. Ret door U aangevoerde
geval dat tussen de bestreden beslissing en
Uw arrest een interpretatieve wet wordt
goedgekeurd, wijkt slechts in schijn af van
de regel dat U geen acht slaat op de wetten van na het bestreden arrest. De interpretatieve wet vormt immers een geheel
met de gei:nterpreteerde wet; de gei:nterpreteerde wet wordt geacht altijd de betekenis en de draagwijdte te hebben gehad
die in de interpretatieve wet worden vastgesteld; de interpretatieve wet wijzigt de
gei:nterpreteerde wet niet maar preciseert
de betekenis en de draagwijdte die de gemterpreteerde wet altijd heeft gehad (12).

Over het onderhavig rechtsgeding diende
geen uitspraak meer te worden gedaan bij
de inwerkingtreding van de wet op de bevoegdheid van 19 april1999, namelijk 13
juni 1999, aangezien het bestreden arrest is gewezen op 21 april1998.
De rechtspraak van Uw Rof lijkt me
trouwens evident.
Ret cassatieberoep is een buitengewoon
rechtsmiddel; het heeft niet tot gevolg dat
het geding, dat door het arrest over de zaak
zelf is beeindigd, hangende blijft; dat geding wordt immers slechts hervat wanneer de beslissing wordt vernietigd en binnen de perken van de vernietiging (11).
Ret middel verwijt het bestreden arrest dat het de wet schendt. Om te oordelen of dat verwijt gegrond is, dient het Rof
zich te baseren op de wet zoals ze van toepassing was op de feiten van de zaak, te dezen zoals ze bestond toen het arbeidshof
uitspraak deed.
De artt. 1073 e.v. Ger.W. die de rechtspleging regelen voor het Rof, sluiten trouwens de mogelijkheid uit dat het Rof rekening houdt met nieuwe wetten, ook al
zijn het wetten op de bevoegdheid : de partijen moeten hun middelen aanvoeren binnen strikt bepaalde termijnen en, zo zou
worden aangenomen dat het Rof rekening
houdt met nieuwe wetten, zou tevens worden aangenomen dat het daarmee rekening houdt, zonder dat de partijen hun argumenten dienaangaande kunnen doen
gelden; zulks zou de negatie zelf zijn van
het beginsel van de tegensprekelijkheid van
(10) Cass., 10 feb. 1972 (AC., 1972, 536) met
concl. adv-gen. in Bull. en Pas., 1972, I, 532; 27
okt. 1977 (A.C., 1978, 266).
(11) Raadpl. cone]. Leon Cornil, toen advgen., Cass. 21 jan. 1935 (Bull. en Pas., 1935, I,
122), inz. pp. 122 en 123; noot W.G., Cass. 25 sept.
1969 (A. C., 1970, 94), inz. p. 97 tot 101.

Kortom, m.i. kan, gelet op art. 3 Ger.W.,
de wet op de bevoegdheid van 19 april 1999
waarbij het bovengenoemde art. 582, 1 o,
van genoemd wetboek wordt gewijzigd,
geen weerslag hebben op de beslissing van
het Rof.
Nochtans heb ik, alvorens op die vraag in
te gaan, reeds gezegd dat voornoemde wet
op de bevoegdheid van 19 april 1999 m.i.
om twee redenen geen weerslag heeft op het
antwoord van het Rof op het eerste onderdee! van het middel.
Ik kom dus nu tot de tweede reden.
5. Tweede reden: wegens de rechtspraak
van het Rofkan het Rofweliswaar, om een
middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk te verklaren, steunen op een wet die
in werking is getreden tijdens het cassatiegeding, wanneer die wet van toepassing is
op de hangende rechtsgedingen en de rechter naar wie de zaak verwezen is, in geval van cassatie, op grond van die wet dezelfde beslissing zou moeten wijzen als de
bestreden beslissing (13), maar de laatste voorwaarde voor de toepassing van die
regel is te dezen niet vervuld.
Ik heb reeds erop gewezen dat het in beginsel uiteraard ondenkbaar is dat het Rof
de bestreden beslissing zou vernietigen of
(12) Raadpl. concl. O.M., Cass. 4 nov. 1996
(volt. terechtz.), A.R. S.96.0028.F, nr. 412, inz.
Bull. en Pas., 1996, I, p. 1057 en 1058.
(13) Cass. 5 jan. 1948 (Bull. en Pas., 1948, I,
16) en de noot R.H.; 12 okt. 1964 (ibid., 1965, I,
154); 22juni 1970 (A. C., 1970, 997); 14 sept. 1970,
16 nov. 1970 en 1 dec. 1970 (ibid., 1971, 39, 246
en 314).
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de voorziening zou verwerpen op grond van
een wet die dagtekent van na die beslissing.
Wanneer de bepalingen van de nieuwe
wet echter tot gevolg hebben dat, bij
gegrondbevinding van de voorziening en
vernietiging van de beslissing, de rechter, naar wie de zaak verwezen is, over het
geschil wettelijk dezelfde beslissing zou
moeten wijzen als die welke is vernietigd,
kunnen de verweerder of het Hof zich op
die bepalingen beroepen om de reden, en aileen om de reden, dat het middel daardoor geen belang meer heeft. De nieuwe
wet ontneemt het middel aldus elk belang.

Te dezen evenwel is, ik herhaal het, niet
voldaan aan de laatste voorwaarde voor de
toepassing van de bovengenoemde regel,
namelijk dat de rechter naar wie de zaak
is verwezen in geval van vernietiging, geen
andere mogelijkheid heeft dan dezelfde beslissing te wijzen als de bestreden beslissing.
Niettegenstaande de nieuwe en huidige
tekst van art. 582, 1o, Ger.W. en gesteld -wat niet evident is, dus dieper zou moeten worden onderzocht en buiten het bestek van deze conclusie valt - dat, gelet op
de uitdrukkelijke draagwijdte die in voornoemde parlementaire voorbereiding wordt
toegekend aan dat artikel, de tekst van art.
582, 1", na de wijziging ervan bij de wet
van 19 april1999, op zich al een voldoende
grond zou zijn om af te wijken van de huidige rechtspraak van het Hof (14), zou de
rechter naar wie de zaak verwezen is, in
onderhavige zaak, immers, al evenmin als
het Arbeidshof te Luik op grond van art. 18
wet 11 april 1995 tot invoering van het
"handvest" van de sociaal verzekerde, wettelijk de heropening van het debat kunnen bevelen op precies dezelfde wijze als in
het bestreden arrest gebeurd is, opdat eiser het dossier zou herzien met inachtneming van het nieuwe aangevoerde feit, namelijk de verslechtering van de gezondheidstoestand van verweerder. Een
dergelijke beslissing van de rechter naar
wie de zaak verwezen is, zou hoe dan ook
in strijd zijn met het niet gewijzigde art. 18
en met het algemeen rechtsbeginsel van de
scheiding der machten.
6. Uit de bovenstaande overwegingen
volgt dus m.i. dat het eerste onderdeel van
(14) Raadpl. concl. proc.-gen. Lenaerts, Cass.,
14 dec. 1992, A.R. 8017, nr. 790, inz. p. 1429.

het enige middel wel degelijk ontvankelijk en gegrond is.
7. Het bestreden arrest dient te worden vernietigd, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep ontvankelijk verklaart. Het komt me dan ook voor dat het
dictum dient te worden vernietigd van het
bestreden arrest, volgens hetwelk de ministeriele beslissing waartegen verweerder beroep had ingsteld, moet worden bevestigd. Die vernietiging is volgens mij dan
ook noodzakelijk omdat het hier gaat om
een dictum dat door het arbeidshof in nauw
verband is gebracht met het bestreden dictum.
8. Het onderzoek van het tweede en het
derde onderdeel van het enige middel is
m.i. nutteloos, daar ze niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
9. Eiser zal worden veroordeeld in de kosten (Artt. 582, 1 o, en 1017, tweede lid,
Ger.W.).

Besluit : gedeeltelijke vernietiging.
ARREST

(uertaling)

(A.R. S.98.0098.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling
Namen;
Over het middel : schending van de artikelen 582, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek, 8, § 1 (inzonderheid eerste, tweede en
vijfde lid), 19, eerste lid, van de wet van 27
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, 18 van de wet
van 11 april 1995 tot invoering van het
"handvest" van de sociaal verzekerde, en
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten,
doordat het arbeidshof uitspraak diende
te doen over het beroep van verweerder tegen de op 6 december 1996 door eiser genomen beslissing waarbij hem met ingang
van 1 mei 1996 de inkomensvervangende
tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming werden ontzegd of ontnomen, op grond dat verweerder niet voldeed aan de medische voorwaarden voor de
toekenning van die uitkeringen; dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de bevindingen van de door de eerste rechter
aangewezen deskundige overeenkomen met
de toestand waarin verweerder verkeerde
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ten tijde van de aanvraag en de beslis- gesteld tegen de betwiste beslissing zijn
sing van het bestuur en dat dus die beslis- rechtsmacht niet volledig uitgeoefend heeft;
sing moet worden bevestigd zoals de eer- dat bijgevolg de zaak naar de rol dient te
ste rechter gedaan heeft, de heropening van worden verwezen, zodat de dienst uitkehet debat beveelt, "de griffie aanzoekt om ringen (verweerder) kan onderzoeken in het
het door (verweerder) op 27 februari 1998 licht van de nieuwe gegevens en een
neergelegde medisch dossier toe te zen- nieuwe beslissing kan nemen waarvan de
den aan het ministerie, opdat het kennis aanvangsdatum afhangt van de datum
zou kunnen nemen van het nieuwe gege- waarop die gegevens aan het licht gekoven, de zaak naar de algemene rol ver- men zijn; dat de partijen worden verzocht
wijst en de partijen verzoekt een nieuwe een nieuwe rechtsdag te vragen, zodra de
rechtsdag te vragen, nadat (eiser) een nieuwe beslissing waartegen verweerder
nieuwe beslissing zal hebben genomen over- opnieuw beroep mag instellen voor de
eenkomstig artikel 18 van de wet van 11 arbeidsrechtbank, ter kennis zal worden geapril 1995 (tot invoering van het "hand- bracht; dat het ministerie tevens rekevest" van de sociaal verzekerde) of uiter- ning dient te houden met de eventuele inlijk binnen een termijn van zes maanden, diening van een nieuwe aanvraag door
als het ministerie de herzieningsprocedure (verweerder), als een dergelijke aanvraag
niet heeft ingesteld of ze niet voortzet; dat intussen door hem is ingediend",
het arrest die beslissing hierop grondt "dat
terwijl, eerste onderdeel, artikel 8, § 1,
(verweerder) een nieuw, zeer beknopt, me- van de wet van 27 februari 1987 betrefdisch verslag heeft ingediend, waaruit blijkt fende de tegemoetkomingen aan gehandidat een nieuw gegeven aan het licht is ge- capten bepaalt dat die tegemoetkominkomen in 1997, namelijk een breuk, die, gen worden toegekend op aanvraag en dat
zijne inziens, een weerslag kan hebben op een nieuwe aanvraag mag worden ingede erkenning van het recht op de uitke- diend wanneer volgens de aanvrager zich
ringen; dat, hoewel (... ) de arbeidsgerechten wijzigingen, welke de toekenning of verniet bevoegd zijn om een nieuw gegeven, zo- hoging van de tegemoetkomingen rechtals de verslechtering van de gezondheids- vaardigen, hebben voorgedaan; daaruit
toestand van de gehandicapte, in aanmer- volgt dat de minister, wanneer hij de uitking te nemen, er niettemin grond bestaat keringen toekent of verhoogt, alleen uittot toepassing van artikel 18 van de wet spraak mag doen over eisen en gegevens
(van 11 april 1995 tot invoering van het die blijken uit de oorspronkelijke of de
"handvest" van de sociaal verzekerde) nieuwe aanvraag; uit de artikelen 19 van
waaromtrent de partijen zijn uitgenodigd de wet van 27 februari 1987 en 582, 1°, van
om ter zitting toelichting te verstrekken; het Gerechtelijk Wetboek overigens blijkt
dat krachtens die bepaling de instelling van dat, ofschoon geschillen over rechten, die
sociale zekerheid het dossier moet her- voortvloeien uit de wet van 27 februari
zien, wanneer zich een nieuw feit voor- 1987, tot de bevoegdheid van de arbeidsdoet dat een terugslag heeft op de rech- gerechten behoren, laatstgenoemde hun beten van de sociaal verzekerde en dit feit voegdheid uitoefenen door kennis te netijdens het geding wordt aangevoerd; dat de men van de beroepen tegen de beslissingen
beslissing tot herziening kan worden ge- van de minister over die rechten; het
nomen tot aan de sluiting van het debat arbeidsgerecht derhalve alleen kan na( ... ); dat het (arbeids)hof derhalve de her- gaan of de minister uitspraak gedaan heeft
opening van het debat dient te bevelen, ten- overeenkomstig de wetsbepalingen ineinde (eiser) te vragen het dossier te her- zake het recht op tegemoetkomingen; zulks
zien met inachtneming van het nieuwe impliceert dat het rechtscollege enkel acht
aangevoerde feit, namelijk de verslechte- mag slaan op de gegevens op grond waarring van de gezondheidstoestand (van ver- van de minister uitspraak gedaan heeft of
weerder); dat zowel de wet van 27 februari ·uitspraak had moeten doen; het geen acht
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan mag slaan op eisen, waarover de minisgehandicapten als (voormelde) wet van 11 ter geen beslissing heeft genomen of die
april 1995 de openbare orde raken; dat de niet aan het bestuur zijn voorgelegd; uit de
rechter dus gehouden is te waken over de vaststellingen van het arrest blijkt dat vernaleving ervan, zelfs als de partijen I de weerder op 27 februari 1998 ter griffie van
schending van die wet niet aanvoeren ( ... ); het arbeidshof een medisch verslag heeft
dat de dienst l uitkeringen enkel een be- neergelegd betreffende een in 1997 opgeslissing kan nemen op grond van artikel 18 lopen armbreuk die volgens hem een tevan de wet van 11 april 1995, als het rugslag kan hebben op de vermindering
rechtscollege waarbij een voorziening is in- van zijn verdienvermogen en zijn graad van
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zelfredzaamheid; het arbeidshof, nu het, na
te hebben erkend dat de beslissing van 6
december 1996 moest worden bevestigd,
zich op dat gegeven beroept teneinde de
heropening van het debat te bevelen alsook de toezending van het door verweerder op 27 februari 1998 neergelegde medisch dossier aan eiser, eiser te verzoeken
een nieuwe beslissing te nemen overeenkomstig artikel 18 van de wet van 11 april
1995 tot invoering van het "handvest" van
de sociaal verzekerde en teneinde tevens de
partijen te verzoeken om daarna voor het
arbeidshoftoelichting te komen verstrekken, uitspraak heeft gedaan over een eis
van verweerder alsook over een gegeven die
niet aan het bestuur zijn voorgelegd; het arrest aldus de regel miskent dat uitkeringen aan de gehandicapten aileen maar kunnen worden toegekend op voorwaarde dat
daartoe een aanvraag is ingediend bij het
gemeentebestuur (schending van artikel 8,
§ 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten); het tevens de regel miskent dat het arbeidsgerecht, wanneer het
kennisneemt van het beroep tegen een beslissing van de minister over die uitkeringen, geen andere gegevens in aanmerking
mag nemen dan die op grand waarvan de
minister uitspraak he eft gedaan of uitspraak moest doen (schending van de artikelen 582, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek, 19 van bovengenoemde wet van 27
februari 1987), en daarenboven artikel 18
schendt van de wet van 11 april 1995 tot
invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens de artikelen 582, 1 o, van het Gerechtelijk
Wetboek, zoals het van toepassing is
op de feiten, en 19, eerste lid, van de
wet van 27 februari 1987 betreffende
de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de arbeidsgerechten kennisnemen van de beroepen tegen de
beslissingen van de minister inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten; dat bijgevolg die rechtscolleges,
wanneer ze van een dergelijk beroep
kennisnemen, aileen bevoegd zijn om,
binnen de perken van de aanvraag, na
te gaan of de beslissing van de minister in overeenstemming is met de terzake geldende wetsbepalingen, met inaanmerking van de gegevens die op
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die datum de rechten bepalen welke
voortvloeien uit de wet van 27 februari
1987; dat ze derhalve enkel acht mogen slaan op de gegevens op grond
waarvan de minister uitspraak heeft
gedaan of had moeten doen;
Overwegende dat, krachtens artikel 18, 2°, van de wet van 11 april
1995 tot invoering van het "handvest"
van de sociaal verzekerde, de instelling van sociale zekerheid tot aan de
sluiting van de debatten, indien de
voorziening reeds is ingesteld, haar beslissing kan intrekken en een nieuwe
beslissing kan nemen, wanneer een
nieuw feit dat een terugslag heeft op
de rechten van de gehandicapte tijdens het geding wordt aangevoerd;
Dat die bepaling de bevoegdheden
van de rechtbanken niet wijzigt;
Overwegende dat het arrest op
grond van de bevindingen van de door
de eerste rechter aangewezen deskundige, die volgens het arrest "overeenkomen met de toestand (van verweerder) ten tijde van de aanvraag en de
beslissing van de minister", oordeelt
dat die beslissing moet worden bevestigd, "zoals de eerste rechter gedaan
heeft";
Dat het arrest evenwel, na te hebben vastgesteld "dat eiser een nieuw
medisch verslag heeft ingediend (. .. )
waaruit blijkt dat een nieuw gegeven aan het licht is gekomen" na die
beslissing, op grond van artikel 18 van
de wet van 11 april 1995 de heropening van het debat beveelt, "teneinde
(eiser) te verzoeken het dossier te herzien met inachtneming (van dat)
nieuwe feit";
Dat het aldus de in het onderdeel
aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede en het derde onderdeel, die
niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest, be-

1286

HOF VAN CASSATIE

halve in zoverre het het hager beroep
ontvankelijk verklaart en de beslissing van het bestuur bevestigt; beveelt dat van het arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op
artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in
de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
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ARRESTEN VAN RET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 7 van JAARGANG 1999

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A

Arbeid

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Medeaansprakelijkheid van
getroffene - Getroffene die nog niet tot de
jaren des onderscheids is gekomen- Volledige vergoeding van de schade ten laste van
de derde.
1255

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
Peildatum - Raming ex aequo et bono Wettelijkheid- Voorwaarden.
1110

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
Peildatum - Vergoeding - Actualisering Begrip.
1255

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade grootte.

Morele schade. Elementen en
1255

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Interest- Compensatoire interest
- Vertrekpunt- Feitelijke beoordeling door
de rechter.
1231

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade- Interest- Compensatoire interest
- Begrip.
1231

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Interest- Compensatoire interest
- Rentevoet- Feitelijke beoordeling door de
rechter- Grenzen.
1231

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Interest- Compensatoire interest
- Begrip.
1255

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade -Interest- Compensatoire interest
- Rentevoeten.
1255

Ambtenaar
Allerlei -

Knevelarij -

Begrip.

1102

Arbeidstijden en rusttijden- ArbeidsduurDeeltijdse arbeid- Presta ties - ToezichtWerkrooster- Openbaarmaking- Werkgever - Ontstentenis - Gevolg - Toezicht en
strafbepalingen- Voltijdse arbeid- Vermoeden - W ettelijk vermoeden - Voordeel van
dat vermoeden - Bevoegde instellingen en
ambtenaren.
1206

Arbeidsongeval
Algemeen- Bestaan- Voorwaarden- Bepalingen - Aard van de wet- Openbare orde.
1278

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan,
bewijs)- Begrip- Normaal traject- Onderbreking.
1210

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan,
bewijs)- Begrip- Normaal traject- Onderbreking- Beoordeling door de bodemrechter
- Toetsing van het Hofvan Cassatie. 1210

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan,
bewijs)- Begrip- Normaal traject- Onderbreking - Duur - Belangrijkheid - Beoordeling door de feitenrechter- Criteria. 1210

Arbeidsovereenkomst
Verplichtingen - Werkgever - Deeltijdse
arbeid - Prestaties - Toezicht - Werkrooster - Openbaarmaking - Ontstentenis
- Gevolg - Voltijdse arbeid- V ermoeden Wettelijk vermoeden- Voordeel van dat vermoeden- Bevoegde instellingen en ambtenaren.
1206

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - V erplichting voor het
Hofvan Cassatie- Niet ontvankelijk middel.
1099

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Jiof van Cassatie Onderzoek in strafzaken - Regeling van de
rechtspleging- Voorlopige hechtenis- Medeverdachte - Verplichting om een prejudiciele
vraag te stellen - Grenzen.
1188

2 Bewijs

Auteursrecht
Muziekwerk - Begrip.

Mededeling -

Familiekring
1237

B
Bela sting
Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheid
tussen verschillende categorieen van belastingplichtigen - Objectieve en redelijke verantwoording - Bewijs.
1192

Beroepsgeheim

Tuchtzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Gerechtelijk Wetboek - Toepassing.
1158

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter - Als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd feit - Ontvankelijkheid.
1145

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij - Burgerlijke-partijstelling
voor de onderzoeksrechter - Als misdaad of
wanbedrijf gekwalificeerd feit - Ontvankelijkheid.
1145

Ontvanger van Registratie en Domeinen Belastingambtenaar- Omvang.
1102

c

Bescherming van de maatschappij
Terbeschikkingstelling van de regering- Motiveringsverplichting.
1099

Beslag
Algemeen - Strafzaken - Strafvordering In beslag genomen zaak - Teruggave Openbaar ministerie- Beslissing- Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
1224

Bestaansminimum
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Samenwoonst - Ascendent - Geschil
- Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Toetsing- Omvang.
1168

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot - Belastingzaken - Inkomstenbelastingen - Voorziening voor het hof van
beroep - Verzoekschrift
Betekening Begrip.
1127

Betichting van valsheid
Strafzaken- Valsheidsvordering bij tussenvordering - Bewering zonder invloed op de
oplossing van de voorziening- Ontvankelijkheid.
1130

Bewijs
Burgerlijke zaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Twijfel - Gevolg.
1119

Bewijs
Burgerlijke zaken- Getuigen- Beoordelingsvrijheid.
1122

Bewijs
Burgerlijke zaken- Vermoedens- Wettelijk vermoeden - Arbeid - Deeltijdse arbeid
- Prestaties- Toezicht- WerkroosterOpenbaarmaking- Werkgever- Ontstentenis- Gevolg- Voltijdse arbeid- Voordeel
van dat vermoeden - Bevoegde instellingen
en ambtenaren.
1206

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bekentenis - BegripZaken - Wet - Verbod te beschikken Verbod een dading aan te gaan.
1278

Cassatie
Algemeen. Opdracht en bestaansreden van
het Hof. Aard van het cassatiegeding- Gevolg
- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
-Werking in de tijd- Burgerlijke zakenWet op de bevoegdheid- Hangend rechtsgeding - Begrip.
1280

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Burgerlijke zaken - Arbeidsongeval - W eg
naar en van het werk - Begrip - Normaal
traject - Onderbreking - Beoorde!ing door
de feitenrechter - Toetsing van het Hof van
Cassatie.
1210

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof- Allerlei - Strafzaken - Motivering van de straf en van de
strafmaat- Toetsing van het Hof- Marginale toetsing - Grens.
1130

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Veroordeling - Weigering van de opschorting
van de uitspraak - Gevolgen.
1185

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Strafvordering - Openbaar ministerie Na veroordeling uitgesproken onmiddellijke
aanhouding - Invrijheidstelling - Toepassing.
1251

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Strafvordering- Burgerlijke partij- Burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter - Als misdaad of wanbedrijf gekwalifi1145
ceerd feit - Ontvankelijkheid.

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Strafvordering t- Burgerlijke partij -Burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter- Regelmatigheid- Gevolg.
1145
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3Douane en accijnzen

Cassatieberoep
Strafzaken- Vormen- Algemeen- Arrest
waarbij de burgerlijke-partijstelling en de
vordering van het openbaar ministerie onontvankelijk worden verklaard - Betekening
aan de verdachte- Ontvankelijkheid. 1145

Proces-verbaal tot vaststelling van de feiten
- Proces-verbaallaattijdig opgesteld- Beoordeling door de feitenrechter - Toepassing.
1132

Douane en accijnzen

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Voorziening van de vrijwillig tussengekomen partij- Betekening.
1217

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en stukken - Voorwaardelijke invrijheidstelling- Voorstel- Verwerping - Cassatieberoep - Memorie - Neerlegging- Termijn- Ontvankelijkbeid. 1260

lnvoer- Aangifteverplichting- Van invoerrechten vrijgestelde goederen.
1132

Douane en accijnzen
lnvoer - Aangifteverplichting- Verbeurdverklaring - Aard.
1132

Drukpers (Politie over de)
Recht tot antwoord - Tekst die recht tot
antwoord rechtvaardigt- Beoordeling in feite.
1220

Drukpers (Politie over de)

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering- Beslissingen
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
- In beslag genomen zaak - Teruggave Openbaar ministerie - Beslissing.
1224

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Recht van
verdediging - Ontvankelijkheid.
1108

Recht tot antwoord- Verzoeker tot inlassing
van antwoord - Rechtstreekse dagvaarding
- Verjaring- Stuiting.
1220

Drukpers (Politie over de)
Recht tot antwoord - Noodzaak derden in
zaak te betrekken - Beoordeling in feite.
1220

Drukpers (Politie over de)

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Verband met bestreden beslissing - Commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling - Administratieve instanties- Openbaar ministerie- Ontvankelijkheid.
1108

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Verband met bestreden beslissing - Middel zonder verband met de bestreden beslissing - Ontvankelijkbeid.
1229

D
Dagvaarding
Ruimtelijke ordening en stedenbouw- Dagvaarding voor de correctionele rechtbank Verplichte vermeldingen- Sanctie.
1211

Dagvaarding
Ruimtelijke ordening en stedenbouw - Dagvaarding voor de correctionele rechtbank Niet behoorlijke omschrijving van het onroerend goed- Gevolg.
1211

Douane en accijnzen
Strafvordering- Verzet- GedetineerdeVerklaring- Voorwaarden- Gevolg. 1103

Douane en accijnzen
Gefabriceerde tabak - Sigaretten - Pakjes
- Fiscale bandjes - Ontstentenis - Voorhanden hebben- Misdrijf- Moreel hestanddee!.
1130

Recht tot antwoord- Afstand door verzoeker
- Begrip.
1220

G
Gemeente-, provincie en plaatselijke belastingen
Rechtspleging - Gemeentebelastingen Voorziening voor het hof van beroep Verstek- Gevolg- Arrest- Voorwaarden.
1118

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Provinciebelastingen - Belasting op gezinnen en bedrijven - Gelijkheid inzake belastingen - Onderscheidscriterium - Verantwoordende vaststellingen en feiten- Bewijs.
1192

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken- Procedure voor de feitenrechter - Arbeidsgerechten - Geschil Werkloosheidsuitkeringen - Uitsluiting Terugvordering - Rechtsplegingsvergoeding - Vordering tot betaling van een
bedrag.
1095

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken- Procedure in cassatie Rechthebbende- Begrip- Sociale zekerheid
- Zelfstandigen- Sociaal statuut- Bijdrageplichtige.
1274

4 Gerechtskosten

Hoger beroep

Burgerlijke zaken- Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Rechthebbende - Begrip
- Sociale zekerheid- Zelfstandigen- Sociaal
statuut- Bijdrageplichtige.
1274

Grafschennis
Begrip.

1223

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel10Gelijkheid van de Belgen voor de wet Begrip - Beoordeling.
1202

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel10Overeenstemming - Pensioen - Werknemers - Luchtvaart - Burger!uchtvaart Vliegend personeel- Rustpensioen- Bijzondere regeling- Studieperioden- Inaanmerkingneming.
1202

Strafzaken (douane en accijnen inbegrepen)
- Allerlei - Een enkele straf door de eerste
rechter uitgesproken wegens verschillende misdrijven - In hoger beroep slechts bepaalde
misdrijven in aanmerking genomen- Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf - Stra:!Verzwaring
Toepassing.
1130

Huur van goederen
Handelshuur - Einde (Opzegging. Huurhernieuwing. Enz.) - Opzegging - Driejarige periode - Verstrijken - Toepassingsvereisten.
1198

Huwelijk
Rechten en plichten van de echtgenoten Schulden ten behoeve van de huishouding Feitelijke scheiding- Hoofdelijkheid- Voorwaarde.
1269

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel10Koloniale ouderdomsrenten - Indexering Vreemdelingen.
1233

Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel11Niet-discriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden Begrip - Beoordeling.
1202

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artikel110vereenstemming - Pensioen - Werknemers - Luchtvaart - Burgerluchtvaart Vliegend person eel- Rustpensioen- Bijzondere regeling - Studieperioden - Inaanmerkingneming- Voorwaarden.
1202

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel11Koloniale ouderdomsrenten - Indexering Vreemdelingen.
1233

H

Voorwaar1234

Indeplaatsstelling
Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Subrogatie - Rechthebbende - Benadeelde Aansprakelijke derde - Overeenkomst tussen vergoedingsgerechtigde en aansprakelijkheidsverzekeraar - Tegenwerpbaarheid
- Voorwaarden- Gevolg.
1243

Inkomstenbelastingen
Niet-verblijfbouders - Voorafbetalingen
Verrekenbaarheid met belastingen- Onmogelijkheid - Gevolgen.
1156

Inkomstenbelastingen
Niet-verblijfbouders - Voorafbetalingen Verrekenbaarheid met belastingen- Onmogelijkheid- Inhouding door de Staat- Moratoire interesten.
1156

Inkomstenbelastingen

Heling
Beoordeling door de feiten1214

Aanslagprocedure - Aanslagtermijnen
Inbreuk met bedrieglijk oogmerk of met oogmerk te schaden- Verlenging van de aanslagtermijn- Voorwaarden.
1266

Inkomstenbelastingen

Herhaling
Voorwaarden -

Indeplaatsstelling
Wettelijke indeplaatsstelling
den.

Grondwet

Bestanddelen rechter.

I

Termijn - Aanvang.

1217

Herziening
Algemeen- Oorzaak- Nieuw feit- Intrekking- Voorwaarde.
1152

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hoger beroep - Stra:!Vordering - Veroordeling.
1254

Aanslagprocedure- Belastingaangifte- Onderzoek en controle- Inzage van een gerechtelijk dossier- Onderzoeksdaad.
1261

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Belastingaangifte- Onderzoek en controle - Aanwijzingen inzake
belastingontduikiiag - Aanvullende termijn
voor onderzoekingJn- Geen bijkomend onderVoorafzoek t.a.v. de belastingplichtige
gaande kennisgeving.
1263
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L

Aanslagprocedure- Belastingaangifte- Onderzoek en controle - Aanwijzingen inzake
belastingontduiking - Aanvullende termijn
voor onderzoekingen- Voorafgaande kennisgeving - Onderzoeksverrichting en voorafgaande kennisgeving in hetzelfde document
- Geldigheid.
1265

Luchtvaart
Burgerluchtvaart - Vliegend personeel W erknemers - Pensioen - Rustpensioen Bijzondere regeling - Studieperioden Inaanmerkingneming - Voorwaarden Grondwet - Overeenstemming.
1202

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Belastingaangifte- Onderzoek en controle - Aanwijzingen inzake
belastingontduiking - Aanvullende termijn
voor onderzoekingen- Voorafgaande kennisgeving - Inhoud.
1267

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep Verstek - Gevolg - Arrest - Voorwaarden.
1118

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep zoekschrift - Betekening - Begrip.

Ver112~

lnteresten
Moratoire interesten - Inkomstenbelastingen- Niet-verblijfhouders- Voorafbetalingen - Verrekenbaarheid met belastingen Onmogelijkheid- Inhouding door de StaatGevolg.
1156

lnteresten
Compensatoire interesten- VertrekpuntFeitelijke beoordeling door de rechter. 1231

Interesten

M
Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Taak- Beoordeling- BestaansminimumSamenwonende - Ascendent - Geschil Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid - Algemeen.
1168

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Bestaansminimum - Samenwoonst - Ascendent - Geschil - Arbeidsrechtbank Toetsing- Omvang.
1168

Mindervaliden
Inkomensvervangende tegemoetkoming Toekenningsvoorwaarden- Weigering- Vermindering- Berekening uitkering- Wetswijzigingen- Werking in de tijd- Draagwijdte.
1160

Mindervaliden
Inkomensvervangende tegemoetkomingen Aard - Draagwijdte.
1160

Mindervaliden

Compensatoire interesten- Begrip.

1231

lnteresten
Compensatoire interesten- Rentevoet- Feitelijke beoordeling door de rechter - Grenzen.
1231

lnteresten
Compensatoire interesten -

Begrip.

1255

lnteresten
Compensatoire interesten -

Rentevoeten.
1255

Inkomensvervangende tegemoetkoming Andere uitkeringen - Samenloop - Gezinsbijslag- Vermindering- Weigering. 1165

Mindervaliden
Inkomensvervangende tegemoetkoming- Vermindering - Gezinsbijslag
Aanspraakgerechtigde - Gevolg.
1165

Mindervaliden
Tegemoetkomingen- Rechtbanken- Bevoegdheid - Minister - Beslissing - Beroep Handvest van de sociaal verzekerde- Gevol1280
gen.

Misbruik van vertrouwen

K
Knevelarij
Begrip - Openbare officier Openbare dienst.

Ambtenaar 1102

Koop
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tij d- Later beilingvan concessie voor bepaalde
tijd - Beeindiging - Gevolg. 1111

Bedrieglijke verduistering - Onverdeelde
zaak- Veroordeling op de strafvorderingVeroordeling die geen enkele beslissing impliceert over de eigendom van de onverdeelde
zaak.
1151

Misdrijf
Toerekenbaarheid- Natuurlijke personenReglement op de technische eisen voor voertuigen - Voertuig bezigen op de openbare
weg- Begrip.
1181

6Overeenkomst

0

Bestanddelen - Toestemming Begrip - Stilzwijgen.

Onderzoek in strafzaken
Regeling van de rechtspleging - Raadkamer
-Dossier neergelegd ter griffie- Waarschuwing - Regelmatigheid.
1188

Onderzoek in strafzaken
Regeling van de rechtspleging - Raadkamer
- Dossier neergelegd ter griffie - Termijn Recht van verdediging.
1188

Onderzoek in strafzaken
Verzoek tot inzage van het dossier- Verbod
van de onderzoeksrechter - Hoger beroep Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling- Verwerping - CassatieberoepOntvankelijkheid.
1260

Onderzoeksgerechten
Voorlopige hechtenis -

Gezag van gewijsde.
1190

Onderzoeksgerechten

p
Pensioen
Werlmemers - Luchtvaart - Burgerluchtvaart - Vliegend personeel - Rustpensioen
- Bijzondere regeling - Studieperioden Inaanmerkingneming - Voorwaarden Grondwet - Overeenstemming.
1202

Post
Verlies van een aangetekende zending- Vordering tot schadevergoeding - N aamleningsovereenkomst.
1234

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting voor het Hofvan
Cassatie - Niet ontvankelijk middel. 1099

Kamer van inbeschuldigingstelling- Bevoegdheid- Na veroordeling uitgesproken onmiddellijke aanhouding - Invrijheidstelling Invrijheidstelling onder voorwaarden. 1251

R
Rechtbanken

Onderzoeksgerechten
Regeling van de rechtspleging - Motivering.
1227

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling- Voorlopige hechtenis - Hoger beroep van de verdachte - Opdracht - Bevoegdheden Grenzen- Wettigheid van eerdere arresten
- Toetsing.
1229

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking- Op
de rechtspraak gegronde beslissing- Voorwaarde.
1128

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Recht van
verdediging - Beschikkingsbeginsel - Miskenning.
1119

Rechtbanken

Openbaar ministerie
Burgerlijke zaken - Berechting - S!uiting
van de debatten- Schriftelijk advies- Verzoek tot heropening der debatten - Beginsel
van tegenspraak- Draagwijdte.
1095

Openbaar ministerie
Strafzaken - Bevoegdheid- Cassatieberoep
- Na veroordeling uitgesproken onmiddellijke aanhouding- Invrijheidstelling- Toepassing.
1251

Openbare dienst
Open bare officier - Ambtenaar - Knevelarij
- Begrip.
1102

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Bestaansminimum Samenwoonst - Ascendent - Geschil - Arbeidsrechtbank- Bevoegdheid - Algemeen.
1168

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Bestaansminimum Samenwoonst - Ascendent - Geschil - Arbeidsrechtbank - Bevoegdheid
Toetsing
- Omvang.
1168

Rechtbanken

Openbare orde
Arbeidsongeval- Bestaan- Voorwaarden
- Bepalingen - Aard van de wet.
1278

Oplichting
Bestanddelen- Listige kunstgrepen- Be grip
- Leugenachtige verklaringen.
1149

Overeenkomst
Bestanddelen Begrip.

Bedrog 1116

Toestemming -

Bedrog 1116

Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels)- Bevoegdheid- Mindervaliden
- Tegemoetkomingen - Minister - Beslissing- Beroep handvest van de sociaal verzekerde - Gevolgen.
1280

Rechten van de Meks
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 Artikel 5.3- Voorlopige hechtenis- Rede1190
lijke termijn - Begrip.
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Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 Artikel 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn.
1154

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Burgerlijke zaken - Eerlijke
behandeling van de zaak - Algemeen. 1095

Rechten van de Mens

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Onderzoeksgerecht - Eerlijk
proces.
1188

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Onderzoeksgerechten.
1227

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Redelijke termijn- Beoordeling door de vonnisgerechten.
1227

Rechten van de Mens

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Onderzoeksgerecht- Voorlopige hechtenis. 1190

Rechterlijk gewijsde
Kracht van gewijsde - Strafzaken- Begrip.
1217

Onpartijdigheid van de rechter- Strafzaken
- Ordemaatregel- Verwijdering uit de zittingzaal - Toepassing.
1130

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken spraak - Algemeen.

Beginsel van tegen1095

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Berechting - Sluiting
van de debatten- Schriftelijk advies O.M. Verzoek tot heropening der debatten- Beginsel van tegenspraak- Procespartijen- Rechten - Draagwijdte.
1095

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Beschikkingsbeginsel Miskenning.
1119

Recht van verdediging
Strafzaken- Ordemaatregel- Verwijdering
uit de zittingzaal - Toepassing.
1130

Recht van verdediging

Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.2- Voorlopige hechtenis- Handhaving - Motivering - V ermoeden van
onschuld.
1190

Strafzaken - Douane en accijnzen - Procesverbaal tot vaststelling van de feiten- Procesverbaal laattijdig opgesteld - Beoordeling
1132
door de feitenrechter - Toepassing.

Redenen van de vonnissen en arresten

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Onderzoeksgerechten - Regeling van de rechtspleging - Dossier neergelegd ter griffie - Termijn - Voorbereiding
van de verdediging - Draagwijdte.
1188

Rechterlijk gewijsde
Strafzaken -

Om1151

Strafzaken -

Om1151

Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking - Op
de rechtspraak gegronde beslissing - Voorwaarde.
1128

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen- Strafzaken- Straf en strafrnaat
- Motiveringsplicht - Hof van Cassatie Toetsing van het Hof- Marginale toetsingGrens.
1130

Redenen van de vonnissen en arresten

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde vang.

Gevol1186

Rechtsbeginselen (Algemene)

Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Burgerlijke zaken - Berechting - Sluiting van de de batten - Schriftelijk advies O.M.- Verzoek tot heropening der
debatten- Beginsel van tegenspraak- Procespartijen - Rechten - Draagwijdte.
1095

Gezag van gewijsde vang.

beroep van de verzekeraar alleen gen.

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - W.A.M.-verzekering
- Tussenkomst van de verzekeraar Veroordeling van de verzekerde, beklaagde
- Beslissing gemeen en tegenstelbaar
aan de verzekeraar verklaard - Hoger

Algemeen - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Toetsing
van de wettigheid - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid- Vonnis van een vrederechter- Appelrechter- Bepaling- Partijen
- Kooplieden - Geen vaststelling.
1199

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Gebrek aan motivering- Begrip
- Conclusie - Grief - Beslissing van de
rechter- Verband- Geen verband.
1201
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Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en socia]e zaken inbegrepen)- Verwijzing naar conclusie van een der partijen Weergave in vonnis - Gemotiveerde beslissing.
1245

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen)- Gebrek
aan antwoord - Recht van verdediging Gevolg.
1245

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Conclusie waarbij opschorting van de uitspraak ofuitstel van tenuitvoerlegging van de
straf wordt gevraagd - Niet-gemotiveerde
vraag - Afwijzing - Motiveringsplicht Draagwijdte.
1132

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Belastingzaken - Conclusie
-Grief- Beslissing van de rechter- Verband - Geen verband - Gebrek aan motivering- Begrip.
1201

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Tuchtzaken gen zonder rechtsgevolgen.

Beschouwin1158

Redenen van de vonnissen en arresten
Allerlei- Commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling- Verplichting om de beslissing met redenen te omkleden.
1108

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht- Verschillende misdrijven. Samenhang - Raadkamer - Beschikking tot
verwijzing- Correctionele rechtbank- Verwijzing naar een andere correctionele rechtbank - Samenhang - Gevolg.
1228

Registratie (Recht van)
Ontvanger van Registratie en domeinen Belastingambtenaar
Beroepsgeheim Omvang.
1102

s
Samenhang
Strafzaken - Correctionele rechtbank- Verwijzing van de zaak naar een andere correc1228
tionele rechtbank- Wettigheid.

Sociale zekerheid
Algemeen - Handvest van de sociaa] verzekerde - Gevolgen - Mindervaliden - Tegemoetkomingen- Rechtbanken- Bevoegdheid
1280
- Minister - Beslissing - Beroep.

Sociale zekerheid
Zelfstandigen - Sociaal statuut- Bijdragen
- Beroepsbezigheid - Begin - Begrip Periode van oproeping onder de wapens Hervatting van de bezigheid.
1274

Sociale zekerheid
Overzeese sociale zekerheid- Koloniale deereten- Bedienden van Belgisch-Congo en RuandaUrundi- Ouderdomsrenten- IndexeringVreemdelingen - Discrimitatie.
1233

Stedenbouw
Algemeen - Dagvaarding voor de correctionele rechtbank- Verplichte vermeldingenSanctie.
1211

Stedenbouw
Algemeen - Dagvaarding voor de correctionele rechtbank - Niet behoor!ijke omschrijving van het onroerend goed - Gevolg. 1211

Stedenbouw

I

Algemeen- Aanvulling, verbetering ofheromschrijving van inbreuk - Overschrijving in
hypotheekkantoor.
1211

Stedenbouw
Bouwvergunning- Vernietiging van bouwvergunning - Gevolg.
1180

Straf
Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid Terbeschikkingstelling van de regering- Motiveringsverplichting.
1099

Straf
Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid Motivering - Hof van Cassatie - Toetsing
van het Hof- Marginale toetsing - Grens.
1130

Straf
Algemeen. Straf en maatregel. Wettigheid Geen motivering- Cassatie- Omvang. 1185

Straf
Geldboete en opdeciemen - W.A.M.verzekering- Wettelijk minimum.
1105

Straf
Allerlei - Conclusie waarbij opschorting van
de uitspraak of uitstel van tenuitvoerlegging
van de straf wordt gevraagd - Niet gemotiveerde vraag - Afwijzing
Motiveringsplicht - Draagwijdte.
1132

Straf
Allerlei - Douane en accijnzen - Invoer Aangifteverplichting - Verbeurdverklaring
- Veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij niet-voortbrenging- Aard. 1132

Straf
Allerlei- Veroordeling- Weigering van de
opschorting van de uitspraak - Motivering.
1185

Successierechten
Controleschatting- Nietigheid- VonnisNieuwe schatting - Ontstentenis - Gevolg.
1233

1-

-

r-~-:-

_- - -

9 -

v

Verzet

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

Duur van het
1225

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte- Gebruik door iemand
anders dan de vervalser - Gebruik door de
vervalser gewild of voorzien - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de vervalser.
1252

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken- Algemeen- Berechting
- Sluiting van de debatten - Schriftelijk
advies O.M. - Verzoek tot heropening der
debatten- Beginsel van tegenspraak- Procespartijen - Rechten - Draagwijdte.
1095

Vonnissen en arresten

Vereniging zonder winstoogmerk
Ontbinding en vereffening- Vroegere schuldvorderingen - Samenloop onder de schuldeisers - Eindbestemmeling van eeJ;J. door de
Staat verleende subsidie - Voorkeurrecht.
1271

Verhaal op de rechter
Verzoekschrift - Termijn.

Strafzaken - Strafvordering - Douane en
accijnzen - Gedetineerde - Verklaring Voorwaarden- Gevolg.
1103

1238

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Verlenging- Nieuwe wet- Gevolg
1105

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Verlenging- Nieuwe wet- Gevolg.
1105

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Terrriijnen Overtreding.
1149

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Schorsing Nieuwe wet - Uitwerking.
1105

Burgerlijke zaken- Algemeen- VonnisArrest- Vereiste vermeldingen - Vermelding van de partijen- Weglating- Gevolg.
1271

Voorlopige hechtenis
Algemeen- Onderzoeksgerecht- Gezag van
gewijsde.
1190

Voorlopige hechtenis
Bevel tot medebrenging - Betekening. 1153

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding- Bevel tot medebrenging - Betekening - Onregelmatigheid Uitwerking.
1153

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Betekening van het bevel tot
aanhouding - Termijn - Onregelmatigheid
- Uitwerking.
1153

Voorlopige hechtenis
Handhaving -

Redelijke termijn -

Begrip.
1154

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting Recht tot antwoord- Verzoeker tot inlassing
van antwoord - Rechtstreekse dagvaarding.
1220

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Allerlei - Conclusie waarbij opschorting van
de uitspraak of uitstel van tenuitvoerlegging
van de straf wordt gevraagd - Niet gemotiveerde vraag - Afwijzing
Motiveringsplicht - Draagwijdte.
1132

Verzekering
Landverzekering- Indeplaatsstelling krachtens de wet- Voorwaarden.
1234

Verzekering
W.A.M.-verzekering- Geldboete- Wettelijk
minimum.
1105

Verzekering
WA.M.-verzekering- Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds - Herstelplicht - Materiele
schade - V eroorzaker van het ongeval Eigenaar van het voertuig- Toevallig feitVoorwaarden.
1124

Voorlopige hechtenis
Handhaving -

Redelijke termijn -

Begrip.
1190

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Motivering- Vermoeden van
onschuld.
1190

Voorlopige hechtenis
Handhaving -

Motivering -

Wettigheid.
1190

Voorlopige hechtenis
Handhaving- lnvrijheidstelling onder borgtocht - Begrip.
1190

Voorlopige hechtenis
lnvrijheidstelling onder voorwaarden Bevoegdheid- Na veroordeling uitgesproken
onmiddellijke aanhouding- Toepassing. 1251

Voorlopige hechtenis
Cassatieberoep- Openbaar ministerie- N a
veroordeling uitgesproken onmiddellijke aanhouding - Invrijheidstelling - Toepassing.
1251

-

Voorlopige hechtenis
Onmiddellijke aanhouding - Na veroordeling uitgesproken onmiddellijke aanhouding
- Invrijheidstelling- Invrijheidstelling onder
voorwaarden.
1251

Voorwaardelijke invrijheidstelling
Commissie - Beslissing Contra-indicaties.

Motivering
1107
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Artikel 12.4 Begrip.

Fietser -

Maneuver 1215

Wegverkeer
Allerlei - Reglement op de technische eisen
voor voertuigen - Voertuig bezigen op de
openbare weg - Begrip.
1181

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Voorwaardelijke invrijheidstelling
Commissie - Verplichting om de beslissing
met redenen te omkleden.
1108

Werking in de tijd en in de ruimte - Veljaring - Strafzaken - Stra:!Vordering - Termijnen- Verlenging- Nieuwe wet- Gevolg.
1105

Voorwaardelijke invrijheidstelling
Commissie - Verwerping van het voorstel tot
invrijheidstelling- Verdaging van het onderzoek naar een latere zitting.
1108

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Draagwijdte - Algemeen. 1160

Voorwaardelijke invrijheidstelling
Voorwaarde- Contra-indicaties- Beoordeling door de commissie.
1183

Voorwaardelijke invrijheidstelling
Voorstel- Verwerping- CassatieberoepVormen - Vorm en termijn voor memories en
stukken - Memorie - Neerlegging - Termijn - Ontvankelijkheid.
1260

Vreemdelingen
Vastgehouden vreemdeling - Beslissing tot
verwijdering - Uitvoering - Wederrechtelijk verzet tegen de verwijdering - Nieuwe
beslissing tot vasthouding.
1172

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd- Wetten op de bevoegdheid en de
rechtspleging - Rechtsmiddelen.
1227

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Burgerlijke zaken - Wet op de
bevoegdheid - Hangend rechtsgeding Begrip - Gevolg - Cassatie - Cassatiegeding.
1280

z

Vreemdelingen
Vastgehouden vreemdeling - Wederrechtelijk verzet tegen de verwijdering - Nieuwe
beslissing tot vasthouding - Aard.
1172

I

Ziekte- en invaliditeitsverzeliering
Algemeen- Arbeidsongeschiktheid- Uitkeringen- Gedekte schade- Omvang. 1239

Vreemdelingen
Vastgehouden vreemdeling- Verlengingvan
zijn vasthouding- Beslissing van het onderzoeksgerecht- Cassatieberoep tegen die beslissing - Nieuwe beslissing tot vasthouding Gevolg.
1172

w
Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 62 - V aststelling van overtreding Proces-verbaal - Vermeldingen.
1183

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-197 5 - Algemeen - Voorrangsplichtige - Ontheffing
van aansprakelijheid - Gevallen.
1215

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975
Reglementsbepalingen - Artikel 12

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen- Verzekeringsinstelling- Subrogatie - Rechthebbende - Benadeelde Prestaties - Aansprakelijke derde - Vergoedingen krachtens gemeen recht - Gedekte
schade.
1239

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen - Verzekeringsinstelling- Subrogatie - Rechthebbende - Benadeelde Prestaties - Aansprakelijke derde - Vergoedingen krachtens gemeen recht
Omvang van schade naar gemeen recht.
1239

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen- Verzekeringsinstelling- Subrogatie - Rechthebbende - Benadeelde Aansprakelijke derde - Overeenkomst tussen vergoedingsgerechtigde en aanspra-
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kelijkheidsverzekeraar Tegenwerpbaarheid- Voorwaarden- Gevolg.
1243

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen - Geneeskundige verzorging en
ui tkeringsverzekering - Verzekeringsinstelling- Subrogatie- Omvang- Door een
derde verschuldigde vergoedingen- Gemeen
recht- Algemeen.
1247

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen - Geneeskundige verzorging
en uitkeringsverzekering - Verzekeringsinstelling - Wettelijke uitkeringen Toekenningsvoorwaarden - Z.I.V.-criteria - Subrogatie - Voorwaarden -

Omvang - Beperking - Door een derde
·Verschuldigde vergoedingen - Gemeen
recht.
1247

Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen - Geneeskundige verzorging en
uitkeringsverzekering - Verzekeringsinstelling - Staat van arbeidsongeschiktheid
- Beslissing - Subrogatie - Rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde - Schadeloosstelling - Arbeidsongeschiktheid Beoordelingscriteria - Bindende Z.I.V.beslissing- Gevolg.
1247
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