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MINDERVALIDEN -

TEGEMOETKOMINGEN- AANVRAAG- BEGRIP.

Een gewone brief kan niet de gevolgen hebben van de in art. 8, § 1, vijfde lid,
Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen bedoelde aanvraag (1). (Art. 8, § 1, vijfde
lid, Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen.)
(BELGISCHE STAAT - STAATSSECRETARIS
VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
EN LEEFMILIEU T. ZORAT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0114.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 582, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek, 8, § 1 (inzonderheid het eerste,
tweede en vijfde lid), 19, eerste lid, van de
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, 12,
13, 20 van het koninklijk besluit van
6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de
integratietegemoetkoming,
doordat eiser, bij beslissing van
11 juni 1993, verweerster met ingang van
1 februari 1992 een inkomensvervangende
tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming voor samenwonenden
heeft toegekend; dat het arrest de administratieve beslissing bevestigt op de datum waarop zij ingaat en "voor recht zegt
dat (verweerster) met ingang van 1 februari 1995 recht heeft op de tegemoetkomingen voor alleenstaanden" en "de heropening van het debat beveelt om de
partijen de mogelijkheid te geven het dossier te vervolledigen en (verweerster) toe te
laten een voorstel te doen over de wijze
(1) Raadpl. Cass., 26 nov. 1990, A.R. 7182, nr.
163; 14 dec. 1992, A.R. 8017, nr. 790, met concl.
H. Lenaerts, proc.-gen.
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waarop de tegemoetkomingen moeten worden berekend, rekening houdend met de aftrekbare inkomsten"; dat het arrest, na te
hebben toegegeven dat "verweerster op het
ogenblik van de administratieve beslissing wel degelijk samenwoonde; dat (zij)
vraagt dat rekening zou worden gehouden met gegevens die zich na de beslissing hebben voorgedaan; ( ... ) dat de door
(verweerster) ingediende aanvraag nieuw
is, in zoverre zij gegrond is op gegevens die
dagtekenen van na de beslissing; ( ... ) dat
volgens de rechtspraak van het Hofvan
Cassatie, de tegemoetkomingen niet mogen worden berekend volgens de schaal
voor alleenstaanden met ingang van 1 oktober 1983, nu (verweerster) niet tijdig
daartoe een aanvraag bij het ministerie
heeft ingediend", aldus beslist op grond dat
"( ... ) (verweerster) nochtans, zonder enige
reactie te ontvangen, ( ... ), zowel het arbeidsauditoraat (op 25 januari 1994) als het
ministerie (op 10 januari 1995, in (een)
brief, waarin zij zich erover verbaast dat er
geen enkel gevolg was gegeven aan de aanvraag tot toekenning van de tegemoetkomingen voor alleenstaanden) op de hoogte
heeft gebracht van de wijziging in de samenstelling van het gezin, teneinde de tegemoetkoming voor alleenstaanden te verkrijgen; dat het weliswaar begrijpelijk is
dat het auditoraat niet heeft gereageerd
(... ),maar dat daarentegen de passieve houding van het ministerie niet kan worden geduld; dat het ministerie, als openbare
dienst, die bovendien hulp moet verlenen
aan gehandicapten wier inkomsten daarenboven bijzonder laag zijn, op zijn minst
had moeten reageren op het schrijven van
(verweerster) en haar had moeten verzoeken om onverwijld een aanvraag tot herziening bij het gemeentebestuur in te dienen ( ... ); dat (... ) (het) beginsel van
behoorlijk bestuur (... )van toepassing is (... )
op een administratiefrechtelijke dienst met
een sociaal oogmerk, die, daarenboven, bijstand moet verlenen aan gehandicapten;
( ... ) dat een instelling van sociale zekerheid zich niet ertoe kan beperken de brieven van sociaal verzekerden onbeantwoord
te laten en te wachten tot die verzekerden optreden overeenkomstig de wettelijke bepalingen; dat zij tegenover hen een
informatieplicht heeft; (. .. ) dat (verweerster)
dus het recht heeft aanspraak te maken op
tegemoetkomingen voor alleenstaanden
vanaf 1 februari 1995, d.i. de eerste (dag)
van de maand die volgt op de aanvraag die
zij bij een gewone brief aan het ministe-
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rie heeft gericht; dat een heropening van
het debat noodzakelijk is, teneinde het bedrag van de op die datum verschuldigde tegemoetkomingen te berekenen, rekening
houdend met de inkomsten (. ..)",

terwijl, ...
tweede onderdeel, de wettelijke en verordenende bepalingen betre:ffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten van
openbare orde zijn; volgens artikel 8 van de
wet van 27 februari 1987, die tegemoetkomingen toegekend worden op aanvraag, ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de gehandicapte zijn
hoofdverblijfplaats heeft, en een nieuwe
aanvraag mag worden ingediend wanneer
zich volgens de aanvrager wijzigingen voordoen welke de toekenning ofverhoging van
de tegemoetkomingen rechtvaardigen; een
verhoging dus aileen kan worden toegekend, als de gehandicapte daartoe een aanvraag heeft ingediend overeenkomstig voornoemd artikel 8 en overeenkomstig de
artikelen 12, 13 en 20 van het koninklijk
besluit van 6 juli 1987 betreffende de
inkomensvervangende tegemoetkoming en
de integratietegemoetkoming; het arrest bijgevolg, nu het zijn beslissing dat verweerster het recht heeft aanspraak te rnaken op tegemoetkomingen voor alleenstaanden vanaf 1 februari 1995, grondt op
het feit dat eiser niet heeft geantwoord op
een brief die hem op 10 januari 1995 door
verweerster was toegezonden, de regel van
openbare orde miskent, volgens welke de
tegemoetkomingen aan gehandicapten aileen kunnen worden toegekend ofverhoogd
na het indienen van een aanvraag overeenkomstig artikel 8 van de wet van 27 februari 1987 betre:ffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en overeenkomstig de artikelen 12, 13 en 20 van
voornoemd koninklijk besluit van
6 juli 1987 (schending van die wettelijke en
verordenende bepalingen) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens het eerste lid van artikel 8, § 1, van de wet
van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, die tegemoetkomingen toegekend
worden op aanvraag, en, luidens het
laatste lid, een nieuwe aanvraag mag
worden ingediend wanneer zich valgens de aanvrager wijzigingen voordoe·n welke de toekenning of verho-
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ging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen;
Overwegende dat, krachtens artikel 8, § 1, tweede en derde lid van die
wet, de aanvraag ingediend wordt bij
de burgemeester van de gemeente
waar de gehandicapte verblijft overeenkomstig de terzake, door de Koning voorgeschreven bepalingen;
Dat, ter uitvoering van voornoemd
artikel, de artikelen 12, 13 en 20 van
het koninklijk besluit van 6 juli 1987
betreffende de inkomensvervangende
tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming bepalen door wie,
vanaf wanneer en op welke wijze de
aanvraag moet worden ingediend;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de rechten van verweerster,
ten gevolge van haar aanvraag van
10 januari 1992, zijn vastgesteld in een
beslissing van 11 juni 1993, die ingaat op 1 februari 1992 en haar hoedanigheid van samenwonenden in
aanmerking neemt;
Dat het arrest vaststelt dat "de moeder en de dochter van (verweerster),
die met haar samenwoonden, op 3 september 1993 haar woonplaats vedaten (hebben)" en dat verweerster "zowel het arbeidsauditoraat (op 25 januari 1994) als het ministerie (op
10 januari 1995, in een brief, waarin
zij zich erover verbaast dater geen enkel gevolg was gegeven aan haar aanvraag tot toekenning van de tegemoetkomingen voor alleenstaanden) op de
hoogte heeft gebracht van de wijziging in de samenstelling van het gezin, teneinde de tegemoetkomingen
voor alleenstaanden te verkrijgen";
Overwegende dat het arrest beslist
dat verweerster ''het recht heeft aanspraak te maken op tegemoetkomingen voor alleenstaanden vanaf 1 februari 1995, d.i. de eerste (dag) van de
maand die volgt op de aanvraag die zij
bij een gewone brief aan het ministerie heeft gericht";
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Dat het arrest, nu het aan die "gewone brief' de gevolgen verbindt van
de aanvraag, bedoeld in artikel 8, § 1,
laatste lid, van de wet van 27
februari 1987, de aangevoerde wettelijke en verordenende bepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste onderdeel van het middel, dat
niet tot ruimere cassatie kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat verweerster recht
heeft op tegemoetkomingen voor alleenstaanden vanaf 1 februari 1995, en
in zoverre het de heropening van het
debat beveelt teneinde de partijen de
mogelijkheid te geven het dossier te
vervolledigen en verweerster toe telaten een voorstel te doen over de wijze
waarop de tegemoetkomingen moeten worden berekend, rekening houdend met de aftrekbare inkomsten; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op
artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in
de kosten; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.

TER- BESTAAN VAN RET MISDRIJF- INTREKKING VAN DE VERKLARING- GEVOLG.

De intrekking van een onder eed afgelegde
valse verklaring sluit het bestaan van het
misdrijf vals getuigenis uit, indien zij geschiedt ten overstaan van de rechter die
de verklaring heeft gehoord; de intrekking van de verklaring kan gebeuren voor
de sluiting van het debat in de zaak
waarin ze wordt afgelegd, ofwel voor de
schorsing van het debat met het oog op
een onderzoek van een eventuele vervolging wegens vals getuigenis, dan wel voor
een onmiddellijke bestraffing met toepassing van art. 181 Sv. (Art. 218 Sw.) (1)
CBALLAUX T. LETEN E.A.)
ARREST

(A.R. P.97.1071.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 juni 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij de strafvordering door verjaring vervallen
wordt verklaard :

VALS GETUIGENIS

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 218 van het
Strafwetboek en 21, 22 en 23 van de Wet
van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest de strafvordering lastens de verweerders verjaard
verklaart, op grond van de motieven "dat
immers, zelfs indien men aanneemt dat de
verjaring van het wanbedrijfvan vals getuigenis, dat nochtans een aflopend misdrijf is, slechts zou beginnen te lopen vanaf
de dag waarop de getuigenis onherroepelijk werd, dan nog dient vastgesteld te worden dat de litigieuze getuigenissen onherroepelijk werden bij de sluiting van de
debatten, niet voor het hof van beroep, doch
in eerste aanleg (zie desbetreffend: Cass.
26 november 1985, R. W., 1985-86, 22242228, met noot A Vandeplas; De Peuter J.,

(2) Het O.M. besloot tot volledige vernietiging van het bestreden arrest.

(1) Cass., 26 nov. 1985, nr. 208; VANDEPLAS, A.,
"De intrekking van een vals getuigenis", R. W,
1985-86, 2226.

18 oktober 1999 - 3° kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggever : de h. Storck - Grotendeels gelijkluidende conclusie (2) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : Simont.
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Vals getuigenis in correctionele en politiezaken, in Strafrecht voor rechtspractici, rv,
pp. 30, 31 en 45); dat de sluiting van de debatten in eerste aanleg geschied is v66r de
uitspraak van het vonnis dd. 19 juni 1990
van de Correctionele Rechtbank te Leuven, zodat de strafvordering reeds verjaard was v66r 31 december 1993, datum
van de inwerkingtreding van de nieuwe
verj aringstermijn van vijf j aren",

terwijl aan de verweerders werd ten laste
gelegd zich op 7 april1984 en 3 juli 1987
schuldig te hebben gemaakt aan valse getuigenis in correctionele zaken, bestraft
door artikel218 van het Strafwetboek; het
misdrijf van valse getuigenis voltooid is
wanneer de getuigenis onherroepelijk
wordt; een strafvervolging uit hoofde van
dit misdrijf slechts vanaf dit ogenblik mogelijk is; de intrekking van een valse getuigenis voordien, de voltrekking van het
misdrijf belet; het misdrijf van valse getuigenis, behoudens, in het geval waarin de
getuigenis werd afgelegd voor het vonnisgerecht, schorsing van de debatten met het
oog op onderzoek van en eventuele vervolging wegens valse getuigenis, dan wel bestraffing met toepassing van artikel 181
van het Wetboek van Strafvordering, aldus slechts voltooid is op het ogenblik van
de sluiting van de debatten in de zaak
waarin de valse getuigenis werd afgelegd;
wanneer het gaat om verklaringen afgelegd in de loop van het vooronderzoek, de
herroeping van een valse getuigenis nog
kan gebeuren tijdens de debatten voor het
vonnisgerecht; het hierbij irrelevant is of
het gaat om de debatten in eerste aanleg of
in beroep; wanneer, zoals ook in casu, de
beoordeling van de strafvordering in het kader waarvan de valse getuigenis werd afgelegd in de loop van het vooronderzoek,
via een ontvankelijk hoger beroep tegen het
vonnis a quo werd voorgelegd aan het hof
van beroep, de herroepelijkheid van de
valse getuigenis bestaat tot op het ogenblik van de sluiting van de de batten voor
het hofvan beroep; het bestreden arrest aldus niet wettelijk kon beslissen dat de litigieuze getuigenissen onherroepelijk werden bij de sluiting van de debatten in eerste
aanleg,
en terwijl, zoals vastgesteld door de beschikking a quo van de raadkamer, de debatten in de zaak lastens eiser waarin de
valse getuigenissen werden afgelegd, voor
het Hof van Beroep te Brussel, gesloten
werden verklaard op 29 oktober 1991; de
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verjaring van de strafvordering derhalve
niet was ingetreden op 31 december 1993,
datum van de inwerkingtreding van de wet
van 24 december 1993; de verjaring van de
strafvordering lastens de verweerders derhalve overeenkomstig artikel 21 van de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering was onderworpen aan een
verjaringstermijn van vijf jaar, verlengbaar via stuiting of schorsing; de strafvordering bijgevolg nog werd gestuit door het
hoger beroep van eiser, waardoor de strafvordering werd behouden, van 12 februari
1996; de verjaring van de strafvordering bijgevolg niet was ingetreden op het ogenblik van de uitspraak van het bestreden arrest; het bestreden arrest derhalve
schending inhoudt van de artikelen 218 van
het Strafwetboek en 21, 22 en 23 van de
wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat, in zoverre bewezen, het misdrijfvals getuigenis in correctionele zaken wordt gepleegd op het
ogenblik dat een valse verklaring onder eed wordt afgelegd;
Overwegende dat de intrekking van
een onder eed afgelegde valse verklaring het bestaan van het misdrijf vals
getuigenis uitsluit indien zij geschiedt
ten overstaan van de rechter die de
valse verklaring heeft gehoord en v66r
de sluiting van het debat in de zaak
waarin ze wordt afgelegd, ofwel v66r
de schorsing van het debat met het oog
op een onderzoek van een eventuele
vervolging wegens vals getuigenis, dan
wel voor een onmiddellijke bestraffing met toepassing van artikel181
Wetboek van Strafvordering;
Dat de omstandigheid dat een getuige een voor de eerste rechter afgelegd vals getuigenis voor de appelrechters kan herroepen, hieraan niet
afdoet, daar dergelijke herroeping niet
gebeurt voor de rechter voor wie het
getuigenis is bedoeld;
Overwegend~ dat de appelrechters
zich niet uitspreken over de grond van
de feiten van de telastlegging, maar
considereren dat "immers, zelfs
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indien men aanneemt dat de verjaring van het wanbedrijf van vals getuigenis, dat nochtans een aflopend
mis- drijf is, slechts zou beginnen te lopen vanaf de dag waarop de getuigenis onherroepelijk werd, dan nog dient
vastgesteld te worden dat de litigieuze
getuigenissen onherroepelijk werden
bij de sluiting van de debatten, niet
voor het hof van beroep, doch in eerste aanleg (. .. ); dat de sluiting van de
debatten in eerste aanleg geschied is
v66r de uitspraak van het vonnis dd.
19 juni 1990 van de correctionele
rechtbank te Leuven, zodat de strafvordering reeds verjaard was v66r 31
december 1993, datum van de inwerkingtreding van de nieuwe verjaringstermijn van vijf jaren"; dat zij aldus
wettig vaststellen dat de strafvordering door verjaring is vervallen, mitsdien de desbetreffende beslissing naar
recht verantwoorden;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser tot
het betalen van schadevergoeding aan
de verweerders wordt veroordeeld :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 oktober 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Dhayer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Bruyn; R. Verstraeten, Brussel; L.
Versluys, Leuven.
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WAARDE- ONWETTIG UITGEVOERDE BOUWWERKEN- BEVEL OM DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT TE HERSTELLEN - VEROORDEELDE GEEN EIGENAAR VAN HET ONROEREND GOED.

Bij veroordeling wegens wederrechtelijk uitgevoerde werken beveelt de strafrechter
wettig het herstel van de plaats in de vorige staat, oak al is de veroordeelde niet
de eigenaar van het onroerend goed
waarop het misdrijf betrekking heeft. (Art.
65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.) (1)
(TROGH)
ARREST

(A.R. P.98.0257 .N)

HET HOF; - Gelet op het hestreden arrest, op 14 januari 1998 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Op de voorzieningen :

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij
de eisers van de feiten van de telastlegging B worden vrijgesproken :
Overwegende dat de voorzieningen bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij
de eisers op de vordering van het
openbaar ministerie wegens de feiten van de telastlegging A tot straf en
in kosten worden veroordeeld :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
C. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij

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

(1) Cass., 19 sept. 1989, nr. 41.
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de eisers op de vordering van de gemachtigde ambtenaar tot herstel van
de plaats in de vorige staat worden
veroordeeld :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 6, § 1, van het
Europese Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950, 1, eerste en tweede lid, van het
Eerste Protocol gevoegd bij dit Verdrag gesloten te Parijs op 20 maart 1952, beide
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
10, 11, 16, 159, van de Grondwet, 544, 1142,
van het Burgerlijk Wetboek, 64, eerste lid
en 65, § 1, littera a van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw,
thans respectievelijk 66, eerste lid en 68, §
1, littera a, van het gecoordineerd Vlaams
decreet van 22 oktober 1996 betreffende de
ruimtelijke ordening, en van de algemene
rechtsbeginselen van de eerbied voor de
rechten van de verdediging, en van "nemo
praecise cogi potest ad factum",
doordat het bestreden arrest van hervorming eisers schuldig verklaart aan de
tenlastelegging sub A en ieder veroordeelt
tot een geldboete van 50 fr., verhoogd tot
7.500 fr., en het herstel beveelt van de
plaats in haar vorige staat door het slopen van het weekendverblijf en de bergplaats en het dempen van de vijver binnen een termijn van een jaar vanaf het in
kracht van gewijsde gaan van het arrest, en
beveelt, voor het geval de plaats niet in zijn
vorige staat hersteld wordt binnen deze termijn, dat de gemachtigde ambtenaar ofhet
college van burgemeester en schepenen van
ambtswege in de uitvoering ervan kunnen voorzien, op kosten van eisers, en tevens eisers veroordeelt tot een bijdrage van
10 fr., gebracht op 200 fr., en tot een vergoeding van 1.000 fr., op volgende gronden : dat door het strafdossier en door het
onderzoek ter terechtzitting van het hof gedaan, de schuld van eisers aan de feiten
sub A van de tenlastelegging bewezen is;
dat inmiddels eiseres het kwestieus perceel grond, dat zij als schenking ontving
(venale waarde geschat op 300.000 fr.), verkocht voor 1.000.000 fr. op 5 oktober 1995,
zonder dat het perceel in de oorspronkelijke toestand was hersteld of de wettige
toestand was "geregulariseerd"; dat
tijdens de debatten door eisers werd opgeworpen dat zij niet kunnen worden gehouden tot het herstel van de plaats en
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zeker niet tot eventueel betalen van een
dwangsom gekoppeld aan het herstel, te
meer zij niet langer eigenaar zijn van het
perceel waarop de onwettige bouwwerken door hen werden in stand gehouden;
dat de herstelvordering, hoewel burgerlijk van aard, behoort tot de strafvordering, en rechtstreeks is gesteund op de wet;
dat de in rechte en in feite gemotiveerde
herstelvordering werd uitgebracht door de
gemachtigde ambtenaar op 2 juni 1993
(stuk 23) en geen vordering tot het opleggen van een dwangsom bevat; dat het hof
gehouden is om, teneinde de strafbare toestand en de gevolgen van het misdrijf te
doen ophouden, het herstel van de plaats
in zijn vorige staat te bevelen door het slopen van het weekendverblijf en de bergplaats en het dempen van de vijver, overeenkomstig de vordering van de gemachtigde ambtenaar; dat de omstandigheid dat
eisers geen eigenaar meer zijn van het
kwestieus perceel bovenvermelde herstelmaatregel niet in de weg staat; dat de feiten sub B van de tenlasteleggingen in
hoofde van eisers niet bewezen zijn nu niet
vaststaat dat zij of iemand in hun opdracht,
de voormelde graaf-, bouw- of aanplantingswerken uitvoerden; dat eerder blijkt dat
deze werken plaatsvonden voordat eiseres de grond als schenking verwierf; dat de
twijfel ten deze in het voordeel van eisers
moet spelen zodat zij van de feiten sub B
van de tenlastelegging moeten vrijgesproken worden,

terwijl, eerste onderdeel, de vordering tot
herstel van de plaats in haar vorige toestand door de gemachtigde ambtenaar bij
brief van 2 juni 1993 (stuk n° 23) geformuleerd was en uit het strafdossier niet
blijkt dat hij kennis heeft gekregen van het
feit dat eisers bij notariele akte van 5 oktober 1995 het kwestieuze perceel verkocht hadden aan derden en zij er dus geen
eigenaars meer van waren wanneer de veroordeling wordt uitgesproken; dat daardoor de gemachtigde ambtenaar, die in casu
aileen oordeelt over de opportuniteit van de
herstelvordering, niet over alle nodige feitelijke elementen, en nl. de eigendomsmutatie, beschikte om over de opportuniteit der door hem gestelde herstelvordering
te oordelen en zijn vordering daaraan eventueel aan te passen, zodat de veroordeling van eisers tot de herstelling van de
plaats in haar vorige toestand niet wettelijk gerechtvaardigd is ; dat in alle geval
niet uit het dossier kan vastgesteld worden of de gemachtigde ambtenaar al dan
niet van de eigendomsmutatie op de hoogte
was, zodat de wettelijkheid der beslissing

-·::.1 - ,_,_______ ~_:_-·
-
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niet kan worden gecontroleerd (scherrding van art. 64, eerste lid en 65 § 1, littera a van de wet van 29 maart 1962, thans
respectievelijk 66, eerste lid en 68 § 1, littera a, van het decreet van 22 oktober
1996); dat de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar in die omstandigheden op grand van de exceptie van onwettelijkheid door de rechter niet mocht
toegepast worden (schending van art. 159,
van de Grondwet); dat daardoor eveneens
de rechten van verdediging van eisers miskend zijn geworden daar de herstelvordering door de gemachtigde ambtenaar werd geformuleerd toen eisers nog
eigenaar waren van het perceel en hij onwetend is gebleven van de in 1995 gebeurde
eigendomsmutatie; dat vermits het Hof over
de opportuniteit van de herstelvordering
niet vermag te oordelen en door die
herstelvordering gebonden is, aile nut aan
het verweer van eisers, waarvan de gemachtigde ambtenaar geen kennis had, ten
onrechte ontnomen werd (schending van
art. 6 § 1, van het Verdrag van 4 november 1950, en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van
de verdediging); dat eisers alzo evenmin
een eerlijk proces hebben gehad, daar de
door hen ingeroepen eigendomsmutatie van
1995 een cruciaal punt was van hun verdediging tegen de herstelvordering van de
gemachtigde ambtenaar, waarvan deze echter geen kennis heeft gekregen (scherrding van art. 6, § 1, van het Verdrag van 4
november 1950); dat het feit dat de
eigendomsmutatie de veroordeling van eisers tot hers tel van de plaats in haar vorige toestand in rechte niet zou in de weg
staan, aan het door eisers ingeroepen verweer niets afdoet, daar de gemachtigde
ambtenaar in feite aileen de bevoegdheid
heeft om, oordelend over de oppotuniteit,
met deze eigendomsmutatie rekening te
houden en zijn herstelvordering eventueel
hieraan aan te passen, te wijzigen of ervan af te zien; dat deze mogelijkheid onrechtmatig aan eisers werd ontnomen
(schending van art. 6, § 1, van het Verdrag van 4 november 1950, 159, van de
Grondwet, 64, eerste lid, 65, § 1, littera a,
van de wet van 29 maart 1962, thans respectievelijk 66, eerste lid en 68 § 1, littera a, van het decreet van 22 oktober 1996,
en van het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbied voor de rechten van de verdediging);

tweede onderdeel, de Staat en de Gemeenschappen of Gewesten krachtens artikel 1, tweede lid, van het Eerste Protocol EVRM, aangaande het genot van

--
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eigendom van particulieren het recht hebben om wetten toe te passen welke zij noodzakelijk oordelen om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in
overeenstemming met het algemeen belang; dat de op eisers door het bestreden arrest toegepaste wetsbepalingen, nl. artikelen 64, eerste lid, en 65, § 1, littera a van
de wet van 29 maart 1962, thans respectievelijk 66, eerste lid en 68, § 1, littera a
van het Vlaams gecoordineerd decreet van
22 oktober 1996, inhouden dat eisers in
1998 veroordeeld werden tot het herstel
van de plaats in haar vorige staat door afbraak van een weekendverblijf, een bergplaats en het dempen van een vijver alhoewel zij het perceel waarop deze
constructies gemaakt zijn in 1995 aan derden verkocht hebben; dat zij daarbij zelf
deze wederrechtelijke constructies niet opgericht hebben en aileen van 1982 tot 1995
eigenaar zijn geweest van het perceel
waarop deze constructies stonden; dat dergelijke wetgevende maatregel, die de gewezen eigenaars van de grand in die omstandigheden verplicht gebouwen op
andermans goed te gaan slopen en een vijver te dempen, een maatregel is die het
vrijwaren van het algemeen belang in casu
overtreft en het privaat belang van eisers
overdreven in het gedrang brengt; dat daarbij de wetgever zich geen rekenschap heeft
gegeven van de toestand van de gewezen eigenaar die veroordeeld wordt om op andermans grand afbraakwerken te gaan uitvoeren en de afweging van algemeen en
pivaat belang uit het oog heeft verloren; dat
door deze regeling vijandschap en betwistingen tussen burgers wordt veroorzaakt en
de maatschappelijke vrede in het gedrang
wordt gebracht, hetgeen vreemd is aan het
algemeen belang en eveneens een miskenning is van het eigendomsrecht; (scherrding van art. 1, eerste en tweede lid, van
het Eerste Protocol bij het Verdrag van 4
november 1950, 16, van de Grondwet); dat
het bestreden arrest derhalve ten onrechte
toepassing van deze bepalingen heeft gemaakt (schending van art. 159, van de
Grondwet);

derde onderdeel, de wetgevende en decretale bepalingen, krachtens dewelke aan
eisers het herstel van de plaats in haar vorige staat opgelegd wordt, nl. art. 64, eerste lid en 65, § 1, littera a van de wet van
29 maart 1962, thans respectievelijk 66,
eerste lid en 68 § 1, littera a van het gecoordineerd Vlaams decreet van 22 oktober 1996, door afbraak van een vakantieverblijf en een bergplaats, en het dempen
van een vijver, wijl deze constructies reeds
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gemaakt waren toen eisers in 1983 eigenaar van het perceel werden en zij in 1995
het perceel aan derden verkochten, zodat zij
geen eigenaar ervan meer waren toen zij in
1998 tot het herstel veroordeeld werden, de
gelijkheid der Belgen miskent en een discriminatoire maatregel ten aanzien van eisers is; dat door de aan eisers alzo opgelegde verplichting deze veroordeeld werden
om gezien hun gewezen eigendomsrecht op
andermans grond afbraakwerken te verrichten, hetgeen ten aanzien van gewezen eigenaars en schuldenaars als een onmogelijkheid tot uitvoering in natura wordt
erkend, zodat deze decretale en wettelijke bepalingen discriminerend voor eisers zijn en de gelijkheid der Belgen miskennen; dat daarbij aan eisers, die de
wederrechtelijke constructies niet
hebben gemaakt en enkel een tijdlang
eigenaar zijn geweest van het perceel
waarop zij stonden, een veroordeling werd
opgelegd die onredelijk is en niet in evenredigheid is met de hen verweten handelwijze en berokkend nadeel, nl. het afbreken van gebouwen en dempen van een
vijver die zich nu op andermans grond bevinden; (schending van art. 10, 11, 16, van
de Grondwet, 544, 1142, van het Burgerlijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel nemo praecise cogi potest ad factum); dat derhalve ten onrechte op eisers
van deze bepalingen toepassing werd gemaakt en zij stuiten op de exceptie van onwett!jlijkheid (schending van art. 159, van
de Grondwet);

vierde onderdeel, in alle geval, nu eisers op de dag der veroordeling geen eigenaars meer waren van het perceel, waarop
ook andere personen wederrechtelijk de
constructies hadden aangebracht, eisers
niet wettelijk kunnen veroordeeld worden tot het herstellen van de plaats in haar
vorige toestand, waarvan zij geen eigenaar meer zijn, noch tot de afbraak van
constructies, die zij niet opgericht hebben en waarvan zij evenmin nog eigenaar
zijn en die zich bevinden op een perceel dat
hen niet meer toebehoort (schending van
art. 16, van de Grondwet, 544, van het Burgerlijk Wetboek, 64, eerste lid, 65, § 1, littera a van de wet van 29 maart 1962, thans
respectievelijk 66, eerste lid, 68, § 1, littera a van het decreet van 22 oktober
1996),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen en algemene
rechtsbeginselen geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft :
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Overwegende dat het onderdeel geheel ervan uitgaat dat de gemachtigde ambtenaar niet op de hoogte was
van de eigendomsoverdracht;
Dat het onderdeel het Hof verplicht
tot een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat de overige onderdelen betreft :
Overwegende dat, waar het eerste
lid van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
bepaalt dat "alle natuurlijke ofrechtspersonen recht (hebben) op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden
beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de
voorwaarden neergelegd in de wet en
in de algemene beginselen van het intemationaal recht", het tweede lid van
dit artikel hieraan toevoegt dat "de
voorgaande bepalingen echter op geen
wijze het recht (zullen) aantasten dat
een Staat heeft om die wetten toe te
passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het
gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang (. .. )";
Overwegende dat de maatregel van
hers tel van de plaats in de vorige staat
zoals bepaald bij het toepasselijke artikel 65 Stedenbouwwet geen straf is
maar een bijzondere vorm van vergoeding of teruggave ertoe strekkende
een einde te maken aan de met de wet
strijdige toestand die uit het misdrijf
is ontstaan en waardoor het openbaar belang wordt geschaad; dat de
rechter, bij veroordeling wegens wederrechtelijk uitgevoerde werken, wettig het herstel van de plaats in de vorige staat vermag te bevelen, zelfs
wanneer de veroordeelde niet de eigenaar ervan is;
Dat het middel faalt naar recht;
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En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
19 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houtekier.
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2e KAMER- 19 oktober 1999
1o FAlLLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAKKOORD - RECHTSPLEGING- FAILLISSEMENT- VORDERING IN RECHTE- VORDERING
· VAN DE CURATOR- DRAAGWIJDTE.

2° VORDERING IN RECHTE

-BURGERLIJKE ZAKEN- FAILLISSEMENT- VORDERING VAN DE CURATOR- DRAAGWIJDTE.

3o FAlLLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- RECHTSPLEGING- FAILLISSEMENT- VORDERING IN RECHTE- VORDERING
VAN DE CURATOR- VOORWERP- GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTEN VAN ALLE SCHULDEISERS - BEGRIP.

1 o en 2° De curator van een faillissement
die namens de boedel in rechte optreedt,
oefent de gemeenschappelijke rechten van
alle schuldeisers uit, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn samengevoegd (1).
3° Gemeenschappelijke rechten van alle
schuldeisers bij het faillissement zijn de
(1) Cass., 2 maart 1995, A.R. C.93.0094.F, nr.
127, met voetnoot.
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rechten, die voortvloeien uit de schade ten
gevolge van de fout van wie oak, waardoor het passief van het faillissement vermeerderd of het actief ervan verminderd
wordt; de omstandigheid dat de schade
veroorzaakt werd door een van de schuldeisers belet niet dat zij ten nadele van alle
schuldeisers het passief van het faillissement kan hebben vermeerderd of het actief ervan kan hebben verminderd (2).
(Artt. 16 e.v. Faillissementswet 8 aug.
1997.)
(INTRATER T. DE FERM)
ARREST

CAR. P.98.1102.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 28 januari 1998 en op
24 juni 1998 door het Hof van Beroep
te Antwerpen gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerder tegen eiser :
2. Over het vijfde middel, gesteld als
volgt:
schending van artikelen 149, van de
Grondwet,444,445,448, 452,463,470,
496, van de wet van 18 april1851, betreffende het faillissement vormend boek III
van het Wetboek van Koophandel (voor de
ophe:ffing bij artikel149 van de wet van 8
augustus 1997), 16, 17, 20, 24, 30, 40, 43,
49, 62, van de faillissementswet van 8 augustus 1997,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming statuerend op burgerlijk gebied, eiser veroordeelt om aan verweerder q.q. als schadevergoeding de som
van provisioneel2.000.000 frank te betalen op volgende gronden : dat de curator de
massa van de schuldeisers vertegenwoordigt; dat die massa beslist schade heeft geleden ingevolge de lastens eiser aangehouden misdrijven omschreven onder de
tenlasteleggingenAll en B, zoals oorspronkelijk omschreven en zoals geactualiseerd;
(2) Zie vorige noot.
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dat eiser ten onrechte voorhoudt dat alleen de niet-betaalde leveranciers voor de
leveringen in de verdachte periode de vorderingen zouden hebben kunnen instellen; dat immers de curator de leveranciers vertegenwoordigt als deel uitmakend
van de massa; dat de burgerlijke partij
haar vordering thans beperkt tot een provisie van 2.000.000 frank; dat die gevorderde provisie in rechtstreeks oorzakelijk
verband staat met de in hoofde van eiser
aangehouden feiten, omschreven onder A2
en B, zoals oorspronkelijk omschreven en
zoals thans geactualiseerd; dat die vordering gegrond voorkomt en toe te kennen is,

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn eerste appelconclusie (stuk no 12, blz. 20, lid
4) uitdrukkelijk staande hield dat de curator in gebreke bleef de juiste toelichting te verschaffen nopens de leveranciers
die deel uitmaakten van de massa der
schuldeisers, en hij derhalve in gebreke
bleef de juiste toelichting te verschaffen nopens deze leveranciers en nopens de berekening van het verlies om aldus de juiste
schade te kunnen bepalen; dat het bestreden arrest aan verweerder q.q. een belangrijke provisie op schadevergoeding heeft
toegekend zonder op dit verweer te antwoorden, zodat het onregelmatig gemotiveerd is (schending van art. 149, van de
Grondwet);
tweede onderdeel, verweerder q.q. optredend als curator voor de massa van de
schuldeisers geen hoedanigheid heeft om
schadevergoeding te vorderen namens de
schuldeisers-leveranciers, die aan eiser tijdens de verdachte periode leveringen hebben gedaan die niet betaald zijn geworden; dat immers eiser daardoor geen schade
aan de massa werd veroorzaakt maar alleen aan deze schuldeisers individueel
(schending van art. 444, 445, 448, 452, 463,
466, 470, 496, van de wet van 18 april
1851);
derde onderdeel, verweerder q.q. optredend als curator voor de massa van de
schuldeisers geen hoedanigheid heeft om
schadevergoeding te vorderen namens de
schuldeisers-leveranciers, die aan eiser tijdens de verdachte periode leveringen hebben gedaan die niet betaald zijn geworden; dat immers eiser daardoor geen schade
aan de massa werd veroorzaakt maar alleen aan deze schuldeisers individueel
(schending van art. 16, 17, 20, 24, 30, 40,
43, 49, 62, van de wet van 8 augustus
1997),
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zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat de appelrechters
door de telastlegging B bewezen te verklaren en hierbij te overwegen "dat (eisers) schuld derhalve gewild evolueerde van schuld aan de bankier, naar
schuld aan de leveranciers, (cfr. stuk
3 b) en aan de B.T.W." eisers conclusie ten betoge dat de curator in gebreke bleef toelichting te verschaffen
nopens de leveranciers die deel uitmaakten van de massa der schuldeisers en nopens de berekening van
het verlies om aldus de juiste schade
te kunnen bepalen, beantwoorden en
zodoende de beslissing regelmatig met
redenen omkleden;
Overwegende, voor het overige, dat
de curator van een faiilissement die
namens de massa in rechte optreedt,
de gemeenschappelijke rechten van
aile schuldeisers vermag uit te oefenen, maar niet hun individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn samengevoegd;
Dat de gemeenschappelijke rechten van aile schuldeisers de rechten
zijn die voortvloeien uit de schade ten
gevolge van de fout van wie dan ook,
waardoor het passief van het faillissement vermeerderd of het actief ervan verminderd wordt;
Overwegende dat de omstandigheid dat de schade veroorzaakt werd
door een van de schuldeisers niet belet dat zij ten nadele van aile schuldeisers het passief van het faillissement kan hebben vermeerderd ofhet
actief ervan kan hebben verminderd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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19 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - "lkrslaggever : de h. Huybrechts - Geli}kluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier.
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KAMER -

19 oktober 1999

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID - ALLERLEI- HANDELSAGENTCMELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDVOORWAARDEN.

Uit de uitsluitende omstandigheid dat een
vrije agent, binnen de verbintenissen van
een handelsagentuur, moet werken valgens de richtlijnen en met de documenten van de principaal, uoor wie hi} verantwoording verschuldigd is en die op elk
moment in het agentschap controles kan
uitvoeren, mag het beginsel van de aansprakelijkheid ex artikel1384, derde lid,
B. W niet afgeleid worden (1). (Art. 1384,
derde lid, B.W.)
(VANAKEN T. VAN HULLE)
ARREST

(A.R. P.98.1140.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1998 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
II. Op de voorzieningen van Argenta
Spaarbank N.V. :
(1) Zie: Cass., 14 okt. 1974, A. C., 1975, 201; 6
okt. 1982, A.R. 7478, nr. 95, 7•; VANDENBERGHE,
VAN QurcKENBORNE en WIJNANT, "Overzicht van
rechtspraak, Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad", TP.R., 1995, 1408-1410, nr. 139; DIRIX, E., "Aansprakelijkheid van en voor hulppersonen", in Recht haZen uit aansprakelijkheid,
Gent, Mys & Breesch, 1993, p. 344, nr. 4; over de
betrekkingen tussen handelsagent en principaal : zie de wet van 13 april1995 betreffende de
handelsagentuurovereenkomt.
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A. Op de voorziening nummer 224 :
Over het middel, gesteld als uolgt :
schending van artikel 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de appelrechters, na het bestreden vonnis, uitspraak doende op strafrechtelijk gebied lastens de Heer Roland Bruggeman bevestigd te hebben, eiseres
veroordelen om aan de hogervermelde burgerlijke partijen diverse sommen te betalen, vermeerderd met de vergoedende intrest, de verwijlsintrest en de kosten van
aanstelling; de appelrechters eiseres
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaren
voor de strafbare feiten begaan door de eerste beklaagde, Roland Bruggeman; de
appelrechters deze burgerrechtelijke aansprakelijkheid, onder meer met verwijzing naar het vonnis van de eerste rechter, als volgt beoordelen: "de eerste rechter
heeft volledig correct de aansprakelijkheid van de rechtstreeks gedaagde (eiseres) verantwoord om de redenen aldaar
aangegeven. (Eiseres) geeft in besluiten
voor dit hof (blz. 22) zelf toe dat Bruggeman moest werken volgens de richtlijnen
en met de documenten van de (eiseres). De
eerste rechter heeft geval per geval oordeelkundig beslist waarvoor de (eiseres)
aansprakelijk kan gesteld worden. Er mag
niet ipso facto worden gesteld, zelfs door de
(eiseres) in besluiten in bepaalde gevallen voor dit hof, dat de verklaringen van
Bruggeman en de stukken terzake leugenachtig zouden zijn" (bestreden arrest, blz.
38, onder punt 2.3); de appelrechters zodoende aannemen dat Roland Bruggeman,
niettegenstaande het bestaan van een contract als zelfstandig agent voor eiseres, in
werkelijkheid als een aangestelde van eiseres dient te worden beschouwd; de appelrechters hierbij grotendeels verwijzen naar
de motivering terzake van de eerste rechter; de eerste rechter inderdaad oordeelde
dat Roland Bruggeman als een aangestelde
van eiser dient te worden beschouwd in de
zin van artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek; de eerste rechter met
betrekking tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van eiseres voor de strafbare feiten begaan door Roland Bruggeman als volgt heeft geoordeeld : "1.2.6.
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (eiseres) 1.2.6.1. Algemeen. Op grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek is
men aansprakelijk niet aileen voor de
schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroor-
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zaakt wordt door de daad van personen
voor wie men moet instaan, of van zaken
die men onder zijn bewaring heeft. De
meesters en zij die anderen aanstellen zijn
aansprakelijk voor de schade door hun
dienstboden en aangestelden veroorzaakt
in de bediening waartoe zij hen gebezigd
hebben (artikel 1384 lid 3). Die bepaling
doet een onweerlegbaar vermoeden van
aansprakelijkheid ontstaan (Kruithof, R.,
"Aansprakelijkheid voor andermans daad :
kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen", in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, Vandenberghe, H., (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1979, nr. 26, p. 45 ; Dirix,
E., "Aansprakelijkheid van en voor Hulppersonen", in Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, nr. 3,
p. 343). 1.2.6.1.1. Aanstelling. Volgens het
Hofvan Cassatie is er aanstelling wanneer de dader op het ogenblik van het door
hem begane schadelijk feit met de aansteller verbonden is door een band van ondergeschiktheid, hetgeen betekent dat hij zich
onder het gezag, de leiding en het toezicht
van deze laatste bevond. Het volstaat dat
de aansteller de juridische of feitelijke mogelijkheid heeft om het gezag en toezicht uit
te oefenen (Cass., 24 december 1951, Pas.,
1952, I, 213; Cass., 16 oktober 1972, Arr.
Cass., 1973, 167; Cass., 27 juni 1980, Arr.
Cass., 1980, 1368; Cass., 24 december 1980,
Arr. Cass., 19801, 469; Cass., 6 oktober
1982, Arr. Cass., 1982-83; Gent, 23 februari
1978, J.T., 1978, 455), los van de hoedanigheid van de verbonden personen, het al
dan niet bestaan van een contract (Cass.,
24 december 1951, Pas., 1952, I, 213; Cass.,
13januari 1964, Pas., 1964, I, 548; Gent, 23
februari 1978, J. T., 1978, 455), het al dan
niet uitkeren van loon of van een andere
vergoeding ( Kruithof, R., "Aansprakelijkheid voor andermans daad : kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen", in
Onrechtmatige daad. Actuele tendensen,
Vandenberghe, H., (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1979, nr. 29, p. 46; Dirix, E., "Aansprakelijkheid van en voor hulppersonen",
in Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent,
Mys & Breesch, 1993, nr. 4, p. 344). Verder wordt niet vereist dat de aansteller effectief bevelen of onderrichtingen geeft aan
zijn aangestelde (Duman, F., conclusie bij
Cass., 5 november 1981, Pas., 1982, I, 316),
verhindert het bestaan van een gezagsverhouding niet dat de aangestelde bij de uitvoering van zijn werk een zekere vrijheid
behoudt (Cass., 5 november 1981, Pas.,
1982, I, 316 met conclusie van Proc.-gen.
Duman, F., Arr. Cass., 1982, 328, R. W.,
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1983-84, 2909, met noot) en sluit de vrijheid die bepaalde personen in de uitoefening van hun vak noodzakelijk behouden
het bestaan van een verhouding van ondergeschiktheid niet uit (Cass., 16 oktober 1972, Arr. Cass., 1973, 165; Kruithof,
R., "Aansprakelijkheid voor andermans
daad : kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen", in Onrechtmatige daad. Actuele tendensen, Vandenberghe, H., (ed.),
Antwerpen, Kluwer, 1979, nr. 30, p. 47;
Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M.
en Hamelink, P., "Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, 1964-1978", in T.P.R., 1980, nr.
153 en 155, A., p. 1322-1324; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en De Coster, S., Overzocht van
rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, 1979-1984", in T.P.R.,
1987, nr. 139 en 141, p. 1485-1488). Het
volstaat dus niet, zoals de rechtstreeks gedaagde (eiseres) het doet, daarbij verwijzend naar bepaalde rechtspraak, zich te beroepen op het agentencontract met
Bruggeman waarin gesteld wordt dat de betrekkingen beheerst worden door het mandaat en de agent niet te beschouwen is als
de aangestelde van de maatschappij om te
ontsnappen aan het begrip 'aanstelling', nu
in werkelijkheid blijkt dat de (eiseres) in
feite gezag en toezicht kon uitoefenen op
haar vrije agent Bruggeman en al zou deze
laatste in de uitoefening van zijn werk een
zekere vrijheid behouden hebben. Bruggeman moest werken volgens de richtlijnen
en met de documenten van de (eiseres) en
deze laatste kon op ieder ogenblik controles komen uitvoeren in het agentschap en
Bruggeman was haar te allen tijde verantwoording verschuldigd (zie artikelen 2, 4,
6 van het contract van 6 juli 1970 (stuk 25
dossier van de NV Argenta). In de zin van
artikel1384, lid 3, Burgerlijk Wetboek bestand er wel degelijk een aanstelling tussen de (eiseres) en Bruggeman en werkte
die wel degelijk in een verhouding van ondergeschiktheid tot de eerstgenoemde. Weze
bovendien opgemerkt dat ingevolge een
rondschrijven van de Bankcommissie
(thans de Commissie voor Bank- en Financiewezen) van 28 juli 1987, gericht aan de
banken, de prive-spaarbanken en de ondernemingen onderworpen aan de wet van
10 juni 1964, de (eiseres) een specifieke
toezichtsverplichting op zich moest nemen : "De kredietinstellingen moeten ervoor zorgen dat het rechtmatig vertrouwen van de spaarders niet zou worden
misbruikt door bedrieglijke constructies. Zij
moeten bijgevolg vermijden dat, onder de
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man met eiseres verbonden was door een
band van ondergeschiktheid ofwerkte onder leiding, gezag oftoezicht (appelconclusie
eiseres, blz. 22); eiseres eveneens had aangevoerd dat de eerste rechter zich ten onrechte, bij het vaststellen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van eiseres
heeft laten leiden door de omstandigheid
dat Bruggeman moest werken volgens de
richtlijnen en met de documenten van de
NV Argenta (appelconclusie eiseres, blz. 22);
de feitenrechter onaantastbaar oordeelt of
al dan niet een band van ondergeschiktheid in de zin van artikel 1384, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek aanwezig is
doch uw Hof bevoegd is na te gaan of de
feitenrechter uit de door hem vastgestelde
feitelijke elementen wettig heeft kunnen afleiden dat tussen Roland Bruggeman en eiseres een band van ondergeschiktheid beterwijl overeenkomstig artikel 1384, stand en eerstgenoemde derhalve als een
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek de aangestelde van eiseres kon worden bemeesters en zij die anderen aanstellen aan- schouwd; de appelrechters terzake, met
sprakelijk zijn voor de schade die door hun overname van de motieven van de eerste
dienstboden en aangestelden veroorzaakt rechter enkellaten gelden dat "Bruggewerden in de bediening waartoe zij hen man moest werken volgens de richtlijnen
hebben gebezigd; voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk en met de documenten van de NV Argenta"
Wetboek volstaat doch vereist is dat tus- (bestreden arrest, blz. 38); de Correctiosen de dader en de aansteller een band van nele Rechtbank te leper op haar beurt de
ondergeschiktheid bestaat; dat de verhou- burgerrechtelijke aansprakelijkheid van eiding van ondergeschiktheid die het be- seres had vastgesteld op grond van devolgrip aangestelde veronderstelt, bestaat zo- gende overwegingen '1Iet volstaat dus niet,
dra een persoon zijn gezag en toezicht op de zoals de rechtstreeks gedaagde (eiseres) het
daden van een ander in feite kan uitoefe- doet, daarbij verwijzend naar bepaalde
nen; het bestaan van deze gezagsverhou- rechtspraak, zich te beroepen op het
ding inderdaad niet verhindert dat de aan- agentencontract met Bruggeman waarin
gestelde bij het uitvoeren van zijn taak toch gesteld wordt dat de betrekkingen beheerst
een zekere vrijheid behoudt, ook al staat hij worden door het mandaat en de agent niet
onder leiding, controle en toezicht van de
aansteller; de aansteller slechts overeen- te beschouwen is als de aangestelde van de
komstig artikel 1384 van het Burgerlijk maatschappij om te ontsnappen aan het beWetboek aansprakelijk kan zijn voor de on- grip aanstelling, nu in werkelijkheid blijkt
rechtmatige daden van zijn aangestelde in- dat de NV Argenta in feite gezag en toedien de band van ondergeschiktheid wer- zicht kon uitoefenen op haar vrije agent
kelijk voorhanden is; eiseres in haar Bruggeman en al zou deze laatste in de uitregelmatig voor de appelrechters inge- oefening van zijn werk een zekere vrijdiende conclusie omstandig had betwist dat ·heid behouden hebben. Bruggeman moest
de eerste beklaagde, Roland Bruggeman, in werken volgens de richtlijnen en met de docasu als een aangestelde van eiseres kon. cumenten van de (eiseres) en deze laatworden beschouwd (eerste appelconclusie ste kon op ieder ogenblik controles koeiseres, blz. 18 en 19); eiseres in dit ver- men uitvoeren in het agentschap en
band had aangevoerd dat Roland Brugge- Bruggeman was haar ten allen tijde verman een volledig vrij en zelfstandig agent
was, met een zelfstandig zakenkantoor en antwoording verschuldigd" (vonnis van de
opererend voor onderscheidene financiiile Correctionele Rechtbank te leper van 21
instellingen; eiseres eveneens had aange- april 1994, blz. 41 in fine en 42); de appelvoerd dat uit geen enkel document, geen rechters derhalve de vaststelling van het
enkel contract of geen enkel objectief ele- bestaan van een band van ondergeschiktment van het dossier bleek dat Brugge- heid en de hoedanigheid van aangestelde

dekmantel van een andere niet gecontroleerde activiteit, financiiile verrichtingen tot
stand kunnen komen of diensten verleend
worden, waarvan de clienteel zou kunnen veronderstellen dat zij worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de
kredietinstelling (. .. )". ((advies van de
Regelings- en Overlegcommissie der Spaarbanken van 26 juni 1991 in de zaak van
Busschaert Roland-Bert Suzanne t. de NV
Argenta Spaarbank, p. 6, laatste alinea :
farde 4 ("klaargemaakte dossiers voor behandeling op het hof/de rechtbank"), dossier 5 (Hofvan Beroep Gent, Eerste Kamer, A.R. 49004), farde 3 (stukken tot
staving i.v.m. de alternatieve verzoeningsprocedure voor de R.O.C.) ingediend ter zitting van 23.12.93 door Mertens, VanAken,
NV Argenta Spaarbank))" (vonnis van de
Correctionele Rechtbank te leper van 21
april 1994, blz. 40 tot en met 42),
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van Bruggeman enkel steunen op de feitelijke vaststellingen, enerzijds, dat Bruggeman diende te werken volgens de richtlijnen en met de documenten van de eiseres en, anderzijds, dat eiseres op ieder
ogenblik controles kon komen uitvoeren in
het agentschap en Bruggeman haar ten
allen tijde verantwoording verschuldigd
was; deze feitelijke elementen evenwel niet
op zichzelfkunnen wijzen op het bestaan
van een band van ondergeschiktheid in de
zin van artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek; de omstandigheid dat
Bruggeman diende te werken volgens de
richtlijnen en met de documenten van eiseres immers niet onverenigbaar is met het
bestaan van een lastgevingsvereenkomst;
ook de omstandigheid dat eiseres op ieder ogenblik controles kon komen uitvoeren in het agentschap van Bruggeman niet
wijst op een band van ondergeschiktheid,
nu ook een lasthebber overeenkomstig artikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek gehouden is rekenschap te geven van de uitvoering van zijn opdracht en aan de
lastgever verantwoording te doen van al
hetgeen hij krachtens zijn volmacht ontvangen heeft; de appelrechters derhalve uit
de door hen vastgestelde feitelijke omstandigheden niet wettig het bestaan van een
band van ondergeschiktheid tussen eerste beklaagde en eiseres konden afleiden en
oordelen dat eerste beklaagde in werkelijkheid als een aangestelde van eiseres
dient te worden beschouwd; de appelrechters zodoende, door uit de vermelde feitelijke elementen het bestaan van een band
van ondergeschiktheid afte leiden, het wettelijk begrip 'aangestelde' hebben miskend en ten onrechte eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard voor de
onrechtmatige daden van de Heer Roland
Bruggeman; de appelrechters dan ook artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk
wetboek hebben geschonden door eiseres op
burgerrechtelijk gebied te veroordelen om
aan de hoger aangeduide burgerlijke partijen diverse sommen te betalen, de appelrechters derhalve hun beslissing niet naar
recht verantwoorden (schending van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek volstaat maar vereist is dat tussen de dader en de
aansteller een band van ondergeschiktheid bestaat; dat de verhouding van ondergeschiktheid bestaat zodra een persoon zijn gezag en toezicht
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op de daden van een ander in feite kan
uitoefenen; dat de feitenrechter onaantastbaar oordeelt of al dan niet een
band van ondergeschiktheid bestaat
maar het Hof evenwel bevoegd is om
nate gaan of de feitenrechter uit de
door hem vastgestelde feitelijke elementen wettig heeft kunnen afleiden
dat tussen de dader en de andere persoon een band van ondergeschiktheid
bestond zodat de eerste derhalve als
ondergeschikte van de tweede kon
worden beschouwd;
Overwegende dat de appelrechters
hun oordeel dat eiseres in feite gezag en toezicht kon uitoefenen op haar
vrije agent Bruggeman afleiden uit de
vaststelling dat deze moest werken
volgens de richtlijnen en met de documenten van eiseres en deze laatste op ieder ogenblik controles kon komen uitvoeren in het agentschap en
Bruggeman haar altijd verantwoording was verschuldigd;
Overwegende dat, zoals later zou
worden bevestigd bij artikel 1 van de
wet van 13 april 1995 betreffende de
handelsagentuurovereenkomst, de
handelsagentuurovereenkomst een
overeenkomst is waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere
partij, de principaal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en
tegen vergoeding belast wordt met de
bemiddeling en eventueel het afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal; dat de handelsagent zijn werkzaamheden naar
eigen goeddunken indeelt en zelfstandig beschikt over zijn tijd; dat de handelsagent zijn taak zorgvuldig moet
volbrengen volgens de door zijn principaal gegeven richtlijnen en hierover aan zijn principaal uitleg en verantwoording verschuldigd is; dat waar
derhalve op zich een agentuurovereenkomst geen band van ondergeschiktheid tussen de handelsagent
en de principaal doet ontstaan, dergelijke band slechts kan blijken uit
precieze feitelijke elementen;
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Overwegende dat de uitsluitende advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Neomstandigheid dat de vrije agent lissen Grade en De Gryse.
Bruggeman moest werken volgens de
richtlijnen en met documenten van eiseres, wat valt binnen de verbintenissen van een handelsagentuur, de
appelrechters niet toelaat wettig te besluiten dat hieruit een band van on- Nr. 546
dergeschiktheid in de zin van artikel
1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek
ze KAMER - 19 oktober 1999
tussen Bruggeman en eiseres blijkt;
dat evenmin de uitsluitende omstandigheid dat eiseres op ieder ogenblik
RECHTS·
controles kon komen uitvoeren in het ONDERZOEKSRECHTER MACHT.
agentschap en Bruggeman haar altijd verantwoording was verschulniet buiten zijn saisine de onderdigd, dit oordeel wettig verantwoordt; Treedt
zoeksrechter die, gevat met een gerechtelijk onderzoek naar inbreuken op de wetDat het middel gegrond is;
geving betreffende verdovende middelen,
B. Op de voorziening nummer 227 :
deskundigen aanstelt om inbeslaggenomen stoffen te doen onderzoeken ten einde
Overwegende dat mr. Jean-Marie
deze te identificeren en de eigenschapNelissen Grade, advocaat bij het Hof
pen eruan te beschrijven, om aldus uitvan Cassatie, bij akte ter griffie van
sluitsel te krijgen over de aard ervan (1).
het Hofneergelegd op 2 oktober 1998,
verklaart uit naam van eiseres afstand zonder berusting te doen van de
CVANHERCK)
voorziening;
ARREST

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen van Robert VanAken; verleent akte van de afstand door Argenta Spaarbank N.V. van haar
voorziening nummer 227; vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke aansprakelijkheid van Argenta Spaarbank N.V.; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; veroordeelt Robert VanAken in
de kosten van zijn voorziening nummer 227; veroordeelt Argenta Spaarbank N .V. in de kosten van haar voorziening nummer 227; veroordeelt de
verweerders Allerweirelt en consorten in de kosten van de voorziening
nummer 224; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Antwerpen.
19 oktober 1999 - ze kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste

(A.R. P.98.1465.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1998 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de
griffier van het Hofvoor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt:
1o dat de procureur des Konings te
Dendermonde met inleidende rechtsvordering van 29 januari 1991 de onderzoeksrechter te Dendermonde vatte
met een gerechtelijk onderzoek ten
(1) Zie Cass., 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr.
62.
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laste van onbekende, verdacht van inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en sommige psychotrope stoffen,
2o dat de onderzoeksrechter op 8 februari 1991 een bevel tot huiszoeking verleende voor de gebouwen en
aanhorigheden alsook voertuigen gelegen teSt. Pauwels, Zandstraat 189,
en Frans Parmentier als deskundige
aanstelde "om in de zaak ten laste van
onbekenden verdacht van te St. Pauwels, inbreuken op de wetgeving en reglementering betreffende verdovende
middelen en psychotrope middelen
teneinde deskundige bijstand te verlenen bij de huiszoeking en verhoren in
deze zaak telkens als hij daartoe om
wordt verzocht";
3° dat de onderzoeksrechter op· 12
februari 1991 Frans Parmentier, Ir. E.
Cobbaert en Ir. D. Courtheyn als deskundigen aanstelde om in de reeds
vermelde zaak ten laste van onbekende, verdacht van inbreuken op de
wetgeving inzake verdovende middelen en sommige psychotrope stoffen, in
samenwerking met elkaar, "de
producten en documenten, in beslag
genomen in het labo van (eiser), te
ontleden en te bestuderen teneinde
deze te identificeren en de eigenschappen te beschrijven";
Overwegende dat de omstandigheid dat bij de op 12 februari 1991 uitgevoerde huiszoeking twijfel was gerezen of in het doorzochte laboratorium wel stoffen werden geproduceerd,
respectievelijk waren aangetroffen die
onder de telastlegging vielen waarmee de onderzoeksrechter gevat was,
geen afbreuk eraan doet dat de onderzoeksrechter nog steeds gevat was
met een gerechtelijk onderzoek naar
inbreuken op de wetgeving en reglementering betreffende verdovende
middelen en psychotrope stoffen en, in
het kader van dit onderzoek, deskundigen mocht gelasten met onderzoek
van de in beslag genomen stoffen teneinde deze te identificeren en de eigenschappen ervan te beschrijven om
aldus uitsluitsel te krijgen over de
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aard ervan; dat de onderzoeksrechter hiermede niet buiten zijn saisine is
getreden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 oktober 1999 - z• kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. Delahaye.
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ze KAMER- 19 oktober 1999
1o BEWIJS -

STRAFZAKEN - VERMOEDENS
- WEERLEGBAAR VERMOEDEN -WET TOT
WIJZIGING VAN DE REGELS INZAKE BEWIJSVOERING IN STRAFZAKEN- WEGVERKEERSWET, ARTIKEL 67BIS- WERKING IN DE TIJDRECHT VAN VERDEDIGING- AANTASTINGTOEPASSING.

zo RECHT VAN VERDEDIGING- sTRAFZAKEN- WET TOT WIJZIGING VAN DE REGELS
INZAKE BEWIJSVOERING IN STRAFZAKENWEERLEGBAAR VERMOEDEN WEGVERKEERSWET, ARTIKEL 67BIS- WERKING IN DE
TIJD- TOEPASSING.

3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD WET TOT WIJZIGING VAN DE REGELS INZAKE
BEWIJSVOERING IN STRAFZAKEN - WEERLEGBAAR VERMOEDEN- WEGVERKEERSWET, ARTIKEL 67BIS -RECHT VAN VERDEDIGINGAANTASTING- TOEPASSING.
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4° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN -ARTIKEL 67 -ARTIKEL
67BIS- WET TOT WIJZIGING VAN DE REGELS
INZAKE BEWIJSVOERING IN STRAFZAKEN WEERLEGBAAR VERMOEDEN- WERKING IN DE
TIJD- TOEPASSING.

1°, 2°, 3° en 4° Alhoewel behorend tot het

formele strafrecht, is een wijzigende wettelijke bepaling inzake bewijsvoering in
strafzaken waardoor het recht van verdediging wordt aangetast, slechts toepasselijk op feiten die na de inwerkingtreding van die bepaling zijn gepleegd. (Art.
2 Sw.; art. 67bis Wegverkeerswet.) (1)
(VANONSEM)
ARREST

(A.R. P.98.0177.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 9 januari 1998 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
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 bij artikel 10 van
de wet van 4 augustus 1996, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
12 september 1996 en in werking getreden op 22 september 1996, een
hoofdstuk IVbis onder het opschrift
"Identificatie van de overtreder", dat
de artikelen 67bis en 67ter bevat, in de
Wegverkeerswet is ingevoegd;
·
Overwegende dat artikel 67bis Wegverkeerswet bepaalt : "Wanneer een
(1) TRoussE, Nouelles, Droit penal, t. I, nr.
270.RUBBRECHT, J., en DECLERCQ, R., "Het nietterugwerken van Strafwetten", Ann. Droit Louvain, 1950, 125 (135).; DEPELCHIN, L., "Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek, rede
uitgesproken door de advocaat-generaal bij het
Hofvan Cassatie op 1 september 1965; de noot
Ph. Quarre, sub Cass., 7 mei 1980, R.D.P., 1980,
975.
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overtreding van deze wet en haar
uitvoeringsbesluiten is begaan met een
motorvoertuig, ingeschreven op naam
van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de
overtreding niet gei:dentificeerd werd,
wordt vermoed dat deze is begaan door
de titularis van de nummerplaat van
het voertuig. Het vermoeden van
schuld kan worden weerlegd met elk
middel";
Overwegende dat v66r de inwerkingtreding van het vermelde artikel67bis, inzake de bewijslevering, er
geen wettelijk vermoeden van schuld
ten laste van de titularis van de nummerplaat waarbij deze tot levering van
tegenbewijs is gehouden, bestond;
Overwegende dat een wijzigende
wettelijke bepaling inzake bewijsvoering in strafzaken waardoor het recht
van verdediging wordt aangetast, alhoewel behorend tot het formele strafrecht, slechts toepasselijk is op feiten die na de inwerkingtreding van die
bepaling zijn gepleegd;
Overwegende dat de appelrechters,
door hun oordeel dat "de telastlegging in hoofde van (eiser) aangehouden dan ook bewezen (is) gebleven" te
laten steunen op het bij artikel 67bis
Wegverkeerswet ingevoerde wettelijk schuldvermoeden, de 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;
verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdend in hoger beroep.
19 oktober 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. R. Joos, Dendermonde.
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2e KAMER - 20 oktober 1999

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALLERLEI- PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING- DOOR DE WET VOORGESCHREVEN AANTEKENINGEN- HANDTE·
KENING- VOORZITTER- GRIFFIER

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALLERLEI- PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING- HANDTEKENING GRIFFIER- TOEZICHT DOOR HET HOF VAN
CASSATIE.

3° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJRE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ- RECHTHEBBENDEN VAN DE GETROFFENE- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - CASSATIE VERZEKERAAR DIE IN DE RECillEN VAN DE GETROFFENE IS GETREDEN - ZELFDE RECHTSVORDERING- AFZONDERLIJRE VORDERINGGEVOLG.

1o Het proces-verbaal waarin de griffier de

bij art. 155 Sv. voorgeschreven aantekeningen houdt, moet zowel door de voorzitter als door de griffier worden ondertekend; dat vormvereiste, voorgeschreven
om aan het proces-verbaal dat die aantekeningen bevat authenticiteit te verlenen, is substantieel (1). (Artt. 155 en 189
Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849 op de rechtbanken van eenvoudige en van correctionele politie.)

2° Het Hof kan uit de andere stukken,
waarop het vermag acht te slaan, afleiden dat een proces-verbaal van de terechtzitting niet is ondertekend door de
griffier, die volgens het proces-verbaal op
de terechtzitting aanwezig was (2). (Artt.
155 en 189 Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849.)

3° De cassatie, op de voorziening van de andere burgerlijke partijen, rechthebbenden van de getroffene van een ongeval,
van de beslissingen op de door die partijen tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, brengt de ver(1) Cass., 4 maart 1998, A.R. P.97.1515.F, nr.
119.
(2) Zie Cass., 12 sept. 1990, A.R. 8232, nr. 19.
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nietiging mee van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verzekeraar van de getroffene, die in de reckten van die rechthebbenden is getreden,
en die, door een afzonderlijke vordering,
dezelfde rechtsvordering uitoefent (3).
(Artt. 1249 en 1251 B.W.)
(MOTTARD E.A. T. VONHOEGEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0408.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 februari 1999 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. Op de voorzieningen van de eerste, de tweede, de derde, de vijfde en
de zesde eiser :

Over het eerste middel :
Overwegende dat, krachtens artikel10 van de wet van 1 mei 1849 op
de rechtbanken van eenvoudige en van
correctionele politie, de bij de artikelen 155 en 189 van het Wetboek van
Strafvordering voorgeschreven en in de
vorm van een proces-verbaal gehouden aantekeningen zowel door de voorzitter als de griffier ondertekend moeten worden; dat dit vormvereiste is
voorgeschreven teneinde aan het
proces-verbaal authenticiteit te verlenen en dus substantieel is;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 15 september 1997, waarop de zaak is behandeld, de aanwezigheid van de griffier
Elise Goffin vermeldt; dat uit de vergelijking met de andere stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
evenwel blijkt dat voornoemd procesverbaal niet is ondertekend door de
griffier Elise Goffin;
(3) Zie Cass., 7 okt. 1987, A.R. 5882, nr. 80;
Cass., 3 jan. 1996, A.R. P.95.0370.F, nr. 5.

_=r__
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Overwegende dat het vonnis van 10
november 1997 van de politierechtbank, dat niet alle vaststellingen bevat die vereist zijn voor het bewijs van
de regelmatigheid van de op de terechtzitting van 15 september 1997 gevolgde procedure, en, inzonderheid,
niet vaststelt dat die terechtzitting
openbaar was en evenmin welke politierechter aldaar zitting heeft gehouden, gewezen is in strijd met de artikelen 10 van de wet van 1 mei 1849 en
153 van het Wetboek van Strafvordering, en, bijgevolg, nietig is;
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gen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Verviers, zitting houdende in hoger beroep.
20 oktober 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.

Overwegende dat het bestreden vonnis, waarin verklaard wordt "dat de
rechtspleging regelmatig is" en dat de
beslissing van de eerste rechter bevestigt, de nietigheid overneemt;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van de eiseres Landsbond der Christelijke Mutualiteiten;
Overwegende dat eiseres geen middel aanvoert;
Dat, evenwel, de vernietiging op de
voorziening van de andere eisers,
rechthebbenden van de getroffene
Robert Decharneux, van de beslissingen op de door hen tegen verweerder
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, de vernietiging meebrengt van
de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van eiseres, die in de rechten van die rechthebbenden is getreden, en die, door een afzonderlijke
vordering, dezelfde rechtsvordering
uitoefent;

Om die redenen, ongeacht het
tweede middel van de eerste, de
tweede, de derde, de vijfde en de zesde
eiser, dat niet kan leiden tot ruimere
cassatie, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over
de door de eisers tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderin-
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- OUDERS
- VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEIDDRAAGWIJDTE- FOUT IN DE OPVOEDING OF
IN HET TOEZICHT - OORZAKELIJK VERBAND
MET DE SCHADE.

Het in art. 1384, tweede lid, B. W vervatte
vermoeden van aansprakelijkheid van de
ouders voor de door hun minderjarige
kinderen veroorzaakte schade, heeft niet
alleen betrekking op het bestaan van een
fout in de opvoeding van of in het
toezicht op het kind dat schade heeft
veroorzaakt (1) maar tevens op het
bestaan van een oorzakelijk verband
tussen die vermoedelijke fout en de
veroorzaakte schade (2). (Art. 1384,
tweede lid, B.W.)
(1) Zie Cass., 5 april1995, A.R. P.94.1363.F, nr.
185.
(2) Zie Cass., 8 jan. 1985, A.R. 8810, nr. 270;
H. DE PAGE, 1l·aite elementaire de droit civil belge,
d. II, 3e uitg.; Brussel, 1964, p. 984, nr. 969; R.O.
DALCQ, 1l·aite de la responsabilite civile, Novelles, Droit civil, d. V, vol I, 2e uitg., Brussel, 1967,
p. 513, nr. 1547; L. CoRNELIS, Principes du droit
belge de la responsabilite extra-contractuelle, vol.
I, Brussel, 1990, p. 341, nr. 189.
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(GOL, GONER T. BRUNIN, GARGILI)
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.99.0652.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 april 1999 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing van het
arrest over het aansprakelijkheidsbeginsel:
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1384,
tweede en vijfde lid, van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, de eisers, die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn
voor hun zoon Orner Gol, geboren op 23 december 1980 en minderjarig op het ogenblik van de feiten, veroordeelt om aan de
eerste verweerster een definitieve vergoeding van 12.4 78 frank en aan de tweede
verweerder een provisionele vergoeding van
250.000 frank te betalen, voor schade die,
met inbegrip van de gerechtelijke interest en de kos.ten, geraamd wordt op
2.500.000 frank, en, alvorens uitspraak te
doen over de meerdere schade van de
tweede verweerder, een geneeskundig deskundigenonderzoek beveelt, op grand : "dat
de omstandigheid dat de (eisers) Gol Ibrahim en Giiner Kadriye geen fout hebben begaan in het toezicht op hun zoon Orner,
eventueel in aanmerking kan worden genomen voor de duur van diens gerechtelijke plaatsing; dat de eisers (evenwel) geen
toelichting of bewijsstuk verstrekken met
betrekking tot de data van aanvang en
einde van die plaatsingen; dat, voor het
overige, uit de bij het strafdossier gevoegde
processen-verbaal niet kan worden opgemaakt dat de (eisers) geen enkele fout hebben begaan in het toezicht op of in de opvoeding van hun zoon; dat zij, integendeel,
veeleer wijzen op bepaalde tekortkomingen dienaangaande; dat uit die processenverbaal immers blijkt dat de (eisers) zich
geleidelijk wilden ontdoen van hun ouderlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van
Orner; dat deze blijkbaar, als benjamin van
een kinderrijk gezin, tijdens zijn kinderjaren erg verwend schijnt te zijn geworden en reeds op zeer jonge leeftijd een grate
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bewegingsvrijheid schijnt te hebben genaten; dat, toen hij steeds moeilijker handelbaar werd en geleidelijk tot schoolverzuim en jeugdcriminaliteit verviel, zijn
ouders hem blijkbaar vaak lieten uitgaan,
hem zelfs op straat lieten rondhangen, zonder enig toezicht op zijn activiteiten en omgang; dat de (eisers), toen ze de situatie niet
meer aankonden, wellicht te laat op de politie en het gerecht een beroep hebben gedaan om in te grijpen; dat evenwel moet
worden vastgesteld dat de (eisers), op wie
de bewijslast rust, geen enkel stuk neerleggen tot feitelijke staving van hun tegenargumenten; dat zij, na melding te hebben gemaakt van bepaalde beginselen die
zij gedeeltelijk uit de rechtspraak hebben
gehaald, hun kijk geven op het gerechtelijk verleden van hun zoon, alsook op het
vonnis tot onttrekking van 26 maart 1998
en van het deskundigenverslag van 6 april
1998; dat noch dit vonnis (dat hen niet
vrijuit heeft laten gaan voor het v66r de
leeftijd van 16 jaar gepleegde feit), noch dat
verslag (dat uitleg verschaft over de verklaringen van de jongere en van zijn moeder, maar niet nader omschrijft hoe er in
werkelijkheid op Orner toezicht is gehouden en hoe hij werd opgevoed door zijn
ouders) de aanwijzingen, die uit het onderzoek van de bij het strafdossier gevoegde
processen-verbaal blijken, niet kunnen ontkrachten; dat de eerste rechter bijgevolg terecht beslist heeft dat de (eisers) niet bewezen hebben dat zij geen fouten hebben
gemaakt in de opvoeding van hun zoon
Orner; dat, bijgevolg, het hierboven gemaakte voorbehoud met betrekking tot het
toezicht op Orner tijdens de niet nader bepaalde tijdvakken van gerechtelijke bewaking, geen weer slag he eft op het vermoeden van aansprakelijkheid dat op de
(eisers) rust",

terwijl, tweede onderdeel, artikel 1384,
vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat de aansprakelijkheid van de vader en moeder die, luidens het tweede lid
van dat artikel, gewijzigd bij de wet van 6
juli 1977, "aansprakelijk zijn voor de schade
veroorzaakt door hun minderjarige kinderen", "ophoudt, indien de ouders ... bewijzen dat zij de daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding geeft, niet hebben
kunnen beletten"; het vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen weliswaar berust op een
fout in de opvoeding of op een fout in het
toezicht, maar het tevens vereist is dat de
schade waarvoor vergoeding gevorderd
wordt, noodzakelijk veroorzaakt is door een
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van die fouten; de appelrechters, te dezen, de mogelijkheid van een fout in het
toezicht uiteindelijk hebben uitgesloten en
een fout in de opvoeding in aanmerking
hebben genomen; zowel het vermoeden van
aansprakelijkheid dat gegrond is op een
fout in de opvoeding als het vermoeden van
aansprakelijkheid dat gegrond is op een gebrek aan toezicht, uitgesloten moeten worden, wanneer de vader en de moeder de
daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding heeft gegeven, niet hebben kunnen beletten (artikel1384, vijfde lid); de gegevens van de zaak, meer bepaald de
motivering van het door de jeugdrechtbank
op 26 maart 1998 gewezen vonnis tot outtrekking en het deskundigenverslag van geneesheer E. .. betreffende de geestestoestand (cf. het eerste onderdeel van het
middel) uitgewezen hebben dat elke poging tot opvoeding van de jonge Orner Gol
gedoemd was te mislukken; de eisers, gelet op de relatieve vrijheid die zij toestonden aan hun zoon van meer dan 16 jaar,
noch konden voorzien noch konden voorkomen dat hij zich zou schuldig maken aan
een poging tot diefstal van een G.S.M., ten
nadele van de eerste verweerster (telastlegging C.2) en, nog minder, dat hij messteken zou toebrengen aan de tweede verweerder (telastlegging D); de verplichtingen
van de ouders aileen inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen zijn, zodat haast onmogelijk bewezen kan worden dat er geen enkele
fout in de opvoeding is begaan; dat dit gebrek aan fouten, te dezen, beoordeeld moet
worden met inachtneming van de karakterstoornissen van de minderjarige, die hem
voor elke opvoedingsmaatregel immuun
maakten, alsook met inachtneming van het
feit dat de ouders tevergeefs een beroep
hebben gedaan op de instanties en diensten voor jeugdbescherming, die onmiddellijk na het eerste misdrijf van de minderjarige zijn opgetreden; het bestreden arrest
zijn beslissing dus niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 1384, vijfde
lid, van het Burgerlijk Wetboek) :
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in de opvoeding van of in het toezicht
op het kind dat de schade heeft veroorzaakt, maar tevens op het bestaan
van een oorzakelijk verband tussen die
vermoedelijke fout en de veroorzaakte schade; dat de appelrechters op
grond van feitelijke vaststellingen
geoordeeld hebben in feite dat de eisers dat vermoeden niet hebben weerlegd; dat, voor het overige, niet aangevoerd wordt dat er geen enkel
oorzakelijk verband bestaat tussen de
door de minderjarige gepleegde feiten en de door de burgerlijke partijen
geleden schade;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
20 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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KAMER-

20 oktober 1999

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN RET HOF
-ALLERLEI- ARREST VAN HET HOF- UITLEGGING.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGHOF VAN CASSATIE -ARREST- UITLEGGING.

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het in artikel
1384, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek vervatte vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor de
door hun minderjarige kinderen veroorzaakte schade, niet aileen betrekking heeft op het bestaan van een fout

3o VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN -ALLERLEI- UITLEGGING- GRENZEN.

4 o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- ALGEMEEN- RECHTERLIJKE BESLISSING- UITLEGGING DOOR DE
RECHTER- GRENZEN.
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5° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEKLAAGDE- GEEN AFZONDERLIJK
DICTUM- BEGRIP.
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niet ontvankelijk (4) en al stelt het Hof
dat niet in uitdrukkelijke bewoordingen
vast (5).
(ZURICH N.V T. LAGAE E.A.)

6° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- W.A.M.VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE VEROORDELING CASSATIEBEROEP NIET-ONTVANKELIJKHEID CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- CASSATIE
-GEVOLG.

1 o en 2° Het Hof van Cassatie is bevoegd
om zijn eigen arresten uit te leggen (1).

(Artt. 793 Ger.W.)
3° en 4° De rechter die een door hem gewezen beslissing moet uitleggen, mag het
gezag van gewijsde van die beslissing niet
aantasten (2); het ophelderen van een
dubbelzinnigheid, uitsluitend om een uitwerking toe te lichten die van rechtswege uit de uitgelegde beslissing voortvloeit, wijzigt de daarin bevestigde
rechten niet. (Art. 793 Ger.W.)

5° In strafzaken is, t.a.v. de omvang van de
cassatie, geen beschikkend gedeelte waartegen vooralsnog door geen van de partijen in het cassatiegeding een ontvankelijke voorziening kan worden ingesteld,
het beschikkende gedeelte dat afscheidbaar is van het door de voorziening bestreden beschikkende gedeelte (3).
6° Bij vernietiging, op het cassatieberoep
van de beklaagde, van de beslissing waarbij hij op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering wordt veroordeeld, wordt de beslissing, waarbij de
WA.M. -verzekeraar van de beklaagde, als
vrijwillig tussengekomen partij voor de
bodemrechter; wordt veroordeelt om schadevergoeding van de burgerlijke partij te
betalen, doelloos, al is het cassatieberoep
van de vrijwillig tussengekomen partij
(1) Cass., 11 sept. 1996, A.R. P.96.1115.F, nr.
304.

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0826.F)

RET HOF;- Gelet op het arrest
van 29 november 1995 van het Hof;
Gelet op het verzoek tot uitlegging,
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat het verzoek ertoe strekt te doen zeggen dat, in het
door het Hof op 29 november 1995 tussen de partijen gewezen arrest, ten gevolge van de vernietiging, op de voorziening van de beklaagde, van de
strafrechtelijke beslissing, de beslissing waarbij zijn verzekeraar wordt
veroordeeld, doelloos is geworden;
Overwegende dat de rechter, die een
door hem gewezen beslissing moet uitleggen, geen afbreuk mag doen aan
het gezag van het rechterlijk gewijsde;
Overwegende, evenwel, dat het ophelderen van een dubbelzinnigheid,
uitsluitend om een uitwerking toe te
lichten die van rechtswege uit de uitgelegde beslissing voortvloeit, de
daarin bevestigde rechten niet wijzigt;
Overwegende dat uit het arrest van
29 november 1995 blijkt dat het bestreden arrest van 24 mei 1995 van
het Hofvan Beroep te Brussel zich ertoe beperkte aan de burgerlijke partijen een provisie toe te kennen, voor
het overige geneeskundige deskundigenonderzoeken te bevelen en de
zaak voor verdere behandeling naar de
eerste rechter te verwijzen; dat die

(2) Zie Cass., 13 sept. 1996, A.R. C.94.0336.N,
nr. 310.
(3) Cass., 1 juni 1988, A.R. 6578, nr. 604; zie
Cass., 9 maart 1998, A.R. F.97.0026.F, nr. 128.

(4) Cass., 15 jan. 1997, A.R. P.96.1168.F, nr. 32.
I

(5) Zie Cass., 13 april1981, A.R. 3117, nr. 467.
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beslissingen geen eindbeslissingen waren in de zin van het oude artikel416
van het Wetboek van Strafvordering,
en geen uitspraak deden over een geschil inzake bevoegdheid;
Overwegende dat, ook al was de
voorziening van de beklaagde, wat dat
betreft, niet ontvankelijk, de vernietiging van de beslissing op de tegen
hem ingestelde strafvordering de vernietiging heeft meegebracht van de
niet definitieve beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg ervan waren;
Dat het Hof de vernietiging van die
beslissing weliswaar in uitdrukkelijke bewoordingen heeft vastgesteld,
maar zich, voor het overige, ertoe heeft
beperkt de voorziening van de vrijwillig tussengekomen partij, de naamloze vennootschap Zurich, niet
ontvankelijk te verklaren, omdat zij
haar voorziening niet had doen betekenen;
Overwegende dat de niet definitieve
beslissing van 24 mei 1995 van het
Hof van Beroep te Brussel, waarbij
de vrijwillig tussengekomen partij
is veroordeeld, een beschikkend
gedeelte is waartegen geen van de
partijen, die voor de bodemrechter terechtstaan in de zaak, een ontvankelijke voorziening kon instellen; dat
het dus geen afzonderlijk dictum was
ten aanzien van de omvang van de
cas satie;
Overwegende, bijgevolg, dat de ten
gunste van de beklaagde uitgesproken vernietiging niet zonder gevolg
kon blijven voor de niet definitieve beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen zijn verzekeraar, de
vrijwillig tussengekomen partij, waren ingesteld;
Om die redenen, zegt dat in het dictum van zijn arrest van 29 november 1995, de woorden "Verwerpt de
voorziening van de naamloze vennootschap Zurich; ( ... ) Vernietigt het be-
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streden arrest, maar aileen in zoverre
het uitspraak doet over de tegen eiser wegens de telastlegging A ingestelde strafvordering, en over de door
Albert Lagae en de Onderlinge maatschappij der openbare besturen tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen", niet uitsluiten dat de
beslissingen waarbij de verzoekster tot
uitlegging, de naamloze vennootschap
Zurich, is veroordeeld ten gevolge van
de ten gunste van de beklaagde uitgesproken vernietiging, doelloos zijn
geworden; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het arrest van 29 november 1995 van het Hof en van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 24
mei 1995 van het Hofvan Beroep te
Brussel; laat de kosten ten laste van
de Staat.
20 oktober 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Draps.

Nr. 551
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1o CASSATIE -

BEVOEGDBEID VAN BET HOF
- ALGEMEEN- CASSATIEBEROEP VAN DE
PROCUREUR-GENERAAL BIJ BET HOF VAN BEROEP- VERWERPING -AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIEDSTRAFZAKEN- TUSSEN VONNISGERECIITENNIET GECORRECTIONALISEERDE MISDADENCORRECTIONELE RECHTBANK- NIEUWE TELASTLEGGINGEN - VEROORDELING- HOF
VAN BEROEP VERWIJZING NAAR DE
PROCUREUR-GENERAAL- CASSATIEBEROEPVERWERPING -AMBTSHALVE REGELING VAN
RECHTSGEBIED.

1 o Het Hofuan Cassatie dat een cassatie-

beroep uerwerpt, is beuoegd om ambts-

HOF VAN CASSATIE
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halve te beslissen tot regeling van rechtsgebied, wanneer het de stand van de
rechtspleging in aanmerking heeft kunnen nemen (1).
2° Wanneer de correctionele rechtbank, op
grand van de door de getroffene op de terechtzitting afgelegde verklaringen, uitspraak heeft gedaan over feiten die misdaden schijnen te zijn waarvan de
raadkamer geen kennis diende te nemen en die twee nieuwe telastleggingen
tot gevolg hebben gehad, en het hof van
beroep, overwegende dat de rechtbank niet
bevoegd was om over die telastleggingen uitspraak te doen, de zaak naar de
procureur-generaal verwezen heeft om te
handelen als naar recht, vernietigt het
Hof, dat het cassatieberoep van de
procureur-generaal verwerpt en ambtshalve tot regeling van rechtsgebied beslist, de beschikking van de raadkamer
gedeeltelijk en verwijst het de zaak naar
de kamer van inbeschuldigingstelling van
het hof van beroep (2). (Art. 526 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. NYS)
ARREST
(A.~.

(vertaling)

P.99.0984.F)

HET HOF; - Gehoord het verslag
van raadsheer Fischer en op de conclusie van advocaat-generaal Spreutels;
Gelet op het bestreden arrest, op 25
mei 1999 gewezen door het Hof van
Beroep te Luik;
I. Op de voorziening :
Overwegende dat het middel, in zoverre het onderzoek ervan het Hof zou
verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, en in
zoverre het kritiek oefent op de ten
overvloede gegeven overwegingen van
het arrest, niet ontvankelijk is;
(1) Zie Cass., 16 dec. 1968, p. 383; 7 jan. 1997,
A.R. P.95.0782.F, nr. 11; 12 nov. 1997, A.R.
P.97.061l.F, nr. 466.
(2) Zie Cass., 27 mei 1986, A.R. 359, nr. 598.
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Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, na aarmeming van verzachtende
omstandigheden, verweerder, bij een
beschikking van 31 januari 1997, naar
de correctionele rechtbank verwezen
heeft, op grond dat hij zich in het gerechtelijk arrondissement Dinant, inzonderheid te Hastiere, en, door samenhang, elders in Belgie, tussen 1
januari 1988 en 30 juni 1991, schuldig heeft gemaakt aan aanrandingen van de eerbaarheid, met geweld of
bedreiging op de persoon van een minderjarige die ten tijde van de feiten de
leeftijd van 16 jaar niet had bereikt,
met de omstandigheid dat hij haar vader is; dat die feiten, zonder onderbreking gedurende vijf jaar de opeenvolgende en doorlopende uitvoering
zijn van hetzelfde strafbaar opzet en
dat de laatste feiten zijn gepleegd tussen 1 en 30 juni 1991;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Dinant hem bij het beroepen vonnis van 8 december 1998 tot
een enkele straf veroordeelt we gens
drie telastleggingen samen, te weten
de voormelde telastlegging, alsook de
telastleggingen uit hoofde waarvan
verweerder is verzocht verweer te voeren op de terechtzitting van 10 maart
1998 van die rechtbank, nl. dat hij
zich, te Hastiere, op de persoon van
zijn hiervoor vermelde dochter, schuldig heeft gemaakt aan de als verkrachting door middel van geweld aangemerkte feiten; dat hij die feiten heeft
gepleegd : a) tussen 29 juli 1989 en 5
september 1989, toen zij minder dan
10 jaar oud was, en b) tussen 6 september 1989 en 31 augustus 1991,
toen zij tussen 10 en 14 jaar oud was,
met dezelfde omstandigheid van bloedverwantschap in de opgaande lijn ten
aanzien van het slachtoffer;
Overwegende dat de appelrechters
erop wijzen "dat de aan de beoordeling van het hof (van beroep) onderworpen verkrachtingen, krachtens de
artikelen 375, zevende lid (lees: zesde
en zevende lid), en 377 van het
Strafwetboek, gestraft worden met criminele straffen; (. .. ) dat het correctio-
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nele rechtscollege, in voorkomend geval, aileen bevoegd was, als het
onderzoeksgerecht verzachtende omstandigheden had aangenomen jegens (verweerder), waardoor de (lees:
die) misdaden gecorrectionaliseerd
hadden kunnen worden; dat zulks te
dezen niet het geval is"; dat zij vaststellen dat "de verklaringen van het
meisje met betrekking tot de fellaties die zij zou hebben ondergaan, voor
het eerst zijn afgelegd voor de correctionele rechtbank, aangezien die minderjarige, tevoren, elke vorm van penetratie ontkend heeft" en overwegen
"dat de eerste rechters bijgevolg niet
bevoegd waren om kennis te nemen
van de aan verweerder ten laste gelegde verkrachtingen en zich onbevoegd dienden te verklaren; (... ) dat de
omstandigheid dat de verschillende telastleggingen de uitvoering kunnen
zijn van een en hetzelfde strafbaar opzet, elke splitsing uitsluit"; dat de
appelrechters hun beslissing naar
recht verantwoorden;
Dat, in zoverre, 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;
II. Op de regeling van rechtsgebied :
Overwegende dat het Hof, wanneer
het de stand van de rechtspleging in
aanmerking heeft kunnen nemen, bevoegd is om te beslissen tot regeling
van rechtsgebied;
Overwegende dat voornoemde beschikking in kracht van gewijsde is gegaan en dat het bestreden arrest, dat,
na het hager beroep van verweerder en
dat het openbaar ministerie tegen het
vonnis van 8 december 1998 ontvankelijk te hebben verklaard, "voor recht
zegt dat de eerste rechters niet bevoegd waren om uitspraak te doen
over de aan (verweerder) ten laste gelegde verkrachtingen; verwijst de
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zaak naar de procureur-generaal om te
handel en als naar recht; houdt de kosten aan", eveneens kracht van gewijsde heeft verkregen ten gevolge van
de hierna uit te spreken verwerping
van de voorziening; dat uit de strijdigheid tussen de beschikking en het
arrest een geschil over rechtsmacht is
ontstaan dat de rechtsgang belemmert en dat er bijgevolg grand bestaat
tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat uit de rechtspleging blijkt dat de correctionele rechtbank, op grand van de verklaringen
die het slachtoffer op de terechtzitting van 27 januari 1998 van die rechtbank heeft afgelegd, met name uitspraak heeft gedaan over feiten waarvan de raadkamer geen kennis diende
te nemen en die twee nieuwe telastleggingen tot gevolg hebben gehad;
Dat die feiten, waarvan het hof van
beroep had kennisgenomen op het hager beroep van verweerder en op dat
van het openbaar ministerie, de misdaden schijnen te zijn die in de artikelen 375, zesde en zevende lid, en 377,
eerste en zesde lid, strafbaar gesteld
zijn, en samenhang schijnen te vertonen met de feiten van de telastlegging, uit hoofde waarvan verweerder, bij beschikking van 31 januari
1997, naar de correctionele rechtbank
is verwezen;
Dat, aangezien die misdaden niet
gecorrectionaliseerd zijn, noch het hof
van beroep noch de correctionele rechtbank bevoegd waren om van het geheel van de feiten kennis te nemen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ervan ten laste
van de Staat; beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de beschikking van 31 januari 1997 van de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, behalve in zoverre zij verzachtende omstandigheden aanneemt voor de feiten van de
telastlegging waarover zij uitspraak
doet; beveelt dat van dit arrest
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melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beschikking; verwijst de aldus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Luik.
20 oktober 1999 -
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aan het Arbitragehof een prejudiciele
vraag te stellen (2).
(MUZIKANI)

(A.R. P.99.1335.F)

2 8 kamer - Voorzit-

ter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.

20 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal '-- Advocaat : B. de Cocqueau, Luik.

Nr. 552
28 KAMER - 20 oktober 1999

Nr. 553

1° VREEMDELINGEN- BEVEL OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN -AANVULLENDE
VEILIGHEIDSMAATREGEL - VRIJHEIDSBEROVING- BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT
- ONDERZOEKSGERECHTEN - WERKDAGBEGRIP.

2° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL

GESCHIL- VREEMDELINGEN- MAATREGEL TOT
VERWIJDERING- VRIJHEIDSBEROVING- HOF
VAN CASSATIE- VERPLICHTING- GRENZEN.

3o PREJUDICIEEL GESCHIL-

ARBITRAGEHOF - VREEMDELINGEN - MAATREGEL TOT VERWIJDERING- VRIJHEIDSBEROVING- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING
-GRENZEN.

4° VREEMDELINGEN- MAATREGEL TOT
VERWIJDERING - VRIJHEIDSBEROVING ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHILHOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING- GRENZEN.

1o Zaterdag is geen werkdag in de zin van

art. 72 Vreemdelingenwet (1). (Art. 72,
eerste en vijfde lid, Vreemdelingenwet.)

2e

KAMER-

20 oktober 1999

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- MOTIVERING- VORDERING VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE- OVERNEMING
VAN DE REDENEN.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

ALGEMEEN- BESCHIKKEND GEDEELTE- BEGRIP.

1 o Geen enkele wettelijke bepaling ver-

biedt de kamer van inbeschuldigingstelling om de redenen van de vordering van
het O.M. over te nemen, teneinde de
handhaving van de voorlopige hechtenis met redenen te omkleden (1). (Artt. 23,
4°, en 30 Wet Voorlopige Hechtenis.)
2° Elke beslissing van de rechter over een
betwisting is een beschikkend gedeelte, ongeacht de plaats ervan in de tekst van het
vonnis of arrest en ongeacht de vorm
waarin zij is gesteld (2).

2°, 3° en 4° De noodzaak om snel uitspraak

te doen in een zaak betreffende de vrijheidsberoving van een vreemdeling, met
het oog op de uitvoering van een jegens
hem getroffen maatregel tot verwijdering uit het grondgebied, belet het Hof om

Noot arrest nr. 552:
(2) Zie, inzake voorlopige hechtenis, Cass., 15
juli 1997, A.R. P.97.0839.N, nr. 315.

(1) Cass., 8 aug. 1995, A.R. P.95.0996.N, nr.

(2) Cass., 28 april1994, A.R. C.93.0245.F, nr.
206.

353.

Noten arrest nr. 553 :
(1) Zie Cass., 5 juni 1996, A.R. P.96.0735.F, nr.
217.

-----~--~I_
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(GOZELI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1431.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 oktober 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
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dien einde, "gelet op de dwingende termijnen die het hof (van beroep) krachtens de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis moet
naleven, en gelet op de praktische
noodwendigheden van de terechtzitting van die dag (11 oktober 1999)",
vaststelt op de terechtzitting van 18
oktober 1999; dat het hier om twee
dicta gaat, ongeacht de plaats waar zij
in het arrest voorkomen;

Over het eerste middel :
Overwegende, ten slotte, dat geen
enkele wettelijke bepaling de kamer
van inbeschuldigingstelling verbiedt
om de redenen van de vordering van
het openbaar ministerie over te nemen teneinde de handhaving van de
voorlopige hechtenis met redenen te
omkleden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende, voor het overige, dat
elke beslissing van de rechter over een
betwisting een beschikkend gedeelte is,
ongeacht de plaats ervan in de tekst
van het vonnis, de beschikking of het
arrest en ongeacht de vorm waarin zij
is gesteld;
Overwegende dat, te dezen, ofschoon
eiser in zijn conclusie vroeg "dat de
onderzoeksopdrachten, die tijdens de
ambtelijke opdracht in Turkije op onregelmatige wijze zijn verricht, alsook alle hieruit voortvloeiende daden van onderzoek uit het dossier
zouden worden geweerd" en dat een
eind zou worden gemaakt aan zijn
voorlopige hechtenis, de kamer van inbeschuldigingstelling, enerzijds, de
handhaving van die voorlopige hechtenis beveelt, en, anderzijds, "de afzonderlijke behandeling beveelt van de
vordering (. .. ) betre:ffende de toepassing van artikel 235bis van het Wethoek van Strafvordering in deze zaak,
met het oog op de toezicht van het hof
(van beroep) op de regelmatigheid van
de rechtspleging, en de rechtsdag, te

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Fischer - Gelijklui·
dende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. G. Uerlings, Verviers.

Nr. 554
1e

KAMER -

21 oktober 1999

1° HANDELSZAAK -

PANDHOUDENDE
SCHULDEISER MET VOORRECHT OP EEN HAN·
DELSZAAK- INDMDUELE ONLICHAMELIJKE
BESTANDDELEN- VOLGRECHT.

2° PAND- PANDHOUDENDE SCHULDEISER
MET VOORRECHT OP EEN HANDELSZAAK- INDIVIDUELE ONLICHAMELIJKE BESTANDDELEN- VOLGRECHT.

1o en 2° De schuldeiser ten bate van wie een
handelszaak werd in pand gegeven heeft
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geen volgrecht op individuele, onlichamelijke bestanddelen van de handelszaak (1).
(MERCATOR EN NOORDSTAR N.V
T. ANTWERPS BEROEPSKREDIET C.V.)
ARREST

(A.R. C.97.0249.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 1, 4, 8, 9, 11,
II, 12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de
keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen, (... ), 2073, (... )van
het Burgerlijk Wetboek, ( ... ) 1 van titel I
van de wet van 5 mei 1872 betreffende het
pand en de commissie, die titel Vl van boek
I van het Wetboek van Koophandel vormt,
( ... ),

doordat het Hof van Beroep te Antwerpen bij het bestreden arrest van 3 februari
1997 eiseres' hoger beroep ongegrond verklaart en derhalve het bestreden vonnis bevestigt, waarbij zij werd veroordeeld tot betaling aan verweerster van een bedrag van
1.425.000 frank, te vermeerderen met de
verwijlintresten vanaf 10 februari 1995 en
de gerechtelijke intresten vanaf datum van
dagvaarding, hetzij 31 maart 1995, evenals tot de kosten op grond "dat, wat (eiseres) ook moge beweren, de verzekeringsportefeuille van een verzekeringsmakelaar
een wezenlijk bestanddeel vormt van diens
handelszaak, derwijze dat zonder dit bestanddeel de handelszaak geen (of minstens praktisch geen) inhoud meer heeft;
dat een afzonderlijke opname van dit bestanddeel van de handelszaak dan ook niet
uitdrukkelijk moest worden vermeld in de
akte van pandgeving; dat een verzekeringsportefeuille een onlichamelijk roerend goed
(1) CoLLE, PH., De toestand van de kredietverstrekkende verzekeringsmaatschappij bij faillietverklaring van een verzekeringsmakelaar die
zijn handelszaak voordien in pand had gegeven, TB.H., 1994, (369) 371; t' KlNT, F., Suretes
et principes generaux de droit de poursuite des
creanciers, Larcier, 1991, 175, nr. 338.
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is; dat de bescherming van de bezitter te
goeder trouw met toepassing van art. 2279
van het B.W. niet geldt voor onlichamelijke roerende goederen zodat de derde verkrijger (eiseres) zich daarop niet kan beroepen; dat (verweerster), zoals terecht door
de eerste rechter gesteld, als pandhoudende
schuldeiser een volgrecht heeft op de inpandgegeven handelszaak waardoor zij
haar voorrecht op handelszaak inclusief de
door (eiseres) overgenomen portefeuille behoudt; dat, alhoewel in casu niet essentieel, de door (eiseres) beweerde goede
trouw twijfelachtig is daar (eiseres) als professioneel ter zake met een evidente
onderzoeksmaatregel gemakkelijk kon weten dat de handelszaak van haar makelaar in pand was gegeven",

terwijl, eerste onderdeel, een volgrecht inhoudt dat de schuldeiser, die over een zakelijke zekerheid beschikt, zijn rechten op
het goed, waarop deze zekerheid slaat, gehandhaafd ziet, in welke handen het zich
ook bevindt, en dienvolgens de gedwongen verkoop ervan zal kunnen nastreven
indien de schuldenaar in gebreke blijft om
zijn schuld te vereffenen,
De houder van een pand op handelszaak zich blijkens rechtsleer en rechtspraak
op dergelijk volgrecht kan beroepen, niettegenstaande desaangaande door de wetgever niets uitdrukkelijk werd bepaald,
Dit volgrecht geldt ten aanzien van de algeheelheid die de handelszaak uitmaakt en
derhalve niet door de pandhoudende
schuldeiser opzichtens welbepaalde bestanddelen van de handelszaak kan worden ingeroepen,
Weliswaar blijkens artikelll van de wet
van 25 oktober 1919 betreffende het in
pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks
voor het verbruik gedane leveringen de
pandhoudende schuldeiser ook over een
volgrecht beschikt aangaande welbepaalde
elementen van de in pand gegeven zaak,
met name de grondstoffen, het materieel en
de gereedschappen, wanneer deze zonder
zijn toestemming worden verplaatst, in
welk geval hij deze kan in beslag nemen,
voorzover de derde verkrijger zich niet kan
beroepen op artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek,
Uit deze bepaling volgt dat het volgrecht ten aanzien van de bestanddelen van
de handelszaak slechts geldt ten aanzien
van de limitatiefin dit artikel opgesomde
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bestanddelen van de handelszaak, met uitsluiting van alle andere bestanddelen, zoals onlichamelijke roerende goederen,
De verzekeringsportefeuille, blijkens het
bestreden arrest samengesteld uit het recht
op commissie en bestanddeel van de handelszaak, in voornoemde opsomming niet
voorkomt,
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individuele bestanddelen ervan, te weten de grondstoffen, materieel en gereedschappen, maar niet op individuele onlichamelijke bestanddelen van
de handelszaak;
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat de verzekeringsportefeuille een "wezenlijk" bestanddeel is
van de handelszaak; dat zij niet oordelen dat de handelszaak en de portefeuille een en hetzelfde zijn;

zodat het bestreden arrest, gelet op voorgaande beschouwingen, niet wettig kon besluiten dat het volgrecht van de pandhoudende schuldeiser op handelszaak zich
uitstrekt tot de afzonderlijke bestanddeDat zij beslissen dat de overdracht
len van de handelszaak, inzonderheid de van de portefeuille niet aan ververzekeringsportefeuille bij de N.V. Mercator (schending van artikelen 1, 4, 8, 9 en . weerster kan worden tegengeworpen
11, II van de wet van 25 oktober 1919) en omdat het volgrecht slaat op de hanin geen geval op grand van het bestaan van delszaak "inclusief de door eiseres
dergelijk volgrecht alleen eiseres wettig kon overgenomen portefeuille";
veroordelen tot betaling van een bedrag van
Dat zij aldus hun beslissing niet
1.425.000 frank (schending van dezelfde
wetsbepalingen evenals van artikelen 2073 naar recht verantwoorden;
van het Burgerlijk Wetboek, 1 van titel I
van de wet van 5 mei 1872 betreffende het
Dat het onderdeel in zoverre gepand en de commissie, die titel V,l van boek grond is;
I van het Wetboek van Koophandel vormt
en 12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een hanOm die redenen, vernietigt het bedelszaak, het endossement van de factuur alsmede de aanvaarding en de keuring streden arrest; beveelt dat van dit arvan de rechtstreeks voor het verbruik ge- rest melding zal worden gemaakt op
dane leveringen);
de kant van het vernietigde arrest;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 11, I, van de wet van 25 oktober
1919, de schuldeiser ten bate van wie
een handelszaak in pand werd gegeven, tot zekerheid van de hem verschuldigde bedragen al de elementen welke de in pand gegeven
handelszaak vormen in beslag kan
doen nemen; dat, krachtens artikel 11,
II, van diezelfde wet, hij de grondstoffen, het materieel en de gereedschappen in beslag kan nemen wanneer
deze zonder zijn toestemming zijn verplaatst, en hij zijn voorrecht daarop
behoudt mits hij het binnen de tijd van
zes maanden heeft opgeeist;
Dat uit deze bepalingen volgt dat de
pandhoudende schuldeiser een volgrecht heeft hetzij op de handelszaak
in haar geheel, hetzij op bepaalde

houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
21 oktober 1999 - 1e kamer- Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal-Aduocaten: mrs.
Geinger en Van Ommeslaghe.

Nr. 555
1e

KAMER-

22 oktober 1999

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGBENADEELDE- RECHTSTREEKSE VORDERING
TEGEN DE VERZEKERAAR- INSTELLEN VAN
DE VORDERING- VOORWAARDEN.
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De krachtens art. 6 WA.M.-wet aan de benadeelde tegen de verzekeraar toegekende
rechtstreekse vordering kan in de regel enkel worden ingesteld als de verzekeraar
ingevolge de overeenkomst of de wet tot
dekking is gehouden (1). (Art. 6, eerste
lid, W.A.M.-wet.) (2)
(1) Cass., 26 april1990, A.R. 8309, nr. 501, en
concl. adv.-gen. B. Janssens de Bisthoven, in Bull.
en Pas., 1990, I, nr. 501.
(2) Eiseres voerde de schending aan zowel van
art. 6, eerste lid, W.A.M.-wet, die van kracht was
ten tijde van het verkeersongeval van 15 augustus 1990 - eerste onderdeel van het middel - ,
als van art. 12 wet 21 nov. 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, die van kracht was sedert 6
mei 1991, dat is de dag waarop de verweersters
hun rechtstreekse vorderingen tegen eiseres hadden ingesteld.
Het verzoekschrift noopte het Hofbijgevolg ertoe de gebeurtenis vast te stellen die het criterium is om te bepalen welke wet van toepassing was, namelijk ofwel het ongeval, dat de
schade had veroorzaakt, ofWel het instellen van
de rechtstreekse vordering - tweede onderdeel
van het middel -. Door te beslissen dat art. 6,
eerste lid, W.A.M.-wet is geschonden, heeft het
Hof de schadeveroorzakende gebeurtenis aangemerkt als het criterium dat bepaalde welke wet
van toepassing is.
Het Hofheeft zich aldus, zoals het daartoe door
het O.M. was aangezocht, aangesloten bij zijn
rechtspraak m.b.t. de wetten die een regel inzake aansprakelijkheid wijzigen of een nieuwe
aansprakelijkheid invoeren (Cass., 12 sept. 1940,
Bull. en Pas., 1940, I, 215) in tegenstelling tot de
rechtspraak m.b.t. de wetten die enkel de wijze
van berekening van de vergoedingen wijzigen
(Cass., 8 feb. 1957, A. C., 1957, 447). Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst heeft het Hof
immers in zijn arrest van 12 sept. 1940 beslist dat
geen enkele wet, ook al raakt ze de openbare
orde, die een regel inzake aansprakelijkheid wijzigt of een nieuwe aansprakelijkheid invoert, de
vergoeding regelt van de schade die dagtekent
van v66r haar inwerkingtreding, tenzij de wetgever zeker heeft willen afWijken van het in art.
3 B.W. vervatte beginsel (voor een toepassing van
die rechtspraak: zie o.m. Cass., 20 nov. 1967,
A. C., 1968, 408; 5 feb. 1970, ibid., 1970, 522, met
concl. proc.-gen. Ganshofvan der Meersch, in
Bull. en Pas., 1970, I, 489; 20 maart 1981, ibid.,
1981-82, nr. 418). Het arrest van 5 feb. 1970 vertoont de meeste gelijkenis met onderhavig geval; het handelt immers over de rechtstreekse vordering die voortvloeit uit het "eigen recht" dat art.
32 W.A.M.-wet heeft toegekend aan de verzekeringsinstellingen tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Dezelfde vraag kwam
daar aan de orde, namelijk ofhet criterium voor
de vaststelling van de toepasselijke wet de
schadeveroorzakende gebeurtenis dan wel het instellen van de rechtstreekse vordering was. In zijn
conclusie bij het anest betoogde proc.-gen. Gans-

Nr. 555

CVERZEKERINGEN GROEP JOSI N.V:
T. COMMERCIAL UNION BELGIUM N.V: E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0150.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres haar verzoekschrift heeft doen betekenen aan Elio
Governatori, haar verzekerde, zodat hij
niet in de zaak is;
Over het middel : schending van de artikelen 6, eerste lid, van de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (die van kracht was ten tijde van het
ongeval dat het geschil heeft doen ontstaan), 12 van de wet van 21 november
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (die van kracht is sedert 6 mei 1991 en
dus van kracht was op het ogenblik dat de
rechtstreekse vordering tegen eiseres werd
ingesteld), 1134, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep, na te hebben beslist "dat zowel de bestuurster C. Pirot als de bestuurder S. Lemmens een fout
hebben begaan die, in gelijke mate, hebben bijgedragen tot het ontstaan van de
botsing tussen hun voertuigen en de daardoor veroorzaakte schade" en "dat zij bij
helften aansprakelijk moeten worden verklaard", eiseres heeft veroordeeld om aan
eerste verweerster het bedrag van 257.869
frank en aan de tweede verweerster het bedrag van 33.369 frank te betalen, op grond
dat "de onderscheiden eigenaars van de bij
de botsing betrokken voertuigen niets uit
te staan hebben met de door de bestuurders begane fouten; dat bijgevolg de verdeling van de aansprakelijkheid hun niet
hofvan der Meersch dat die wet een burgerlijk
recht op terugbetaling van sommige bedragen invoerde en dus moest worden opgevat als een wet
die een nieuwe aansprakelijkheid invoerde of
een regel inzake aimsprakelijkheid wijzigde,
zodat als criterium geldt dat de toepasselijke
wet die is welke van kracht was ten tijde van
het schadeveroorzakend feit, namelijk het
ongeval.
X.D.R.
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kan worden tegengeworpen en dat ieder
van hen aanspraak kan maken op devolledige vergoeding van zijn schade",
terwijl, eerste onderdeel, weliswaar de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (die van kracht was ten tijde
van het ongeval) aan de benadeelde een eigen recht verleent tegenover de verzekeraar, de rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar in beginsel
slechts mogelijk is in het geval dat de verzekeraar ingevolge de overeenkomst of de
wet tot dekking gehouden is; dat de verzekeraar pas tot dekking van de aansprakelijkheid van de bestuurder van een motorrijtuig gehouden is, wanneer het bestaan
van schade, van een fout en van het oorzakelijk verband tussen die fout en die schade
bewezen is; dat de W.A.M.-verzekeraar alleen de schade dekt die is veroorzaakt door
de fout van de persoon wiens aansprakelijkheid hij dekt en alleen die schade; dat
hij niet kan worden veroordeeld tot dekking van een hogere schade dan die welke
is veroorzaakt door de fout van de persoon wiens aansprakelijkheid hij dekt; dat
bijgevolg het hof van beroep, nu het beslist dat de verzekeraar de gehele schade
van het slachtoffer diende te vergoeden, ofschoon het besliste dat de fout van de bestuurder wiens aansprakelijkheid door eiseres werd gedekt, slechts voor de helft had
bijgedragen tot het ontstaan van die
schade, artikel 6, eerste lid, van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen schendt; dat het tevens artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek schendt,
nu het de verzekeraar de verplichting oplegt om een ruimere dan de bij de wet en de
overeenkomst bepaalde dekking te verlenen, en het bijgevolg de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt,
nu het de W.A.M.-verzekeraar de verplichting oplegt om een dekking te verlenen die
de krachtens die bepalingen te vergoeden
schade te hoven gaat;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel 6,
eerste lid, van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen de verzekering aan de benadeelde een eigen recht geeft tegen de
verzekeraar;
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Dat de aldus door de wet aan de benadeelde toegekende rechtstreekse vordering in de regel enkel wordt ingesteld als de verzekeraar ingevolge de
overeenkomst of de wet tot dekking gehouden is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat er een botsing is gebeurd tussen het door eiseres verzekerde voertuig, dat aan Elio Governatori
toebehoort en door mevrouw Pirot
werd bestuurd, en het aan de tweede
verweerster toebehorende voertuig dat
door de eerste verweerster werd verzekerd en door de heer Lemmens werd
bestuurd;
Dat het arrest, zonder op dat punt
te worden bekritiseerd, beslist "dat zowel de bestuurster Pirot als de bestuurder Lemmens een fout hebben
begaan die in gelijke mate hebben bijgedragen tot het ontstaan van de botsing tussen hun voertuigen en de daardoor veroorzaakte schade; dat zij bij
helften aansprakelijk moeten worden verklaard";
Overwegende dat het arrest oordeelt "dat de onderscheiden eigenaars
van de bij de botsing betrokken voertuigen niets uit te staan hebben met
de door de bestuurders begane fouten; dat bijgevolg de verdeling van de
aansprakelijkheid hun niet kan worden tegengeworpen en dat ieder van
hen aanspraak kan maken op volledige vergoeding van zijn schade";
Dat het arrest, nu het op die grond
eiseres, die de aansprakelijkheid dekt
van mevrouw Pirot, wiens fout slechts
voor de helft heeft bijgedragen tot het
ontstaan van de schade, veroordeelt tot
de volledige vergoeding van de schade
van de verweersters die tegen haar de
rechtstreekse vordering hebben ingesteld, 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 derde onderdeel van het
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middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres veroordeelt om aan de eerste verweerster
het bedrag van 257.869 frank, verhoogd met de interest, en aan de
tweede verweerster het bedrag van
33.369 frank, verhoogd met de interest, te betalen en haar verwijst in de
kosten; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Luik.
22 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Riemaecker, advocatgeneraal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.
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OVEREENKOMST -

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN- BEDING TOT EENZIJDIGE BEEINDIGING- STRAFBEDING- GEVOLG.

De beslissing van de rechter om het bedrag niet te beoordelen van de vergoeding die is overeengekomen ingeval een
beding tot eenzijdige beeindiging uitwerking krijgt, is naar recht verantwoord
wanneer de rechter overweegt dat genoemd beding geen strafbeding is (1).
(Artt. 1226 en 1229 B.W.)
(1) Zie Cass., 8 dec. 1988, A.R. 8206, nr. 209;
28 nov. 1991, A.R. 9027, nr. 167, en 6 dec. 1996,
A.R. C.94.0202.N, nr. 489; S. STIJNS, D. VAN GERVEN en P. WERY, "Chronique de jurisprudence Les obligations (1985-1995)", J.T., 1996, p. 734,
inz. nr. 133.
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(ADIA FRANCE N.V. T. ZEST B.VB.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0134.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het door verweerster tegen de
voorziening aangevoerde middel van
niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk eiseres in het arrest heeft berust:
Overwegende dat de raadsman van
verweerster de raadsman van eiseres bij brief van 25 november 1997
heeft medegedeeld dat zijn cliente akkoord ging om het geschil te beeindigen mits eiseres uitdrukkelijk berustte
in de beslissing van het hof van beroep en een saldo van 11.679.707 Belgische frank betaalde; dat eiseres, bij
brief van 23 januari 1998, de raadsman van verweerster een cheque van
11.592.870 Belgische frank toezond;
dat laatstgenoemde brief geen uitdrukkelijke berusting in het arrest bevat;
Overwegende dat het arrest uitvoerbaar is ondanks de voorziening in cassatie, zodat bovengenoemde betaling
niet geldt als berusting;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
schending van de artikelen 149 van de
Grondwet, 6, 1131, 1133, 1134, 1147, 1149,
1150, 1151, 1152 en 1794 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, scherrding van de artikelen 1226, 1229 en 1231
van het Burgerlijk Wetboek (welke artikelen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek te
dezen van toepassing zijn ingevolge het algemeen rechtsbeginsel, het zogenaamde
beschikkingsbeginsel, dat is neergelegd in
artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek),
doordat het arrest vaststelt, in hoofdzaak, dat de vennootschap naar Frans recht
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IPB, in de rechten waarvan eiseres getreden is, bij overeenkomst van 19 november 1990, verweerster belast heeft met de
aanpassing, de design en de binnenhuisinrichting van de agentschappen of kantoren IPB; dat "artikel13 van die overeenkomst luidt als volgt : 'in geval van
beeindiging van het akkoord, ongeacht de
reden of de redenen hiervan - buiten de
gevallen van zware beroepsfouten of overmacht is IPB verplicht een financiele schadevergoeding te betalen, gelijk aan de som
van de bedragen die zijn vastgelegd voor
elke productiereeks van het meubilair, alsook een rouwgeld, gelijk aan 50 pet. van de
geraamde kostprijs van de aanpassingen
en/of wijzigingen van het aantal agentschappen dat op het ogenblik van de beeindiging van deze overeenkomst nog moet
worden gerenoveerd, afgezien van de bedragen, die reeds zijn betaald voor de vroegere werken en het honorarium voor de
conceptie of de overdracht van rechten dat
nog volledig verschuldigd is'; (dat) (verweerster), ter uitvoering van die overeenkomst, tien agentschappen of kantoren
heeft gerenoveerd van december 1990 tot
eind 1991"; dat IPB op 29 juli 1992 haar
medecontractante ter kennis bracht dat zij
"de tussen hen bestaande overeenkomst"
niet hernieuwde; dat verweerster vordert
dat eiseres zou worden veroordeeld tot betaling van de in artikel 13 van de overeenkomst bedongen vergoedingen; dat het arrest vervolgens eiseres jegens verweerster
veroordeelt tot betaling van "de tegenwaarde in Belgische frank, tegen de hoogste wisselkoers op de dag van de betaling
(. .. ),van het bedrag van 13.050.443 Franse
frank, verhoogd met de moratoire interest vanaf 1 maart 1995 tot de volledige betaling"; dat eiseres in haar conclusie betoogde "dat (verweerster) zich aan de
toepassing van de rechtspraak van het Hof
van Cassatie betreffende de strafbedingen
poogt te onttrekken door zich te baseren op
het onderscheid tussen het strafbeding en
het beding waarin een geldsom wordt overeengekomen als tegenwaarde voor de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te
verbreken; dat (... ), volgens het Hofvan
Cassatie, zelfs voor de verbrekingsbedingen,
evenzogoed als voor de zuivere strafbedingen, moet worden nagegaan of ze verenigbaar zijn met de openbare orde; (... ) dat
het Hof van Cassatie reeds lang beslist
heeft dat het beding dat de schuldeiser een
veel grotere winst oplevert dan de normale uitvoering van de overeenkomst strijdig is met artikel 6 van het Burgerlijk Wethoek en bijgevolg met de openbare orde; dat
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voornoemde rechtspraak, die gegrond is op
artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek inzake strafbedingen, nochtans volgens het
Hofvan Cassatie zelf, een algemeen rechtsbeginsel is dat niet terzijde kan worden gesteld, zelfs niet wanneer het gaat om een
verbrekingsbeding; (... ) dat derhalve dient
te worden nagegaan of het litigieuze beding, zoals het is opgenomen in de overeenkomst van 19 november 1990, (verweerster) al dan niet een winst kon
opleveren buiten elke verhouding tot die
welke zij zou behaald hebben in geval van
uitvoering van de overeenkomst; (... ) dat
dient (.. .) te worden vastgesteld dat de vergoeding bij niet-uitvoering van de overeenkomst twintigmaal hoger ligt dan de winst
die (verweerster) had kunnen verhopen in
geval van norm ale uitvoering van de met
IPB ondertekende overeenkomst gedurende drie jaar; ( ... ) dat de wanverhouding tussen de winst in geval van toepassing van het verbrekingsbeding en de winst
in geval van uitvoering van de contractueel overeengekomen prestaties zo groot
is dat het geen twijfellijdt dat (verweerster)
er alle belang bij zou hebben gehad dat de
vennootschap IPB haar verbintenissen
nooit zou nakomen, daar (verweerster) van
elke prestatie en verantwoordelijkheid zou
ontslagen zijn en bovendien nog de onmiddellijke betaling zou verkrijgen van de
verbrekingsvergoeding, die niet gespreid is
in de tijd zoals dat het geval zou zijn geweest in geval van uitvoering van de overeenkomst gedurende drie jaar; dat derhalve artikel 13 van de overeenkomst
(verweerster) blijkbaar een winst oplevert die buiten elke verhouding staat tot de
uitvoering van de overeenkomst; dat voornoemd beding om die reden moet worden
vernietigd"; dat het arrest die conclusie verwerpt op grond "dat artikel 13 van de overeenkomst de gevolgen regelt van een eventuele eenzijdige verbreking door de
opdrachtgever; (... ) dat de opdrachtgever de
mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te verbreken bezit van rechtswege, zodat artikel 13 van de overeenkomst niet
kan worden opgevat als de tegenprestatie van (verweerster) voor het gebruik van
die mogelijkheid; (... ) dat, krachtens artikel1794 van het Burgerlijk Wetboek, de opdrachtgever, die de aannemingsovereenkomst eenzijdig verbreekt, de aannemer
schadeloos moet stellen voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en alles wat hij bij die
aanneming had kunnen winnen; dat, overeenkomstig die bepaling, artikel13 van de
overeenkomst bepaalt dat de vennootschap
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IPB (thans eiseres) een financiele vergoeding zal betalen, gelijk aan de sam van de
bedragen die zijn vastgelegd voor elke productiereeks van het meubilair alsook het
honorarium voor de conceptie van het werk
en de overdracht van rechten, welke bedragen overeenkomen met de 'damnum
emergens', alsook een rouwgeld, gelijk aan
50 pet. van de geraamde kostprijs van de
renovaties die op het ogenblik van de beeindiging in de agentschappen nag moeten
worden uitgevoerd, welk rouwgeld overeenkomt met de 'lucrum cessans'; dat uit
die analyse blijkt dat artikel13, enerzijds,
eraan herinnert dat (verweerster) recht
heeft op het volledige bedrag van de 'damnum emergens' en, anderzijds, de 'lucrum cessans' op forfaitaire wijze vaststelt
op 50 pet. van de geraamde kostprijs van de
renovaties die op het ogenblik van de beeindiging in de agentschappen nag moeten
worden uitgevoerd; dat beide bestanddelen van de schadevergoeding waarop (verweerster) recht heeft, zoals hierboven uiteengezet, de wettelijke tegenwaarde zijn
voor de uitoefening van het recht van de opdrachtgever om de overeenkomst eenzijdig te verbreken; dat de partijen het recht
hebben om het bedrag van de verhoopte
winst uit de aanneming bij overeenkomst
vast te stellen en dat recht volgt uit de wilsautonomie van de partijen; dat een dergelijke overeenkomst niet indruist tegen de
openbare orde; dat de rechter niet zonder
artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek te
schenden (eiseres) kan ontslaan van de verplichting om artikel 13 van de overeenkomst uit te voeren",

terwijl, eerste onderdeel, de overweging
dat "de opdrachtgever van rechtswege de
mogelijkheid bezit om de overeenkomst te
verbreken, zodat artikel 13 van de overeenkomst niet kan worden opgevat als de
tegenprestatie van (verweerster) voor het
gebruik van die mogelijkheid", gelet op de
motivering van het arrest in haar geheel
beschouwd, een schrijffout blijkt te bevatten en als volgt moet worden gelezen : "artikel 13 van de overeenkomst kan worden opgevat als de tegenprestatie van
verweerster voor het gebruik van de door
de wet aan eiseres toegekende mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te verbreken" (eerste uitlegging); zo evenwel een
tweede uitlegging wordt gevolgd, namelijk dat de bovenaangehaalde overweging
geen schrijffout bevat maar letterlijk moet
worden opgevat, het arrest terzelfdertijd
stelt (1) dat "artikel 13 van de overeenkomst niet kan worden opgevat als de tegenprestatie (... ) voor het gebruik van (de)
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mogelijkheid" om de overeenkomst te verbreken overeenkomstig artikel 1794 van
het Burgerlijk Wetboek en (2) dat voornoemd artikel 13 "in de vergoeding twee delen onderscheidt (die), zoals hierboven uiteengezet, de wettelijke tegenwaarde
vormen voor de uitoefening van het recht
van de opdrachtgever om de overeenkomst
eenzijdig te verbreken"; die tegenstrijdigheid gelijkstaat met een gebrek aan motivering; het arrest, zo het aldus wordt uitgelegd, niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel149 van de
Grondwet);

tweede onderdeel, wanneer de aanneming betrekking heeft op de uitvoering van
een opdracht die of een werk dat bepaald
is door het voorwerp ervan of door een termijn, artikel 1794 van het Burgerlijk Wethoek bepaalt dat de opdrachtgever de overeenkomst kan verbreken "door zijn enkele
wil ( ... ), oak al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt
voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen"; de partijen die vergoeding of
het gedeelte ervan dat de aannemer schadeloos moest stellen "voor alles wat hij bij
die aanneming had kunnen winnen" (lucrum cessans) op forfaitaire wijze kunnen
ramen; het beding in een aannemingsovereenkomst dat voorziet in een soortgelijke forfaitaire raming van de aan de aannemer verschuldigde vergoeding evenwel
indruist tegen de openbare orde en derhalve moet worden vemietigd, wanneer het
bedrag van de aldus overeengekomen vergoeding buiten elke verhouding staat tot de
schade, die de aannemer kan lijden ten gevolge van de uitoefening, door de opdrachtgever, van het recht om de overeenkomst
eenzijdig te verbreken, zodat de aannemer er altijd belang bij heeft dat de opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt
maar gebruik maakt van de mogelijkheid
om ze te verbreken; het arrest te dezen, zoals eiseres in haar conclusie aanvoerde, niet
ontkent dat de vergoeding, bedoeld in artikel 13 van de tussen IPB en verweerster
gesloten overeenkomst "twintigmaal hager lag dan de winst die (verweerster) had
kunnen verhopen bij normale uitvoering
van de met IPB gesloten overeenkomst gedurende drie jaar"; het arrest derhalve niet
wettig kon beslissen dat voornoemd artikel 13 van de overeenkomst van 19 november 1990 niet strijdig is met de openbare orde en moet worden toegepast, zonder
daarbij na te gaan of de forfaitaire raming
van de in artikel 1794 bedoelde schadeloosstelling niet buiten elke verhouding
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die door die eenzijdige verbreking
kan worden veroorzaakt, te beoordelen;

staat tot de schade die kan ontstaan wanneer de opdrachtgever gebruik maakt van
de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te verbreken (schending van aile
vooraan in het middel aangegeven wetsbepalingen, met uitzondering van artikel
149 van de Grondwet):

Overwegende dat het arrest oordeelt "dat artikel13 van de overeenkomst de gevolgen regelt van een
eventuele eenzijdige verbreking door
de opdrachtgever; dat genoemd beding immers van toepassing is in geval van beeindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook,
buiten de gevallen van beroepsfouten
en overmacht; dat voornoemd artikel
13, dat uitdrukkelijk bepaalt dat het
niet van toepassing is in geval van
beeindiging wegens beroepsfouten (. .. ),
ten dele niet kan worden opgevat als
een strafbeding in de zin van de artikelen 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek (. .. ) dat voornoemd beding, blijkens de bewoordingen ervan,
niet bedoeld is om de uitvoering van
de overeenkomst te verzekeren,
geen enkele fout bestraft en niet strekt
tot vergoeding van de schade die de
schuldeiser lijdt ten gevolge van
het niet nakomen van de hoofdverbintenis; (. .. ) dat de partijen het
recht hebben om het bedrag van de
verhoopte winst uit de aanneming bij
overeenkomst vast te stellen en dat dit
recht volgt uit de wilsautonomie van
de partijen";

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat blijkens zijn context de reden van het arrest "volgens
welke (eiseres) van rechtswege (de)
mogelijkheid bezit (om de overeenkomst eenzijdig te verbreken), zodat
artikel 13 van de overeenkomst niet
kan worden opgevat als de tegenprestatie van (verweerster) voor het gebruik van die mogelijkheid" berust op
een schrijffout en dat het Hof die fout
ongedaan kan maken teneinde de
juiste betekenis vast te stellen, namelijk dat het beding enkel kan worden
uitgelegd als de tegenprestatie van
verweerster voor het gebruik van die
mogelijkheid;
Dat derhalve het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 1229, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het strafbeding de schade
vergoedt die de schuldeiser lijdt ten gevolge van het niet nakomen van de
hoofdverbintenis; dat daaruit volgt dat
het als straf bedongen bedrag enkel
kan bestaan in een forfaitaire vergoeding voor de schade die de schuldeiser kan lijden ten gevolge van het
niet nakomen van die verbintenis en
dat derhalve geen strafbeding in de zin
van artikel 1229 kan zijn het beding
waarin een geldsom wordt overeengekomen niet ter vergoeding van de
schade, maar als tegenprestatie voor
de in de overeenkomst vastgelegde mogelijkheid om die overeenkomst eenzijdig te verbreken; dat het in dat geval in de regel niet aan de rechter
staat de verhouding tussen het
overeengekomen bedrag en de schade

1321

Overwegende dat het hof van beroep door die overwegingen zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

~

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, waarnemend voorzitter - Verslaggeuer : de h. Echement Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal-Aduocaten: mrs.
Kirkpatrick en Delahaye.
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Nr. 557
1e

KAMER-

22 oktober 1999

VENNOOTSCHAPPEN-

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN - VENNOOTSCHAP ONDER
FIRMA- BEGRIP.

De rechter die beslist dat er tussen twee
kooplieden geen vennootschap onder
firma bestaat, verantwoordt zijn beslissing naar recht als hij overweegt dat, gelet op de omstandigheden waarop hij
wijst, de beide kooplieden in eigen naam
hebben willen handelen, dat er met hen
in die hoedanigheid is gehandeld en dat
er aldus jegens derden nooit als vennootschap is opgetreden (1).
(ROUELLE T. CORNET E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0305.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 van
het Burgerlijk Wetboek, 2, 3, 15 van titel IX
van boek I van het Wetboek van Koophandel, zoals het van toepassing was voor de
wijziging ervan bij de wet van 13 april
1995, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, 4 en 5 van de bij koninklijk besluit
van 20 juli 1964 gecoiirdineerde wetten betreffende het handelsregister, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel,
beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de rechter geen geschil mag opwerpen waarvan de partijen het bestaan in
conclusie uitsluiten, en van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest op eigen gronden en
met verwijzing naar die van de eerste rechter vaststelt dat de twee verweerders "tot
31 december 1993 samen een tandtechnisch laboratorium hebben geexploiteerd en
gedurende verscheidene jaren geregeld
(1) Zie Cass., 17 mei 1968, p. 1144, met concl.
O.M. in Bull. en Pas., 1968, I, p. 1075, en 26 okt.
1989, A.R. 8503, nr. 124.
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hebben gewerkt voor (eiser) die tandarts is;
dat de (verweerders) vorderen dat (eiser)
veroordeeld wordt om hun achterstallige
facturen van 31 januari 1988 tot 31 december 1993 te betalen voor een totaalbedrag van 1.466.922 frank in hoofdsom"; dat
de beide verweerders samen handel dreven; dat zij eiser voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Luik gedagvaard hebben tot betaling van een eenmalig bedrag;
dat het arrest daarbij niet ontkent dat de
verweerders, zoals zij in hun dagvaarding voor de eerste rechter vermeldden, "samen het laboratoriunl Comet et Willems in
de rue de Vennes 196 te 4020 Luik hebben geexploiteerd en in die hoedanigheid
geregeld voor" eiser "hebben gewerkt"; dat
het arrest vervolgens de oorspronkelijke
rechtsvordering van de twee verweerders
ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaart en eiser veroordeelt om aan de verweerders het bedrag van 818.172 frank plus
de moratoire interesten te betalen, en zulks
op de volgende gronden: "die nieuwe argumenten (van eiser volgens welke de verweerders samen een vennootschap onder
firma met rechtspersoonlijkheid hebben opgericht waarmee eiser gehandeld heeft)
kunnen slechts in aanmerking worden genomen indien uit de gegevens van de zaak
blijkt dat de (verweerders) werkelijk een
feitelijke vereniging hebben willen oprichten, dat zij onder een onderscheiden handelsnaam in naam van die feitelijke vereniging hebben gehandeld; (... ) gelet op de
bijzondere omstandigheden van de zaak, is
dat bewijs geenszins geleverd en bestaan er,
integendeel, voldoende gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende
vermoedens waaruit blijkt dat de (verweerders) in hun eigen naam hebben willen
handelen en dat (eiser) met hen in die hoedanigheid heeft gecontracteerd; zo bijvoorbeeld (a) zijn de schuldbekentenissen van
25 januari 1992 niet opgemaakt ten name
van een vereniging maar wel ten name van
iedere (verweerder) afzonderlijk en persoonlijk; (b) bevatten de facturen waarvan alleen de afschriften zijn overgelegd
geen enkele vermelding waaruit blijkt dat
ze niet afkomstig zijn van de (verweerders), handelend in eigen naam, maar van
een feitelijke vereniging die tandtechriisch
werk uitvoerde onder een welbepaalde handelsnaam; (c) wordt het niet betwist dat de
(verweerders) elk afzonderlijk in het handelsregister zijn ingeschreven als kooplieden die voornoemd beroep in eigen naam
uitoefenen";

terwijl, eerste onderdeel, de Vennootschappenwet (titel IX van boek I van
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het Wetboek van Koophandel), zoals ze van
toepassing was v66r de wijziging ervan bij
de wet van 13 april 1995, de vennootschap
onder firma, de gewone commanditaire vennootschap, de naamloze vennootschap, de
commanditaire vennootschap op aandelen, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de cooperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid als handelsvennootschappen erkende (artikel 2, eerste lid) en preciseerde dat "elk van deze
vennootschappen een rechtspersoon is, onderscheiden van de persoon der vennoten" (artikel 2, tweede lid); de vennootschap onder firma "een vennootschap is die
twee of meer personen aangaan tot uitoefening van een koopmansbedrijf onder een
gemeenschappelijke naam" (artikel 15); er
naast de vennootschappen met rechtspersoonlijkheid ook "tijdelijke handelsverenigingen en handelsverenigingen bij wijze
van deelneming zijn, waaraan de wet geen
rechtspersoonlijkheid toekent" (artikel 3);
uit die bepalingen blijkt, enerzijds, dat de
opsomming van de vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid limitatiefwas en anderzijds, dat de personen die samen op bestendige wijze handel dreven onder een gemeenschappelijke naam met het doel de
eruit voortvloeiende winst onder elkaar te
verdelen, noodzakelijkerwijs een van
vennootschapsvormen zijn waarin de
Vennootschappenwet voorziet; indien die
vennootschap niet de uitzonderlijke kenmerken vertoonde van de tijdelijke handelsvereniging (beperking van het doel tot
een of meer handelsverrichtingen : artikel175), van een handelsvereniging bij
wijze van deelneming (verborgen karakter : artikel 176) of van een andere
personenvennootschap dan de vennootschap onder firma, die vennootschap een
vennootschap onder firma met rechtspersoonlijkheid was; de wil of zelfs het bewustzijn van de vennoten om een vennootschap te vormen, wat dat betreft niet
terzake deed; de oprichting van een vennootschap onder firma voortvloeide uit het
feit dat ze gezamenlijk handel dreven onder een gemeenschappelijke naam met het
doel de daaruit voortvloeiende winst onder elkaar te verdelen, en de rechtspersoonlijkheid het gevolg was van de oprichting van een vennootschap onder firma; de
vennoten wegens het feit dat die vennootschap een onderscheiden rechtspersoonlijkheid bezat, geen enkele juridische band
hadden met de medecontractanten van die
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vennootschap; uit de feiten die het hofvan
beroep vaststelt en uit de feiten die verweerders in hun gedinginleidend exploot
uiteenzetten en die door het hofvan beroep niet worden ontkend, in casu blijkt dat
de verweerders gemeenschappelijk en openbaar, op bestendige wijze handel dreven
met het doel de daaruit voortvloeiende winsten en verliezen onder elkaar te verdelen, en dat de facturen waarvan de verweerders de betaling vorderden, betrekking
hadden op die handel; het arrest zijn beslissing dat de verweerders geen vennootschap onder firma hadden opgericht waarmee eiser had gehandeld, niet op de
voornoemde motivering kon gronden; het
immers zo is dat : (A) de omstandigheid dat
de verweerders "in hun eigen naam hebben willen handelen" en dat eiser schuldbekentenissen "ten name van iedere (verweerder) afzonderlijk en persoonlijk" had
opgemaakt, niet terzake dienend is; de wil
van de vennoten om te handelen in naam
van de vennootschap onder firma die zij, al
dan niet bewust met die bedoeling, of niet,
onder elkaar hebben gevormd, en het bewustzijn van derden dat zij met een vennootschap onder firma handelden, niet relevant zijn voor het antwoord op de vraag
of er een vennootschap onder firma of een
juridische verhouding bestond die het gevolg was van de activiteiten van die vennootschap; (B) uit de bewoordingen van de
door de verweerders opgemaakte facturen hoogstens kan worden afgeleid dat zij
wilden of meenden te handelen in het raam
van een vennootschap onder firma; noch de
bewoordingen van de facturen, noch de wil
van de verweerders om een vennootschap
onder firma te vormen of het bewustzijn
daarvan, relevant zijn voor het antwoord op
de vraag of er tussen verweerders een vennootschap onder firma bestond en of er tussen eiser en de verweerders een juridische verhouding bestond die het gevolg was
van de handelsactiviteit van die vennootschap; (C) de omstandigheid dat de verweerders in eigen naam in het handelsregister zijn ingeschreven of dat een
inschrijving als vennootschap onder firma
ontbreekt, niet relevant is voor het antwoord op de vraag of er tussen hen een
vennootschap onder firma bestaat, maar
hoogstens betekent dat de verweerders zich
niet ervan bewust waren dat zij een dergelijke vennootschap hadden gevormd; het
hof van beroep derhalve, nu het uit voornoemde feiten afieidt dat de verweerders
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geen vennootschap onder firma hadden gevormd en dat eiser persoonlijk met de verweerders had gehandeld, uit die vaststellingen gevolgtrekkingen heeft gemaakt die
daarmee helemaal geen verband houden en
op grond daarvan geenszins verantwoord
kunnen worden, en het wettelijk begrip feitelijk vermoeden miskent (schending van de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek); het hofvan beroep, nu het op
de voornoemde gronden oordeelt dat er tussen de verweerders geen vennootschap onder firma bestond en dat er tussen eiser en
elk van de verweerders persoonlijk wel degelijk een juridische verhouding bestond, de
in de aanhef van het middel aangegeven
bepalingen van titel IX van boek I van het
Wetboek van Koophandel schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de bodemrechter
weliswaar in feite oordeelt of er
tussen twee kooplieden een vennootschap onder firma bestaat, maar dat
hij zijn beslissing moet baseren op gegevens die wettelijk relevant zijn om
het bestaan van een dergelijke vennootschap te erkennen of uit te sluiten;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat "er voldoende gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan waaruit
blijkt dat de (verweerders) in hun eigen naam hebben willen handelen en
dat (eiser) met hen in die hoedanigheid heeft gecontracteerd; zo bijvoorbeeld - zijn de schuldbekentenissen
van 25 januari 1992 niet opgemaakt
ten name van een vereniging maar wel
ten name van iedere (verweerder) afzonderlijk en persoonlijk; - bevatten de facturen - waarvan aileen de
afschriften zijn overgelegd- geen enkele vermelding waaruit blijkt dat ze
niet afkomstig zijn van de (verweerders), handelend in eigen naam, maar
van een feitelijke vereniging die tandtechnisch werk uitvoerde onder een
welbepaalde handelsnaam";
Overwegende dat het hof van beroep derhalve geoordeeld heeft dat er
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jegens derden nooit als vennootschap
is opgetreden; dat het aldus geen van
de in het middel aangegeven bepalingen heeft geschonden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Kirkpatrick.

Nr. 558
1e KAMER- 22 oktober 1999

1° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- T.A.V. DERDEN -ARCHITECT- TIENJARIGE WAARBORG
-BEGIN.

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE BURGERLIJKE ZAKEN- SAMENSTELLING VAN
DE ZETEL- HEROPENING VAN HET DEBATLATERE BESLISSING- VOORWAARDE.

1o De met het toezicht op de uitvoering van

de werken belaste architect, die rekening moet houden met de clausules van
het bestek, kan zich niet beroepen op het
begin van de tienjarige waarborg die in
de aannemingsovereenkomst tussen de
aannemer en de opdrachtgever is vastgesteld (1). (Art. 1165 B.W.)
2° Na een beslissing die de heropening van

het debat beveelt over een door die beslissing bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet de latere beslissing over de
(1) Zie Cass., 17 feb. 1992, A.R. 7687, nr. 318,
en 18 april1997, A.R. C.94.0091.N, nr. 190.
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vordering worden gewezen door de rechters die de vorige terechtzitting hebben bijgewoond of, zoniet, door een rechtscollege waarvoor het debat in zijn geheel is
hervat (2). (Art. 779 Ger.W.)
(BORENSZTEINT T. AUDEBAU E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0423.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 15 februari 1996, 13
maart 1997 en 13 november 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1101, 1108, 1109, 1122, 1134,
1135, 1165 van het Burgerlijk Wetboek, 4,
eerste lid, van de wet van 20 februari 1939
op de bescherming van de titel en van het
beroep van architect en 149 van de gecoiirdineerde Grondwet,
doordat het hof van beroep reeds in zijn
arrest van 15 februari 1996 had geoordeeld dat eiser, die t.a.v. de opdrachtgever andere rechten en verplichtingen heeft
dan de aannemer, zich niet ambtshalve kan
beroepen op de overeenkomsten waarin de
juridische verhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer wordt geregeld, in
casu de aannemingsovereenkomst en het
bestek, aangezien hij niets met die overeenkomsten te maken heeft; dat het hof, in
hetzelfde arrest, derhalve, alvorens verder uitspraak te doen over de tienjarige
aansprakelijkheid van eiser, de herop~
ning van het debat heeft bevolen om mser in staat te stellen de door hem met de
opdrachtgever gesloten overeenkomsten
neer te leggen; dat het vervolgens, in zijn
arrest van 13 maart 1997, dat gewezen is
op de voortgezette behandeling van de
zaak, voor recht zegt d~t eiser in solidum
met verweerster sub 20 Jegens de verweerders sub 1 tot 19 gehouden is tot vergoeding van de schade ten gevolge van de gebreken die opgesomd zijn onder de nrs.
4.213 en 4.222 van het deskundigenverslag
(gebreken die onder de tienjarige waarborg vallen) en zegt dat de regresvordering
(2) Cass., 12 okt. 1998, A.R. S.97.0129.F, nr.
439.
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van verweerster sub 20 tegen eiser in beginsel gegrond is wat de gebreken betreft
waarvoor hij aansprakelijk is, op grond dat
"(eiser) de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomst niet overlegt; dat hij staande houdt dat hij zich niettemin kan beroepen op de clausules van het
door de aannemer ondertekende bijzonder bestek en verklaart het origineel van
dat stuk, dat hij niet meer in zijn bezit
heeft, te hebben ondertekend; (... ) dat (eiser) zich enkel op dat bestek zou kunnen
beroepen indien hij bewees dat genoemd
stuk binnen zijn contractuele verhouding
met zijn opdrachtgever was gevallen; dat
dit bewijs niet wordt geleverd; (... ) dat bij
ontstentenis van een bijzondere overeenkomst, de tienjarige waarborg begint te lopen vanaf de definitieve oplevering van de
werken; dat in casu moet worden vastgesteld dat noch de architect noch de ingenieur zich kunnen beroepen op de verjaring van die waarborg, daar bij ontstentenis
van een definitieve oplevering die uitdrukkelijk is toegestaan meer dan tienjaar v66r
het instellen van de vorderingen, de verjaring niet verkregen is",

terwijl, eerste onderdeel, het bestek betreffende de aanneming alle clausules en
voorwaarden bevat die de partijen zijn overeengekomen voor de uitvoering van het
werk; de architect in het raam van zijn wettelijke opdracht van controle op de uitvoering van de werken (artikel4, eerste lid,
van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep
van architect), noodzakelijkerwijs acht moet
slaan op de clausules en voorwaarden van
het bestek, om te kunnen nagaan of de werken uitgevoerd zijn overeenkomstig de
daarin vervatte voorschriften; hij immers
onmogelijk zijn wettelijke controleopdracht
in de praktijk zou kunnen vervullen, indien hij niet op de hoogte was van de bepalingen van het bestek waarnaar hij zich
moet schikken; de architect zich aldus niet
kan beroepen op het in artikell165 van het
Burgerlijk Wetboek neergelegde beginsel
dat de overeenkomsten alleen gevolgen teweegbrengen tussen de partijen om te betwisten dat een bepaling uit het bestek betreffende de aanneming op de uitvoering
waarvan hij controle uitoefent, aan hem
kan worden tegengeworpen; de architect
bijgevolg de clausules van het bestek moet
aanvaarden en in acht nemen, zelfs al heeft
hij zich met dat stuk niet akkoord verklaard door het te ondertekenen; het bestek bijgevolg noodzakelijkerwijs binnen de
contractuele verhouding tussen de architect, de aannemer en de opdrachtgever valt
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en de architect het recht heeft zich te beroepen op de in dat stuk vervatte clausules; het arrest van 15 februari 1996 derhalve niet wettig beslist dat eiser zich niet
ambtshalve kan beroepen op de overeenkomsten waarin de juridische verhouding
tussen de opdrachtgever en de algemene
aannemer wordt geregeld (schending van
de artikelen 1101, 1108, 1109, 1122, 1134,
1135, 1165 van het Burgerlijk Wetboek en
4, eerste lid, van de wet van 20 februari
1939 op de bescherming van de titel en van
het beroep van architect) en het arrest van
13 maart 1997 evenmin wettig beslist dat
eiser niet bewees dat genoemd stuk binnen zijn contractuele verhouding met de opdrachtgever was gevallen (schending van de
artikelen 1101, 1108, 1109, 1122, 1134,
1135, 1165 van het Burgerlijk Wetboek en
4, eerste lid, van de wet van 20 februari
1939 op de bescherming van de titel en van
het beroep van architect);

Overwegende dat er, gelet op het
antwoord op het eerste middel, aileen grond bestaat tot onderzoek van
het tweede middel, in zoverre het eerste onderdeel ervan opkomt tegen het
arrest van 15 februari 1996;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat luidens artikel
1165 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomsten aileen gevolgen teweegbrengen tussen de "contracterende
partijen"; zij brengen aan derden geen
nadeel toe en strekken hun slechts tot
het voordeel in het geval voorzien bij
artikel 1121;
Overwegende dat het arrest van 15
februari 1996 beslist dat "artikel 32,
zevende lid, van de aannemingsovereenkomst van 30 april 1975
waarin de respectieve rechten en verplichtingen van de aannemer en de opdrachtgever zijn vastgesteld, wettig bepaalt dat de tienjarige periode ingaat
vanaf de voorlopige oplevering"; dat
het arrest vervolgens oordeelt dat eiser "zich niet ambtshalve kan beroepen op de overeenkomsten waarin de
juridische verhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer wordt geregeld (... ),in casu de aannemingsovereenkomst en het bestek, (... )
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waarmee hij niets (... ) te maken heeft
(... ), ook al is overeengekomen dat de
architect het proces-verbaal van de
voorlopige oplevering ondertekent, wat
overigens tot de gebruiken behoort,
aangezien een van de opdrachten van
de architect erin bestaat de opdrachtgever bij te staan tijdens de opleveringen";
Overwegende dat de omstandigheid dat eiser, in zijn hoedanigheid
van architect die wettelijk belast is
met de controle op de uitvoering van
de werken, rekening moest houden
met de clausules en voorwaarden van
het bestek, niet tot gevolg heeft dat hij
partij bij de aannemingsovereenkomst
zou zijn, en zich zou kunnen beroepen op de bedingen ervan die, zoals
het in het arrest bedoelde artikel 32,
zevende lid, tussen de aannemer en de
opdrachtgever het begin van de tienj arige waarborg vaststelden;
Dat het arrest, nu het op grond van
de overweging dat "(eiser) t.a.v. van de
opdrachtgever andere rechten en ver:
plichtingen heeft dan de aannemer",
beslist dat eiser zich niet op voornoemd beding kan beroepen, geen van
de in dat onderdeel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat, in zoverre, het onderdeel niet
kan worden aangenomen;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
resterende gedeelte van het eerste onderdeel en het tweede onderdeel van
het eerste middel, en evenmin van het
resterende gedeelte van het eerste onderdeel en het tweede onderdeel van
het tweede middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het arrest van 13 maart 1997, in
zoverre het, enerzijds, "voor recht zegt
dat (eiser) in solidum met (verweerster
sub 20) jegens de (verweerders sub 1
tot 19) gehouden is tot vergoeding van
de schade ten gevolge van de gebreken die opgesomd zijn onder de nrs.
4.213 en 4.222 van het deskundigenverslag", anderzijds, "zegt dat de
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regresvordering van (verweerster sub
20) tegen (eiser) in beginsel gegrond is
wat het gebrek of de gebreken betreft
waarvoor hij aansprakelijk is"; verklaart het arrest van 13 november
1997, dat het gevolg is van het vernietigde arrest nietig, in zoverre dat
arrest het bedrag waartoe eiser en de
verweerster sub 20 in solidum veroordeeld zijn jegens de verweerders sub 1
tot 19, vaststelt op 2.023.436 frank, de
regresvordering van de verweerster
sub 20 tegen eiser gegrond verklaart
ten belope van 1.850.432 frank en hem
veroordeelt om dat bedrag, vermeerderd met interest, te betalen, en eiser in de kosten veroordeelt; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest en van
het gedeeltelijk nietig verklaarde arrest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Bergen.
22 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, waarnemend voorzitter - Verslaggeuer : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Simont.
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roept heeft gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon (1).
(R.S.Z.

T. GEBROEDERS VERHAREN EN COMPAGNIE)
ARREST

(A.R. S.98.0112.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1998 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 30bis, inzonderheid § 1 en§ 2, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zowel v66r als na zijn wijziging bij wet van 6
juli 1989, 20 en 21 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot uitvoering van
onder meer artikel 30bis van voormelde
wet, 71 van het Strafwetboek en van het algemeen rechtsbeginsel dat dwaling een
rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij
onoverkomelijk is;
doordat het bestreden arrest, met vernietiging van het beroepen vonnis, de beschikkingen aangaande de vm:jaring van eisers vordering uitgezonderd, de oorspronkelijke vordering van eiser ontvankelijk
doch ongegrond verklaart, eiser veroordeelt tot de kosten van eerste aanleg en hoger beroep, zulks op de volgende gronden :
"(verweerster) deed in 1987 beroep op een
niet-geregistreerde aannemer de heer Borrenberghs voor het uitvoeren van (. .. ) onroerende werken" (arrest, p. 2, voorgaanden, tweede alinea);
In casu is de aannemer geregistreerd en
bleef hij het registratienummer vermelden na de in trekking van de registratie"
(arrest, p. 7, tweede alinea);

RECHTSBEGINSELEN CALGEMENE)DWALING- RECHTVAARDIGINGSGROND- ONOVERKOMELIJKE DWALING- BEGRIP.

De feitelijke omstandigheden in casu
zijn identiek met de fiscale zaak nl.

De dwaling kan onder bepaalde omstandigheden door de rechter als onoverkomelijk worden beschouwd maar slechts
wanneer uit die omstandigheden valt af
te leiden dat degene die zich erop be-

(1) Zie: Cass., 19 dec. 1980,A.C., 1980-81, nr.
241, met conclusie van proc.-gen. Duman en de
voetnoten 1 en 3; 24jan. 1984,A.R. nr. 6913,A.C.,
1983-84, nr. 271; 26 juni 1996, A.R. P.96.0633.F,
nr. 260.

1328

HOF VAN CASSATIE

(verweerster) was het slachtoffer van oneerlijke praktijken van de aannemer die geregistreerd was maar zijn registratie verloor in de loop van de maand november
1986 doch hiervan gewag bleef maken op
zijn handelspapieren en briefwisseling en
er wordt niet betwist dat (verweerster) in
handelsrelatie was met de aannemer toen
deze geregistreerd was en dat de aannemer (verweerster) in de waan liet door middel van valse stukken dat deze situatie ongewijzigd was, zodat (verweerster) zich in
een geva:l van onoverkomelijke dwaling bevond toen zij op die gronden haar commerciele relatie met de aannemer instand hield.
De sanctie van artikel 30bis, § 1, van
voormelde wet kan aan (verweerster) niet
worden opgelegd gezien zij in onoverkomelijke dwaling is gebracht." (arrest, p. 7,
vierde en vijfde alinea);

terwijl, luidens artikel 30bis, § 1, van de
R.S.Z.-wet, eenieder die voor de uitvoering van de door de Koning te bepalen
werkzaamheden een beroep doet op iemand die niet geregistreerd is als aannemer voor de toepassing van dit artikel hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van
de bijdragen voor sociale zekerheid, de
bijdrageopslagen en verwijlintresten die
door zijn medecontractant verschuldigd zijn
aan eiser;
artikel 30bis, § 2, tweede lid, R.S.Z.wet voorschrijft dat de beslissingen aangaande de registratie als aannemer en de
schrapping ervan in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd;
de artikelen 20 en 21 van het koninklijk besluit van: 5 oktober 1978, uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 30bis R.S.Z.wet, de publikatie en de publiciteit van de
registratie van de aannemers verder regelen;
uit voormelde bepalingen volgt dat indien de medecontractant als niet geregistreerde aannemer in zijn facturen valselijk heeft aangegeven dat hij geregistreerd
was, dit feit voor degene die op zijn diensten een beroep heeft gedaan geen onoverkomelijke dwaling vertegenwoordigt daar
hij zich diende in te lichten met de middelen die door de wettelijke bepalingen te
zijner beschikking werden gesteld;
de onoverwinnelijke dwaling immers de
absolute onmogelijkheid veronderstelt voor
de opdrachtgever om het valse karakter
van de vermeldingen in de facturen van de
aannemer te achterhalen;
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het feit dat sinds lange tijd een handelsrelatie bestaat tussen aannemer en opdrachtgever laatstgenoemde niet vrijstelt
van het nazicht van de beslissingen aangaande de registratie van aannemers telkens wanneer een n:ieuwe overeenkomst betreffende de uitvoering van onroerende
werken wordt afgesloten;

zodat het bestreden arrest bijgevolg, door
eisers vordering gesteund op artikel 30bis,
§ 1, R.S.Z.-wet, ongegrond te verklaren om
reden dat verweerster in onoverkomelijke
dwaling is gebracht, zijn beslissing niet
naar recht heeft verantwoord (schending
van de artikelen 30bis, § 1 en § 2, R.S.Z.wet, 20 en 21 van het koninklijk besluit van
5 oktober 1978, 71 van het Strafwetboek en
van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk dwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is) :

Overwegende dat de dwaling onder bepaalde omstandigheden door de
rechter als onoverkomelijk kan worden beschouwd, maar slechts wanneer uit die omstandigheden afte leiden valt dat degene die zich erop
beroept, heeft gehandeld zoals ieder
redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. verweerster het slachtoffer was
van oneerlijke praktijken van de aannemer Borrenberghs die geregistreerd
was maar zijn registratie verloor en er
toch bleef melding van maken op zijn
handelspapieren en briefwisseling;

2. niet wordt betwist dat verweerster in handelsrelatie was met die
aannemer toen die geregistreerd was;
3. die aannemer verweerster in de
waan liet door middel van valse stukken dat deze situatie ongewijzigd was;
Dat het op grond daarvan oordeelt
dat verweerster zich in een geval van
onoverkomelijke dwaling bevond;
Overwegende dat het arrest met de
voormelde vaststellingen niet uitsluit
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dat verweerster ernaar kon informeren of de aannemer al dan niet geregistreerd was toen hij de werken voor
haar uitvoerde;
Dat het arrest aldus op grond van
de feiten die het aangeeft niet kon beslissen dat verweerster zich in een geval van onoverkomelijke dwaling bevond;
Dat het aldus het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk dwaling een
rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is, schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.
25 oktober 1999 - 38 kamer - Voorzitter : de h. Boes, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.
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KAMER-

25 oktober 1999

1o LOON- RECHT OP LOON- BEDIENDECOMMISSIELOON - FEESTDAGENLOON FEESTDAGENWET- AARD.

2° LOON- RECHT OP LOON- BEDIENDE COMMISSIELOON- FEESTDAGENLOON- BE·
REKENING.

3° LOON- RECHT OP LOON- BEDIENDEHANDELSVERTEGENWOORDIGER- VARIABEL
LOON -ALGEMEEN NATIONAAL PARITAIR CO-
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MITE VOOR BEDIENDEN- EINDEJAARSPREMIE
-ALGEMEEN VERBINDEND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST -AARD VAN BEPALING.

4 o LOON- RECHT OP LOON- BEDIENDE HANDELSVERTEGENWOORDIGER- VARIABEL
LOON- ALGEMEEN NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR BEDIENDEN -ALGEMEEN VERBINDEND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
- EINDEJAARSPREMIE - BEREKENING GEVOLG.

5o JAARLIJKSE VAKANTIE- AARD VAN
DE WET- BEREKENING VAKANTIEGELD.

6° JAARLIJKSE VAKANTIE -

VAKANTIEGELD- BEDIENDEN- VARIABEL LOON- BETALING.

1o Artikel14 van de Feestdagenwet, over-

eenkomstig welke de werknemer recht
heeft op loon voor elke feestdag tijdens
welke hij niet is tewerkgesteld en artikel8 K.B. van 18 april1974 dat de berekening van het feestdagenloon van de
bedienden regelt wiens loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is en die voor de
feestdagen recht hebben op hun eventueel gewoon vast loon en op het dagelijks gemiddelde van het veranderlijk loon
dat zij verdiend hebben bij de werkgever die het feestdagenloon moet betalen,
zijn dwingende wettelijke bepalingen ten
voordele van de werknemer. (Art. 14
Feestdagenwet; art. 8 KB. 18 april1974.)
2° Het feestdagenloon van de bediende
wiens loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is moet volgens de in artikel 8 KB.
van 18 april1974 bepaalde modaliteiten worden berekend op het in de bepaling aangewezen loon; dit feestdagenloon mag niet in de veranderlijke wedde
worden begrepen en de partijen kunnen
ook niet geldig bedingen dat zulks het geval zal zijn. (Art. 14 Feestdagenwet; art.
8 KB. 18 april1974.)
3° De bepaling van artikel 5 van de algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989,
krachtens welke de handelsvertegenwoordiger in beginsel recht heeft op een premie berekend op het maandgemiddelde
van het vast en veranderlijk loon van de
twaalf laatste maanden, begrensd op het
hoogste bedrag van de 4e categorie van de
loonschaal, is van dwingend recht ten
voordele van de bediende-handelsvertegenwoordiger. (Art. 31 wet van 5 dec.
1968; art. 5 KB. 6 aug. 1990, algemeen
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verbindend ver klaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, gesloten inA.N.P.C.B betreffende de loonen arbeidsvoorwaarden.)

4° De eindejaarspremie, die moet berekend worden volgens art. 5 van de algemeen verbindend verklaarde Collectieve
Arbeidsovereenkomst van 25 mei 1989 op
het vast en variabelloon, mag niet in de
jaarlijkse verdiende veranderlijke wedde
worden begrepen en de partijen kunnen
hiervan niet afwijken. (Art. 5 KB. 6 aug.
1990, C.AO A.N.T.C.B. d.d. 28 mei 1989.)

5° De bepalingen van de artikelen 38, 39 en
46 van het Vakantiebesluit zijn dwingend ten voordele van de bediende (1).
(Artt. 38, 39 en 46 Vakantiebesluit.)
6° Het vakantiegeld van de bediende wiens

loon gedeeltelijk veranderlijk is, en valgens de in de artikelen 38, 39 en 46 van
het Vakantiebesluit bepaalde modaliteiten moet worden berekend op het in die
bepalingen aangewezen loon, mag niet in
de verdiende veranderlijke wedde worden begrepen en de partijen kunnen bij de
arbeidsovereenkomst niet geldig bedingen dat zulks wel het geval zal zijn. (Artt.
38, 39 en 46 Vakantiebesluit.)
(DEGRAEVE T. COMPUTER ASSOCIATES N.V E.A.)
ARREST

(A.R. S.98.0139.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 februari 1998 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 14 van de wet
van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, 8 van het koninklijk besluit van 18
april 197 4 tot bepaling van de algemene
wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betre:ffende de feestdagen, 31
van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, 5 van de bij
koninklijk besluit van 6 augustus 1990 algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, gesloten in het Aanvullend N ationaal Paritair Comite voor de Bedienden, betref(1) Zie Cass., 15 jan. 1990, A.R. 6898, nr. 298.
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fende de loon- en arbeidsvoorwaarden, 38
en 39 van het koninklijk besluit van 30
maart 1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betre:ffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, genomen in uitvoering van de
op 28 juni 1971 gecoiirdineerde wetten betre:ffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers,

doordat het arbeidshof eerste verweerster
in het bestreden arrest veroordeelt tot betaling, voor de periode van 1989 t.e.m.
1993, van dertiende maandvergoedingen en
feestdagenloon berekend op het variabel
loon van eiser en tot betaling van het
daarop verschuldigde vakantiegeld;
Eerste verweerster echter niet veroordeeld wordt tot betaling van dertiende
maandvergoedingen, feestdagenloon en
hierop verschuldigd vakantiegeld voor het
door eiser in 1994 en 1995 ontvangen variabel commissieloon;
Het arbeidshof deze beslissing op volgende gronden steunt :
"1. Feitelijke gegevens
Voor 1991 stelt het Hofvast dat de commissie als een percentage op de jaarlijkse
quota wordt berekend, en niets te maken
heeft met het basisloon (zie raming van inkomsten, basisloon 1.950.000 Fr. jaarlijkse
commissie a 100%: 1.942.500, getal dat samengesteld blijkt uit de cumulatieve commissies van 0 % tot 100 %).
Voor 1992 is de berekeningswijze dezelfde. Aileen bevat het plan de vermelding 'De commissiebedragen zijn inclusief vakantiegeld over commissie'.
Voor 1993 is de berekeningswijze dezelfde. De vermelding voor wat betreft de
inclusie van het vakantiegeld valt weg.
Voor 1994 : idem. Zoals in 1993 wordt wel
degelijk erkend dat de commissie bepaald
wordt op de verkoopcijfers (percentage op
de waarde van het contract en dus niet als
een percentage van het salaris). Dit plan
vangt aan op 1 oktober 1993.
1994 : Een tweede plan betiteld Fiscal 94,
maar met uitwerking op 1 januari 1994 bevat voor het eerst een nieuwe berekeningswijze van de commissie, als percentage van
het salaris (75% + 2 x 15% = 105% bij
100% verwezenlijking van het jaarlijkse
quota).
1995 is zoals 1994.
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2. Gevolgtreklring voor wat de eis van (eiser) betreft voor achterstallig commissieloon.
2.1. Uit wat voorafgaat blijkt dat"de stelling van (verweersters) voor wat de 13e
maand betreft, die zou begrepen zijn in de
bonus door het feit van de berekening als
een percentage van het totaal vast loon, 13e
maand inbegrepen, slechts kan worden
weerhouden voor de bonus verschuldigd in
'94-'95.
2.2. Voor deze twee laatste jaren is de eis
in betaling van een 13e maand en feestdagen op de bonus duidelijk ongegrond, vermits vaststaat (zie cijfer globaal vast loon
in bonusplannen) dat het basisloon waarop
de bonus als een percentage berekend werd,
reeds alle gepresteerde en niet-gepresteerde
dagen van het jaar bevatte (13e maand,
verlofdagen en feestdagen).
Hieruit blijkt dat de eis van (eiser) inwilligen zou betekenen dat deze laatste
enerzijds een bonus ontvangt berekend
als een percentage op de 13e maand en nog
eens recht zou hebben op een ... 13e maand
op de bonus! (De principes die (eiser)
aanhaalt, volgens dewelke de werkgever
niet mag stellen of zelfs overeenkomen
met de bediende dat het variabelloon dat
wordt uitgekeerd reeds de 13e maand en/of
het verlofgeld omvat, gelden slechts in
de (courante) gevallen waar dit variabel
loon uit een percentage van het verkoopcijfer, het bestelcijfer of een forfaitair
bedrag bestaat, maar niet wanneer het
uitgedrukt wordt als een percentage van
het globaal jaarlijks basisloon waarin
reeds de 13e maand, het verlofgeld is
begrepen).
De eis dient dan ook slechts te worden
toegekend voor de jaren '89 t.e.m. '93.
Er komt aan (eiser) toe :
a) 13e maand :
'89
3.597 Fr.
'90
67.310 Fr.
'91
28.124 Fr.
'92
52.967 Fr.
'93 442.367 Fr.
Totaal 594.365 Fr.
b) feestdagen :
'89
2.071 Fr.
'90
32.304 Fr.
'91
13.499 Fr.
'92
25.417 Fr.
'93 212.329 Fr.
Totaal 285.620 Fr.
C : Vakantiegeld op het totaal van de
aanpassingen :
879.985 x 14,8 = 130.237 Fr." (arrest, pp.
2-3).
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terwijl, eerste onderdeel, de werknemer
overeenkomstig artikel 14 van de wet van
4 januari 1974 recht he eft op loon voor elke
feestdag tijdens welke hij niet werd tewerkgesteld;
Bedienden wiens loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is, overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 18
april1974, voor feestdagen recht hebben op
hun eventueel gewoon vast loon en op het
dagelijks gemiddelde van het veranderlijk loon dat zij verdiend hebben bij de
werkgever die het feestdagenloon moet betalen;
Deze bepalingen imperatief zijn ten voordele van de werknemer;
Hieruit volgt dat, aangezien het feestdagenloon van de bediende wiens loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is, valgens de in artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 april1974 bepaalde modaliteiten moet worden berekend op het in die
bepaling aangewezen loon, dit feestdagenloon niet ip de veranderlijke wedde mag begrepen worden en partijen ook niet geldig kunnen bedingen dat zulks het geval
zal zijn;
Het arbeidshof erkent dat het feestdagenloon verschuldigd is op het veranderlijk
loon ontvangen in de jaren 1989 t.e.m.
1993, doch niet meer voor de jaren 1994 en
1995 om de loutere reden dat in de eerste
periode het variabelloon berekend werd als
een percentage op de verkoopcijfers en voor
1994 en 1995 als een percentage op het salaris;
Het feit dat het veranderlijk loon berekend wordt als een percentage van het salaris, nl. 75 % + 2 x 15 % = 105 % bij 100 %
verwezenlijking van het jaarlijkse quota
(arrest, p. 2, 1.1) niet wegneemt dat dit nog
steeds variabel loon uitmaakt waarop
feestdagenloon verschuldigd is,
zodat het bestreden arrest de genoemde
artikelen 14 van de wet van 4 januari 1974
en 8 van het koninklijk besluit van 18 april
1974 schendt,
en terwijl, tweede onderdeel, eiser aanvoerde dat hij tewerkgesteld was bij een onderneming vallend onder het Algemeen Nationaal Paritair Comite voor de Bedienden
en hij derhalve, overeenkomstig de bij koninklijk besluit van 6 augustus 1990 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, recht
heeft op een eindejaarspremie berekend,
niet aileen op de vaste wedde, maar ook op
het gemiddelde van de variabele wedde;
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Het arbeidshof aanvaardt dat eiser recht
heeft op de in artikel 5 van de bij koninklijk besluit van 6 augustus 1990 algemeen
verbindend verklaarde CAO van 29 mei
1989 voorziene eindejaarspremie, nu het de
stelling van eiser bijtreedt voor wat betreft de jaren 1989 t.e.m. 1993 en eerste
verweerster veroordeelt tot betaling van 13e
maandvergoedingen op het in die periode
ontvangen variabelloon;
Het arbeidshof echter beslist dat eiser
geen aanspraak kan maken op dertiende
maandvergoedingen berekend op het variabelloon ontvangen in 1994 en 1995, nu
het variabelloon in die periode werd berekend als percentages van het salaris en
de dertiende maand er aldus was in begrepen, terwijl het variabelloon in 19891993 berekend werd als percentage op de
verkoopcijfers;
Eiser nochtans overeenkomstig artikel 5
van de CAO van 29 mei 1989 recht heeft op
de "dertiende maand" op "eindejaarspremie" berekend op het maandgemiddelde
van het vast en veranderlijk loon der twaalf
laatste maanden, zonder dat hierbij enig
onderscheid wordt gemaakt naargelang de
berekeningswijze van het variabelloon;
Deze bepaling dwingend is ten voordele
van de werknemer;
Gezien aldus de dertiende maand dient
berekend te worden op het vast en variabelloon van de werknemer, deze dertiende
maand geenszins in het variabelloon kan
begrepen zijn en partijen hiervan niet kunnen a:fwijken, al weze het impliciet door het
bepalen van de berekeningswijze van het
variabel loon,

zodat het bestreden arrest de artikelen
31 van de wet van 5 december 1968 en 5
van de bij koninklijk besluit van 6 augustus 1990 algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei
1989, gesloten in het Aanvullend N ationaal Paritair Comite voor de Bedienden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, schendt,
en terwijl, derde onderdeel, eiser overeenkomstig artikelen 38 en 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 recht
heeft op vakantiegeld op de door hem verdiende bezoldigingen;
Eiser derhalve vakantiegeld vorderde op
de hem nog verschuldigde bedragen ten titel van dertiende maand en feestdagenloon voor de periode van 1989 t.e.m. 1995;
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Het arbeidshof erkent dat eerste verweerster vakantiegeld verschuldigd is op de
aan eiser ten titel van 13e maand en
feestdagenloon toekomende bedragen;
Nu het arbeidshof eerste verweerster
voor de periode van 1989 t.e.m. 1993 veroordeelt tot betaling van 594.365 frank als
dertiende maand en 285.620,- frank als
feestdagenloon, het eerste verweerster voor
deze periode eveneens veroordeelt tot betaling van vakantiegeld op 879.985,- frank
of 130.237,- frank;
Uit de eerste twee onderdelen van het
cassatiemiddel blijkt dat het arbeidshof ten
onrechte beslist dat eiser geen aanspraak
kan maken op dertiende maandvergoedingen en feestdagenloon voor 1994 en
1995, zodat het eveneens ten onrechte weigert eerste verweerster te veroordelen tot
betaling van vakantiegeld op de bedragen verschuldigd als dertiende maand en
feestdagenloon voor deze periode,

zodat het arbeidshof door aldus te beslissen de artikelen 14 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, 8 van
het koninklijk besluit van 18 april1974 tot
bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, 31 van de wet van
5 december 1968, 5 van de bij koninklijk
besluit van 6 augustus 1990 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, gesloten in het
Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor
de Bedienden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, 38 en 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers,
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de bedienden die
geheel of gedeeltelijk met commissieloon worden betaald, krachtens artikel 14 van de wet van 4 januari 197 4
betreffende de feestdagen en artikel 8
van het koninklijk besluit van 18 april
1974 tot bepaling van de algemene
wijze van uitvoering van de
Feestdagenwet, voor de feestdag recht
hebben op hun eventueel gewoon vast
loon en op het dagelijks gemiddelde
van het veranderlijk loon dat zij hebben verdiend bij de werkgever die het
loon voor die feestdag moet betalen;
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dat deze wettelijke bepalingen van
dwingend recht zijn ten voordele van
de werknemer;
Dat hieruit volgt, eensdeels, dat,
aangezien het loon voor feestdagen valgens de in artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 april1974 bepaalde
modaliteiten moet worden berekend op
het in die bepalingen aangewezen loon,
dit loon voor feestdagen niet in de jaarlijks verdiende veranderlijke wedde
mag worden begrepen, en, anderdeels,
dat de partijen bij de arbeidsovereenkomst niet geldig kunnen bedingen dat
zulks wel het geval zal zijn;
Dat het arrest, door te beslissen dat
de voormelde regels niet gelden wanneer het veranderlijk loon berekend
wordt als een percentage op het globaal jaarlijks basisloon waarin reeds
het loon voor de feestdagen is begrepen, de voormelde wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat eiser op grand van artikel 5
van de collectieve arbeidsovereenkomst van het Nationaal Paritair Comite voor de Bedienden van 29 mei
1989, algemeen verbindend verklaard
bij koninklijk besluit van 6 augustus
1990, de betaling van het deel der premies, verschuldigd op de variabele
wedde, opvorderde; dat het arrest op
deze basis voor de jaren 1989 tot en
met 1993 594.365 frank toekent als
aanpassing premies dertiende maand;
dat het deze aanpassing niet toekent
voor de jaren 1994 en 1995;
Overwegende dat, krachtens artikel 5 van de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, de
handelsvertegenwoordiger in beginsel recht heeft op een premie, berekend op het maandgemiddelde van het
vast en veranderlijk loon van de twaalf
laatste maanden; dat dit maand-
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gemiddelde begrensd wordt op het
hoogste bedrag van de 4e categorie van
de loonschaal; dat, gelet op de artikelen 31, 51 en 56 van de C.A.O.-wet van
5 december 1968, deze bepaling van
dwingend recht is ten voordele van de
bediende-handelsvertegenwoordiger;
Dat hieruit volgt, eensdeels dat aangezien de premie volgens voormelde
modaliteiten moet worden berekend op
het in de voormelde bepalingen aangewezen loon, de premie niet in de
jaarlijks verdiende veranderlijke
wedde mag worden begrepen, en anderdeels, dat de partijen bij de arbeidsovereenkomst niet geldig kunnen bedingen dat zulks wel het geval
zal zijn;
Dat het arrest, door te beslissen dat
voor de jaren 1994 en 1995 de voormelde regels niet gelden omdat het
veranderlijk loon berekend wordt "als
een percentage op het globaal jaarlijks loon waarin reeds de 13e maand
en het verlofgeld is begrepen", deals
geschonden aangewezen bepalingen
van de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, volgens artikel 39
van het Vakantiebesluit van 30 maart
1967, het gewone vakantiegeld van
een bediende wiens wedde geheel of
gedeeltelijk veranderlijk is, berekend
wordt op basis van het dagelijks gemiddelde van de brutobezoldigingen
verdiend gedurende de twaalf maanden die de maand waarin vakantie genomen wordt voorafgaan en dat het in
artikel 38, 2o, van datzelfde besluit bedoelde "dubbel vakantiegeld" berekend wordt op basis van de gemiddelde maandwedde van dezelfde
bezoldigingen;
Dat, volgens artikel 46 van het
Vakantiebesluit, de werkgever aan de
bediende wiens contract een einde
neemt, bij zijn vertrek, 14,8 pet. van de
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hem tijdens het vakantiedienstjaar
verdiende brutowedde betaalt;
Dat de bepalingen van de artikelen 38, 39 en 46 van het Vakantiebesluit dwingend zijn ten voordele van
de bediende;
Overwegende dat uit het voorgaande
volgt, eensdeels, dat, aangezien het vakantiegeld van de bediende wiens loon
gedeeltelijk veranderlijk is, volgens de
in de artikelen 38, 39 en 46 van het
Vakantiebesluit bepaalde modaliteiten moet worden berekend op het in
die bepalingen aangewezen loon, dit
vakantiegeld niet in de verdiende veranderlijke wedde mag worden begrepen, en, anderdeels, dat de partijen bij
de arbeidsovereenkomst niet geldig
kunnen bedingen dat zulks wel het geval zal zijn;

het hierop verschuldigd vakantiegeld,
over de aanpassing van de opzeggingsvergoeding 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
Arbeidshof te Gent.
25 oktober 1999 - 38 kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Boes, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Geinger.
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Dat het arrest, door het tegendeel te
beslissen, de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissingen met betrekking tot
de gevorderde achterstallen voor dertiende maand, het loon voor de feestdagen en het vakantiegeld voor 1994
en 1995 de vernietiging medebrengt
van de beslissing omtrent de verschuldigde opzeggingsvergoeding ingevolge
de eenzijdige beeindiging van de arbeidsovereenkomst op 21 augustus
1995, aangezien laatstgenoemde beslissing overeenkomstig artikel39 van
de Arbeidsovereenkomstenwet mede
berust op de beslissingen op eisers
voormelde aanspraken op dertiende
maand, loon voor feestdagen en vakantiegeld;
Overwegende dat het tweede middel niet tot ruimere cassatie kan leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de aanpassing van de dertiende maand en het loon voor feestdagen voor de jaren 1994 en 1995 en
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1o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- ONDillDELIJK MIDDEL- GROND VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

zo

ARBEIDSOVEREENKOMST- ALGEMEEN- HANDELSVERTEGENWOORDIGERBEDING VAN NIET-CONCURRENTIE- OVEREENKOMST - VERGOEDING - HOGER DAN
WETTELIJK TOELAATBAAR BEDRAG- GEVOLG.

1o De grand van niet-ontvankelijkheid te-

gengeworpen aan een middel dat niet
nauwkeurig aanduidt waarin de zogezegde schending van een aangewezen wettelijke bepaling bestaat, dient te worden aangenomen (1).

zo

Het concurrentiebeding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor
handelsvertegenwoordigers en voorziet in
de betaling van een forfaitaire vergoeding dat hager is dan drie maanden loon,
dient nietig te worden beschouwd in zoverre deze clausule een hager bedrag dan
het wettelijk toegelaten maximum bepaalt. (Artt. 6 en 106 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978.)

(1) Zie: Cass., 5 juni 1998, A.R. C.97.0179.F,
nr. 289, met concl. adv.-gen. met opdracht A. Henkes, in Bull. en Pas., 1998, I.
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(NOTREDAME T. DEMUYNCK NV)
ARREST

CA.R. S.98.0142.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge;
Over het eerste middel, gesteld als uolgt :
schending van artikelen 104, 106 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1315, 1316 en 1341 van
het Burgerlijk Wetboek, 870 en 915 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arbeidshof in het bestreden arrest eiser wegens miskenning van
het in de arbeidsovereenkomst van 4 augustus 1986 opgenomen concurrentiebeding, veroordeelt tot betaling van een vergoeding gelijk aan drie maanden loon, of
348.000 Fr., meer compensatoire en gerechtelijke intrest;
Ret arbeidshof betreffende de miskenning van dit concurrentiebeding als volgt
oordeelt:
"(Eiser) kan niet ernstig ontkennen dat
hij als verkoper van de concurrerende N.V.
Horebel onder andere bij de firma S.A.
Christian Traiteurdienst te Moeskroen (begin februari 1993), bij de horecazaak Saelens te Rollegem (rond 20 januari 1993) en
bij Hotel Hollemeersch te Dranouter (begin april 1993) - gelegen in zijn vroegere geografische sector- probeerde gelijkaardige producten te verkopen. Dergelijk
optreden - binnen de twaalf maanden na
zijn ontslag - maakt een manifeste scherrding uit van het concurrentiebeding zoals
omschreven in de arbeidsovereenkomst
(stukken 5, 6 en 7 (eiser)).
Ofschoon (eiser) voorhoudt dat hij geen
concurrentiele daden heeft gesteld in zijn
vroeger toegewezen gebied, en zelfs de getuigen heeft bezocht, die zouden onder druk
hebben gehandeld, kan hij geen geschreven verklaringen van deze laatsten voorleggen. Er dient dan ook niet ingegaan op
zijn getuigenaanbod." (arrest, nr. 4.3, pp.
134),

terwijl eiser desbetreffend in zijn verzoekschrift tot hoger beroep (nr. 2.2., p. 6)
aanvoerde: "(verweerster) heeft de vordering ingeleid stellende dat (eiser) het concurrentiebeding zou hebben overtreden. De

1335

bewijslast daarvan ligt bij (verweerster). 'lbt
op heden slaagt (verweerster) daar niet in.
(Verweerster) legt drie eenzijdig opgestelde stukken voor die zouden moeten bewijzen dat (eiser) het concurrentiebeding
heeft overtreden. Alle stukken zijn identiek opgesteld: nergens bewijzen zij enige
verkoop door (eiser). (Eiser) is de kwestieuze personen gaan opzoeken : allen hebben bevestigd dat zij onder druk van (verweerster) hebben gehandeld: voor zoveel
als nodig vraagt (eiser) dit te mogen bewijzen door alle middelen van recht, getuigenverhoor inbegrepen.";
Eiser in zijn beroepsbesluiten (pp. 6-7)
stelde : "(eiser) heeft van meetaf aan opgeworpen dat er geen enkele daad van concurrentie naar genoegen van rechte was bewezen, en hij heeft dit in elk van zijn
daaropvolgende besluiten hernomen.
(Verweerster) beroept zich op louter eenzijdige verklaringen, welke door (eiser) uitdrukkelijk werden betwist. (... )
Na zijn tewerkstelling bij (verweerster)
is (eiser) als zelfstandige begonnen bij de
NV Horibel; meer specifiek werd hem de
sector Oost-Vlaanderen toegewezen. Voor
zoveel als nodig biedt (eiser) aan, met alle
middelen van recht, getuigen inbegrepen,
te mogen bewijzen dat hij het concurrentiebeding niet heeft geschonden.";
Eiser aldus aanbood door alle middelen rechtens, getuigen inbegrepen, te bewijzen dat de personen die verklaarden dat
hij hen in strijd met het concurrentieverbod
opzocht en op wier verklaring verweerster
haar eis steunde, deze verklaringen onder druk van verweerster aflegden en te bewijzen dat hij het concurrentiebeding niet
heeft miskend;

en terwijl, de rechter, wanneer de wet de
bewijsvoering door getuigen niet verbiedt,
op onaantastbare wijze oordeelt of een getuigenverhoor dienstig kan worden geleverd, mits hij het principieel recht om zodanig bewijs te leveren niet miskent;
Ret arbeidshof te dezen het aanbod tot
getuigenbewijs afWijst op grond dat eiser
"Ofschoon (hij) voorhoudt dat hij geen concurrentiele daden heeft gesteld in zijn vroeger toegewezen gebied, en zelfs de getuigen heeft bezocht, die zouden onder druk
hebben gehandeld, (. .. ) geen geschreven verklaring van deze laatsten (kan) voorleggen." (arrest, p. 14, tweede alinea);
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Het arbeidshof, door aldus te beslissen,
met name het bewijs door getuigen afhankelijk te maken van het voorafgaandelijk
overleggen van een geschreven verklaring van de als getuigen te horen personen, het recht van eiser om het bewijs door
getuigen te leveren miskent,

goeding eisen, mits hij het bestaan en de
omvang van het nadeel bewijst. Doch (verweerster) doet kennelijk geen beroep op
deze clausule en legt vooralsnog geen bewijs van (grotere) schade neer, of laat alleszins na deze effectief te begroten.

zodat het arbeidshof de in de aanhefvan
het middel aangehaalde wetsbepalingen
schendt:

Wanneer in een hogere schadevergoeding wordt voorzien, is de bepaling van de
vergoeding nietig, zonder dat evenwel het
concurrentiebeding nietig wordt" (arrest, nr.
4.2.2, p. 12);

Over de door verweerder tegen het
middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : het middel duidt
niet nauwkeurig aan waarin elke aangewezen wetsbepaling zou geschonden zijn;
Overwegende dat het middel scherrding van een aantal wettelijke bepalingen aanvoert zonder aan te geven
hoe en waardoor het arrest deze bepalingen schendt;
Dat het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 6 en 106 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1142, 1146, 1147, 1148,
1149, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshof eiser in het bestreden arrest wegens miskenning van het
in de arbeidsovereenkomst van 4 augustus 1986 voorziene concurrentiebeding, veroordeelt tot betaling van een vergoeding gelijk aan drie maanden loon, of 348.000 Fr.,
meer compensatoire en gerechtelijke intresten;
Artikel 18 van de arbeidsovereenkomst
in geval van overtreding van het concurrentiebeding voorziet in de betaling van een
forfaitaire vergoeding gelijk aan drie maanden bezoldiging per vastgestelde inbreuk en
het arbeidshof terzake terecht overweegt :
"Aangezien artikel106 spreekt van een
forfaitaire vergoeding, moet de rechter de
hoegrootheid respecteren zoals voorzien in
de wet, namelijk een maximum van drie
maanden in zijn totaliteit. Er kan dan ook
geen sprake zijn om iedere inbreuk te sanctioneren met drie maanden.
Wel kan de werkgever, volgens artikel
106, tweede lid, evenwel een hogere ver-

Het arbeidshofvervolgens echter op volgende gronden beslist de overeengekomen forfaitaire vergoeding te verminderen tot het in artikel 106 van de
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde maximum van 3 maanden loon :
"Er bestaat in de Rechtsleer en Rechtspraak verdeeldheid nopens de mogelijkheid tot herleiding tot het wettelijk forfait (J. Petit : 'De Arbeidsovereenkomst voor
Handelsvertegenwoordigers', Die Keure,
1994, voetnoot nr. 1171).
N ochtans kan per analogie verwezen
worden naar de bepalingen van het proefbeding inzake arbeidsovereenkomsten voor
bedienden (artikel 67 § 1 en§ 2 W.A.O.).
Aldus heeft het Hof van Cassatie beslist dat de onwettelijkheid van de duur
van het proefbeding daarvan niet de nietigheid meebrengt van dat beding, zodat de
proeftijd mag herleid worden tot een maand
(Cassatie 5 juni 1978, TS.R. 1979, 43).
Evenzo bepaalt artikel 106 W.A.O. alleen dat, wanneer de overeenkomst voorziet in een forfaitaire vergoeding in geval
van schending van het concurrentiebeding, deze niet hoger mag zijn dan een som
gelijk aan drie maanden loon.
Met andere woorden : wanneer een hogere schadevergoeding is bedongen, is het
beding niet nietig, maar moet de rechter de
vergoeding verminderen tot het toegelaten maximum (Arb. Hof Gent, 17 januari
1975, J.TT 1975, 203)'' (arrest, nr. 4.2.2.,
pp. 123),

terwijl, eiser in zijn verzoekschrift tot hager beroep (p. 7, in medio) en in zijn besluiten (pp. 4-5) aanvoerde dat het beding waarbij werd voorzien in de betaling
van een forfaitaire vergoeding van meer
dan drie maanden loon nietig is, zodat de
wegens miskenning van het concurrentiebeding verschuldigde vergoeding niet kan
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verminderd worden tot het wettelijk vastgestelde maximum bedrag, doch verweerster slechts aanspraak kan maken op
vergoeding voor schade waarvan zij het bestaan en de omvang bewijst;
en terwijl, artikel 106 van de Arbeidsovereenkomstenwet voorschrijft dat de forfaitaire vergoeding waarin de overeenkomst voorziet in geval van schending van
het concurrentiebeding niet hager mag zijn
dan een sam gelijk aan drie maanden loon
en de werkgever eventueel een hogere vergoeding kan eisen, mits hij het bestaan en
de omvang van het nadeel bewijst;
Het feit dat een overeengekomen forfaitaire vergoeding, verschuldigd wegens
miskenning van het concurrentiebeding,
meer bedraagt, dan wettelijk toegelaten,
niet tot nietigheid van het concurrentiebeding leidt, doch deze onrechtmatigheid
dezelfde toestand ten gevolge heeft als die
welke zich voordoet wanneer geen forfaitaire vergoeding zou zijn overeengekomen;
Indien partijen in de arbeidsovereenkomst de vergoeding, verschuldigd bij overtreding van het concurrentiebeding, niet
forfaitair bepalen, de werkgever bij miskenning van het concurrentieverbod geen
aanspraak kan maken op de wettelijk bepaalde maximale forfaitaire vergoeding van
drie maanden loon;
De werkgever in deze hypothese slechts
vergoeding kan eisen voor de schade waarvan hij het bestaan en de omvang bewijst;
en terwijl het arbeidshof zijn beslissing
ten onrechte steunt op de rechtspraak van
Uw Hofbetreffende de duur van een proefbeding;
Uw Hofin zijn arrest van 5 juni 1978 besliste dat de situatie waarbij een onrechtmatige duur voor een proefbeding wordt
overeengekomen, identiek is aan de situatie waarbij geen duur voor dit beding werd
bepaald;
In laatstgenoemde hypothese artikelen
48, § 2 (arbeiders) en 67, § 2, tweede lid (bedienden) van de Arbeidsovereenkomstenwet uitdrukkelijk voorschrijven dat de duur
van het proefbeding gelijk is aan de wettelijk voorgeschreven minimumduur;
De wet betreffende de door de handelsvertegenwoordiger verschuldigde vergoeding wegens miskenning van een concurrentiebeding echter niet bepaalt dat, indien
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niets werd overeengekomen, de vergoeding gelijk is aan drie maanden loon;
Uit artikel106, i.h.b. tweede lid, van de
Arbeidsovereenkomstenwet integendeel
blijkt dat wanneer geen forfaitaire vergoeding in de arbeidsovereenkomst werd bepaald, de werkgever het bestaan en de omvang van de ten gevolge van de miskenning
van het concurrentiebeding geleden schade
dient te bewijzen;
De situatie waarin een forfaitaire vergoeding gelijk aan meer dan drie maanden loon werd overeengekomen, hiermee
dient te worden gelijkgesteld,
zodat het arbeidshof, nu het vaststelt dat
de bepaling van de forfaitaire vergoeding
gelijk aan drie maanden loon per inbreuk
nietig is en dat verweerster geen bewijs
voorlegt van het bestaan en van de omvang van het geleden nadeel (arrest, p. 12,
laatste twee alinea's), eiser niet wettig kon
veroordelen tot betaling van een vergoeding gelijk aan de wettelijk bepaalde maximale forfaitaire vergoeding van drie maanden loon (schending van de in de aanhef
van het middel aangehaalde wetsbepalingen):

Overwegende dat, krachtens artikel 106 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, de forfaitaire
vergoeding waarin de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordiger voorziet in geval van schending
van het concurrentiebeding niet hoger mag zijn dan een som gelijk aan
drie maanden loon ; dat de werkgever eventueel een hogere vergoeding
kan eisen, mits hij het bestaan en de
omvang van het nadeel bewijst;
Overwegende dat dit artikel106 niet
bepaalt dat het concurrentiebeding ongeldig is in geval het in het beding bepaald bedrag van de forfaitaire schadevergoeding meer bedraagt dan het
wettelijk toelaatbaar bedrag;
Overwegende dat artikel 6 van de
Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt
dat alle met de bepalingen van deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn voor zover zij
ertoe strekken de rechten van de
werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren;
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Dat de rechter op grond van de voormelde bepalingen het beding, waarin
een hoger bedrag dan drie maanden
loon als forfaitaire schadevergoeding
is bepaald bij niet-naleving door de
werknemer van het concurrentiebeding, nietig dient te beschouwen in zoverre deze clausule een hoger bedrag
dan het wettelijk toegelaten maximum bepaalt;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 oktober 1999 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
-Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.
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SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERSBIJDRAGEN- BETALING DOOR HOOFDELIJKE
AANSPRAKELIJ.KE - NIET GEREGISTREERDE
UITZONDERINGSREGEL AANNEMER DRAAGWIJDTE.

De uitzonderingsregel van paragraaf 6, 1 °,
van artikel 30bis Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969, volgens welke de opdrachtgever die beroep doet op een nietgeregistreerd aannemer is vrijgesteld van
de hoofdelijke aansprakelijkheid ex § 1 en
de inhoudings- en doorstortingsplicht ex
§ 2 van voormeld artikel voor zover de
werken betrekking hebben "op het verbouwen, het inrichten, het herstellen, het
onderhouden of het reinigen van een bestaande individuele woongelegenheid"
geldt enkel voor werken verricht aan individuele woongelegenheden op initiatief en voor rekening van particulieren (1).
(Art 30bis, § 6, 1°, Sociale-Zekerheidswet
1969.)
(1) Zie Cass., 9 jan. 1989, A.R. 8439, nr. 267.

(VERIMEX N.V T. R.S.Z.)
ARREST

CAR. S.99.0006.N )

RET HOF; -Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1998 gewezen door het Arbeidshof te Gent;
Over het middel gesteld als volgt :
schending van artikelen 30bis, §§ 1, 3 en
6.1°, van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betre:ffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, (art. 30bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978 en
gewijzigd bij de wetten van 1 augustus
1985 en 6 juli 1989, art. 30bis, § 3, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978 en
gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985,
art. 30bis, § 6, 1o, ingevoegd bij de wet van
4 augustus 1978 en gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1989 en 20 juli 1991), 1.1 °,
van het koninklijk besluit van 5 oktober
1978 tot uitvoering van de artikelen 400 tot
404 en van artikel 408, § 2, 2°, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
en van de artikelen 30bis en 30ter, § 9, 2°,
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betre:ffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
doordat het bestreden arrest van bevestiging eiseres veroordeelt om te betalen aan
verweerder de som van 1.170.321 fr. op de
volgende gronden : Uit de niet betwiste gegevens van het dossier blijkt dat eiseres
van maart 1992 tot januari 1993 een beroep heeft gedaan op de aannemer Louis
Senecaut uit Oostende, voor verbouwingsen renovatiewerken aan twee appartementsgebouwen, gelegen L. Van Hintsbergestraat te Middelkerke en Sergeant de
Bruynestraat te Blankenberge. Eiseres ontving hiervoor tien facturen voor een totaal bedrag van 3.557.166 fr. exclusief
B.T.W.... Louis Senecaut werd nooit als
aannemer geregistreerd door de provinciale registratiecommissie bij het Ministerie van Financien, zijn facturen bevatten
ook geen registratienummer. Eiseres heeft
bij de betaling van die facturen geen inhouding van 15 % ten voordele van de
R.S.Z. verricht. Louis Senecaut werd bij
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende van 18
maart 1993 failliet verklaard ... Bij aangetekend schrijven van 8 maart 1995 heeft
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verweerder eiseres aangemaand tot het betalen van 958.125 fr. als hoofdelijk aansprakelijke medecontractant van een niet
geregistreerde aannemer en tot het betalen van 1.523.795 fr. wegens het niet verrichten van de bij artikel 30bis, § 3 R.S.Z.wet voorgeschreven inhoudingen... In
toepassing van art. 30bis, § 1 van de Wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders (R.S.Z.-wet) is eenieder die voor
de uitvoering van werken in onroerende
staat een beroep doet op iemand die niet
geregistreerd is als aannemer hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid en aankleven die zijn medecontractant aan de R.S.Z.
verschuldigd is. Deze aansprakelijk is beperkt tot 50 % van de totale prijs van het
werk, exclusief B.T.W. Krachtens art. 1, 1o
van het K.B. van 5 oktober 1978 valt het
bouwen, verbouwen, afWerken, inrichten,
herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken, geheel of ten dele, van goederen die
onroerend naar aard zijn, onder de toepassing van art. 30bis R.S.Z.-wet. De werken die voor rekening van eiseres werden
uitgevoerd door Louis Senecaut vallen naar
hun aard onder de toepassing van art.
30bis R. S. Z.-wet. Overeenkomstig zijn § 6,
eerste lid, 1 o en 2° is artikel 30bis R.S.Z.wet evenwel niet van toepassing op het verbouwen, het inrichten, het herstellen, het
onderhouden of het reinigen van een bestaande individuele woongelegenheid, of op
het bouwen van een eengezinswoning die
anders dan in groepsverband wordt opgericht op initiatief en voor rekening van een
particulier. Dit artikel is evenmin van
toepassing op particulieren ten aanzien van
de enige woongelegenheid die zij laten oprichten (art. 30bis, § 6, tweede lid).
Artikel 30bis, § 6 R.S.Z.-wet is een
uitzonderingsbepaling en moet dan
ook beperkend worden gei:nterpreteerd.
In tegenstelling tot hetgeen eiseres voorhoudt blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat enkel de bouw van en de
werken aan individuele woongelegenheden, verricht op initiatief en voor
rekening van particulieren, werden beoogd. Vermits eiseres geen particulier is,
maar een rechtspersoon die een
activiteit als bouwpromotor ontplooit,
kan zij geen beroep doen op de uitzonderingen voorzien in art. 30bis, § 6 R.S.Z.wet. Een volledig appartementsgebouw is
bovendien geen individuele woongelegenheid, maar een geheel van meerdere woongelegenheden in groepsverband
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met gemeenschappelijke delen. De werken die eiseres heeft laten uitvoeren vallen hoe dan ook niet onder de toepassing
van art. 30bis, § 6, eerste lid, 1 o R.S.Z.wet, nu zij het kader van de individuele
woongelegenheid te buiten gingen.
Eengezinswoningen die in groepsverband
gebouwd worden ontsnappen niet aan de
regel, ook niet wanneer zij in de vorm van
een appartementsgebouw worden opgetrokken. De bepalingen van art. 30bis, § 1
en § 3 R.S.Z.-wet zijn ten dezen wel
degelijk toepasselijk,
terwijl, eerste onderdeel, eenieder die voor
het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken,
geheel often dele, van een uit zijn aard onroerend goed, beroep doet op iemand die
niet geregistreerd is als aannemer, is ingevolge art. 30bis, § 1, R.S.Z.-wet hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
bijdragen voor sociale zekerheid en deze
aansprakelijkheid wordt beperkt tot 50%
van de totale prijs van het werk, exclusiefB.T.W.; dat degene die een beroep doet
op een niet geregistreerd medecontractant
voor de uitvoering van die werken, ingevolge art. 30bis § 3 R.S.Z.-wet tevens verplicht is bij iedere betaling die hij aan de
medecontractant doet, 15 % van het door
hem verschuldigde bedrag, exclusiefB.T.W.
in te houden en te storten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; dat art.
30bis, §§ 1 en 3, krachtens art. 30bis § 6.1 o
echter niet van toepassing is op het verbouwen, het inrichten, het herstellen, het
onderhouden of het reinigen van een bestaande individuele woongelegenheid; dat
het bestreden arrest ten onrechte beslist
heeft dat eiseres geen beroep kan doen op
de uitzondering voorzien in art. 30bis, § 6
R.S.Z.-wet omdat zij geen particulier is
maar een rechtspersoon die een activiteit
als bouwpromotor ontplooit; dat eiseres immers uitsluitend beroep deed op de uitzondering in art. 30bis, § 6, 1 o R.S.Z.-wet; dat
art. 30bis, § 6, 1 o R.S.Z.-wet niet bepaalt
dat het enkel kan worden ingeroepen door
particulieren; dat het bestreden arrest dan
ook ten onrechte een voorwaarde toegevoegd heeft aan art. 30bis, § 6, 1o R.S.Z.wet die niet door de wet voorzien is door te
beslissen dat enkel particulieren beroep
kunnen doen op die uitzondering maar
geen rechtspersonen die een activiteit als
bouwpromotor ontplooien (schending van
art. 30bis, §§ 1, 3 en 6, 1o, R.S.Z -wet, 1.1 o,
K.B. 5 oktober 1978),

------------
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Overwegende dat artikel 30bis, §§ 1
en 3, van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
bepaalt dat eenieder die voor de uitvoering van de door de Koning te bepalen werkzaamheden een beroep doet
op iemand die niet geregistreerd is op
de lijst van aannemers die voldoen aan
de desbetreffende wettelijke en reglementaire bepalingen, in de mate die
het bepaalt hoofdelijk aansprakelijk is
voor de betaling van de door hem aan
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bedragen;
Dat onder die werkzaamheden onder andere de uitvoering van het verrichten van een werk in onroerende
staat voorkomt, in de zin van artikel
1, 1, van het koninklijk besluit van 5
oktober 1978 tot uitvoering van voormeld artikel 30bis;
Dat die bepalingen niet van toepassing zijn volgens § 6, eerste lid, 1, van
dit artikel 30bis "op het verbouwen,
het inrichten, het herstellen, het onderhouden of het reinigen van een bestaande individuele woongelegenheid";
Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt
dat deze uitzondering enkel betrekking heeft op werken verricht aan individuele woongelegenheden op initiatief en voor rekening van particulieren;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
25 oktober 1999 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Houtekier en De
Bruyn.

Nr. 563

Nr. 563
2e KAMER- 26 oktober 1999

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOONT IN
GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT WAAR HET
ONDERZOEK WORDT GEDAAN - VERPLICHTING ALDAAR WOONPLAATS TE KIEZEN- 'IERMIJN VAN HOGER BEROEP TEGEN BESCHIKKING RAADKAMER - GEVOLGEN.

2o ONDERZOEK IN STRAFZAKENBURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOONT IN GERECHTELIJKARRONDISSEMENT WAAR HET ONDERZOEK WORDT GEDAAN- VERPLICHTING
ALDAAR WOONPLAATS TE KIEZEN - 'IERMIJN
VAN HOGER BEROEP TEGEN BESCHIKKING
RAADKAMER- GEVOLGEN.

3° WOONPLAATS -

BURGERLIJKE PARTIJ
DIE NIET WOO NT IN GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT WAAR HET ONDERZOEK WORDT
GEDAAN - VERPLICHTING ALDAAR WOONPLAATS TE KIEZEN- 'IERMIJN VAN HOGER BEROEP TEGEN BESCHIKKING RAADKAMER- GEVOLGEN.

4o ONDERZOEKSGERECHTEN- BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOO NT IN GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT WAAR HET ONDERZOEK WORDT GEDAAN VERPLICHTING
ALDAAR WOONPLAATS TE KIEZEN- TERMIJN
VAN HOGER BEROEP TEGEN BESCHIKKING
RAADKAMER- GEVOLGEN.

5° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN- 'IERMIJNBURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOONT IN GERECHTELIJKARRONDISSEMENT WAAR HET ONDERZOEK WORDT GEDAAN- VERPLICHTING
ALDAAR WOONPLAATS TE KIEZEN - 'IERMIJN
VAN HOGER BEROEP TEGEN BESCHIKKING
RAADKAMER- GEVOLGEN.

1°, 2°, 3°, 4° en 5° Gegrond is het middel
gericht tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, in zoverre wordt geoordeeld dat de termijn van
24 uren vanaf de beschikking van de
raadkamer om hager beroep aan te tekenen voor de burgerlijke partij die niet
woont en geen woonplaats heeft gekozen in het gerechtelijk arrondissement
waar het onderzoek wordt gedaan, niet
strijdig is met de artikelen 10 en 11 Gw.
en dat het hager beroep (verzet) ingesteld door de burgerlijke partij buiten
voornoemde termijn van 24 uren tegen de
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Nr. 563

beschikking van de raadkamer waarbij
de buitenvervolgingstelling wordt bevolen, laattijdig is (1). (Art. 68 (oud) en 135
(oud) Sv. (2).)
(LORRAINE N.V. T. OLIESTELDER)

(A.R. P.96.0609.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het arrest van het Hof van
9 juni 1998;
Gelet op het arrest nr. 46/99 van 20
april 1999 van het Arbitragehof (3);
Gelet op het namens eiseres 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 derde middel :
Overwegende dat eiseres het bestreden arrest bekritiseert in zoverre dit
beslist dat de in de artikelen 68 (oud)
en 135 (oud) Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn van 24 uren
vanaf de beschikking van de raadkamer om hoger beroep aan te tekenen
voor de burgerlijke partij die geen
woonplaats heeft gekozen in de plaats
(1) Zie Cass., 3 okt. 1979,A.C., 1979-80, nr. 78.
(2) Art. 68 Sv. zoals gewijzigd door de wet van
12 maart 1998, bepaalt thans dat elke burgerlijke partij gehouden is in Belgie keuze van woonplaats te doen indien zij er haar woonplaats niet
heeft.
Art. 135 Sv., zoals gewijzigd door de wet van 12
maart 1998, bepaalt thans dat het hager beroep tegen de beschikkingen van de raadkamer
moet worden ingesteld binnen een termijn van 15
dagen die ingaat op de dag waarop de beschikkingis gewezen. Wanneer echter een van de inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is beroofd wordt het hager beroep door het O.M. en
door elk van de partijen ingesteld overeenkomstig art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis (termijn van
24 uren vanaf de beschikking voor O.M. en vanaf
de betekening ervan voor de verdachte). Art. 30
bepaalt niets m.b.t. de burgerlijke partij.
(3) B.S., 18 aug. 1999 (Ed. 2), 30777.
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waar de rechtbank haar zetel heeft,
klaarblijkelijk niet strijdig is met de
artikelen 10 en 11 Grondwet, en dat
het verzet van eiseres, als burgerlijke partij die niet woont in het gerechtelijk arrondissement van het onderzoek i:m die geen woonplaats heeft
gekozen in dit arrondissement, tegen de beschikking van de raadkamer van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 16 juni 1995
waarbij de buitenvervolgingstelling
van verweerder bevolen werd, laattijdig is;
Overwegende dat, op de prejudiciele vraag van het Hof, het Arbitragehof in zijn arrest van 20 april 1999
voor recht zegt : de artikelen 68 en 135
van het Wetboek van Strafvordering,
zoals die artikelen gelding hadden v66r
de wijziging door de wet van 12 maart
1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre de burgerlijke partij die, in
Belgie, woont in een ander gerechtelijk arrondissement dan dat van het
onderzoek en in dat laatste geen woonplaats heeft gekozen, slechts op ontvankelijke wijze hoger beroep kan
instellen binnen de termijn van vierentwintig uur vanaf de beschikking;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, ongeacht het eerste en het tweede middel, vernietigt
het bestreden arrest; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan
Beroep te Antwerpen.
26 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Thrslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Driessen, Hasselt.
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Nr. 564

HERZIENING- NIEUW FElT- ADVIES VAN
HET HOF VAN BEROEP- TOETSING VAN HET
HOF- DRAAGWIJDTE.

Overwegende dat luidens artikel 45
van het Wetboek van StrafVordering
het Hof enkel moet nagaan ofhet door
het hof van beroep gedane onderzoek
geschied is overeenkomstig de wet;
Overwegende dat het onderzoek
dienovereenkomstig is geschied en de
voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen;

Het Hof van Cassatie moet enkel nagaan of
het door het hof van beroep gedane onderzoek van een aanvraag tot herziening geschied is overeenkomstig de wet
(1). (Art. 445 Sv.)

Om die redenen, verwerpt de aanvraag tot herziening; veroordeelt eiser in de kosten.

Nr. 564
28

KAMER-

26 oktober 1999

HERZIENING- ADVIES EN VERWIJZING TOT

(ZAROUALI)
ARREST

(A.R. P.98.0866.N)

26 oktober 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
De Swaef, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Geinger.

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 15 september 1998
waarbij het onderzoek door het Hof
van Beroep te Brussel wordt bevolen Nr. 565
van de aanvraag tot herziening van
het ten aanzien van verzoeker op te2 KAMER- 26 oktober 1999
genspraak gewezen en in kracht van
gewijsde gegane arrest, op 22 november 1991 op verwijzing gewezen door
het Hof van Assisen van de provin- VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- BRIEF VAN ElSER ONTVANcie Limburg, zetelende te Tongeren,
GEN OP GRIFFIE MINDER DAN ACHT DAGEN
waarbij verzoeker wegens een te Boom
VOOR DE TERECHTZITTING VAN HET HOFin de nacht van 11 op 12 april 1989
GEVOLG.
door middel van geweld of bedreiging
gepleegde diefstal, met de omstandig- Het Hof slaat geen acht op een brief van een
eiser tot cassatie van een beslissing door
heid dat een persoon opzettelijk en
de Commissie voor de voorwaardelijke inmet het oogmerk om te doden werd gevrijheidstelling, ontvangen ter griffie mindood om de diefstal te vergemakkelijder dan acht dagen voor de terechtzitken of om de straffeloosheid ervan te
ting. (Art. 420bis Sv.)
verzekeren, als dader werd veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid en
waarbij zijn onmiddellijke aanhou(MENTEN)
ding werd bevolen;
Gelet op het door het Hof van BeARREST
roep te Brussel gedane onderzoek en
(A.R. P.99.1340.N)
het op 21 juni 1999 gewezen arrest
waarin het hof adviseert dat de tot staRET HOF; - Gelet op de bestreving van de aanvraag tot herziening
aangevoerde feiten niet beslissend ge- den beslissing, op 2 september 1999
noeg schijnen om de zaak te herzien; door de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep
(1) Cass., 3ljan. 1995,A.R. P.94.1394.N, nr. 60.
te Gent gewezen;
8

----- - -r-
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Overwegende dat eiser op 25 oktober 1999 op de griffie een brief met bijlagen heeft doen toekomen;

(ZARAT BELMOKHTAR KHEDIM)

Overwegende dat de terechtzitting
van het Hof is vastgesteld op 26 oktober 1999;

(A.R. P.99.135l.N)

Dat eisers brief met bijlagen is ontvangen minder dan acht dagen v66r de
terechtzitting, dit is met miskenning
van de termijn van artikel420bis Wethoek van StrafVordering;
En overwegende dat de substantiE\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op eisers brief met bijlagen op de
griffie ontvangen op 25 oktober 1999,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
26 oktaber 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvaarzitter - Verslaggever : de h. Stassijns - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advacaat-generaal.

HETHOF;- ...
Overwegende dat tegen arresten van
het Hof geen hoger beroep kan worden ingesteld;
Om die redenen, wijst eiser af; veroordeelt eiser in de kosten.
26 aktaber 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvaarzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advacaatgeneraal.

Nr. 567
2e KAMER - 27 oktober 1999

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING- HANDTEKENING- BEGRIP.

Het grafische teken dat toelaat de auteur ervan te herkennen, geldt als ondertekening van het proces-verbaal van de door
het strafgerecht gehouden terechtzitting

Nr. 566

28

ARREST

(1).
KAMER-

26 oktober 1999
(C ... E.A. T. L. E.A.)

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPENl - ALLERLEI HOGER BEROEP TEGEN ARREST VAN HET HOF
VAN CASSATIE.

Tegen arresten van het Hof van Cassatie
kan geen hoger beroep worden ingesteld
(1).

(1) Zie ook Cass., 20 april
P.93.053l.N, nr. 191.

1993, A.R.

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0371.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 februari 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te N amen;
(1) Zie Cass., 2 okt. 1961 (Bull. en Pas., 1962,
I, 132).
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I. Op de voorziening van R ... C ... :

Nr. 568

Nr. 568

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

2e KAMER- 27 oktober 1999

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- PERSOON TOEGEVOEGD ALS
GRIFFIER- EEDAFLEGGING.

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van de wet van 1 mei 1849 van
eenvoudige en van correctionele politie, de processen-verbaal van de
terechtzittingen van de strafgerechten zowel door de voorzitter als
door de griffier ondertekend moeten
worden;

3° CASSATIE- VERNIETIGING.

Overwegende dat de handtekening
het teken is dat toelaat de auteur
van een akte of degene die de vermeldingen ervan goedkeurt, te herkennen;

4 ° CAS SATIE -

Overwegende dat voorzitter Van
Laethem, op 27 oktober 1998, als enige
een vonnis tot verdaging van de zaak
heeft ondertekend, nate hebben vastgesteld dat hij in de onmogelijkheid
verkeerde om een rechtscollege van
drie rechters samen te stellen; dat het
proces-verbaal van die terechtzitting hetzelfde grafische teken bevat
als het proces-verbaal van de terechtzittingen van 8 en 15 december 1998, zodat voornoemd teken
een handtekening is, aangezien het
toelaat de auteur ervan te herkennen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiseres in
de kosten van haar voorziening.
27 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
Butzler.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- NIETIG VONNIB- HOGER BEROEP- ARREST DAT DIE NIETIGHEID OVERNEEMT- GEVOLG.
OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- UITBREIDING VAN DE
VERNIETIGING- VOORWAARDEN.

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- CASSATIEBEROEP
VAN DE BEKLAAGDE- BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING - VERNIETIGING - ANDERE, LATERE BESLISSINGEN - UITBREIDING
- VOORWAARDEN.

1o Het vonnis van de correctionele recht-

bank, die is bijgestaan door een als griffier toegevoegd persoon, zonder dat blijkt
dat die persoon de bij het oude art. 329
Ger. W voorgeschreven eed heeft afgelegd, is nietig (1).

2° Het arrest van het hofvan beroep dat de
nietigheid van het beroepen vonnis overneemt, is nietig (2).
3° De vernietiging, op het niet beperkte
cassatieberoep van de beklaagde, van de
beslissing op de tegen hem ingestelde
strafvordering, brengt de vernietiging mee
van de niet definitieve beslissingen op de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg zijn van de
eerstgenoemde beslissing, ook al is het
cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissingen vooralsnog niet ontvankelijk
(3).

(1) Zie Cass., 10 mei 1995, A.R. P95.0005.F, nr.
22.
(2) Cass., 7 mei 1997, A.R. P96.1351.F, nr. 220.
(3) Zie noot 2.

Nr. 568
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4 o De vernietiging, op het cassatieberoep
van de beklaagde, van de beslissingen op
de tegen hem ingestelde strafvordering en
op de tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen, brengt de vernietiging mee van de beslissingen op dezelfde
rechtsvorderingen, die het gevolg ervan
zijn en waartegen hij regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld.
(N .. T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0584.F)

HET HOF; - Gelet op de beschikking op 19 oktober 1994 door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te N amen gewezen en gelet op
de arresten, op 26 maart 1997 en op 3
maart 1999 door het Hof van Beroep
te Luik gewezen;

II. Op de voorziening van 17 maart
1999 tegen het arrest, op 26 maart
1997 door het Hof van Beroep te Luik
gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het tweede middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat, op de terechtzitting van 5
juni 1996 van de correctionele rechtbank, waarop de burgerlijke partijen
zijn gehoord, het openbaar ministerie in zijn vordering en de verdediging in haar pleidooi zijn gehoord, de
gemachtigde opsteller A.P. Dehant als
griffier is toegevoegd, zonder dat blijkt
dat laatstgenoemde voor die terechtzitting de voorgeschreven eed heeft afgelegd; dat het Hof bijgevolg onmogelijk kan nagaan of de correctionele
rechtbank op die terechtzitting regelmatig was samengesteld, of die terechtzitting in het openbaar is gehouden, en of het openbaar ministerie in
zijn vorderingen is gehoord;
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Dat, aldus, het beroepen vonnis van
4 september 1996 nietig is wegens
schending van het artikel 329 ( oud)
Gerechtelijk Wetboek, dat op die datum van toepassing was;
Overwegende dat het arrest, "wat
betreft de schending van de artikelen 6.3.a van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
van de fundarnentele vrijheden'', de redenen van de bestreden beslissing
overneemt; dat het arrest het beroepen vonnis niet vernietigt, doch het gedeeltelijk bevestigt teneinde een deskundige aan te wijzen "alvorens verder
uitspraak te doen, zowel over de burgerlijke rechtsvordering als over de
strafvordering''; dat het arrest die nietigheid derhalve overneemt;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door de
verweersters tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat het arrest een deskundige aanwijst, de uitspraak voor
het overige aanhoudt en de zaak sine
die verdaagt; dat dergelijke beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de
zin van artikel416 van het Wetboek
van Strafvordering, geen uitspraak ·
doen over een geschil inzake bevoegdheid en noch met toepassing van de
artikelen 135 en 235bis van voornoemd wetboek noch over het a ansprakelijkheidsbeginsel uitspraak
do en;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende, evenwel, dat de
hierna, op de voorziening van de beklaagde uit te spreken vernietiging
van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt van de niet definitieve beslissingen op de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg zijn van de eerstgenoemde beslissing;
III. Op de voorziening van 5 maart
1999 tegen het arrest, op 3 maart 1999
door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
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Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissingen van het arrest dat op 26 maart
1997 is gewezen op de tegen eiser ingestelde strafvordering en op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, de vernietiging meebrengt van de beslissingen die het arrest van 3 maart 1999 op dezelfde
rechtsvorderingen heeft gewezen en
die het gevolg ervan zijn;
Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van de
overige, in de memorie aangevoerde
middelen, die niet kunnen leiden tot
cassatie zonder verwijzing, verwerpt
de voorziening tegen de op 19 oktober 1994 gewezen beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen; vernietigt de bestreden arresten van 26 maart 1997 en
3 maart 1999 van het Hof van Beroep
te Luik; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde arresten; ... verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
27 oktober 1999- 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Draps.

Nr. 569

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 8- EERBIEDIGING VAN HET PRivE-LEVEN- SCHENDING- BEGRIP.

1o In het kader van een strafrechtelijk on-

derzoek mag er, tijdens een regelmatig
verrichte huiszoeking, een opgenomen cassette van een antwoordapparaat in beslag genomen worden. (Artt. 87 en 88 Sv.)
2° De kennisneming ofinbeslagneming van
de opnamen van communicatie en telecommunicatie, na de overbrenging ervan, valt niet binnen het toepassingsgebied van de wetgeving betreffende het
afluisteren, kennisnemen en opnemen van
prive-communicatie en -telecommunicatie,
tijdens de overbrenging ervan (1). (Artt.
90ter tot 90decies Sv.)
3° De door een onderzoeksrechter op regel-

matige wijze bevolen huiszoeking is een
bij art. 8.2 E. V.R.M. toegestane inmenging van het openbaar gezag in de uitoefening van het bij art. 8.1 van dat Verdrag erkende recht op eerbiediging van
het prive-leven (2).
4 o De inbeslagneming en kennisneming van

de inhoud van een opgenomen cassette
van een antwoordapparaat, in het kader van een door de onderzoeksrechter of
op zijn bevel regelmatig verrichte huiszoeking, schendt art. 8 E. V.R.M. niet.
(T... T. MAISON LESSUISSE B.VB.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0715.F)

Nr. 569
2e KAMER - 27 oktober 1999

1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN HUISZOEKING- INBESLAGNEMING- OPGENOMEN CASSETTE - WETTIGHEID.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKENTELEFOONTAP- BEGRIP.

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering
1. waarbij hij vrijgesproken wordt
van de telastleggingen D 15 en E 19 :
Overwegende dat de voorziening, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 8 - ARTIKEL 8.2- EERBIEDIGING VAN HET PRIVELEVEN- INMENGING VAN HET OPENBAAR GEZAG- HUISZOEKING- WETTIGHEID.

(1) Zie Cass., 26 juni 1996, A.R. P.96.0842, nr.
263.
(2) Zie Cass., 26 sept. 1978, p. 117.
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2. waarbij hij veroordeeld wordt wegens de overige, hem ten laste gelegde
feiten:
Overwegende dat het middel, in zoverre het afgeleid is uit de schending
van de artikelen 111.2° en 4° en 112
van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, maar
niet opgeeft in hoeverre het bestreden arrest die bepalingen schendt, niet
ontvankelijk is wegens onnauwkeurigheid;
Overwegende, voor het overige, dat
artikel111.1 °, van de voormelde wet
van 21 maart 1991, thans artikel109,
ter, D, 1o, van die wet, ten gevolge van
de wijziging ervan bij de wet van 19
december 1997, bepaalt dat het iedereen, zelf of door toedoen van een derde,
verboden is met bedrieglijk opzet kennis te nemen van het bestaan of de inhoud van met telecommunicatie overgebrachte tekens, seinen, geschriften,
beelden, klanken of gegevens van aile
aard, die herkomstig zijn van en bestemd zijn voor andere personen; dat
die bepaling niet verbiedt om, in het
kader van een strafrechtelijk onderzoek, een opgenomen cassette van een
antwoordapparaat in beslag te nemen tijdens een overeenkomstig de artikelen 87 en 88 van het Wetboek van
Strafvordering regelmatig verrichte
huiszoeking;
Overwegende overigens, dat deartikelen 90ter tot 90decies van het Wethoek van Strafvordering aileen van
toepassing zijn op het afluisteren,
kennisnemen en opnemen van privecommunicatie en -telecommunicatie
tijdens de overbrenging ervan; dat de
kennisneming of inbeslagneming van
de opnamen van communicatie en telecommunicatie, na de overbrenging
ervan, niet binnen het toepassingsgebied van die wet vallen;
Dat, wat dat betreft, het middel
faalt naar recht;
Overwegende, ten slotte, dat artikel 8.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
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de Fundamentele Vrijheden weliswaar aan eenieder het recht geeft op
eerbiediging van zijn prive-leven, zijn
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, maar dat artikel 8.2 van het
Verdrag hieraan toevoegt dat geen inmenging van enig openbaar gezag is
toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dat recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in
het belang van 's lands veiligheid, de
openbare veiligheid, of het economisch
welzijn van het land, de bescherming
van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden, of voor de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen;
Overwegende dat een overeenkomstig de nationale wet regelmatig bevolen huiszoeking een bij artikel 8.2
van het Verdrag toegestane inmenging van het openbaar gezag is;
Dat, bijgevolg, de inbeslagneming en
de kennisneming van de inhoud van
een opgenomen cassette van een antwoordapparaat, in het kader van een
door de onderzoeksrechter of op zijn
bevel regelmatig verrichte huiszoeking, artikel 8 van het Verdrag niet
schendt;
Dat het middel, wat dat betreft, niet
kan worden aangenomen;
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;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. P. Delbouille
en F. Kuty, Luik.

Nr. 570
2e KAMER- 27 oktober 1999
BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENSTEMMIGHEID- VRIJSPRAAK DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- WIJZIGING DOOR
RET HOF VAN BEROEP.

Nr. 570

Overwegende dat de eerste rechter eiser vrijgesproken had van de hem
ten laste gelegde feiten; dat het bestreden arrest voornoemde feiten bewezen verklaart en eiser veroordeelt
zonder vast te stellen dat het hof van
beroep uitspraak heeft gedaan met
eenparige stemmen van zijn leden; dat
het louter vermelden van artikel
211bis van het Wetboek van Strafvordering niet volstaat om vast te stellen dat die bepaling in acht is genomen;

1 o HOGER

2o HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- EENSTEMMIGHEID VEREIST - VASTSTELLING
DOOR DE APPELRECHTER.

1o Om een door de correctionele rechtbank

vrijgesproken beklaagde in hager beroep te veroordelen, moet het hof van beroep uitspraak doen met eenparige stemmen van zijn leden (1). (Art. 211bis Sv.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel.
27 oktober 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.

2° De beslissing in hager beroep waarbij de

in eerste aanleg vrijgesproken beklaagde
wordt veroordeeld, mag niet volstaan met
de loutere vermelding van art. 21lbis Sv.,
maar moet vaststellen dat ze met eenparige stemmen is gewezen (2).
(J ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P. 99.1040.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel: schending van artikel 21lbis
van het Wetboek van Strafvordering;
(1) Cass., 14 sept. 1994, A.R. P.94.0538.F, nr.
378.
(2) Zie noot 1.

Nr. 571

2e KAMER- 27 oktober 1999
VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHA-

VING- GRONDEN VAN RET BEVEL TOT AANHOUDING BEVOEGDHEID VAN RET
ONDERZOEKSGERECHT.

De onderzoeksgerechten die de wettigheid
van een bevel tot aanhouding moeten nagaan, zijn bevoegd om een onvolledige of
onregelmatige motivering te verbeteren
m.b.t. de feitelijke omstandigheden van de
zaak en die eigen aan de persoonlijkheid van de verdachte, als voornoemd bevel tot aanhouding vaststelt dat die omstandigheden bestaan en dat zij de
voorlopige hechtenis verantwoorden (1).
(1) Zie Cass., 6 feb. 1991, A.R. 8890, nr. 305;
Cass., 23 juni 1994, A.R. P.94.0808.N, nr. 331.
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(Art. 16, § 5, en 21, §§ 1, 4 en 5, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
(D ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1443.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1999 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel: schending van artikel 16, §§ 1 en 5, van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis en
van artikel149 van de Grondwet, alsook
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter zijn beslissingen met redenen moet omkleden;
doordat het bestreden arrest, met betrekking tot de door eiser tot cassatie opgeworpen exceptie van onregelmatigheid
van het aanhoudingsbevel, op de door de
huidige eiser tot cassatie neergelegde conclusie antwoordt door de gronden van de
bestreden beschikking en van de vordering van mevrouw de procureur-generaal
over te nemen, en ze met de volgende granden aan te vullen : "Overwegende, immers,
dat niet redelijkerwijs kan worden staande
gehouden dat het aanhoudingsbevel niet
met redenen is omkleed, aangezien het
twee, door de onderzoeksrechter in aanmerking genomen consideransen bevat die,
zelfs in de veronderstelling dat ze ontoereikend waren, later naar behoren zijn aangevuld door de raadkamer; dat, in feite,
"ontoereikende motivering" niet gelijkstaat
met "geen motivering";
terwijl het bestreden arrest, door de granden van de bestreden beschikking en van
de vordering van mevrouw de procureurgeneraal over te nemen en de hierboven
weergegeven consideransen daaraan toe te
voegen, de in het middel aangegeven bepalingen schendt, en, meer bepaald, voorbijgaat aan het vereiste dat, overeenkomstig artikel 16, § 5, van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis,
"de feitelijke omstandigheden van de zaak
en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte" moeten worden vermeld; de woorden "(de rechter) vermeldt (...)
de omstandigheden die de voorlopige hechtenis wettigen", bij gebrek aan een specifieke definitie, begrepen moeten worden in
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de betekenis die in het gangbare taalgebruik daaraan wordt gegeven. Het bestreden arrest, dat in de bestreden zin beslist,
oordeelt ten onrechte dat het aanhoudingsbevel regelmatig wordt gemotiveerd door de
enige twee volgende consideransen, die
voorafgegaan worden door de vermelding
"Gelet op de artikelen 16 en volgende van
de wet van 20.07.1990 betreffende de voorlopige hechtenis" : "Overwegende dat er
ernstige aanwijzingen van schuld bestaan
en dat de feiten van die aard zijn dat zij
aanleiding kunnen geven tot een straf van
meer dan vijftien jaar dwangarbeid, thans
opsluiting, of tot een zwaardere straf. Overwegende dat het, gelet op de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke
eigen zijn aan de persoonlijkheid van de
verdachte, voor de openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk is om een aanhoudingsbevel tegen de verdachte uit te vaardigen"; het bestreden arrest, door voornoemd
aanhoudingsbevel regelmatig te bevinden, oordeelt, ofwel, dat de motivering van
het aanhoudingsbevel toereikend is, ofwei, dat ze ontoereikend is maar terecht is
aangevuld door de beschikking van de
raadkamer. Eiser tot cassatie betoogt, enerzijds, dat het aanhoudingsbevel niet regelmatig met redenen is omkleed, daar de feitelijke omstandigheden niet worden
vermeld overeenkomstig artikel16, § 5, van
de wet van 20 juli 1990, anderzijds, dat de
raadkamer niet bevoegd was om een gebrek aan motivering aan te vullen :

Overwegende dat de raadkamer en,
in hager beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling, die de wettigheid van een aanhoudingsbevel moeten nagaan, bevoegd zijn om een
onvolledige of onregelmatige motivering te verbeteren met betrekking tot
de feitelijke omstandigheden van de
zaak en die welke eigen zijn aan de
persoonlijkheid van de verdachte, die
krachtens artikel16, § 5, van de wet
van 20 juli 1990 moeten worden vermeld, als voornoemd aanhoudingsbevel vaststelt dat die omstandigheden
bestaan en dat zij, gelet op de bij de
eerste paragraaf van voornoemde wet
bepaalde criteria, de voorlopige hechtenis wettigen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantitlle of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
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genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 oktober 1999 - 2" kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 572
1e KAMER- 28 oktober 1999
RECHTERLIJKE ORGANISATIE

-BURGERLIJKE ZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE- WIJZIGING- HERNEMING
VAN DE ZAAK IN HAAR GEHEEL- BEWIJS.

Geen wetsbepaling vereist dat, na wijziging van de samenstelling van het rechtscollege, in een proces-verbaal van de terechtzittingen zou worden uastgesteld dat
het debat uolledig is hernomen; zulks kan
blijken uit de stukken van de rechtspleging (1). (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
(GENERAL ITALBE N.Y. T. FINIMCO ANDRE DE
ROUCK-LAPOUGE)
ARREST

(A.R. C. 96.0391.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 779, inzonderheid eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat in het arrest van 20 november
1990 van de achtste kamer van het Hof van
(1) Cass., 30 mei 1995, A.R. P.94.0473.N, nr.
263.
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Beroep te Brussel, samengesteld uit alleenzetelend raadsheer Landers, aangaande de
grand van de zaak onder meer werd overwogen "dat het niet uitgesloten is dat (eiseres) een onverschuldigde betaling heeft
gedaan op het ogenblik dat zij 5.250.000 fr.
heeft betaald teneinde de handlichting van
de hypotheek te bekomen die haar in staat
moest stellen het bezwaarde goed te verkopen; dat zulks het geval zou zijn indien
op het ogenblik dat de hypotheek teniet is
gegaan door de afstand gedaan door de
(verweerster), er inderdaad geen actuele en
bepaalde schuldvordering ten aanzien van
deze laatste bestond; (... ); dat partijen het
er over eens zijn dat de twee betalingen
voor een totaal bedrag van 5.353.570 fr.
(door verweerster) werden uitgevoerd in het
kader van de overeenkomst van mei 1978;
dat (eiseres) evenwel voorhoudt dat in deze
overeenkomst de heer De Rouck ten persoonlijke titel is opgetreden en dat dienvolgens (verweerster) de twee betalingen
voor zijn rekening heeft uitgevoerd; dat in
de thesis verdedigd door (verweerster), wijlen de heer De Rouck in voormelde overeenkomst moet zijn opgetreden als haar
zaakvoerder; dat partijen het daarenboven oneens zijn omtrent de aard van de
overeenkomst van mei 1978 (. .. ); dat (eiseres) voorhoudt dat aldus een vereniging bij wijze van deelneming werd aangegaan, terwijl het volgens (verweerster)
een lening betrof; dat het hof van oordeel
is dat het thans niet over alle elementen
beschikt om met kennis van zaken uitspraak te doen omtrent zowel de aard van
de overeenkomst als de hoedanigheid
waarin wijlen de heer De Rouck daarbij is
opgetreden"; in datzelfde arrest vervolgens de overlegging v66r 31 december 1990
werd bevolen van een aantal duidelijk
opgegeven stukken en de zaak voor verdere behandeling werd gesteld op de zitting van 19 februari 1991; alleenzetelend raadsheer Landers tenslotte nag
slechts zetelde op de zitting van 19 februari 1991 alwaar hij de zaak naar de rol
verzond en op deze van 20 juni 1995 alwaar hij onder meer inzage nam van de
stukken;
het hofvan beroep, achtste kamer, samengesteld uit alleenzetelend raadsheer
Blondeel, uiteindelijk inzake het bestreden arrest velde, houdende ongegrondverklaring van het hoofdberoep van eiseres en deels gegrondverklaring van het
incidenteel beroep van verweerster en veroordeling van verweerster tot betaling aan
eiseres van 103.570 Fin hoofdsom, meer
intresten en kosten,
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terwijl artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, toepasselijk in graad
van beroep conform artikel1042 van datzelfde wetboek, vereist dat het arrest dat in
dezelfde zaak wordt gewezen na een
tussenarrest, geveld na de aanvang der debatten en waarin enerzijds de beoordeling van de grond van de zaak wordt aangevat en anderzijds bijkomende elementen
worden opgevraagd aangaande een welbepaald punt en de zaak voor verdere behandeling op een latere zitting wordt vastgesteld, wordt uitgesproken door dezelfde
rechters of rechter, die ook de vroegere terechtzittingen hebben of heeft bijgewoond;
het alsdan gaat om de voortzetting van de
vroeger aangevatte debatten over een door
de rechters/rechter bepaald punt; wanneer het rechtscollege in dat geval niet is
samengesteld uit dezelfde rechters ofrechter die de vroegere terechtzittingen bijwoonde(n), het slechts geldig kan beslissen voor zover de debatten voor dit
rechtscollege algeheel zijn hernomen; dit
laatste in casu niet werd vastgesteld in enig
proces-verbaal van de terechtzittingen en
het tegendeel blijkt uit het bestreden arrest, waarin uitdrukk:elijk wordt gesteld dat
het gaat om de verdere beoordeling ten
gronde; het bestreden arrest, dat werd gewezen door een andere rechter dan het arrest van 20 november 1990, waarin de beoordeling van de grond van de zaak was
aangevat en zonder dat de debatten algeheel werden hernomen, nietig is (schending van alle in het middel aangehaalde
wetsbepalingen) :

Overwegende dat geen wetsbepaling vereist dat in een proces-verbaal
van de terechtzittingen zou worden
vastgesteld dat in een geval zoals bedoeld in het middel het debat voor dat
rechtscollege is hervat;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
bl:ijkt dat na de heropening van het debat, het debat door het neerleggen van
gecot:irdineerde conclusies volledig is
hernomen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
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28 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Debrulle, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Kirkpatrick.

Nr. 573
1e KAMER - 28 oktober 1999

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALLERLEI- GERECHTELIJKE VERDELING- STAAT VAN VEREFFENING- HOMOLOGATIE- VONNIS -AARD.

2° VERDELING -

GERECHTELIJKE VERDELING- STAAT VAN VEREFFENING- HOMOLOGATIE- VONNIS -AARD.

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER- GEVOLGEN- DEVOLUTIEVE
KRACHT - GERECHTELIJKE VERDELING STAAT VAN VEREFFENING- HOMOLOGATIEVONNIS - VERNIETIGING.

4 ° VERDE LING -

GERECHTELIJKE VERDELING- STAAT VAN VEREFFENING- HOMOLOGATIE - VONNIS -HOGER BEROEP- GEVOLG- DEVOLUTIEVE KRACHT.

5° CAS SATIE -

VERNIETIGING. OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN - VERBAND MET DE
VERNIETIGDE BESLISSING - GEVOLG.

1 o en 2° Door het vonnis dat de staat van
vereffening van de aangewezen notaris
homologeert heeft de rechter zijn rechtsmacht volledig uitgeoefend, zodat zijn beslissing een eindvonnis is. (Artt. 19, eerste lid, en 1233 Ger.W.)
3° en 4° Het arrest dat de homologatie van
de staat van vereffening vernietigt en deze
staat terug verwijst naar de aangewezen notaris, schendt de devolutieve werking van het hager beroep door de zaak
bovendien terug te verwijzen naar de eerste rechter, voor beslechting van eventuele bezwaren (1). (Artt. 1223 en 1068
Ger.W.)
(1) Zie Cass., 19 dec. 1991, A.R. 9067, nr. 216.
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5° De vernietiging van een beslissing strekt

zich uit tot een latere beslissing wanneer tussen beide beslissingen een verband bestaat (2).
(CALLEBAUT M.A. T. CALLEBAUT G.)
ARREST

(A.R. C.96.0443.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 7 april 1989 en op 18
november 1994 gewezen door het Hof
van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 19, inzonderheid eerste lid, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
1068, 1333 en 1401 van het Gerechtelijk
Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel "Lata sententia judex desinit esse judex" waarvan o.m. is toepassing gemaakt
in de artikelen 1333 en 1401 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van 7 april
1989 het eerste vonnis van 3 september
1987 vernietigt in de mate het de staat van
vereffening-verdeling van notaris Eeman
van 11 januari 1984 voor wat betreft de nalatenschap van Charles Callebaut homologeerde, deze staat van vereffeningverdeling onvolledig acht, de staat terug
naar notaris Eeman verwijst voor aanvulling met een voorafgaande boedelbeschrijving en met een opgave van alle goederen uit de nalatenschap van Charles
Callebaut die sedert het openvallen van de
nalatenschap reeds werden vervreemd en
verdeeld en "de zaak voor beslechting van
eventuele zwarigheden terug naar de eerste rechter verwijst" (arrest, dispositief),
terwijl een vonnis, luidens artikel19, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, een eindvonnis is inzover daarmee de rechtsmacht van
de rechter over een geschilpunt uitgeput is;
een beslissing tot homologatie van een
staat van vereffening-verdeling conform artikel 1223 Gerechtelijk Wetboek dergelijk
eindvonnis is nu de rechter, door te homologeren, een einde maakt aan alle geschilpunten m.b.t. de staat van vereffeningverdeling;
vanaf de homologatie van de staat de
rechtsmacht van de rechter derhalve voor
(2) Zie Cass., 21 okt. 1991, A.R. 9190, nr. 103.
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wat de in de gehomologeerde staat bewerkstelligde vereffening-verdeling betreft, volledig is uitgeput en die rechter op geen enkele wijze nog over de vereffening-verdeling
uitspraak kan doen;
dergelijk eindvonnis waarbij de rechter
zijn rechtsmacht uitput, krachtens artikel24 van het Gerechtelijk Wetboek gezag van gewijsde heeft vanaf de uitspraak;
de regels m.b.t. de uitputting van de
rechtsmacht van de eerste rechter en het
gezag van gewijsde zich ertegen verzetten dat op het hoger beroep tegen dergelijk vonnis de zaak terug naar de eerste
rechter wordt verwezen,
en terwijl ook de devolutieve werking van
het hoger beroep zich tegen de terugverwijzing naar de eerste rechter verzet;
krachtens artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek het hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf
aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep;
uit voormelde wetsbepaling voortvloeit
dat de appelrechter, uiteraard binnen de
perken van het hoger beroep, over alle punten waarover de eerste rechter reeds heeft
geoordeeld en ook over andere punten
waarover deze nog geen uitspraak heeft gedaan, uitspraak kan en moet doen; van zodra hoger beroep is ingesteld, het geschil aldus in principe definitief is onttrokken aan
de eerste rechter wiens rechtsmacht derhalve uitgeput is;
op bovenvermelde devolutieve werking
van het hoger beroep slechts uitzondering wordt gemaakt in artikel 1068, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek; overeenkomstig deze bepaling de appelrechter alleen
dan de zaak terug naar de eerste rechter
moet verwijzen wanneer hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
deze uitzonderingsbepaling op restrictieve wijze dient uitgelegd en aldus enkel
geldt bij bevestiging - zij het gedeeltelijk - van een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel, en waaronder slechts deze maatregel dient verstaan
die de rechter overeenkomstig de artikelen 870 e.v. Gerechtelijk Wetboek kan opleggen en zoals ook bedoeld in artikel19,
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek,
en terwijl de beslissing in hoger beroep
tot terugverwijzing van de staat naar de notaris voor aanvulling ervan in geen geval
een "bevestiging" inhoudt van een door de

\.-
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eerste rechter bevolen maatregel; de eerste rechter immers, door de staat te homologeren, geen enkele maatregel heeft bevolen, doch integendeel, zijn rechtsmacht
volledig heeft uitgeput en dus een eindvonnis heeft geveld dat gezag van gewijsde
heeft verkregen vanaf de uitspraak;
de beslissing tot terugverwijzing van de
staat van vere:ffening-verdeling naar de met
de werkzaamheden van vere:ffeningverdeling belaste notaris voor aanvulling
van de staat, bovendien geen "onderzoeksmaatregel" is zoals bedoeld in artikel1068,
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek;
het bestreden arrest bijgevolg, op het onbeperkt hoger beroep van verweerster tegen het homologatievonnis van 3 september 1987, van de gehele zaak was gevat en
niet zonder miskenning van de devolutieve werking van het hoger beroep (art.
1068 Ger.Wb.), van de regel van de uitputting van de rechtsmacht van de eerste rechter (art. 19, inzonderheid eerste lid, Ger.
Wb. en het algemeen rechtsbeginsel "Lata
sententia judex desinit esse judex" waarvan o.m. toepassing is gemaakt in de artikelen 1333 en 1401 Gerechtelijk Wethoek), en van het gezag van gewijsde van
het homologatievonnis (artt. 23, 24, 25, 26,
27 en 28 Ger. Wb.) de zaak terug naar de
eerste rechter mocht verwijzen voor eventuele zwarigheden tegen de aangevulde
staat van vereffening-verdeling van notaris Eeman, na het eerste vonnis te hebben vernietigd in de mate het de homologatie van de staat m.b.t. de nalatenschap
van Charles Callebaut had uitgesproken, en
na deze staat voor aanvulling terug naar
notaris Eeman te hebben verwezen;
het bestreden arrest van 7 april 1989,
door toch "de zaak voor beslechting van
eventuele zwarigheden terug naar de eerste rechter te verwijzen", derhalve scherrding inhoudt van de artikelen 19, inzonderheid eerste lid, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
1068, 1333 en 1401 van het Gerechtelijk
Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel
"Lata sententia judex desinit esse judex"
waarvan o.m. toepassing is gemaakt in de
artikelen 1333 en 1401 van het Gerechtelijk Wetboek, en dus dient vernietigd te
worden; deze vernietiging dientengevolge de
vernietiging van het bestreden arrest van
18 november 1994 met zich meebrengt :

Overwegende dat, krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wethoek hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht
te doen het geschil zelf aanhangig
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maakt bij de rechter in hoger beroep;
dat deze de zaak aileen dan verwijst
naar de eerste rechter indien hij, zelfs
gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
Overwegende dat door de akte van
hoger beroep het geschil in zijn geheel voor de appi:llrechter wordt gebracht en deze, behoudens bij bevestiging van een bevolen onderzoeksmaatregel, verplicht is over het geschil
uitspraak te doen;
Overwegende dat de eerste rechter in zijn vonnis van 3 september
1987 de staat van vereffening en verdeling van de nalatenschappen van
Robert en Charles Callebaut opgesteld door notaris L. Eeman naar vorm
en inhoud homologeert;
Dat de rechter door die beslissing
zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend en zijn beslissing een eindvonnis was;
Overwegende dat het arrest van 7
april 1989 dit vonnis bevestigt in zoverre het de staat van vereffening en
verdeling van de nalatenschap van Robert Callebaut homologeert; dat het dit
vonnis voor het overige tenietdoet, de
staat van vereffening en verdeling van
de nalatenschap van Charles Callebaut terug verwijst naar notaris L. Eeman en de zaak voor beslechting van
eventuele bezwaren terug naar de eerste rechter verwijst;
Overwegende dat het arrest dat de
zaak terug naar de eerste rechter verwijst, de devolutieve werking van het
hoger beroep miskent en artikel 1068
van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de
gecoi:irdineerde Grondwet, 19, inzonderheid eerste lid, 1068, inzonderheid eerste
lid, en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest van 18 november 1994, zonder zelf uitspraak te doen
over de zwarigheden tegen de aanvullende
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staat van vereffening-verdeling van notaris Eeman van 12 juli 1990, het door eiseres tegen het vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Dendermonde van 25 februari 1993 ingestelde hoger beroep "afwijst als ongegrond, met dien verstande dat
de eerste rechter, na verwijzing, geen kennis meer kon nemen van de zaak, haar
rechtsmacht uitgeput zijnde" (arrest, dispositief) en zijn beslissing op volgende overwegingen laat steunen :
" 2. De eerste rechter moet in haar zienswijze hoofdzakelijk worden bijgetreden,
waar zij stelt dat het Hof ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep - na
het aanwenden van het rechtsmiddel van
hoger beroep door Callebaut Godelieve, bij
verzoekschrift van 30.10.1987, de zaak ten
gronde diende te berechten.
De gevolgen van het hoger beroep, inzonderheid de devolutieve kracht waardoor het geschil zelf aanhangig is bij de
beroepsinstantie beginsel van openbare
orde, kent slechts twee wettelijke en limitatief bepaalde uitzonderingen :
- wanneer de beroepsrechter de in het
bestreden vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt (art. 1068, al. 2,
Ger.W.),
- bij verwijzing naar de bevoegde rechter, wanneer de eerste rechter zich terecht
onbevoegd verklaarde (1069 Ger.W.).
In zijn arrest van 07.04.1989 diende het
Hof- recht doende buiten de gevallen
voren bepaald (art. 1068, al. 2 en 1069
Ger.W.)- de zaak derhalve aan zich te
houden en kon ze niet terug worden verwezen naar de eerste rechter, om recht te
doen omtrent eventuele zwarigheden.
Door de beslissing van 03.09.1987 (een
eindvonnis) heeft de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde haar rechtsmacht uitgeput" (arrest, p. 2).
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
verzoekschrift tot hoger beroep tegen het
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 25 februari 1993
- waarnaar de zaak voor eventuele zwarigheden tegen de aanvullende staat terug was verwezen door het arrest van het
Hofvan Beroep te Gent van 7 april1989,
doch die over deze zwarigheden geen uitspraak heeft gedaan omdat ze zich "onbevoegd" achtte om van de zaak kennis te nemen- o.m. had aangevoerd dat "zelfs
indien het juist zou zijn dat de rechtbank
van eerste aanleg in het bij deze bestreden vonnis zich terecht onbevoegd zou hebben verklaard om van de zaak te kennen,
in dat geval het hof ingevolge de devolu-
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tieve kracht van het hoger beroep thans de
zaak ten gronde dient te behandelen, bij gebreke waaraan een en ander zou neerkomen op rechtsweigering" (verzoekschrift, p.
2, sub 5);
het bestreden arrest echter enkel onderzocht of de eerste rechter zich terecht "onbevoegd" heeft verklaard om over de zwarigheden tegen de aanvullende staat
uitspraak te doen en de beslissing van de
eerste rechter op dit punt bevestigt, doch
het hof niet inging op de vraag om zelf, op
grond van de devolutieve werking van het
hoger beroep, over die zwarigheden te oordelen en om de staat te homologeren;
het bestreden arrest derhalve, door niet
in te gaan op een regehnatig door eiseres in
de appelprocedure aangevoerd middel met
vraag aan het hof om zelf over de grond
van de zaak uitspraak te doen, niet regelmatig is gemotiveerd en dus artikel 149
van de Grondwet schendt en bovendien
geen uitspraak doet over een punt van de
vordering en dus ook artikel1138, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek schendt;
terwijl, tweede onderdeel, krachtens artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk Wethoek het hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te
doen, het geschil zelf aanhangig maakt bij
de rechter in hoger beroep; uit voormelde
wetsbepaling voortvloeit dat de appelrechter, uiteraard binnen de perken van het
hoger beroep, over alle punten waarover de
eerste rechter reeds heeft geoordeeld en ook
over andere punten waarover deze nog geen
uitspraak heeft gedaan, uitspraak kan en
moet doen; het door een partij onbeperkt ingesteld hoger beroep tegen een vonnis derhalve een verruimde devolutieve werking
heeft en de appelrechter van de gehele zaak
zoals deze voor de eerste rechter werd aangebracht, vat;
in uitvoering van de verwijzingsbeslissing
van het Hof van Beroep te Gent van 7 april
1989 door partijen aan de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde werd gevraagd uitspraak te doen over de zwarigheden tegen de aanvullende staat van notaris Eeman van 12 juli 1990 en door
eiseres werd gevraagd deze aanvullende
staat samen met de eerste staat van 11 januari 1984 te homologeren; de rechtbank
zich echter "onbevoegd" verklaarde om van
de zaak te kennen en over de vordering van
partijen aldus geen uitspraak deed;
eiseres tegen deze beslissing hoger beroep aantekende en het hofvan beroep verzocht het vonnis teniet te doen en opnieuw
te statueren;
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het hofvan beroep, op dit onbeperkt hoger beroep van eiseres, op grond van de verruimde devolutieve werking van het hoger beroep niet alleen was gevat van de
vraag van de rechtsmacht van de eerste
rechter, maar tevens van de grond van de
zaak zoals deze aan de eerste rechter was
voorgelegd;
de bevestiging van het eerste vonnis op
het punt van de rechtsmacht van de rechter, niet tot gevolg heeft dat het hofvan beroep niet meer was gevat over de grond van
de zaak, waarover na het eerste bestreden arrest van 7 april1989 nog steeds geen
uitspraak was gedaan;
het hof, integendeel, door te bevestigen
dat de eerste rechter geen rechtsmacht
meer had om de zwarigheden tegen de aanvullende staat te beoordelen en dat het hof
van beroep inderdaad ten onrechte bij arrest van 7 april 1989 de zaak terug naar de
eerste rechter had verwezen, minstens impliciet doch zeker erkent dat het zelf rechtsmacht had om over de grond van de zaak
uitspraak te doen; het immers hetzelfde hof
van beroep was dat gevat was van het hoger beroep tegen de beslissing van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 25 februari 1993 als dat gevat was van het hoger beroep tegen het eerste homologatie-vonnis van dezelfde
rechtbank te Dendermonde van 25 februari
1993 en dat het in het bestreden arrest van
7 april1989 zijn rechtsmacht niet had uitgeput nu het een aanvullende staat had bevolen;
het bestreden arrest van 18 maart 1994
bijgevolg, door zich te beperken tot de bevestiging van het vonnis van 25 februari
1993 in de mate dit de "onbevoegdheid" van
de rechtbank wegens uitputting van rechtsmacht uitsprak, zonder zelf de grond van
de zaak te beoordelen en dus over de zwarigheid en de vraag tot homologatie uitspraak te doen, de eigen rechtsmacht van
het hof van beroep en de verruimde devolutieve werking van het hoger beroep miskent en derhalve de artikelen 19, inzonderheid eerste lid, en 1068, inzonderheid
het eerste lid, schendt :

Overwegende dat gelet op het verb and tussen beide arresten, de vernietiging van het arrest van 7 april
1989 de vernietiging medebrengt van
het arrest van 18 november 1994;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 7 april 1989 behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart en uitspraak
doet over de nalatenschap van Robert Callebaut; vernietigt het bestreden arrest van 18 november 1994; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest van 7
april 1989 en op de kant van het vernietigde arrest van 18 november 1994;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
28 oktober 1999- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Simont.

Nr. 574
1e KAMER- 29 oktober 1999

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK- VERZOEKSClffiiFT- HANDTEKENING- ADVOCAAT
- VERPLICHTING- LEESBARE HANDTEKENING- ONDERTEKENAAR- HOEDANIGHEID
- NIET VERMELDE HOEDANIGHEID- ONTVANKELIJKHEID.

Het verzoekschrift tot onttrekking van de
zaak aan de rechter wegens gewettigde
uerdenking moet door een aduocaat worden ondertekend; het verzoekschrift dat
uermeldt dat het door een advocaat is opgesteld en een leesbare handtekening
draagt, gevolgd door de term "loco" en de
naam van uoornoemd aduocaat, maar
zonder uermelding van de hoedanigheid
van de ondertekenaar, is kennelijk niet
ontvankelijk. (Artt. 648, 2°, 650 en 653
Ger.W.)

HOF VAN CASSATIE

1356

(DE BONVOISIN T. CLOSSET)
ARREST

(vertaling)

Nr. 575
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1e

KAMER-

29 oktober 1999

(A.R. C.99.0463.F)

HET HOF; - Gelet op het op 19 oktober 1999 ter griffie van het Hof neergelegde verzoekschrift waarbij eiser
vordert dat zijn zaak tegen Charles
Closset, met rolnummer 97/12476/4,
wegens gewettigde verdenking wordt
onttrokken aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Overwegende dat krachtens artikel 653 van het Gerechtelijk Wetboek
het verzoekschrift tot onttrekking van
de zaak aan de rechter door een advocaat moet worden ondertekend;
Dat het op 19 oktober 1999 neergelegde verzoekschrift vermeldt dat het
door advocaat J. Baudoin is opgemaakt maar een leesbare handtekening draagt, gevolgd door de term
'1oco" en de naam van voornoemd advocaat, zonder vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar;
Dat het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzoek, veroordeelt eiser in de kosten.
29 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - 1krslaggever : de h. Mathieu - Andersluidende
conclusie (1) van de h. Leclercq, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. J. Baudoin,
Neufchateau; J. Bourtembourg, Brussel.
(1) Het O.M. besloot dat art. 656, tweede lid,
Ger.W. toegepast moest worden. Het was van mening dat het verzoekschrift niet kennelijk niet
ontvankelijk was, aangezien uit het tableau van
de Nederlandstalige Orde van Advocaten van de
balie te Brussel bleek dat de ondertekenaar van
het verzoekschrift, Mr. Arnaut Verdoodt, advocaat was. In casu kon het Hofmet zekerheid nagaan dat de ondertekenaar van het verzoekschrift de hoedanigheid van advocaat bezat. Over
de bevoegdheid van het Hof om zich tot staving
van zijn arresten te beroepen op de tableaus van
de Orde van Advocaten, zie Cass., 12 maart 1928
(Bull. en Pas., 1928, I, 107) met concl. eerste adv.gen. Jottrand, "Over de rechtsstaat", plechtige openingsrede van proc.-gen. F. Duman, 3 sept. 1979,
A. C., 1979, nr. 25.

VERHAAL OP DE RECHTER- VERZOEKSCHRIFT- VORM- ADVOCAAT BIJ HET HOF
VAN CASSATIE- HANDTEKENING- GEEN
HANDTEKENING- ONTVANKELIJKHEID- ONMIDDELLIJKE VERWERPING.

Wanneer het verzoekschrift waarbij verhaal op de rechter wordt ingeleid, niet
ontvankelijk is omdat het niet door een
advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend, doet het Hof onmiddellijk uitspraak zonder te wachten tot de in de regel bepaalde termijn van vijftien dagen
verstreken is (1). (Artt. 478, 1080, 1143,
1144, tweede lid, en 1145 Ger.W.)
(FRISQUE T. LANGLOIS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0475.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoek
tot verhaal op de rechter dat tegen
verweerder is ingeleid en op 25 oktober 1999 ter griffie van het Hof is
neergelegd;
Gelet op het eensluidend verklaard
afschrift van de beschikking van de
eerste voorzitter waarbij de rechtsdag wordt bepaald op de terechtzitting van die dag;
Overwegende dat verhaal op de
rechter een burgerlijk geding is en bijgevolg, krachtens artikel 4 78 van het
Gerechtelijk Wetboek, aileen kan worden ingesteld door een advocaat bij het
Hof van Cassatie;
Dat het verzoekschrift niet ondertekend is door een advocaat bij het Hof
van Cassatie;
Dat het derhalve niet ontvankelijk

(1) Zie Cass., 12 feb. 1999, A.R. C.98.0545.N,
nr. 84. De beslissing waarbij het verzoekschrift tot
verhaal op de rechter onmiddellijk wordt verworpen, is verantwoord door de kennelijke nietontvankelijkbeid van het verzoekschrift dat verhaal op de rechter inleidt.
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En overwegende dat het Hof bijgevolg, teneinde de belemmering van de
rechtsgang die voortvloeit uit de toepassing van artikel1144, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek te beperken, uitspraak doet zonder te wachten tot de bij artikel 1145 van dat wethoek bepaalde termijn verstreken is;
Om die redenen, ongeacht verweerders memorie van antwoord die niet
ter griffie van het Hof is neergelegd
maar, in strijd met artikel 1144, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
met de post is verstuurd, wijst het verzoek af; veroordeelt eiser in de kosten.
29 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal.
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VERMELDE HOEDANIGHEID- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Aangezien een voorziening in cassatie inzake directe belastingen bij verzoekschrift wordt ingesteld, dient dat verzoekschrift noodzakelijkerwijs ondertekend te zijn door eiser; door een advocaat
of door een bijzonder gevolmachtigde (1).
(Art. S88, eerste lid, W.I.B. (1992) (2).)

so en 4°

De voorziening ingesteld door een
geschrift "verzoekschrift tot cassatie" dat
vermeldt dat het opgemaakt is door een
advocaat en een leesbare handtekening
draagt gevolgd door de term "loco" en de
naam van voornoemd advocaat, maar
zonder vermelding van de hoedanigheid
van de ondertekenaar; is niet ontvankelijk (S). (Art. S88, eerste lid, WI.B. (1992)
(4).)

(REICHARDT
T. BELGISCHE STAAT · MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.00S2.F)

Nr. 576
1e

KAMER -

29 oktober 1999

1o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE - VERZOEKSCHRIFTHANDTEKENING- VERPLICHTING- GELDIGHEID.

2° CASSATIEBEROEP -

BELASTINGZAKEN
- VORMEN - VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN- INKOMSTENBELASTINGEN- VERZOEKSCHRIFT- HAND·
TEKENING- VERPLICHTING- GELDIGHEID.

so

INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE - VERZOEKSCHRIFT HANDTEKENING- LEESBARE HANDTEKENING
ONDERTEKENAAR- HOEDANIGHEID- NIET
VERMELDE HOEDANIGHEID- ONTVANKELIJKHEID.

4° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN - VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN- INKOMSTENBELASTINGEN - VERZOEKSCHRIFT- HANDTEKENING - LEESBARE HANDTEKENINGONDERTEKENAAR- HOEDANIGHEID- NIET

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 november 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het ambsthalve door het openbaar ministerie opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid;
Overwegende dat het verzoekschrift
waarbij krachtens artikel 388 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 voorziening inzake directe
belastingen wordt ingesteld, ondertekend moet zijn door eiser, door een advocaat of door een bijzonder gevolmachtigde;
(1) Cass., 18 jan. 1999, A.R. F.98.0036.F, nr. 27.
(2) Art. 388, eerste lid, v66r de opheffing ervan bij art. 34 wet 15 maart 1999, B.S., 17 maart
1999, p. 9882.
(3) Zie Cass., 5 sept. 1989, A.R. 2898, nr. 4; 11
okt. 1994, A.R. P.94.1189.N, nr. 426; 26 juni 1998,
A.R. F.97.007l.F, nr. 344; 29 okt. 1999, A.R.
C.99.0463.F, nr. 574, en de noot 1, p. 1354; vgl.
Cass., 18 jan. 1999, A.R. F.98.0036.F, nr. 27.
(4) Zie noot 2.
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Overwegende dat het op 23 februari
1998 ter griffie van het Hof van Beroep te Brussel neergelegde geschrift
"verzoekschrift tot cassatie", vermeldt
dat het opgemaakt is door advocaat
Jacques Malherbe maar een leesbare
handtekening draagt, gevolgd door de
term "loco" en de naam van voornoemd advocaat, zonder vermelding
van de hoedanigheid van de ondertekenaar;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt-eiser in de kosten.
29 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eertse voorzitter- \krslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. J.
Malherbe, Brussel; De Bruyn.

Nr. 577
1e

KAMER-

29 oktober 1999

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE -AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN
FORFAITAIRE AANSLAG - AANSLAG VAN
AMBTSWEGE - WILLEKEURIGE AANSLAGBE GRIP.

De aanslag van ambtswege die geen rekening hield met een beoordelingsgegeven is
niet willekeurig wanneer dat gegeven door
het bestuur niet bekend was op het tijdstip van de aanslag en dus door het bestuur bij die aanslag niet in aanmerking kon worden genoemen (1). (Artt. 256
en 257 W.I.B. (1964); artt. 351 en 352
W.I.B. (1992).)
(1) Zie Cass., 31 okt. 1961 (Bull. en Pas., 1962,
I, 243); 13 okt. 1997, A.R. F.96.0089.F, nr. 398.

Nr. 577

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. LAMY E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0046.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 decemer 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 256 en 257 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (1964), die van toepassing zijn op het aanslagjaar 1991, en
van de artikelen 351 en 352 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen 1992,
die van toepassing zijn op het aanslagjaar 1992,
doordat het hofvan beroep vaststelt dat
"de (verweerders) het bestuur verwijten dat
het, door de werkelijke beroepskosten te
verwerpen, het wettelijk forfait heeft toegepast" en (dat zij) "erop wijzen dat zij in
elk geval de in aanmerking te nemen sociale bijdragen naar behoren verantwoorden (zie nieuwe stukken nrs. 1 en 28 van
hun dossier), die op grond van de artikelen 24, § 1, van de wet van 7 december
1988 en 51, eerste lid, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 afgetrokken mogen worden, zelfs bij de toepassing van het wettelijk forfait"; dat het hof
erop wijst "dat weliswaar aldus gebleken is
dat de (verweerders) het juiste bedrag van
hun inkomsten en van hun aftrekbare
bedrijfsuitgaven niet bewijzen, maar dat ze
niettemin te dezen het recht hebben te bewijzen dat de aanslag willkeurig is, omdat het bestuur een rechtsdwaling heeft begaan, zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd
of uit juiste feiten niet te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid"; dat het hof
vervolgens beslist dat '1aatstgenoemd bewijs geleverd wordt, aangezien de litigieuze
artikelen, gelet op de voornoemde stukken, niet correct toegepast zijn", dat "bijgevolg bewzen is dat de aanslag willekeurig is en dus nietig verklaard moet worden,
onverminderd het recht van het bestuur om
krachtens artikel 355 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 een nieuwe
aanslag vast te stellen",
terwijl de belastingplichtigen die regelmatig van ambtswege zijn aangeslagen en
het bewijs niet leveren van het juiste bedrag van hun inkomsten en van hun aftrekbare bedrijfsuitgaven (wat te dezen het
geval is en niet bewist wordt) weliswaar
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mogen bewijzen dat de aanslag willekeurig is, maar daarenboven moeten bewijzen dat het bestuur bij de vaststelling van
de litigieuze aanslag, een rechtsdwaling
heeft begaan, zich op onjuiste feiten heeft
gebaseerd of nog uit juiste feiten niet te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid, zij evenwel het bestuur niet kunnen
verwijten dat het geen rekening heeft gehouden met een beoordelingsgegeven waarvan het bij de aanslag niet op de hoogte
was; de aanslagen, gelet op de stukken van
het dossier waarop het Hof vermag acht te
slaan, met name de stukken nr. 2, bijlagen nrs. 37 en 49, en nr. 3, bijlagen nrs 26
en 40, de aanslagen van ambtswege zijn
vastgesteld op grond van de enige gegevens waarover het bestuur beschikte, namelijk wat het bedrag van de inkomsten
betreft, de fiches 281.50, na aftrek van het
wettelijk forfait; het bestuur niet kan worden verweten dat het geen rekening heeft
gehouden met de sociale bijdragen die ingevolge de artikelen 24, § 1, van de wet van
7 december 1988 en 51, eerste lid, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
mogen worden afgetrokken, zelfs bij toepassing van het wettelijk forfait, aangezien het bestuur ten tijde van de aanslag,
bij ontstentenis van aangiften die waren ingekomen v66r de inkohiering van de litigieuze aanslagen, geen weet had van delitigieuze bijdragen waarvan het bedrag,
blijkens het arrest, pas is verantwoord aan
de hand van de stukken 1 en 28 van het
dossier die de verweerders voor het eerst
aan het hof (van beroep) hebben overgelegd; het hof bijgevolg niet zonder de in het
middel aangegeven wetsbepalingen te
schenden, kon beslissen dat het bewijs was
geleverd van de willekeurige wijze waarop
de litigieuze aanslagen waren vastgesteld :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de verweerders regelmatig van ambtswege
zijn aangeslagen voor de litigieuze
aanslagj aren;
Overwegende dat de belastingplichtige die regelmatig van ambtswege is
aangeslagen, het recht heeft de aanslag te doen nietig verklaren, indien
hij bewijst dat de belastbare grandslag willekeurig door het bestuur is
vastgesteld, omdat het een rechtsdwaling heeft begaan of zich op onjuiste
feiten heeft gebaseerd of nog uit juiste
feiten niet te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft afgeleid;
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat "de (verweerders) het bestuur verwijten dat het, door de werkelijke beroepskosten te verwerpen,
het wettelijk forfait heeft toegepast";
"zij wijzen erop dat zij in elk geval de
in aanmerking te nemen sociale bijdragen naar behoren verantwoorden
(zie stukken nrs. 1 en 28 van hun dossier), die op grond van de artikelen 24,
§ 1, van de wet van 7 december 1988
en 51, eerste lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992 afgetrokken mogen worden, zelfs bij toepassing van het wettelijk forfait. Aldus is gebleken dat de (verweerders)
het juiste bedrag van hun inkomsten
en van hun aftrekbare bedrijfsuitgaven
niet bewijzen, maar ze hebben te dezen niettemin het recht te bewijzen
dat de aanslag willekeurig is, omdat
het bestuur een rechtsdwaling heeft
begaan, zich op onjuiste feiten heeft
gebaseerd of uit juiste feiten niet te
verantwoorden gevolgtrekkingen heeft
afgeleid. Laatstgenoemd bewijs wordt
evenwel geleverd, aangezien de litigieuze artikelen, gelet op de voornoemde stukken, niet correct toegepast zijn";
Overwegende evenwel dat, enerzijds, uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de
stukken 1 en 28 waarvan het arrest
melding maakt en die de in aanmerking te nemen sociale bijdragen verantwoorden, voor het eerst zijn overgelegd door neerlegging op de griffie
van het Hof van Beroep te Luik op 17
maart 1995, terwijl de litigieuze aanslagen vastgesteld zijn op 2 februari
1993 en 14 mei 1993; dat, anderzijds,
het arrest zelf erop wijst "dat de bewijsstukken zijn neergelegd ter griffie van het hof (van beroep), zodat het
bestuur niet eerder ervan kon kennisnemen" en dat de Staat "dus niet client
te worden veroordeeld (in de kosten)
die de (verweerders) hebben veroorzaakt";
Dat de aanslag van ambtswege die
geen rekening hield met een beoordelingsgegeven niet willekeurig is,
wanneer dat gegeven, zoals te dezen,
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het bestuur niet bekend was op het
tijdstip van de aanslag en dus door het
bestuur bij die aanslag niet in aanmerking kon worden genomen;
Dat het arrest derhalve, nu het beslist dat de laatste twee aanslagen
voor de aanslagjaren 1991 en 1992 willekeurig waren, de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

aangifteformulier dat naar vorm en termijn regelmatig is, mag het bestuur, binnen de bij artikel 259, eerste lid, W.l.B.
(1964) bepaalde buitengewone aanslagtermijn, niet alleen de aanvullende belasting heffen, d.w.z. de belasting die hager is dan die m.b.t. de inkomsten en de
andere in de aangifte vermelde gegevens, maar oak de gehele door de belastingplichtige verschuldigde belasting (1).
(Art. 259 W.I.B. [1964]; art. 354 W.I.B.
[1992].)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het enerzijds het beroep betreffende de aanslag in de personenbelasting en de
aanvullende gemeentebe_lasting voor
de aanslagjaren 1991 en 1992 gegrond
verklaart en, anderzijds, uitspraak
doet over de kosten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
en laat de uitspraak daaromtrent aan
de bodemrechter over; verwijst dealdus beperkte zaak naar het Hofvan
Beroep te Brussel.

(PIOT E.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

29 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - VCrslaggever: de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
T'Kint, Kirkpatrick.
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INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE AANSLAGTERMIJNEN AANGEGEVEN INKOMSTEN HOGERE
VERSCHULDIGDE BELASTING- BUITENGEWONE DRIEJARIGE AANSLAGTERMIJN- OMVANG.

Wanneer de verschuldigde belasting, ongeacht het bedrag, hager is dan de belasting m. b. t. de belastbare inkomsten en de
andere gegevens die vermeld staan in de
daartoe bestemde rubrieken van een

ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0083.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het vierde middel :
Wat de twee onderdelen samen betreft:
Overwegende dat het bestuur,
krachtens artikel 259, eerste lid, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), over de in dat artikel bedoelde buitengewone aanslagtermijn
beschikt, zulks niet aileen bij nietaangifte oflaattijdige overlegging van
de aangifte, maar ook wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de
belasting m.b.t. de belastbare inkomsten en de andere gegevens die vermeld staan in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat
voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 214 tot 218
van dat wetboek; dat, enerzijds, de
buitengewone aanslagtermijn wordt
toegepast wanneer bewijskrachtige gegevens het bestaan van niet aangegeven inkomsten aantonen; dat, anderzijds, wanneer de verschuldigde
(1) Zie Cass., 28 jan. 1969, p. 513; 30 nov. 1989,
A.R. F.1026.F, nr. 210; 7 maart 1997, A.R.
F.94.0010.N, nr. 130.
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belasting, ongeacht het bedrag, hager is dan de belasting m.b.t. de belastbare inkomsten en de andere gegevens die vermeld staan in de daartoe
bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat naar vorm en termijn regelmatig is, het bestuur, binnen de bij
artikel 259 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) bepaalde
buitengewone aanslagtermijn, niet aileen de aanvullende belasting mag heffen, d.w.z. de belasting die hoger is dan
die m.b.t. de inkomsten en de andere
in de aangifte vermelde gegevens,
maar ook de gehele door de belastingplichtige verschuldigde belasting;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, ongeacht de memarie van wederantwoord van de eisers die op 18 september 1998 ter griffie van het Hof is neergelegd, verwerpt
de voorziening; veroordeelt de eisers in
de kosten.
29 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. V.
Scelfo, Charleroi; T'Kint.
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die verlenging van de buitengewone
aanslagtermijn door het bestuur moet
worden geleverd, volgt noch uit art. 259,
tweede lid, van het voornoemd wetboek,
noch uit enig andere wettelijke bepaling dat het bestuur dat bewijs moet leveren alvorens de belasting of de aanvullende belasting binnen de aldus
verlengde termijn vast te stellen (1). (Art.
259, tweede lid, W.I.B. [1964]; art. 354,
tweede lid, W.I.B. [1992]).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN
T. ENTREPRISES JACQUES DELENS N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0101.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1998 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 259, als gewijzigd bij artikel37 van
de wet van 22 december 1977 betreffende
de budgettaire voorstellen 1977-1978, en
278, als gewijzigd bij artikel43 van de wet
van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) en miskenning van het beginsel dat
de belasting de openbare orde raakt,
doordat het arrest heeft vastgesteld,
enerzijds, dat "de taxatieambtenaar een bericht van herziening (... ) aan (verweerster)
had gestuurd waarin hij meedeelde dat zij,
volgens zijn inlichtingen, betalingen
(250.000 frank in hoofdsom en 40.000 frank
belasting over de toegevoegde waarde) heeft
gedaan voor facturen van de naamloze vennootschap Promotion et Distribution

29 oktober 1999

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE - AANSLAGTERMIJNEN- BUITENGEWONE VIJFJARIGE AANSLAGTERMIJNTOEPASSINGSVOORWAARDEN- BEWIJS- BEWIJSLAST- TIJDSTIP.

De buitengewone driejarige aanslagtermijn
wordt met tweejaar verlengd ingeval van
inbreuk op de bepalingen van het WI.B.
(1964) of van ter uitvoering ervan genamen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden; hoewel het bewijs van die voorwaarden voor

(1) Zie Cass., 24 nov. 1964 (Bull. en Pas., 1965,
I, 301); Th. Afschrift,Les delais en matiere
d'impots sur les revenus, J.T., 1983, p. 5, nr. 30.
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de bevoegdheid van het bestuur om de belasting of de aanvullende belasting vast te stellen (art. 259, tweede lid, W.I.B. [1964]; art. 354,
tweede lid, WI.B. [1992]) en de bevoegdheid van
het bestuur om onderzoekingen te verrichten (art.
240, derde lid, WI.B. [1964] en art. 333, derde lid,
WI.B. [1992]). De toepassingsvoorwaarden van de
bepalingen met die respectieve bevoegdheden zijn
verschillend. Ret onderscheid tussen de voormelde respectieve bevoegdheden wordt beklemtoond door de bewoordingen gebruikt in art. 240,
eerste lid, WI.B. (1964) en in art. 333, eerste lid,
W I.B. ( 1992).
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generales (P.D.G.) en dat die geen enkele
werkelijke prestatie van dat bedrijf dekten die enig verband hielden met de activiteit van (verweerster)" en, anderzijds, dat
"de raadsman van (verweerster) op de terechtzitting verklaart dat hij afstand doet
van de grief betreffende de nietigheid van
het bericht van herziening wegens onvoldoende motivering", en vervolgens oordeelt dat (eiser) "bevoegd is om de belasting of de aanvullende belasting vast te
stellen binnen een termijn van vijfjaar (bepaald bij artikel259, tweede lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
[1964]), op voorwaarde dat (hij) voorafklaar
en duidelijk de gegevens waarop (hij) zijn
vermoeden van klaarblijkelijk bedrog
steunt aan de belastingplichtige meedeelt,
en dat "als dat bewijs niet is geleverd, ( ... )
de aanslag, die na het verstrijken van de
termijn van drie jaar (bepaald bij artikel
259, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen [1964]) is ingekohierd,
(. .. ) wegens verjaring moet worden vernietigd" en beslist dat te dezen "de (litigieuze)
aanslag wegens verjaring moet worden vernietigd (op grond dat eiser) vooraf helemaal niet aantoont dat er vanwege (verweerster) sprake is van bedrieglijk opzet of
van het oogmerk om schade toe te brengen, wat de toepassing van artikel 259,
tweede lid, (van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen [1964], zou verantwoorden, welk voorafgaandelijk bewijs onontbeerlijk is opdat hij wettelijk de
belasting zou kunnen vaststellen binnen de
bijkomende termijn van twee jaar bepaald
bij artikel 259, eerste en tweede (lid), van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)",

terwijl eiser, hoewel hij tijdens de besprekingen voor de inkohiering van de belasting, aan de belastingplichtige de motieven moet meedelen van de door hem
geplande herziening, overeenkomstig het
vereiste van artikel251 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964), noch
door die bepaling, noch door artikel259 van
dat wetboek, noch door enige andere wettelijke bepaling verplicht wordt om, in dat
stadium van de procedure, de bewijselementen waarover hij beschikt over te
leggen, met name nopens het bestaan bij de
belastingplichtige van bedrieglijk opzet of
van het oogmerk schade toe te brengen; eiser weliswaar, wanneer de ingekohierde belasting is betwist eerst door een bezwaar en
later door een voorziening bij het hof van
beroep, de gegevens die de gegrondheid van
de betwiste belasting moeten bewijzen, aan
dat hof ter beoordeling moet voorleggen,

Nr. 579

maar het hof van beroep ook, omdat de belasting de openbare orde raakt, zelf in feite
en in rechte de bewijswaarde moet beoordelen van de gegevens van de zaak die regelmatig aan het hof zijn voorgelegd, zonder daarbij gebonden te zijn door de
beoordelingen vervat in de conclusies van
de partijen en in de beslissing van de directeur, onder aanvoering, in voorkomend
geval, van de eigen motieven, hetzij ter verantwoording van de juiste inning, hetzij om
de beslissing van de directeur te vernietigen; het arrest in dit geval, terwijl in het
bericht van wijziging sprake was van "facturen uitgeschreven door de naamloze vennootschap 'Promotion et Distribution
generales' of van betalingen aan die vennootschap die geen enkele werkelijke prestatie van dat bedrijf dekten die verb and
hielden met (de) activiteit van (verweerster)"- dat wil zeggen fictieve facturen die, net als gesimuleerde akten, belastingontduiking opleveren - , met de
verduidelijking dat "het bedrieglijk opzet
(... ) voldoende blijkt uit de aard van de bedoelde verrichtingen" en dat de betwiste beslissing van de directeur dat vermoeden
herhaalt en daarbij zijn overtuiging staaft
door vast te stellen : "1) dat er geen enkele briefwisseling is gevoerd tussen de
naamloze vennootschap J. Delens en de
naamloze vennootschap P.D.G., 2) dater
tussen (verweerster) en de naamloze vennootschap P.D.G. geen contract is gesloten, 3) dat de naamloze vennootschap
P.D.G. geen enkel schriftelijk verslag aan
de onderneming Delens heeft voorgelegd,
geen enkele beoordeling noch beslissing bevat nopens het werkelijk karakter van de
verrichtingen die eiser aanvoert als grandslag van zijn vermoeden van bedrieglijk opzet vanwege verweerster, maar enkel erop
wijst dat het voorafgaand bewijs van het
bedrieglijk opzet of van het oogmerk te
schaden door het bestuur niet is geleverd;
daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat de litigieuze aanslag moet worden vernietigd omdat hij verjaard is op
grond "dat (eiser) voorafhelemaal niet aantoont dater vanwege (verweerster) bedrieglijk opzet of oogmerk te schaden is geweest,
waardoor de toepassing van artikel 259,
tweede lid, van het Wetboek (van de lnkomstenbelastingen [1964] verantwoord zou
zijn, welk voorafgaand bewijs noodzakelijk is om de belasting binnen de aanvullende termijn van twee jaar als bepaald bij
artikel259, eerste en tweede (lid), (van dat
wetboek) te kunnen vaststellen", de artikelen 259 en 278 van hetzelfde wetboek
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schendt en het beginsel miskent dat de belasting de openbare orde raakt :

Overwegende dat artikel 259,
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat
de termijn van drie jaar tijdens welke,
ingevolge het eerste lid van dat artikel, de belasting of de aanvullende belasting mag worden vastgesteld, met
twee jaar wordt verlengd in geval van
inbreuk op de bepalingen van dit wethoek of van ter uitvoering ervan genomen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te
schaden;
Overwegende dat, hoewel het bewijs van die voorwaarden voor die verlenging van de aanslagtermijn door
het bestuur moet worden geleverd,
noch uit artikel 259, tweede lid, van
het voomoemd wetboek, noch uit enig
andere wettelijke bepaling volgt dat
het bestuur dat bewijs moet leveren alvorens de belasting of de aanvullende
belasting binnen de aldus verlengde
termijn vast te stellen;
Overwegende dat het arrest, door de
litigieuze aanslag "wegens verjaring"
te vemietigen op grond dat "het bestuur vooraf helemaal niet aantoont
dater vanwege (verweerster) sprake is
van bedrieglijk opzet of van het oogmerk om schade toe te brengen, wat
de toepassing van artikel 259, tweede
lid, van het Wetboek (van de Inkomstenbelastingen [1964]) zou verantwoorden, welk voorafgaandelijk bewijs onontbeerlijk is opdat het bestuur
wettelijk de belasting zou kunnen
vaststellen binnen de bijkomende termijn van twee jaar (bepaald bij dat artikel)", die bepaling schendt;
Dat het middel in die mate gegrond

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
de voorziening ontvankelijk verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vemietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de bodemrechter
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over; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
29 oktober 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. Marliere,
Brussel, voor de verweerster.

Nr. 580
26

KAMER-

2 november 1999

1° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEREGLEMENTSMENT VAN 01-12-1975 BEPALINGEN -ARTIKEL 12 -ARTIKEL 12.2OPRIJDEN VAN EEN KRUISPUNT - VERPLICHTING TOT BIJZONDERE VOORZICHTIGHEID VERPLICHTING TOT EERBIEDIGING VAN DE
TOEGELATEN MAXIMUMSNELHEID- ONDERSCHEID- TOEPASSING.

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BELANG- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING-AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADEVERGOEDING AAN NIETFOUTIEVE BENADEELDE- GRIEF WAARBIJ
EEN SAMENLOPENDE FOUT WORDT AANGEVOERD- ONTVANKELIJKHEID.

1o De bij art. 12.2 Wegverkeersreglement be-

paalde verplichting tot bijzondere voorzichtigheid legt aan alle bestuurders die
een kruispunt oprijden een verplichting
tot het nemen van door de omstandigheden geboden veiligheidsmaatregelen op,
die onafhankelijk is van hun verplichting tot eerbiediging van de ter plaatse
toegelaten maximumsnelheid (1).

2° Wanneer door de respectieve fouten van
verscheidene personen schade is veroorzaakt, is ieder van hen ten aanzien van de
benadeelden die zelf geen fout hebben begaan tot volledige schadevergoeding gehouden; niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang zijn derhalve de grieven aangevoerd door degene die dergelijke schade
(1) Zie Cass., 9 april1986, A.R. 4821, nr. 483.
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heeft veroorzaakt of mede heeft veroorzaakt, die alleen gericht zijn tegen de beslissing dat een derde geen {out heeft begaan die oorzaak is van het ongeval en de
schade (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(GIELKENS T. VANDENBORNE)

Nr. 580

en ten bate van de verweerder Roger
Vandenborne uitgesproken veroordeling tot schadevergoeding;
Dat de grieven bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn;
2. Marc Vandenborne:

(A.R. P.97.0830.N)

Over het eerste middel en het eerste onderdeel van het tweede middel :

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 7 april1997 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;

Overwegende dat de bij artikel 12.2
Wegverkeersreglement bepaalde verplichting tot bijzondere voorzichtigheid aan alle bestuurders die een
kruispunt oprijden, een verplichting
tot het nemen van door de omstandigheden geboden veiligheidsmaatregelen oplegt die onafhankelijk is van hun
verplichting tot eerbiediging van de ter
plaatse toegelaten maximumsnelheid;

ARREST

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders :
1. Roger Vandenborne :
Over het eerste middel en het eerste onderdeel van het tweede middel:
Overwegende dat eiser aanvoert dat,
ongeacht zijn eigen aansprakelijkheid, ook de bestuurder Marc Vandenharne voor de schadelijke gevolgen van
het verkeersongeval aansprakelijk is;
Overwegende dat wanneer door de
respectieve fouten van verscheidene
personen schade is veroorzaakt, ieder van hen ten aanzien van de benadeelden die zelf geen fout hebben
begaan, zoals te dezen Roger Vandenharne, tot volledige schadevergoeding is gehouden;
Overwegende dat de grieven die aileen gericht zijn tegen de beslissing
dat Marc Vandenborne geen fout heeft
begaan die oorzaak is van het ongeval en de schade, geen invloed kunnen hebben op de ten laste van eiser
(2) Cass., 12 april1995, A.R. P.94.1430.F, nr.
199.

Overwegende dat eiser in appelconclusie aanvoerde dat het grootste
deel van de verantwoordelijkbeid voor
het ongeval ten laste van de bestuurder Marc Vandenborne diende te worden gelegd, wegens zijn overdreven
snelheid; dat meer bepaald deze bestuurder, door het kruispunt op te rijden aan een snelheid volgens eigen
zeggen van 80 km/uur, dit kruispunt
was opgereden zonder zijn snelheid te
hebben aangepast aan de omstandigheden en zonder dubbel voorzichtig te
zijn;
Overwegende dat de appelrechters
met de enkele reden : ''Vandenborne
verklaarde ongeveer 80 km/uur te hebben gereden. Er is geen bewijs of aanwijzing van een hogere snelheid. Ter
plaatse op de rechtlijnige en ruime singel is de maximumsnelheid bepaald op
90 km/uur (Verkeersbord C 43 juist
v66r het kruispunt)", deze conclusie
niet beantwoorden;
Dat de grieven in zoverre gegrond
zijn;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, uitspraak doende over de door de verweerder Marc Vandenborne tegen eiser
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ingestelde burgerlijke rechtsvordering, beslist dat eiser aileen en valledig voor het ongeval aansprakelijk is;
verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in drie vierde van
de kosten en de verweerder Marc Vandenborne in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Tongeren, zitting houdend in hager beroep.
Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. G. Fissette, Hasselt.
2 november 1999 -

2e kamer -
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elke stand van de strafrechtspleging,
vanaf het strafonderzoek tot de procedure in hager beroep, bijgestaan werd
door een talk teneinde hem toe te laten de
taal van zijn keuze aan te wenden, kan
niet voor het eerst voor het Hofworden
voorgedragen (1).

2° en 3° Artikel149 Grondwet legt aan de
rechter een formele motiveringsplicht op,
zelfs een onjuist of ongepast motief kan
aan de vormvereiste van dit grondwetsartikel voldoen (2).
4° Uit de bepalingen van art. 375, eerste en

tweede lid, Strafwetboek volgt dat de persoon op wie de strafbare daad wordt gesteld geacht wordt zijn toestemming niet
te hebben verleend wanneer een van de in
het tweede lid opgesomde voorwaarden
vervuld is, deze voorwaarden worden
noch beperkend, noch cumulatief opgesomd.
(YACHOU)

Nr. 581

ARREST

(A.R. P.98.1366.N)
2e KAMER- 2 november 1999

1o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- RECHT VAN VERDEDIGING
- MIDDEL AFGELEID UIT HET GEBREK AAN
BIJSTAND DOOR EEN TOLK- ONTVANKELIJKHEID.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 CART. 100
TOT EINDE) -ARTIKEL 149- MOTNERINGSVERPLICHTING- DRAAGWIJDTE.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - MOTIVERINGSVERPLICHTING - DRAAGWIJDTE.

4o AANRANDING VAN EERBAARHEID
EN VERKRACHTING- VERKRACHTING
- CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN- GEESTELIJK GEBREK VAN HET SLACHTOFFERTOEPASSING.

1o Het middel dat uitgaat van de misken-

ning van eisers recht van verdediging, wegens schending van de artikelen 31 van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken en 332 Wethoek van Strafuordering, daar hij niet in

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 oktober 1998 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie, verzoekschrift genoemd, waarvan een door de griffier
van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel geheel ervan uitgaat dat eisers recht van
verdediging, wegens schending van de
artikelen 31 van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken en 332 Wetboek van
Strafvordering, werd miskend daar hij
(1) Cass., 1 dec. 1978, A. C. 1978-79, p. 378.
(2) Cass., 3 jan. 1995, A.R. P.93.1560.N, nr. 3.
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niet in elke stand van de strafrechtspleging, vanaf het strafonderzoek tot de procedure in hoger
beroep, bijgestaan werd door een tolk
teneinde hem toe te laten de taal van
zijn keuze aan te wenden;
Overwegende dat eiser dit verweer
noch voor de eerste rechter noch voor
het hof van beroep heeft aangevoerd
en dit niet voor de eerste maal voor
het Hof kan doen;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel149 Grandwet aan de rechter een formele
motiveringsplicht oplegt;
Dat het middel, in zoverre het aanvoert dat het bestreden arrest niet regelmatig is gemotiveerd daar het niet
op adekwate wijze eisers conclusie beantwoordt, faalt naar recht vermits
zelfs een onjuist of ongepast motief
aan het vormvereiste van artikel 149
Grondwet kan voldoen;
Overwegende dat het middel, in zoverre het opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter of in zoverre dit het Hof verplicht tot een
onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat
krachtens artikel 375, eerste lid,
Strafwetboek, verkrachting elke daad
van seksuele penetratie is, van welke
aard en met welk middel ook, gepleegd
op een persoon die daar niet in toestemt; dat het tweede lid van dit artikel bepaalt dat toestemming er met
name niet is wanneer de daad opgedrongen is door middel van geweld,
dwang of list of mogelijk is gemaakt
door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van
het slachtoffer;
Dat uit deze bepalingen volgt dat de
persoon op wie de strafbare daad
wordt gesteld geacht wordt zijn toestemming niet te hebben verleend
wanneer een van de in het tweede lid
van voornoemd artikel opgesornde
voorwaarden vervuld is; dat, in strijd
met hetgeen het middel aanvoert, deze

Nr. 581

voorwaarden beperkend noch cumulatief worden opgesomd;
Overwegende dat de rechter, op
grond van de hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens, mits eerbiediging van het recht van verdediging, onaantastbaar oordeelt of de
daad opgedrongen werd door middel
van geweld, dwang of list of mogelijk
is gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of geestelijk gebrek van het slachtoffer;
Overwegende dat de appelrechters,
na te hebben vastgesteld dat eiser
op de dag der feiten geslachtsbetrekkingen heeft onderhouden met
verweerster en dat deze laatste een
persoon is die een geestelijk gebrek
vertoo:rit en daardoor bijzonder kwetsbaar is, op grond van de hen regelmatig overgelegde feitelijke gegevens die
zij op de pagina's 6, 7 en 8 van het bestreden arrest vermelden en waarover de partijen tegenspraak hebben
kunnen voeren, oordelen dat eiser
"misbruik heeft gemaakt van de door
hem gekende toestand van geestelijke zwakbegaafdheid van het uiterst
kwetsbaar slachtoffer en deze gemakkelijke rrooi bij verrassing en tegen
haar wi heeft aangerand"; dat zij zodoende het strijdige verweer van eiser verwerpen, hierdoor zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat Mr. Piet Ickx, advocaat bij de balie te Antwerpen, verklaart namens eiser afstand zonder berusting te doen;

~~.~--;-_--
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Om die redenen, verleent akte van
de afstand; verwerpt de voorziening
voor het overige; veroordeelt eiser in
de kosten.
2 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Ickx, Antwerpen.

Nr. 582
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2 november 1999

1° VREEMDELINGEN- VASTHOUDING IN
EEN AAN DE GRENS GELEGEN PLAATS ~ VERWIJDERING UIT HETLAND~ VERZET VAN DE
VREEMDELING TEGEN UITVOERING VAN VERWIJDERING ~ NIEUWE BESLISSING TOT VASTHOUDING- AARD- WETTELIJKHEID.

2° VREEMDELINGEN- VASTHOUDING IN
EEN AAN DE GRENS GELEGEN PLAATS ~ VERWIJDERING UIT HETLAND - VERZET VAN DE
VREEMDELING TEGEN UITVOERING VAN VERWIJDERING- NIEUWE BESLISSING TOT VASTHOUDING ~ GEVOLG.

1° en 2° Noch art. 74/5 Vreemdelingenwet, noch enige andere wetsbepaling staat
eraan in de weg dat, wanneer de uitvoering van de verwijdering van de recktens vastgehouden vreemdeling in een aan
de grens gelegen plaats omwille van zijn
wederrechtelijk verzet niet is gebeurd, een
nieuwe beslissing overeenkomstig artikel 74/5, § 1, Vreemdelingenwet wordt getroffen; deze nieuwe beslissing is geen in
art. 74/5, § 3, Vreemdelingenwet bedoelde
verlenging, doch vormt een autonome titel van vasthouding, waarvan de rechter, binnen de grenzen van het voor hem
gebrachte beroep, slechts het bestaan doch
niet de wettigheid vermag te onderzoeken en waardoor het cassatieberoep dat
betrekking heeft op een eerdere beslissing zijn bestaansreden verliest (1).
(1) Cass., 28 sept. 1999, A.R. P.99.1322.N (voltallige zitting).

(KONTOH)
ARREST

CAR. P.99.1373.N )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 september 1999 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op het namens eiser neergelegde verzoekschrift, waarvan een door
de gri:ffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest
is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. op 22 maart 1999, eiser bij zijn
aankomst op de luchthaven van Brussel Nationaal zich vluchteling verklaard heeft overeenkomstig artikel
50, eerste lid, Vreemdelingenwet;
2. de gemachtigde van de minister
van Binnenlandse Zaken op 23 maart
1999 ten aanzien van eiser een beslissing tot weigering van toegang tot het
grondgebied van het Rijk heeft genamen met terugdrijving uit het grondgebied, beslissing die, ingevolge het
hoogdringend beroep van eiser, door
het Hoger Commissariaat voor vluchtelingen en staatslozen bij beslissing
van 9 april 1999 werd bevestigd;
3. op 23 maart 1999 ten aanzien van
eiser de beslissing genomen werd, met
toe passing van artikel 7 4/5, § 1, 2o,
Vreemdelingenwet, hem in een dicht
bij de grens gelegen plaats vast te houden;
4. de beslissing tot vasthouding
werd verlengd bij beslissing van 11
mei 1999 van de afgevaardigde van de
minister van Binnenlandse Zaken;
5. op 12 juli 1999 de gemachtigde
van de minister van Binnenlandse Zaken ten aanzien van eiser een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats
heeft genomen op grond dat hij op 16
april en 12 juli 1999 geweigerd heeft
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het grondgebied van het Rijk te verlaten en zijn vasthouding aan hem te
wijten is;
6. eiser bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brugge op 19 augustus 1999 een beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van vasthouding van
12 juli 1999;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge bij beschikking van 24 augustus 1999 eisers verzoekschrift gegrond
heeft verklaard en zijn invrijheidstelling heeft bevolen;
Dat, op het hoger beroep van het
openbaar ministerie, de kamer van inbeschuldigingstelling bij het bestreden arrest de beroepen beschikking
wijzigt en eisers beroep ongegrond verklaart;
Overwegende dat de gemachtigde
van de minister van Binnenlandse Zaken op 6 september 1999 nogmaals
een beslissing tot vasthouding van eiser in een welbepaalde aan de grens
gelegen plaats heeft genomen op grond
dat hij op 16 april, 12 juli, 26 juli en 6
september geweigerd heeft het grondgebied van het Rijk te verlaten en zijn
vasthouding aan hem te wijten is;
Over de ontvankelijkheid van de
voorziening :
Overwegende dat luidens artikel
74/5, § 1, Vreemdelingenwet, in een bepaalde 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;
2o De vreemdeling die tracht het
Rijk binnen te komen zonder aan de
voorwaarden, gesteld door artikel 2, te
voldoen, die zich vluchteling verklaart
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en aan de grens vraagt als dusdanig
erkend te worden;
Dat paragraaf 3 van voornoemd artikel bepaalt : "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, een 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 1 o, wanneer zij
worden voortgezet met de vereiste
zorgvuldigheid en de effectieve verwijdering van deze laatste binnen een
redelijke termijn nog steeds mogelijk is.
N a een verlenging kan de in het vorige lid bedoelde beslissing enkel door
de minister genomen worden. De totale duur van vasthouding mag nooit
vijf maanden te hoven gaan. In de gevallen waarin het 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
het 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
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beslissing overeenkomstig artikel 74/5,
§ 1, Vreemdelingenwet wordt getroffen (2);
Dat deze nieuwe 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 nieuwe beslissing die
genom en werd na de beslissing waartegen de vreemdeling het bij artikel 71
Vreemdelingenwet bepaalde beroep
heeft ingesteld, vermag te onderzoeken en de rechtspleging door deze
nieuwe beslissing haar bestaansreden
verliest;
Dat eisers recht om, overeenkomstig artikel5.4 Verdrag Rechten van
de Mens, voorziening te vragen bij de
rechter opdat deze op korte termijn
over de wettigheid van zijn gevangenhouding zou beslissen en zijn invrijheidstelling zou bevelen indien de gevangenhouding onrechtmatig is, wordt
gewaarborgd door zijn recht om tegen de nieuwe beslissing het in artikel 71 Vreemdelingenwet bepaalde beroep in te stellen;
Dat ten gevolge van de beslissing
van de gemachtigde van de minister
van Binnenlandse Zaken van 6 september 1999 het cassatieberoep dat betrekking heeft op de beslissing van 12
juli 1999 geen bestaansreden heeft;
Om die redenen, ongeacht de middelen die geen betrekking hebben op
de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Ver(2) Het arrest bevat een materiele vergissing, die even we! zonder invloed is op de regelmatigheid van de bes!issing: het artikel 74/5,
derde lid, van de Vreemdelingenwet werd gewijzigd door artikel 2, tweede lid, van de wet van 29
april1999, waardoor de totale duur van de vasthanding thans niet meer dan vijfmaanden mag
bedragen.
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slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. W. De Gendt,
Brugge.
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2e KAMER - 3 november 1999

1o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- GETUIGENIS - GEBREK IN DE PROCEDURE - VERNIETIGD ONDERZOEK- BEKLAAGDE - GEBRUIK.

2° BEWIJS- STRAFZAKEN- GETUIGENGEBREK IN DE RECHTSPLEGING- VERNIETIGD ONDERZOEK- RECHT VAN VERDEDIGING
- BEKLAAGDE - GEBRUIK VAN DE GETUIGENIS - GEVOLG.

1 o en 2° De strafrechter miskent het alge-

meen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging, wanneer hij de beklaagde het
recht ontzegt om gebruik te maken van de
inhoud van een getuigenis, die afgenomen werd in de loop van een onderzoek
dat wegens een gebrek in de procedure is
vernietigd, en die hij, tot staving van zijn
verdediging, wilde aanvoeren (1). (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
(1) Te dezen had het hofvan beroep de beklaagde het recht ontzegd om gebruik te rnaken van een voor hem gunstige getuigenis, afgelegd tijdens een terechtzitting met gesloten
deuren, op grand dat die beslotenheid onregelmatig was, want vervat in een bes!issing die aileen door de voorzitter van het rechtsco!lege en
niet door zijn assessoren was ondertekend.
Zie C. DE VALKENEER, "De l'illegalite commise par
un tiers dans !'administration de Ia preuve", opm.
sub Cass., 17 april1991, Rev. dr. pen., 1992, p.
109. "La publicite des debats judiciaires realise
Ia transparence du service public de Ia justice en
soustrayant le justitiable a l'arbitraire d'une justice secrete (... ) Ainsi con9ue, Ia pub!icite n'est pas
une fin en soi, mais un moyen en vue d'atteindre
le but de !'article 6, § 1 (de Ia Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes
fondamentales)." (J. VELU en R. ERGEC, V "Convention europeenne des droits de l'homme",
R.PD.B., Campi., d. VII, 1990, p. 302, nr. 501). De
terechtzitting wordt in het openbaar belang met
gesloten deuren gehouden, waardoor de waarborgen, die de openbaarheid van het debat aan de
0
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(VAN MEUTER T. PIED FORT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0295.F )

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1999 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel : schending van artikell49 van de gecoiirdineerde Grondwet
~iskenning van het algemeen rechtsbe:
gmsel van het recht van verdediging alsook schending van artikel6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 novembe! 1950 en goedgekeurd bij de wet van
13 me1 1955, alsook, voor zover nodig van
de artikelen 148 van de Grondwet, uis en
190 van het Wetboek van Strafvordering en
373 en volgende van het Straf\.vetboek,
doordat het bestreden arrest na het beroepen vm;mis te hebben verni~tigd, beide
telas~leggmgen van verkrachting en aanrandmg van de eerbaarheid tegen eiser bewezen verklaart en hem veroordeelt tot 30
maanden gevangenisstraf, met een uitstel van vijfjaar voor het gedeelte dat de
duur van de voorlopige hechtenis te boven gaat, eiser gedurende vijf jaar ontzet
van de in artikel31, 1°, 3°, 4° en 5°, van het
Straf\.vetboek opgesomde rechten en hem
veroordeelt tot betaling van een bijdrage
van 10 frank aan het bijzonder Fonds tot
hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, alsook tot betaling van een vergoeding van 1.000 frank voor de gerechtskosten en hem tevens veroordeelt in de
kosten van beide instanties, begroot op het
totaalbedrag van 44.547 frank, en door~~t het.bestreden arrest eiser op burgerhJk geb1ed veroordeelt tot betaling aan de
burgerlijke partij van een frank morele
schadevergoeding, en hem in voorkomend
geval verwijst in de kosten van beide instanties, op grond, met name: "dat de
beklaagde biedt, aangetast worden. (Cass., 29 okt.
1973, A. C., P: 245). Dit arrest sluit aan bij de
rechtspraak die de beklaagde toelaat om voor zijn
verdediging gebruik te maken van documenten
die, in beginsel, door het beroepsgeheim beschermd zi~n. Zie Cass., 6 april 1982, A.R. 7213,
nr. 474; 18Jan. 1984,A.R. 2921, nr. 260; Cass., 12
nov. 1997, A.R. P.97.0682.F, nr. 468.

Nr. 583

openbaarheid van de terechtzittingen gewaarborgd wordt door artikel 148 van de
Grondwet; dat, krachtens de artikelen 153
en 190 van het Wetboek van Strafvordering, de behandeling ter terechtzitting, op
str~ffe van niet_igheid, in het openbaar geschledt; dat mt de aan het Hofvoorgel~g~e stukken blijkt dat de behandeling ter
z1ttmg van de rechtbank meer bepaald is
geschied op op 22 mei 1997, en dat de getuige V.P. op die zitting met gesloten deuren is gehoord, hoewel de door dat rechtscollege op dezelfde dag genomen beslissing
om de terechtzitting met gesloten deuren te
houden, aileen is ondertekend door de voorzitter, en niet door de assessoren waaruit
de kamer was samengesteld; dat de zaak is
b~handeld zo;n~er dat een regelmatig vonms dat de slmtmg der deuren beveelt, is gewezen, zodat moet worden vastgesteld dat
de behandeling van de zaak voor de rechtbank ni~ti~ is en dat niet alleen de op die
tere.chtz1ttmg onder eed ~fgenomen getuigems, maar ook het vonms dat gegrond is
op het ter zitting gedane onderzoek door die
nietigheid is aangetast; dat (eiser) teverge~fs de gevolgen van die nietigheid bet:vlst, op grond dat hij zich op die, zijns inZlens, voor hem gunstige getuigenis kan
beroepen; dat het hofvaststelt dat het, op
zijn terechtzitting van 4 december 1998,
V.P. op t~genspraak heeft gehoord; dat de
omstand1gheid alleen dat die getuige door
h~t h?f niet onder eed is gehoord, omdat zij
z1ch 1~tussen bu~gerlijke partij had gesteld, m tegenstelling tot wat in eerste aanleg het geval was, te dezen niet ter zake
dienend is, aangezien de beklaagde voor het
hof alle vragen die hij no dig oordeelde in
alle vrijheid aan de burgerlijke partij h~eft
kUIDlen stellen en, vervolgens, in zijn pleidooi. kritiek heeft kunnen oefenen op de
vers1e van de burgerlijke partij; dat, daarenboven, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, de bodemrechter de
waarde .van de door de getuigen afgelegde
verklarmgen op onaantastbare wijze beoordeelt in feite, mits hij de bewoordingen erv~ niet miskent, onverschillig of die
verklarmgen -~ dan niet onder eed zijn afgelegd; dat bljgevolg geen enkele miskenn~n~ va~ het recht van verdediging uit die
metlghe1d kan voortvloeien· dat de telastleggingen A en B bewezen zijn voor het hof:
dat het slachtoffer immers voor het hof ee~
bewogen, maar rustig en sereen relaas van
de feiten heeft gegeven, waarbij zij vermeed de~ails te verzinnen die zij zich niet
kon hennneren, maar waarbij zij haar
beschuldigingen, zoals ze door de opsporingsambtenaren waren opgetekend, over het
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geheel genomen, bevestigde; dat, als de
door de burgerlijke partij afgelegde verklaring een perfecte kopie was geweest van
haar eerste, door de rijkswacht opgenomen verklaring, met de bedoeling elke tegenstrijdigheid te vermijden, zij daardoor
zou hebben aangetoond dat ze doelbewust
confabuleerde, wat niet het geval was; dat,
overigens, de door de beklaagde ter zitting afgelegde verklaringen omtrent de redenen waarom het slachtoffer leugenachtige beschuldigingen tegen hem heeft
afgelegd, volstrekt onwaarschijnlijk zijn"
(arrest, p. 3-4);

terwijl de beklaagde in zijn schriftelijke (blz. 2-3) en mondelinge conclusies betoogt "dat het vaststaat dat het uit het debat te weren stuk (eisers) verdediging ten
goede kwam; dat zo het hof er geen acht
meer op kan slaan, het aan (eiser), beklaagde, vrij staat dat stuk aan te voeren
teneinde het vermoeden van onschuld dat
hij geniet te doen zegevieren"; eiser, uit de
door V.P. voor de eerste rechters op 22 mei
1997 onder eed afgelegde getuigenis meer
bepaald afleidde "dat de betrokkene meer
dan eens verklaringen heeft afgelegd die in
strijd waren met die welke zij tijdens het
onderzoek had afgelegd; dat zij aldus preciseert dat Maria, de vriendin van (eiser),
niet in haar woning was toen klaagster met
de beklaagde het huis binnenkwam, maar
teruggekomen was op het ogenblik dat
klaagster wegging, welk feit van kapitaal
belang was voor de litigieuze verkrachting; dat de rechtbank de betrokkene erop
had gewezen dat haar verklaring in strijd
was met haar oorspronkelijke, op 30 juli
1995 voor de rijkswacht afgelegde verklaring, en haar laatstgenoemde verklaring opnieuw had voorgelezen; dat aldus vaststaat dat klaagster uitsluitend de door haar
ter zitting afgelegde verklaring heeft bevestigd, nl. dat Maria teruggekomen was op
het ogenblik dat zij uit het pand van de beklaagde was gerend, maar dat zij er niet
was op het ogenblik van haar aankomst;
dat het onderzoek van die getuigenis nog
heel wat andere tegenstrijdige elementen
aan het licht brengt, zoals, onder meer, met
betrekking tot de vraag of klaagster al dan
niet tegenstand heeft geboden, de vraag
welke kledij zij droeg en de staat ervan, het
ogenblik waarop haar slagen werden toegediend, alsook met betrekking tot de uitleg die zij haar ouders al dan niet gegeven heeft ... ; dat het beroepen vonnis, na
een grondig onderzoek van de in het strafdossier vermelde gegevens, bovendien, om
eiser vrij te spreken van de hem ten laste
gelegde feiten, zich gebaseerd heeft op de
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getuigenis die klaagster op de terechtzitting van 22 mei 1997 had afgelegd, en op
de tegenstrijdigheid tussen die getuigenis en de vroegere verklaringen van de betrokkene; dat, ook al oordeelde het hof het
nodig om, na voornoemd proces-verbaal te
hebben geweerd, klaagster opnieuw te horen, die nieuwe getuigenis niet meer onder eed kon worden afgelegd, aangezien de
betrokkene zich burgerlijke partij had gesteld; dat haar getuigenis aileen nog kon
dienen als een gewone inlichting"; eiser zijn
verweer uitdrukkelijk grondde op de getuigenis die V.P. voor de eerste rechters onder eed had afgelegd, en, in het bijzonder, op de tegenstrijdigheden ervan; de
appelrechters hebben beslist, enerzijds, dat
die met gesloten deuren afgenomen getuigenis nietig was, aangezien de zaak is behandeld zonder dat de sluiting der deuren regelmatig was bevolen, en, anderzijds,
dat eiser geen enkel argument of verweermiddel kon afleiden uit die getuigenis, de
inhoud of de tegenstrijdigheden ervan; de
appelrechters, daarenboven, in hun antwoord op een van eisers verweermiddelen, eraan toevoegden dat het niet ter zake
deed dat V.P. niet meer onder eed kon worden gehoord, aangezien het verhoor naar
hun mening dezelfde waarde had, ongeacht of de eed al dan niet was afgelegd; het
bestreden arrest uitsluitend gegrond is op
de verklaring die V.P. op 4 december 1998
voor de appelrechters bij wijze van een gewone inlichting heeft afgelegd- overigens zonder de inhoud ervan in het zittingblad over te nemen; dat zij die staven
met een algemene verwijzing naar een geneeskundig deskundigenonderzoek dat op
6 oktober 1995, d.i. een jaar na de feiten,
uitgevoerd werd; de appelrechters evenwei niet antwoorden op eisers verweermiddel, in zoverre dat middel gegrond is op
V.P.'s getuigenis voor de eerste rechters, ofschoon zij daarop dienden te antwoorden;
de beklaagde immers zijn onschuld zelfs
met onwettige bewijsmiddelen- quod non
te dezen- mag bewijzen en dat, a fortiori, mag doen aan de hand van stukken
die uit het debat zijn geweerd wegens een
onregelmatigheid in de rechtspleging - ook
al heeft ze overigens niets te maken met die
akte op zich; het hier gaat om een toepassing van het beginsel van het recht van verdediging, van de waarborg van een eerlijk proces, van het vermoeden van
onschuld en van de regels inzake het bewijs in strafzaken; het arrest bijgevolg, nu
het niet antwoordt op voornoemd verweermiddel van eiser, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
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149 van de gecoordineerde Grondwet); het
arrest, zo het de beklaagde het recht wil
ontzeggen om zich te beroepen op een getuigenis, op de enige grond dat deze deel
uitmaakte van een onderzoek dat nietig
was omdat de sluiting der deuren niet op
regelmatige wijze was bevolen, de regels inzake het bewijs in strafzaken, alsook het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging miskent, en artikel 6 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 schendt, alsook, voor zover nodig, de artikelen 148 van de Grondwet, 153
en 190 van het Wetboek van Strafvordering en 373 en volgende van het Strafwetboek schendt; het daarenboven het vermoeden van onschuld miskent;
Overwegende dat het arrest, door de
beklaagde het recht te ontzeggen gebruik te maken van de inhoud van een
getuigenis, die afgenomen werd in de
loop van een onderzoek dat wegens
een gebrek in de procedure is vernietigd, en die hij, tot staving van zijn
verdediging, wil aanvoeren, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging miskent;
Dat het middel in zoverre gegrond
1s;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering, de vernietiging meebrengt van de
beslissing op de tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, die voortvloeit uit de eerstgenoemde beslissing en waartegen eiser regelmatig
cassatieberoep heeft ingesteld;

Nr. 584

clusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.

Nr. 584
2• KAMER- 3 november 1999
VOORLOPIGE HECHTENIS -BEVEL TOT
AANHOUDING- VOORAFGAAND VERHOOR VAN

DE VERDACHTE- MEDEDELING AAN DEVERDACHTE - BEGRIP.

De onderzoeksrechter neemt de bij art. 16,
§ 2, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis voorgeschreven vormvereisten in acht,
wanneer hij de verdachte meedeelt dat de
procureur des Konings tegen hem een bevel tot aanhouding heeft gevorderd en
hem ondervraagt over het geheel van de
omstandigheden die een bevel tot aanhouding kunnen wettigen, en hem aldus de mogelijkheid geeft om aanvullende inlichtingen te verstrekken m.b.t. de
feiten en tot zijn persoonlijke situatie (1).
(Art. 16, § 2, tweede lid, Wet Voorlopige

Hechtenis.)

(VRELLA)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1462.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Luik.

Over het eerste middel:
Overwegende dat het v66r de uitvaardiging van het aanhoudingsbevel afgenomen verhoor, naast verscheidene inlichtingen, tevens de vermelding draagt : "Wij delen u mee dat
mevrouw de procureur des Konings tegen u een aanhoudingsbevel wegens

3 november 1999 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende con-

(1) Zie Cass., 18 dec. 1991, A.R. 9569, nr. 214;
Cass., 30 aprill997, A.R. P.97.056l.F, nr. 211.

Nr. 585

moord vordert"; dat eiser verklaard
heeft daarvan akte te nemen;
Overwegende dat eiser, bij zijn ondervraging over het geheel van de omstandigheden die een aanhoudingsbevel konden wettigen, de mogelijkheid
heeft gekregen om aanvullende inlichtingen te verstrekken, niet aileen met
betrekking tot de feiten, maar ook met
betrekking tot zijn persoonlijke toestand; dat het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling bijgevolg,
zonder de bewijskracht van het procesverbaal van dat verhoor te miskennen en zonder het recht van verdediging te miskennen, vermocht te
beslissen dat het vormvereiste, voorgeschreven bij artikel16, § 2, tweede
lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, in
acht genomen was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
3 november 1999 - 2 6 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie va:ft de h. Spreutels, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. D. Bosquet,
Brussel.

Nr. 585
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3 november 1999

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -

BE·
VEL TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID GESTELDE VERDACHTE - NIEUW BEVEL TOT
AANHOUDING- NIEUWE EN ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN- ONDERZOEKSGERECHTHANDHAVING VAN DE HECHTENIS - VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID- VERWIJZINGEN NAAR DE VROEGERE BESLISSINGEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- IN VRIJHEID GELATEN OF IN VRIJHEID GESTELDE VERDACHTE - NIEUW BE·
VEL TOT AANHOUDING NIEUWE EN
ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN- ONDERZOEKSGERECHT- VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID

- VERWIJZINGEN NAAR DE VROEGERE BESLISSINGEN.

1o en 2° Wanneer nieuwe en ernstige om-

standigheden de uitvaardiging van een
bevel tot aanhouding tegen een in vrijheid gestelde verdachte noodzakelijk rnaken, zijn de onderzoeksgerechten niet ontslagen van de verplichting om daarenboven na te gaan of er grand bestaat om
de voorlopige hechtenis te handhaven, inzonderheid, door te verwijzen naar hun
vroegere beslissingen m.b.t. de gegevens
die, gelet op de nieuwe aanwijzingen van
schuld van de verdachte, de volstrekte
noodzakelijkheid van zijn hechtenis op het
ogenblik van hun beslissing wettigen (1).
(Artt. 16, § 1, 21, § 4, 28, § 1, en 30, §§ 1
en 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(CIKU)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1481.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het derde middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 28 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, een
aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd tegen een in vrijheid gestelde
verdachte, indien nieuwe en ernstige
omstandigheden die maatregel noodzakelijk maken;
Overwegende dat die omstandigheden de onderzoeksgerechten niet ontslaan van de verplichting om daarenboven na te gaan of er, overeenkomstig
artikel16, § 1, van voornoemde wet,
grond bestaat tot handhaving van de
voorlopige hechtenis;
Overwegende dat het arrest, na melding te hebben gemaakt van de
(1) Zie Cass., 15 maart 1995, A.R. P.95.0293.F,
nr. 151; Cass., 4 juni 1996, A.R. P.96.0707.N; nr.
211; Cass., 3 nov. 1999, A.R. P.99.1500.F, infra.
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nieuwe, tegen eiser verzamelde aanwijzingen van eisers schuld, erop wijst
"dat die gegevens nieuwe en ernstige
omstandigheden zijn die, gelet op de
gegevens uit de arresten die de kamer van inbeschuldigingstelling op 3
maart 1999, 23 april 1999, 21 mei
1999 en 25 juni 1999 gewezen heeft,
de handhaving van de hechtenis van
de verdachte volstrekt noodzakelijk
maken voor de openbare veiligheid";
Overwegende dat de appelrechters,
door die overwegingen, uit de in eisers zaak v66r zijn invrijheidstelling
gewezen arresten de omstandigheden niet afleiden die de uitvaardiging van een nieuw aanhoudingsbevel tegen hem wettigen overeenkomstig artikel 28 van de wet van 20 juli
1990; dat zij naar hun vroegere arresten aileen verwijzen voor de gegevens
die, gelet op de nieuwe, aan het licht
gekomen aanwijzingen van eisers
schuld, de volstrekte noodzakelijkheid van zijn voorlopige hechtenis op
het ogenblik van hun beslissing wettigden; dat de appelrechters hun beslissing aldus naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

3 november 1999 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Ghislaill, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. D.
Spreutels, Brussel.

Nr. 586

2o VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID GESTELDE VERDACHTE - NIEUW BEVEL TOT
AANHOUDING- NIEUWE EN ERNSTIGE OM·
STANDIGHEDEN- ONDERZOEKSGERECHTVOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID- VERWIJZING NAAR DE VROEGERE BESLISSINGEN.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- INVRIJHEID GESTELDE VERDACHTE
- NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING- NIEUWE
EN ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN ONDERZOEKSGERECHT- VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID - VERWIJZING NAAR DE VROEGERE BESLISSINGEN.

1o Onder "nieuwe en ernstige omstandig-

heden" die de uitvaardiging van een
nieuw bevel tot aanhouding tegen een in
vrijheid gelaten verdachte noodzakelijk
maken, dienen de omstandigheden te worden verstaan die na de invrijheidstelling van de verdachte ofwel zijn ontstaan,
ofwel aan het licht zijn gekomen (1); die
omstandigheden kunnen bestaan in het
vinden van nieuwe aanwijzingen van
schuld (2). (Art. 28, § 1, Wet Voorlopige
Hechtenis.)
2° en 3° De onderzoeksgerechten kunnen
wettig beslissen dat de nieuwe en ernstige omstandigheden die de uitvaardiging van een nieuw bevel tot aanhouding tegen een in vrijheid gestelde
verdachte noodzakelijk maken, gelet op de
in hun vroegere beslissingen vermelde gegevens, de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk rnaken voor de openbare veiligheid (3). (Artt.
16, § 1, 21, § 4, 28, § 1, en 30, §§ 1 en 4,
Wet Voorlopige Hechtenis.)
(DE DIOS RODRIGUEZ)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1500.F)

Nr. 586

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;

28 KAMER - 3 november 1999

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -

BE·
VEL TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID GESTELDE VERDACHTE - NIEUW BEVEL TOT
AANHOUDING- NIEUWE EN ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN- BEGRIP.

(1) Cass., 9 okt. 1997, AR. P.97.1239.N, nr. 393.
(2) Cass., 24 juli 1986, A.R. 5221, nr. 690.
(3) Zie Cass., 3 nov. 1999,A.R. P.99.1481.F, supra.
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Overwegende dat, krachtens, krachtens artikel28, § 1, van de wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis, de onderzoeksrechter in
elke stand van de zaak een bevel tot
aanhouding kan uitvaardigen tegen
een in vrijheid gestelde verdachte, inzonderheid wanneer nieuwe en ernstige omstandigheden die maatregel
noodzakelijk maken; dat het bevel, in
dat geval, de nieuwe en ernstige omstandigheden vermeldt die de aanhouding wettigen; dat nieuwe omstandigheden die zijn welke pas na de
invrijheidstelling van de verdachte ofwei zijn ontstaan, ofWel aan het Iicht
zijn gekomen; dat die omstandigheden kunnen bestaan in het vinden van
nieuwe ernstige aanwijzingen van
schuld;
Overwegende dat de appelrechters,
op grand van een feitelijke beoordeling, beslissen "dat de nieuwe gegevens, die blijken uit de processenverbaal, welke zijn opgemaakt na de
door de kamer van inbeschuldigingstelling in haar arrest van 23 juli 1999
bevolen invrijheidstelling (. .. ),door de
raadkamer - terecht - zijn aangemerkt als nieuwe en ernstige omstandigheden die de uitvaardiging van het
nieuwe aanhoudingsbevel wettigen";
dat het nieuwe aanhoudingsbevel, met
toepassing van de artikelen 16, §§ 1 en
5, en 28, § 1, 2°, van voornoemde wet,
tegen eiser op 20 september 1999 is
uitgevaardigd wegens medeplichtigheid aan moord;
Dat het arrest, na die gegevens, met
name het bestaan van nieuwe aanwijzigingen, te hebben vermeld, hieraan toevoegt "dat die gegevens nieuwe
en ernstige omstandigheden zijn die,
gelet op de gegevens uit de arresten
die de kamer van inbeschuldigingstelling op 18 maart 1999, 21 mei 1999 en
25 juni 1999 heeft gewezen, de handhaving van de hechtenis (van eiser)
volstrekt noodzakelijk maken voor de
openbare veiligheid (. .. ); dat de aanwijzingen van (eisers) medeplichtigheid aan de feiten van de zaak bevestigd worden door de nieuwe gegevens
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die na het door de kamer van inbeschuldigingstelling van het hofvan beroep op 23 juli 1999 gewezen arrest
aan het Iicht zijn gekomen";
Overwegende dat het arrest, aldus,
voornoemd artikel 28, § 1, 2°, niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe 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.
3 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.

Nr. 587
1e KAMER- 4 november 1999

VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- VERGOEDINGSVERPLICHTING- MATERIELE SCHADE- VOORWAARDEN.

De verplichting van het motorwaarborgfonds de stoffelijke schade van de eigenaar of bestuurder van het voertuig dat
het ongeval heeft veroorzaakt te vergoeden hangt niet afvan de enkele omstandigheid dat zich een toevallig feit heeft
voorgedaan waardoor de laatstgenoemde
bestuurder vrijuit gaat, maar bovendien is vereist dat de bedoelde stoffelijke schade waarvan de vergoeding wordt
gevorderd om reden van dat "toevallig
feit" door geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming gedekt wordt (1). (Art.
(1) Zie : Cass., 18 nov. 1987, A.R. 5892, nr. 164;
25 juni 1992, A.R. 9370, nr. 565.
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50, § 1, eerste lid, 2°, en tweede lid,
Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975;
artt. 17, § 1 en 19, § 1, K.B. 16 dec. 1981
(2)
(GEMEENSCHAPPELLJK MOTORWAARBORGFONDS
T. CORNETTE)
ARREST

(A.R. C.97.0069.N )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 50,§ 1, eerste lid, 2°, en tweede lid, van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen - v66r haar
wijziging bij koninklijke besluiten van 8 januari 1993 en 12 augustus 1994 - 17 en
19, § 1, van het koninklijk besluit van 16
december 1981- v66r hun vervanging bij
de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 6 mei 1991- houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975,
doordat het hof van beroep eiser veroordeelt, mede door bevestiging van het vonnis a quo, jegens verweerder, tot betaling
van een hoofdsom van 102.500 frank, te
vermeerderen met de vergoedende intrest vanaf 28 september 1988 en de gerechtelijke intrest vanaf 9 augustus 1989,
de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg begroot op 11.100 frank en de
rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep
begroot op 15.200 frank, op o.m. volgende
gronden:
"6. Aansprakelijkheid voor het ongeval.
6.1. Gosseye Raphael reed met zijn personenwagen op de Brugse Baan in de richting Brugge. Hij reed het voertuig aan van
Cornette Raphael dat komend van de
rechts gezien zijn rijrichting gelegen Rijksweg 377 al slippend op de Brugse Baan terechtkwam. Volgens de verklaring van Go(2) Art. 50, § 1, eerste lid, 2°, en tweede lid, wet
9 juli 1975 v66r haar wijziging bij K.B. van 8 jan.
1993 en 12 aug. 1994; artt. 17 en 19, § 1, K.B. 16
dec. 1981 v66r hun vervanging bij de artikelen 4
en 5 K.B. 6 mei 1991 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 wet
9 juli 1975.
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sseye gebeurde dit toen hij zich op slechts
10 m van het kruispunt bevond waardoor
hij het voertuig van Cornette niet meer kon
ontwijken. Er zijn ter zake geen elementen om te twijfelen aan de waarachtigheid van de verklaring van Gosseye Raphael. De partijen roepen daartoe ook geen
argumenten in. Tegen Gdsseye Raphael is
aldus geen fout in causaal verband met het
ongeval bewezen, temeer nu de Brugse
Baan een voorrangsbaan is aangeduid door
het verkeersteken B 9 en temeer ook nu
geen overdreven en/of onaangepaste snelheid tegen Gosseye Raphael bewezen is.
6.2. Cornette Raphael verklaarde dat hij
het kruispunt naderde aan een snelheid
van 40 km uur, dat hij afremde om te stoppen voor het kruispunt en dat de banden
van zijn auto doorslipten precies op de witte
driehoek die op het wegdek is geschilderd
juist voor de aansluiting met de Brugse
Baan.
( ... )

De verbalisanten hebben vastgesteld dat
op het kruispunt Vijwege zelf en over een
afstand van 30 m in de Rijksweg 377 er
zich een fijne laag olie bevindt op het asfalt die de plaats bijzonder gevaarlijk
maakt voor de weggebruikers (zie pag. 2 PV
nr. 200425 dd. 28.9.1988). Er mag in de
concrete omstandigheden aldus aangenomen worden dat, zoals Cornette Raphael
thans voorhoudt zijn voertuig is geslipt ingevolge een olievlek op het wegdek. Het
GMWF betwist dit ten onrechte voorhoudend dat het voertuig van Cornette Raphael niet of niet volledig door de olielaag zou zijn gereden en niet op de olielaag
zou zijn geslipt. Het GMWF gaat immers
in zijn redeneringen volledig voorbij aan de
genoemde vaststellingen van de verbalisanten waaruit blijkt dat in tegenstrijd met
wat op de situatieschets is aangegeven de
olievlek niet eindigde juist voor de witte
driehoek gezien de rijrichting van Cornette Raphael. Nude olielaag verder zeer
fijn was mag aangenomen worden dat zij
voor bestuurders niet voldoende zichtbaar was om daarop tijdig te reageren. Zoals de eerste rechter oordeelt het hof dan
ook dat de aanrijding ten aanzien van Cornette Raphael het gevolg is van overmacht
en dat tegen hem geen fout in causaal verband met het ongeval is bewezen (... ).
7. omvang van de vergoedingsplicht van
hetGMWF.
Zoals gezegd stelt het GMWF dat zij enkel tot vergoeding van lichamelijke schade
gehouden is omdat het ongeval niet te wijten is aan een toevallig feit maar aan de
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fout van een onbekend gebleven bestuurder, ten onrechte. Ret toevallig feit moet
immers beoordeeld worden aan de zijde van
de bestuurder die het ongeval veroorzaakt
heeft. Ret door de wet bedoelde toevallig
feit is de omstandigheid of gebeurtenis die
voor de bestuurder van het voertuig dat het
ongeval veroorzaakt overmacht uitmaken zodat zij hem niet kunnen worden aangerekend. Die omstandigheid of gebeurtenis hoeft niet noodzakelijk onafhankelijk
van elke mensenwil te zijn ontstaan. Ret
doet er daarbij niet toe dat de gebeurtenis eventueel te wijten is aan een menselijke fout inzonderheid de fout van een onbekend gebleven bestuurder. Ret GMWF is
aldus gehouden ook de materiele schade te
vergoeden op grand van art. 50 par.1.2° van
de wet van 9 juli 1975.
(... )

8.2. De eerste rechter heeft oordeelkundig beslist over de vordering van Cornette
Raphael die ook op heden geen BTW attest overlegt",

terwijl krachtens de bepalingen van de
artikelen 50, § 1, eerste lid, 1o en tweede
lid, van de wet van 9 juli 1975, in voormelde versie, 17 en 19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981,
eveneens in voormelde versie, eiser aileen de stoffelijke schade dient te vergoeden van de eigenaar ofbestuurder van het
motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt, wanneer geen erkende verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding om
reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van dat voertuig vrijuit gaat; hieruit volgt dat de vergoedingsverplichting van
eiser niet afhangt van de enkele omstandigheid dat zich een toevallig feit heeft
voorgedaan waardoor laatstgenoemde bestuurder vrijuit gaat, maar bovendien vereist is dat bedoelde stoffelijke schade, waarvan vergoeding wordt gevorderd, "om
reden" van dat toevallig feit door geen enkele erkende verzekeringsonderneming gedekt wordt; de vervulling van deze laatste voorwaarde te dezen evenwel niet blijkt
uit het aangevochten arrest, aangezien, indien het hofvan beroep, in plaats van verweerder vrijuit te laten gaan voor het ongeval, hem hiervoor aansprakelijk zou
hebben gesteld, geen enkele erkende
verzekeringsonderneming verplicht zou zijn
geweest tot vergoeding van de schade die
door zijn fout aan zijn eigen voertuig is toegebracht,
zodat het hofvan beroep, door eiser niettemin tot die vergoeding te veroordelen je-
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gens verweerder, alle in het middel aangeduide wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel17, § 2, van het koninklijk besluit
van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de
artikelen 49 en 50 van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, zoals te
dezen van toepassing, het Motorwaarborgfonds in afWijking van het bepaalde in artikel 17, § 1, tot vergoeding gehouden is van de eigenaar van
het motorvoertuig dat de schade heeft
veroorzaakt, wanneer geen erkende
verzekeringsonderneming verplicht is
tot vergoeding om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van
het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat;
Overwegende dat, krachtens artikel 19, § 1, van dit koninklijk besluit,
zoals te dezen van toepassing, het
Fonds ook de materiele schade die
door een motorrijtuig is veroorzaakt
vergoedt in het geval bedoeld in artikel 50, § 1, 2o, van de wet van 9 juli
1975, namelijk wanneer geen enkele
toegelaten verzekeringsonderneming
tot die vergoeding verplicht is om reden van een toevallig feit waardoor de
bestuurder van het voertuig dat het
ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de aanrijding ten aanzien van
verweerder die het ongeval heeft veroorzaakt het gevolg is van overmacht,
namelijk een niet op te merken olievlek op de rijbaan, waardoor verweerders voertuig geslipt is; dat het arrest oordeelt dat eiser tot vergoeding
gehouden is van de materiele schade
van verweerder louter op grond dat er
voor verweerder overmacht hestand;
Dat het arrest, zonder vast te stellen dat omwille van dat toevallig feit
geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot de vergoeding van de
stoffelijke schade van verweerder verplicht is, zijn beslissing dat eiser
tot vergoeding van de stoffelijke
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schade van verweerder gehouden is,
niet naar recht verantwoordt en de
aangewezen wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt tot het betalen van schadevergoeding aan verweerder en ten
aanzien van huidige partijen 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 Antwerpen.
4 november 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en Kirkpatrick.

Nr. 588
1e KAMER - 4 november 1999

1o INTERNATIONALE VERDRAGENVERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET
KIND- VERDRAGSREGELS- BELANG VAN HET
KIND - AFSTAMMING - BIOLOGISCHE AFSTAMMING - NATIONAAL RECHTELIJKE
REGELS - UITWERKING- DRAAGWIJDTE GEVOLG.

2° AFSTAMMING- BIOLOGISCHE AFSTAMMING- VASTSTELLING- NATIONAAL RECHTELIJKE REGELS- BELANG VAN HET KINDVERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND
VERDRAGSREGELS UITWERKING DRAAGWIJDTE - GEVOLG.

3° AFSTAMMING- ERKENNING VAN VADERSCHAP- BIOLOGISCHE AFSTAMMINGBEWIJS BELANG VAN RET KIND OPPORTUNITEITSCONTROLE - NATIONAAL
RECHT- VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN
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HET KIND - VERDRAGSREGELS - UITWERKING- DRAAGWIJDTE- GEVOLG.

1° en 2° De bepalingen van de artikelen 3.1
en 3.2 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind,
oak al kunnen zij nuttig zijn bij de interpretatie van teksten, zijn op zichzelf
niet voldoende nauwkeurig en volledig om
directe werking te hebben, omdat zij verscheidene mogelijkheden aan de Staat [aten om aan de vereisten van het belang
van het kind te voldoen; zij kunnen niet
gelden als bran van subjectieve rechten en
van verplichtingen voor particulieren; zij
laten inzonderheid de mogelijkheid open
voor de verbonden Staten en overheden te
bepalen hoe de belangen van het kind het
best worden beschermd in verband met de
wijze waarop de biologische afstamming
wordt vastgesteld (1). (Artt. 3.1 en 3.2
Verdrag inzake de rechtel]. van het kind
aangenomen te New York op 20 nov.
1989.)
3° Bij afwezigheid van directe werking van
art. 3.1 van het Verdrag inzake de reckten van het kind in de nationale Belgische rechtsorde, komt het aan de rechter niet toe de bescherming van de
belangen van het kind die door de wetgever is geboden bij erkenning van vaderschap, terzijde te schuiven ten voordele van een eigen appreciatie die de
(1) Vgl. Cass., 10 mei 1985, A.R. 4273, A. C.,
1984-85, nr. 542 met concl. av.-gen. Tillekaerts;
29 april1993, A.R. 9550, nr. 207, met concl. proc.gen. Piret, in Bull. en Pas., 1993, A.R. 9550, nr.
207; 11 maart 1994, A.R. C.93.0342.N, p. 2117
met noot J.D.J.; 28 april1995, A.R. C.93.0188.N,
nr. 212; 19 sept. 1997, A.R. 0.96.02177 .F, nr. 363;
4. nov. 1999, A.R. C.99.0048.N, infra nr. 588.
Zie: Arbitragehof, 21 nov. 1990, nr. 39/90, B.S.,
17 jan. 1991; 8 okt. 1992, nr. 63/92, B.S., 3 dec.
1992; Cass. Fr., 10 maart 1993, Dalloz 1993, Jurisprudence, 361.
Het bestreden arrest verleent aldus directs werking aan voornoemde verdragsbepaling. In onderhavige zaak beslist het Hof dat artikel3.1 van
het Verdrag inzake de rechten van het kind geen
directe werking heeft inzake biologische
afstammingsgeschillen; dat het aan de wetgever toekomt het belang van het kind te beoordelen en niet aan de rechter die geen opportuniteitsbeoordeling heeft bij de betwisting over de
bescherming van de belangen van het kind.
Zie tevens supra het arrest A.R. C.99.011l.N
van dezelfde datum, nl. m.b.t. een procedure tot
betwisting van erkenning op grond van artikel
330, § 2, B.W. en artikel 322bis B.W. en de toepassing van artikel 3 inzake de rechten van het
kind.
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rechter meer gepast vindt (2). (Art. 3.1
Verdrag inzake de rechten van het kind
aangenomen te New York op 20 nov.
1989; art. 319, § 3, B.W.)
(D ... W. .. T. M ... G... D ... )

ARREST

(A.R. C.99.0048.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
(2) Het bodemgeschil betreft enerzijds de regeling omtrent de vaderlijke erkenning van artikel 319, § 1, in fine, B.W., dat door het Arbitragehof strijdig is bevonden met de artikelen
10 en 11 van de Grondwet in zoverre het de ontvankelijkheid van de erkenning van een minde:rjarig niet ontvoogd kirid afharikelijk stelt van
de voorafgaande toestemming van de moeder, terwijl zij het biologisch vaderschap niet betwist en
in zoverre het de rechtbank machtigt te oordelen of de erkenning kan plaatsvinden zelfs wanneer niet is bewezen dat de verzoeker niet de vader is. De eerste rechter stelt vast dat verweerster
in cassatie moeder van drie minderjarige niet
ontvoogde kinderen het genetisch vaderschap van
eiser in cassatie niet langer betwist, maar zich
evenwel blijft verzetten tegen de voorgenomen erkenning om opportuniteitsredenen. De rechtbank oordeelt, niet te beschikken over een verdere beoordelingsvrijheid inzake opportuniteit en
sluit zich aan bij de visie van het Arbitragehof, in
de uitspraken d.d. 21 dec. 1990 en 8 okt. 1992.
Aan eiser in cassatie wordt toelating verleend
de kinderen te erkennen zonder voorafgaande toestemming van hun moeder.
Het vonnis verwijst tevens naar het arrest van
het Hofvan 29 april1993 dat inzake vaderlijke
erkenning besliste dat de rechter die vaststelt dat
het biologische vaderschap niet wordt betwist
door de moeder, wettig, zonder schending van artikel 319, § 3, B.W. de erkenning kan toelaten
zonder zich uit te spreken over het belang van het
kind zich steunend op de voornoemde rechtspraak van het arbitragehof. Anderzijds beslecht de rechtbarik de vordering ingeleid door eiser in cassatie in betwisting van de erkenning van
de kinderen door de eerste verweerder in cassatie op grond van artikel 330, § 2, B.W.
De eerste rechter oordeelt dat deze erkenning dient te niet gedaan, omdat eerste verweerder niet de biologische vader is van de kinderen en deze ook geen bezit van staat hebben
tegenover hen. Na hoger beroep van eerste en
tweede verweerders, heropende het hofvan beroep de debatten, teneinde onder meer partijen
toe te laten en te concluderen over de toepassing van artikel 3 van het Verdrag van de Rechten van het Kind.
~
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 319, § 1 en
§ 3, 330, § 2, 331septies van het Burgerlijk Wetboek, 26, § 2, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, 10,
11, 167, § 2, van de gecoordineerde Grandwet, 3.1, en 3.2 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het
kind, opgemaakt te New-York, goedgekeurd bij wet van 25 november 1991, en het
algemeen rechtsbeginsel van de voorrang
van de internationaalrechtelijke regel hoven de nationaalrechtelijke,
doordat het bestreden arrest van 12
maart 1998 eisers vorderingen strekkende
tot het bekomen van een machtiging tot erkenning van de drie kinderen, en strekkende tot nietigverklaring van de erkenning van de drie kinderen op 2 september
1994 door verweerders, verwerpt, op volgende gronden :
"1. In zijn arrest van 10.10.1996 heeft het
(hof van beroep) een aantal vragen gesteld, o.m. naar de toepasselijkheid van het
Kinderrechtenverdrag in de behandelde casus.
Het (hofvan beroep) heeft oak geopteerd
voor het verhoor der kinderen en partijen,
heeft nadere en recentere inlichtingen betracht omtrent de actuele gezins-/
psychosociale situatie van de partijen in
deze, omtrent de relaties van zelfden met
de betrokken kinderen en de reacties van
deze laatsten op contacten met (eiser).
2.1. De afstammingsband concretiseren is geen inhoudloze formaliteit en heeft
geen zin wanneer hij niet kan resulteren in
de beleving ervan.
De afstamming kan derhalve niet losgekoppeld worden van de concrete beleving
van de familie en de familiale band.
Bij arrest van 12 maart 1998 weigerden de
appelrechters eiser in cassatie te machtigen tot
erkenning van de kinderen en weigerden zij de erkenning door eerste verweerder in cassatie nietig te verklaren op grond van de overweging dat
dit strijdig zou zijn met de belangen van het kind.
De appelrechters treden in beginsel het bestreden vonnis in zijn conclusies bij wat de ongrondwettelijkheid van art. 319, § 3, B.W. betreft maar
kennen zich bij de vaststelling van de afstamming van de kinderen op grond van artikel3.1
Verdrag inzake rechten van het kind, een
opportuniteitsbeoordeling toe in het licht van de
belangen van het kind.
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2.2. Het (hofvan beroep) is de mening
toegedaan dat wanneer een vordering betrekking heeft op (de afstamming van) kinderen - afgezien van wie de vordering uitgaat - het internationaal recht de rechter
dwingt tot in acht name van de belangen
van deze kinderen, meer nog hun belangluidens art. 3 van het Kinderrechtenverdrag (dat een scharnierfunctie, een algemene draagwijdte heeft waaraan alle
verdragsrechtelijk gegarandeerde rechten dienen getoetst) - de belangrijkste
overweging uitmaakt.
Concreet betekent dit dat het (hof van beroep) zich in het kader van onderhavige betwistingen moet buigen over de vraag naar
het concrete belang van de kinderen met
het teniet doen van de bestaande
afstammingsband met (eerste verweerder) en het creeren van de mogelijkheid tot
het scheppen van eenzelfde band met (eiser), zonder dat abstractie kan worden gemaakt van de concrete beleving van deze
afstammingsband.
2.3. Uit het aanvullend maatschappelijk enkwest van 10.01.1997 blijkt onbetwistbaar dat de materiele omstandigheden (huisvesting en hygienische leefomstandigheden) van (eiser) aanzienlijk
verbeterd zijn en dat - wat dit aspect betreft - zijn omgeving (althans materialiter) geen obstakel meer vormt voor de opvang van de betrokken kinderen.
Wat echter verder onduidelijk blijft, alhoewel helemaal niet onbelangrijk, is de (in
het verleden eerder dubieuze) functie van
de derde jonge vrouw die (nog steeds) deel
uitmaakt van het gezin (De Witte) (zie ons
tussenarrest); dit alles onverminderd het
gegeven dat de relatie van de kinderen (De
Witte) (die bij (eiser) verblijven) met de kinderen (Maes)- blijkens de verklaringen
van Vicky en Felien aan dit (hof van beroep ) - helemaal niet vlot noch vriendschappelijk zijn.
Verder blijkt de sociaal-economische situatie van (De Witte) klaarblijkelijk ongewijzigd gebleven en gericht op gemakkelijk geldgewin, ten koste van de
gemeenschap : afgezien dat hij een magazijn huurt voor een niet onbelangrijke huurprijs, koopt en verkoopt (en voor waterschade aan zijn koopwaar in 1994 bijna
300.000 frank bekwam), blijkt hij het statuut van 'werkloze' behouden ... ;
de reden die hij geeft voor het 'niet vinden' van een job (P.V. van verhoor door dit
(hofvan beroep)) is weinig overtuigend ...
Dat hij de betrokken kinderen niet erkende tijdens de samenleving (evenmin als
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domiciliatie van hemzelf en (verweerster)
op hetzelfde adres) is omwille van (de omvang der) ... sociale vergdedingen (zie de
conclusie van de voogd ad hoc van
21.101.1995) ; drijfveer waarvan (verweerster) evenmin onwetend kon zijn ...
Hoe dan ook, naast het feit dat zijn
oudste kinderen (geboren uit zijn door echtscheiding ontbonden huwelijk) de vaderlijke woning op jeugdige leeftijd verlieten, blijkt de dochter Nathalie De Witte
(eveneens ingevolge overheidstussenkomst!)
'op proef, tijdens de week-ends en schoolverloven, gerei:ntegreerd (geweest?) te zijn
in het feitelijk gezin van (eiser) (zie P.V. van
zijn verhoor voor dit (hof van beroep) op
14.11.1996);
het desbetreffende vonnis dat van deze
'rei:ntegratie' (de redenen en voorwaarden daartoe) laat blijken, is evenwel niet
aan te treffen in het dossier met stavende
stukken, alhoewel (eiser) liet kennen dit
stuk te zullen voegen ... (zie P.V. verhoor
van 12.11.1996).
De definitieve situatie van Nathalie De
Witte (inmiddels 17 jaar) blijft verder onbesproken, alhoewel dit ter appreciatie in
zake niet zonder belang is ...
De homoseksuele relaties van beide
oudste kinderen (De Witte) zijn een vaststaand gegeven, alleszins wat het verleden betreft;
dit klemt te meer, nu deze relaties zich
situeren (situeerden) in een sfeer van prostitutie, zoals blijkt uit de informatie door
het openbaar ministerie gevoegd in het
gerechtsdossier (eerste aanleg);
de zelfrnoordpogingen van de oudste zoon
zijn eveneens een feit ...
Al deze gegevens, mede de feiten vervat in ons tussenarrest, laten blijken van
een bepaalde omgeving en sfeer en doen op
zich ernstig twijfelen aan de opportuniteit van het vaststellen van de afstamming tegenover (eiser) en de noodzakelijk
daarmpde gepaard gaande beleving van de
familie en familiebanden;
het een kan niet losgekoppeld worden
van het andere en zou trouwens de afstamming herleiden tot een lege doos en een formaliteit, vreemd aan elk menselijk leven en
beleven.
Het voren gestelde klemt des te meer, nu
vast staat dat
enerzijds de kinderen geankerd in het
milieu (Maes), geen nood hebben aan contacten met de man die hun biologische vader is; a contrario : het oudste kind heeft mogelijk conditioneel in de hand gewerkte
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- schrikgevoelens, terwijl dejongste kinderen klaarblijkelijk geen herinnering hebben aan de feitelijke beleving van de gezinssituatie (De Witte-Gailliaert) (zie verhoor
der kinderen; zie maatschappelijk verslag van 10.01.1997)
en (eiser) niet, alleszins niet in de eerste plaats het belang en de gevoelens van
de kinderen voor ogen heeft, nu hij 'zegt onomwonden dat 'een keer de kinderen bij
hem zijn, de kinderen niet meer will en terugkeren' en hij er niet voor terugdeinst te
betrachten het kind Vicky 'een briefje telaten schrijven om te kunnen getuigen' (zie
sociaal enkwest van 10.01.1997),
terwijl anderzijds de kinderen ge!ntegreerd zijn in milieu (Maes) (inclusief de
grootouders, wier omgeving als kindvriendelijk is beschreven en het enkwest
van 13.10.1993) en intense affectieve banden hebben binnen deze familie (erin begrepen met de ouders van (eerste verweerder), derwijze dat de maatschappelijk
assistent letterlijk besluit (verslag
10.01.1997) dat het mogelijk maken van
contacten tussen de biologische vader en de
kinderen (eerste verweerder) een embryo
wordt van 'ernstige en blijvende problemen, waarvan de kinderen het voorwerpslachtoffer zullen zijn, met repercussie op
hun persoonlijkheidsontwikkeling'.
3. Uit wat vooraf gaat moet worden besloten dat - nu, hoe dan ook, de machtiging tot erkenning van de betrokken kinderen aan (eiser) niet kan worden verleend,
gezien de strijdigheid van deze erkenning
met hun belangen (art. 3 kinderrechtenverdrag) - er geen reden is de voorafgaande nietigverklaring van de erkenning van zelfde kinderen door (eerste
verweerder) in te willigen, als zijnde (ten
andere) eveneens strijdig met hun belangen." (arrest 12 maart 1998, pp. 2-5),
Het Hof van Beroep te Gent in het
tussenarrest van 10 oktober 1996 overwoog:
"0.1. (... )Met de eerste rechter en op de
gronden in het bestreden vonnis aangehaald, zou moeten aangenomen worden dat
- in weerwil van de wisselende stellingen van (verweerster), die in tegenstelling tot voorafgaande verklaringen, in de
akte van hoger beroep voorhoudt dat de
kinderen zijn verwekt door (eerste verweerder) - (eiser) effectief de biologische
vader is van de kinderen Vicky (geboren op
14.09.1986), Felien (geboren op 21.06.1989)
en Yoni Maes (geboren op 12.04.1991);
ten andere, indien dit niet het geval zou
zijn, dan zou (verweerster)- die trou-
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wens de bewijslast heeft alsdat de aspiranterkenner niet de vader is (art. 319, par. 3,
al. 4 B.W.)- het biologisch vaderschap van
haar echtgenoot bewijzen; dit bewijs is
evenwel niet geleverd;
door het bewijs van het vaderschap van
(eerste verweerder) zou nochtans meteenop sluitende wijze - komen vast te staan
dat (eiser) de vader niet kan zijn van de
kinderen, uit (verweerster) geboren ...
De eerste rechter heeft akte genomen
van een bekentenis tijdens de behandeling van de zaak; het vonnis is een authentieke akte dat bewijskracht geniet- het
acteren van een verklaring door de rechter zelf gehoord - tot inschrijving wegens valsheid ...
0.2. Het bezit van staat van de kinderen, ten aanzien van (eerste verweerder),
maakt geen geheel van feitelijke gedragingen uit (rechten uitoefenen en plichten naleven) dat als afdoende kan gelden om er de
afstamming uit af te leiden;
immers, het bezit van staat tegenover
(eerste verweerder) is pas ontstaan nadat- tegen zijn wil in, hem opgedrongen - een einde was gesteld aan het bezit van staat van kind van (eiser), dat heeft
geduurd vanaf de geboorte, voortdurend is
geweest tot er door derden een einde werd
aan gemaakt; dit, terwijl (eiser) zich gedragen heeft als vader, daarin gesteund
door (verweerster) (zie o.m. de geboortekaartjes door (eiser) overgelegd);
dit alles, onverkort het gegeven dat het
bezit van staat tegenover (eerste verweerder) ... een aanvang nam onmiddellijk voor
het instellen der procedures door (eiser),
precies om zijn rechten als vader op te eisen!
1. Het (hofvan beroep) moet in beginsel - in de stand van de heersende rechtspraak en rechtsleer (betreffende het art.
319, par. 3, B.W.)- het bestreden vonnis
in zijn conclusies bijtreden (ongrondwettelijkheid van art. 319, par. 3, B.W.:
Arbitragehof, 21.12.1990, R.W. 1990/91,
1231 en 08.10.1992, R. W: 92/93, 455).
De vraag is evenwel (consequent aan het
voren gestelde) of de biologische band in
ons actueel afstammingsrecht (wet van
31.03.1987) enig en determinerend criterium is en kan zijn - de wilsuiting en het
bezit van staat (sinds de wet van
31.03.1987 constitutief element van vaderschap, waardoor het sociologisch ouderschap primeert op de bloedband) niet te na
-om een afstamming in rechte te (doen)
erkennen/ontstaan.
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2. Het antwoord dient mogelijk, aan de
hand van het supra-nationaal recht, genuanceerd te worden :
2.0. Mgezien dat de wetgever van
31.03.1987 klaarblijkelijk heeft geopteerd
de biologische waarheid te doen samenvallen met de afstamming in rechte, heeft hij
de erkenning door de man (toch) afhankelijk gemaakt van de voorafgaande toestemming van de vrouw (art. 319 B.W.);
de bio-genetische band als determinerend en afdoende gegeven voor de afstamming, werd evenwel door de rechtspraak
doorgetrokken wat betreft de afstamming
langs vaderszijde, onder invloed van de arresten van het Arbitragehof (zie supra);
de toestemmingsvereiste (art. 319, par. 3,
B.W.) wordt inmiddels algemeen als ongrondwettelijk aangezien ;
waar de instemming van de moeder een
ongeoorloofde discriminatie uitmaakt, is de
bij gebrek aan toestemming opportuniteitsbeoordeling van de rechter bij
de vordering tot machtiging tot erkenning door de vader niet langer gerechtvaardigd;
derwijze is in de lijn van de rechtspraak
van het Arbitragehof de voorafgaande toestemming van de vrouw niet langer een
vereiste, terwijl- bij gebreke aan - de
rechter niet langer kan beslissen 'met inachtneming van de belangen van het kind'
(art. 319, par. 3, B.W.).
Dit laatste dat mede zijn ontstaan vond
onder druk van het supranationale recht
(fundamentele rechten van de mens) dient
mogelijk genuanceerd te worden, zoals
hierna opgemerkt.
2.1. Ret recht op 'gezinsleven' (art. 8
EVRM), zonder discriminatie naar geslacht
(art. 14 EVRM), impliceert niet alleen de
bescherming van het effectief beleefde gezinsleven (ofbreder uitgedrukt: het familieleven), doch ook van de familie en de
band die tussen familieleden bestaat.
Ret recht om een afstammingsband te
doen vastleggen is primordiaal, nu de afstamming (in de regel) het voorafgaand gegeven is, waardoor de beleving van de familie en familieband mogelijk wordt;
zonder in de familie (volwaardig) te zijn
opgenomen, kan uiteraard de familieband
(in al zijn facetten : moreel en materieel)
niet compleet beleefd en gerealiseerd worden.
Uit het voorafgaande volgt principieel dat
het doen vaststellen van de afstamming
langs moeders en vaderszijde een universeel recht is, dat - uit zijn aard- weder-
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kerig bestaat, in casu in hoofde de kinderen (Maes) en in hoofde van de biologische
ouder, (eiser).
2.2. Dit wederkerig recht waarop (eiser) aanspraak maakt en dat gefundeerd is
op het nationaal afstammingsrecht (en het
EVRM), waarop aanspraak kan worden gemaakt zonder discriminatie naar geslacht
(grondwettelijk beginsel en EVRM), is mogelijk niet absoluut;
immers, art. 8, par. 2, EVRM voorziet zelf
dat inmenging in het gezinsleven mogelijk is (mits bij wet voorzien te zijn) o.m.
voor 'de bescherming van de gezondheid of
de goede zeden, of voor de bescherming van
de rechten en vrijheden van anderen'.
3. Onverkort het gestelde (supra 2.2.),
rijst de vraag ofhet (hofvan beroep) abstractie kan maken van het verdrag inzake de rechten van het kind van
20.11.1989 (goedgekeurd bij decreet van de
Vl.R. van 15.05.1991), dat bepaalt in zijn
art. 3:
1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden opgenomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door
rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten ofwetgevende lichamen, vormen de
belangen van het kind de eerste overweging.
2. De staten die partij zijn, verbinden
zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor
zijn welzijn, rekening houdende met de
rechten en plichten van zijn ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind en nemen hiertoe alle passende wettelijke en
bestuurlijke maatregelen'
Ret supra-nationaal recht is de voornaamste rechtsbron en primeert de nationale wet, derwijze dat het toepassing moet
vinden.
De vraag rijst dan ook of de rechter niet
- in alle gedingen waar het voorwerp
maatregelen tegenover kinderen betreft geen rekening moet houden met het voorschrift van art. 3 van het Verdrag.
In voorkomend geval- de partijen zullen nader concluderen omtrent de toepasselijkheid van art. 3 van het verdrag van de
rechten van het kind en (in die hypothese)
van zijn draagwijdte en impact op deze
zaak- zou het het (hofvan beroep) behoren de vorderingen, gesteld door (eiser),
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toch te toetsen aan de belangen van de kinderen en hen de rechtsbescherming te verzekeren hen gewaarborgd in het supranationale recht, nodig voor hun welzijn,
rekening houdende met de rechten van (eiser) en (verweerster).
Afgezien van de vraag hoe het begrip 'belang' inhoudelijk moet worden ingevuld,
blijft het een feit dat de betekenis aan het
begrip gegeven onvermijdelijk subjectiefbepaald is, tijdgebonden en maatschappelijk gedetermineerd;
hoe onvolmaakt oak, zou het (hof van beroep) aan de hand van concrete actuele situaties, een oordeel moeten vormen, wel
wetende dat - hoe dan oak en afgezien het
zorgvuldig afWegen- slechts het onmiddellijk belang kan worden gediend, zonder garantie voor de toekomst.
Wat uiteindelijk ook het antwoord zal
worden op hoven gestelde vraag (of art. 3
Verdrag van de rechten van het kind zich
al dan niet opwerpt aan de rechter I wat de
draagwijdte is van deze bepaling), zijn de
gegevens die thans overliggen, achterhaald en onvoldoende om het Hof de mogelijkheid te bieden zijn eventuele taak
naar behoren, uit te voeren, de vereiste afwegingen te doen om zo nodig - rekening
houdende met de belangen van de kinderen (materieel, doch vooral moreel welzijn) om wie het geschil draait, de moeder en (eiser), met wie zij naar alle
waarschijnlijkheid een bio-genetische band
hebben - uiteindelijk conclusies te trekken.
Dit alles, nu uit de informatie (not. nr.
37.10.964/93), ingewonnen door het Openbaar Ministerie (ingevolge het tussenvonnis verleend door de eerste rechter, op
20.04.1995) een aantal gegevens zijn gebleken die vragen doen rijzen omtrent het
milieu, de persoonlijkheid en educatieve
mogelijkheden van- en opvang door (eiser);
afgezien dat hij stielman (loodgieter) is,
is hij sinds vele jaren werkloos; hij leeft
(mede door zijn economische omstandigheden?) in miserabele omstandigheden die
door de verschillende overheden (inclusief de consulent die - op vraag van de
jeugdrechter - een maatschappelijk verslag gedateerd van 13.10.1993 opstelde)
worden omschreven als zeer rommelig, vuil
en onhygienisch;
in zijn gezin verblijft klaarblijkelijk vasts telling van 18.03.1994 - een jonge
vrouw, die slaapt in een en dezelfde slaapkamer met zoon Benny (geboren op
08.11.1978), m.n. de toentertijd 22 jarige de
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la Riviere Linda, door de verbalisanten beschreven als vuil, onverzorgd en 'onaangepast';
dit alles is niet geruststellend, naast het
gegeven dat :
* een veertigtal P.V's zijn opgesteld lastens (eiser) ingevolge diverse misdrijven en
hij anna 1984 strafrechtelijk werd veroordeeld (zedenfeiten met minderjarige meisjes),
* zijn zoon Nico (geboren op 14.08.1975
uit zijn door echtscheiding ontbonden huwelijk, die bij hem verbleefnadat hem het
ouderlijk gezag was toegekend), op
16.03.1993 werd geplaatst in eenjongerentehuis, door de Jeugdrechter te Gent, na
vier zelfinoordpogingen; inmiddels leeft de
oudste zoon onder toezicht van het 'centrum begeleid zelfstandig wonen',
*de jongen Danny, op 14.02.1977 geboren - eveneens uit zijn huwelijk door echtscheiding ontbonden -, eveneens is geplaatst door de Jeugdrechter;
dit, nadat de beide jongens waren verzeild in het homoseksueel (prostitutie) milieu.
Bij dit alles kan evenmin voorbij gegaan worden aan de persoon van (eerste
verweerder), echtgenoot van de moeder der
kinderen, die hen erkende ;
oak hij is geen onbeschreven blad, blijkens de verklaring van Nathalie De Witte
aan de verbalisanten op 12.07.1993 (not. nr.
f. 37.10864/93) en de politionele inlichtingen, nu blijkt dat ook lastens hem ... een
twintigtal processen-verbaal werden opgesteld.
Nu bij het vonnis van de Jeugdrechter te
Gent dd. 05.04.1996 werd beslist tot een
aanvullend maatschappelijk enkwest, komt
het passend voor dat - zonder te vooroordelen - een afschrift van dit enkwest zou
worden overgelegd aan het (hof van beroep);
dit, temeer nude Jeugdrechter met deze
onderzoeksmaatregel beoogt dat nader zou
worden ingegaan door de consulent
* op de huisvestingsomstandigheden van
(eiser), zijn actuele gezins-/psychosociale situatie, de relatie tussen (eiser) en de kinderen,
hun reactie op contacten met (eiser),
* op de evolutie van de gezinssituatie van
(eiser), de relatie tussen (eerste verweerder) en de kinderen.
Tenslotte en gelet op het belang van de
zaak komt het aangewezen voor van nu af
aan, gelet op het dringend karakter van de
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zaak, spruitend uit de aard der vordering,
het persoonlijk verhoor te bevelen van de
partijen in het geding, mede de kinderen;
dit eveneens, onder voorbehoud van alle
rechten van de partijen en zonder dat het
(hofvan beroep) stelling neemt, omtrent de
vragen hoven gesteld" (tussenarrest van 10
oktober 1996, pp. 3-9);
terwijl, eerste onderdeel, in zijn arresten van 21 december 1990 en 8 oktober
1992 het Arbitragehof, bij wijze van prejudiciele beslissing, oordeelde dat artikel
319, § 3, van het Burgerlijk Wetboek strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet in zoverre het de ontvankelijkheid van de erkenning van een minderjarig niet-ontvoogd kind afhankelijk stelt van
de voorafgaande toestemming van de moeder, terwijl zij het biologisch vaderschap
niet betwist, en in zoverre het de rechtbank machtigt in het belang van het kind
te oordelen of de erkenning kan plaatsvinden, zelfs wanneer niet is bewezen dat de
verzoeker niet de vader is;
Voortaan de moeder van een minderjarig kind de erkenning van dit kind door een
man slechts kan beletten indien zij bewijst dat de kandidaat-erkenner niet de biologische vader is ;
Wanneer dit bewijs niet geleverd wordt,
de rechtbank niet langer de opportuniteit
van de erkenning mag beoordelen in het
licht van het belang van het kind;
Te dezen de appelrechters zich schikken naar de rechtspraak van het Arbitragehof, maar oordelen dat zij toch verplicht
zijn de opportuniteit van de afstamming in
het licht van de belangen van het kind te
beoordelen, op grond van artikel3.1 van
het Verdrag van 20 november 1989 inzake
de rechten van het kind;
Naar luid van deze verdragsbepaling bij
alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke
instanties, bestuurlijke autoriteiten ofwetgevende lichamen, de belangen van het
kind de eerste overweging vormen;
De rechter deze verdragsbepaling enkel kan laten primeren op de nationaalrechtelijke regel die de erkenning van het
minderjarig kind, jonger dan vijftien jaar,
aileen afhankelijk maakt van het biologisch ouderschap van de erkenner doch niet
van een beoordeling in concreto van het belang van het kind, wanneer zij voldoende
nauwkeurig en volledig is om directe werking te hebben;
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Voor zover de afstamming een maatregel betreffende het kind is waarbij de belangen van het kind de eerste overweging
moeten vormen, artikel3.1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind enkel een verplichting voor de Staat bevat bij
het bepalen van de afstammingsregels, en
het hierbij een ruime beleidsmarge laat, zoals bevestigd door artikel3.2 van het Verdrag naar luid waarvan de Staten die partij zijn, zich ertoe verbinden het kind te
verzekeren van de bescherming en de zorg
die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdende met de rechten en plichten van zijn ofhaar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en hiertoe alle
passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen te nemen;
Nu de nationaalrechtelijke regel, zoals
door het Arbitragehof uitgelegd, de rechter verplicht tot erkenning te machtigen
wanneer niet bewezen is dat de erkenner
niet de vader is, het bestreden arrest, door
aan te nemen dat de rechter verplicht is op
grond van artikel3.1 van het Verdrag van
20 november 1989 inzake de rechten van
het kind ''het concrete belang van de kinderen met het creeren van de mogelijkheid tot het scheppen van (een
afstammingsband) met (eiser)" te onderzoeken, en door te besluiten dat "de machtiging tot erkenning van de betrokken kinderen aan (eiser) niet kan worden verleend,
gezien de strijdigheid van deze erkenning
met hun belangen", niettemin directe werking aan deze verdragsbepaling verleent,
zodat het bestreden arrest van 12 maart
1998, door artikel3.1 van het Verdrag van
20 november 1989 inzake de rechten van
het kind, opgemaakt te New-York en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991,
rechtstreeks van toepassing te verklaren
voor het bepalen van de afstamming van
het kind, deze verdragsbepaling, artikel 3.2
van hetzelfde Verdrag, artikel167, § 2, van
de Grondwet en het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van de internationaalrechtelijke regel hoven de nationaalrechtelijke, schendt, en door eisers verzoek
gemachtigd te worden tot erkenning van de
kinderen afte wijzen, hoewel niet bewezen is dat hij de vader niet is, de artikelen 319, §§ 1 en 3, en 331septies van het
Burgerlijk Wetboek, 10 en 11 van de Grandwet, en 26, § 2, van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, schendt,
terwijl, tweede onderdeel, naar luid van
artikel330, § 1, van het Burgerlijk Wethoek de erkenning door iedere belanghebbende kan worden betwist, en naar luid

Nr. 588

HOF VAN CASSATIE

van artikel 330, § 2, van hetzelfde wethoek de erkenning wordt tenietgedaan indien door aile wettelijke middelen wordt bewe zen dat de erkenner niet de vader is,
tenzij het kind bezit van staat heeft ten
aanzien van de erkenner;
Te dezen de appelrechters in het bestreden tussenarrest van 10 oktober 1996 vaststellen dat het bezit van staat van de kinderen ten aanzien van eerste verweerder,
geen geheel van feitelijke gedragingen uitmaakt (rechten uitoefenen en plichten naleven) dat als afdoende kan gelden om er de
afstamming uit afte leiden (p. 3, punt 0.2.);
Wanneer, zoals te dezen, de erkenning op
grond van artikel 330, § 2, van het Burgerlijk Wetboek door een belanghebbende
wordt betwist, de wet geen opportuniteitscontrole voorziet door de rechter die zou
toelaten bij het al dan niet tenietdoen van
de erkenning rekening te houden met het
belang van het kind;
Ret voorschrift van artikel3.1 van het
Verdrag van 20 november 1989 inzake de
rechten van het kind, naar luid waarvan bij
aile maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechtelijke
instanties, bestuurlijke autoriteiten ofwetgevende lichamen, de belangen van het
kind de eerste overweging vormen, hieraan geen afbreuk doet en de rechter niet
verplicht tot een opportuniteitscontrole van
de afstamming in het licht van de belangen van het kind over te gaan, nu deze verdragsbepaling, zoals bevestigd door artikel 3.2 van hetzelfde Verdrag, niet
voldoende nauwkeurig en volledig is om
voor het bepalen van de afstamming van
het kind directe werking te hebben;
Nude nationaalrechtelijke regel de rechter verplicht de erkenning te vernietigen
wanneer bewezen is dat de erkenner niet
de vader is, tenzij de kinderen bezit van
staat hebben ten aanzien van de erkenner, het bestreden arrest, door aan te nemen dat de rechter verplicht is op grand
van artikel3.1 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het
kind "het concrete belang van de kinderen met het teniet doen van de bestaande
afstammingsband met (eerste verweerder)" te onderzoeken, en te besluiten "(dat)
er geen reden is de (. .. ) nietigverklaring van
de erkenning van (de) kinderen door (eerste verweerder) in te willigen, als zijnde
(ten andere) eveneens strijdig met hun be-
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langen", niettemin directe werking aan artikel3.1 van het Verdrag verleent,

zodat het bestreden arrest van 12 maart
1998, door artikel 3.1. van het Verdrag van
20 november 1989 inzake de rechten van
het kind, opgemaakt te New-York en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991,
rechtstreeks van toepassing te verklaren
voor het bepalen van de afstamming van
het kind, deze verdragsbepaling, artikel 3.2
van hetzelfde Verdrag, artikel167, § 2, van
de Grondwet, en het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van de internationaalrechtelijke regel boven de nationaalrechtelijke, schendt, en door vervolgens
eisers vordering in nietigverklaring van de
erkenning van de kinderen door eerste verweerder afte wijzen enkel op grond van de
belangen van de kinderen, hoewel bewezen is dat eerste verweerder de vader niet
is en de kinderen geen bezit van staat hebben ten aanzien van eerste verweerder dat
zou toelaten de afstamming eruit afte leiden, de artikelen 330, § 2, en 331septies
van het Burgerlijk Wetboek schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, om rechtstreeks
toepasselijk te kunnen worden beschouwd, de norm van een internationaal verdrag voldoende nauwkeurig en
volledig moet zijn;
Overwegende dat, krachtens artikel 3.1 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van
het kind, bij aile maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare ofparticuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke
instanties, bestuurlijke autoriteiten of
wetgevende lichamen, de belangen van
het kind de eerste overweging vormen;
Dat artikel 3.2 van dit Verdrag bepaalt dat de Staten die partij zijn, zich
ertoe verbinden het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die
nodig zijn voor zijn welzijn, rekening
houdend met de rechten en de plichten van zijn ouders, wettige voogden of
anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, en nemen hiertoe aile passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen;
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Overwegende dat die bepalingen,
ook al kunnen zij nuttig zijn bij de interpretatie van teksten, op zichzelf niet
voldoende nauwkeurig en volledig zijn
om directe werking te hebben omdat
zij verscheidene mogelijkheden aan de
Staat laten om aan de vereisten van
het belang van het kind te voldoen; dat
zij niet kunnen gelden als bron van
subjectieve rechten en van verplichtingen voor particulieren;
Dat zij inzonderheid de mogelijkheid open laten voor de verbonden Staten en overheden te bepalen hoe de belangen van het kind het best worden
beschermd in verband met de wijze
waarop de biologische afstamming
wordt vastgesteld;
Dat het in dergelijk geval niet aan
de rechter toekomt de bescherming
van de belangen van het kind die door
de wetgever is geboden terzijde te
schuiven ten voordele van een eigen
appreciatie die de rechter meer gepast vindt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
4 november 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Butzler.
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1e

KAMER -

4 november 1999

1 o RECHTBANKEN- BURGERLIJKE

ZAKEN- ALGEMEEN- TAAK VAN DE RECRTER
- UITSPRAAK OVER ALLE PUNTEN VAN DE
VORDERING- PUNT VAN DE VORDERINGDRAAGWIJDTE.

2° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- ALGEMEEN- MIDDEL UIT NIET BEANTWOORDING VAN CONCLUSIE INGEDIEND
DOOR ANDERE PARTIJ- GEVOLG.

so INTERNATIONALE VERDRAGENVERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN RET KIND
- VERDRAGSREGELS- BELANG VAN RET KIND
- AFSTAMMING- BIOLOGISCRE AFSTAMMING
- NATIONAALRECRTELIJKE REGELS - UITWERKING- DRAAGWIJDTE- GEVOLG.

4° AFSTAMMING- BIOLOGISCRE AFSTAMMING VASTSTELLING NATIONAALRECRTELIJKE REGELS- BELANG VAN RET
KIND- VERDRAGSREGELS- UITWERKINGDRAAGWIJDTE- GEVOLG.

5° AFSTAMMING- ERKENNING VAN VADERSCHAP - BIOLOGISCRE AFSTAMMINGBETWISTING DOOR BELANGREBBENDE DERDE
- NATIONAALRECRTELIJKE REGELS - BELANG VAN RET KIND- VERDRAG INZAKE DE
RECRTEN VAN RET KIND- VERDRAGSREGEL
- UITWERKING- DRAAGWIJDTE- GEVOLG.

1 o Geen punt van de vordering is het feit

dat een partij opwerpt dat bij de beoordeling van het geschil rekening moet worden gehouden met het belang van het
kind (1). (Art. 11S8, so, Ger.W.)

2° Tot staving van haar cassatieberoep mag
een partij een gebrek aan antwoord op een
conclusie van een andere partij slechts
aanvoeren indien de berechting van de
door die conclusie opgeworpen betwisting hetzelfde belang heeft voor het geschil tussen de eiser in cassatie en de verweerder (2). (Art. 149 Gw.)
(1) Zie : "Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding". Rede uitgesproken
door de procureur-generaal Krings op de plechtige openingszitting van het Hofvan Cassatie op
1 sept. 1983, nr. 12.
(2) Zie : Cass., 26 jan. 1993, A.R. 5969, nr. 55,
met voetnoot.
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3° en 4° De bepalingen van de artikelen 3.1
en 3.2 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind,
ook al kunnen zij nuttig zijn bij de interpretatie van teksten, zijn op zichzelf
niet voldoende nauwkeurig en volledig om
directe werking te hebben; zij laten verscheidene mogelijkheden aan de Staat om
aan de vereisten van het belang van het
kind te voldoen, maar zij kunnen niet gelden als bron van subjectieve rechten en
van verplichtingen voor particulieren; zij
laten inzonderheid de mogelijkheid open
voor de verbonden Staten en overheden te
bepalen hoe de belangen van het kind het
best worden beschermd in verband met de
wijze waarop de biologische afstamming
wordt vastgesteld. De artikelen 330, § 2,
en 332 van het Burgerlijk Wetboek voorzien in een regeling waarbij de belangen van het kind worden beschermd (3).
(Art. 3.1 Internationaal Verdrag inzake
de rechten van het kind van 20 nov.
1989; artt. 330, § 2, en 332 B.W.)
5° Artikel 3.1 van het Verdrag inzake de
rechten van het kind, heeft geen directe
werking in de Belgische nationale rechtsorde; het komt aan de wetgever toe het belang van het kind te beoordelen; de artikelen 330, § 2, en 332 B. W. voorzien in
een regeling waarbij de belangen van het
kind worden beschermd (4). (Art. 3.1 Internationaal Verdrag inzake de rechten
van het kind van 20 nov. 1989; artt. 330,
§ 2, en 332 B.W.)
(3) Vgl. Cass., 10 mei 1985, A.R. 4273, A. C.,
1984-85, nr. 542, met cone!. adv.-gen. Tillekaerts; 11 maart 1994,A.R. C.93.0342.N, nr. 117, met
noot J.d.J., 28 april1995, A.R. nr. C.96.0217.F, nr.
363; 4 nov. 1999,A.R. C.99.0048.N, supra, nr. 588.
Zie Cass. Fr., 10 maart 1993, Dalloz, 1993, Jurisprudence, 361.
(4) De vordering van eiseres in cassatie strekte
ertoe de erkenning van het kind van verweerster
door haar zoon te horen teniet doen. De vordering werd ingesteld tegen de erkenner, de moeder van het kind en de voogd ad hoc. De eerste
rechter oordeelde dat de erkenning van het kind
nietig is. Verweerster in cassatie stelde hoger beroep in. Het hofvan beroep verk!aarde de door eiseres in cassatie op grond van artikel 330 B.W. ingestelde vordering niet toelaatbaar ingevolge bezit
van staat van het kind ten overstaan van de erkenner.
Tot staving van haar cassatieberoep voert eiseres onder meer aan dat het hofvan beroep in
het kader van huidige rechtsvordering waarin de
staat van het kind wordt betwist, diende rekening te houden met het belang van het kind, dat
niet in aanmerking zou zijn genomen.
=}
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(V .. H ... T. V .. D ... E.A.)
ARREST

(A.R. C.99.011l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 januari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 330 in fine,
332bis van het Burgerlijk Wetboek, 1138,
3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 149 van
de Grondwet en 3.1 van het Verdrag van 20
november 1989 inzake de rechten van het
kind, opgemaakt te New-York, goedgekeurd bij wet van 25 november 1991,
doordat het bestreden arrest het hager
beroep van eerste verweerster toelaatbaar en gegrond verklaart, dienvolgens het
vonnis van de eerste rechter tenietdoet, en,
opnieuw wijzende, de oorspronkelijke vordering tot betwisting van de erkenning van
het kind Sharon Dierickx ingesteld op
grand van artikel 332bis van het Burgerlijk Wetboek, niet-toelaatbaar verklaart ingevolge bezit van staat van betrokkene tegenover erkenner, op grand van de volgende
overwegingen :
"(eerste verweerster) betwist tevens de
toelaatbaarheid van de vordering tot vernietiging van de erkenning door (eiseres),
gelet op het voorgehouden bezit van staat
van het kind ten aanzien van de erkenner, derde verweerder (art. 330 in fine
B.W.).
Eiseres in cassatie steunt zich op de samenlezing van artikel 330 in fine B.W. en artikel
322bis B.W., dat immers voorschrijft dat dergelijke vordering op zodanige wijze moet worden ingesteld dat het kind in het geding moet worden
geroepen.
Eiseres betoogt tevens dat de beslissing houdende afwijzing van een vordering tot nietigverklaring van een erkenning van een kind, een beslissing betreffende kinderen uitmaakt in de zin
van artikel3.1 Verdrag inzake rechten van het
kind, dat directe werking zou hebben in de Belgische rechtsorde, zodat de belangen van het kind
in onderhavige procedure krachtens voormeld verdrag in aanmerking dient genomen.
Het Hofheeft in onderhavig arrest geoordeeld
dat artikel 3.1 Verdrag inzake rechten van het
kind geen directe werking heeft in de Belgische
rechtsorde en dat de wetgever bij het bepalen van
de afstammingsregels voorzien door de artikelen 330, § 2, en 332 B.W. de belangen van het
kind in aanmerking heeft genomen. (Zie infra arrest dezelfde datum, A.R. C.99.0048.N, nr. 588).
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Uit de gegevens zoals deze uit de stukken blijken en worden medegedeeld, blijkt
o.m. dat:
- het kind door (derde verweerder)wetende dat het het zijne niet was - volkomen vrijwillig werd erkend op 8 september 1989, hetzij na het huwelijk tussen
laatstgenoemde met (eerste verweerster),
hetgeen de geloofwaardigheid van de stelling omtrent een opgedrongen erkenning tenietdoet;
- (derde verweerder) het kind zijn naam
gaf, wat helemaal- sinds de wet van 31
maart 1987 - niet meer vanzelfsprekend
is; doch het resultaat is van een uitdrukkelijke wilsverklaring;
- (derde verweerder) met (eerste verweerster) en het kind een gezin vormde en
samenwoonde vanaf eind 1988 tot eind
1991 (het verzoekschrift 223 B.W. neergelegd zijnde in januari 1992), hetzij gedurende drie jaar;
- (derde verweerder) alsdan in de opvoeding en het onderhoud van het kind
heeft voorzien, en het als het zijne heeft behandeld;
- het kind alsdan ook in de familie alsdusdanig- 'ons kind', 'ons Ronneke'werd behandeld;
- hij - na het beeindigen van de samenleving - zowel in de procedure 223
B.W. als in de procedure op grond van art.
1280 Ger.W. op een ruim bezoekrecht over
het kind heeft aangedrongen, dermate zelfs
dat de voorzitter zetelend in kort geding de
'animositeit' desbetreffend heeft vermeld in
zijn beschikking van 24 maart 1993; daartoe heeft hij een maatschappelijk onderzoek uitgelokt, hetgeen wijst op verzet van
de moeder en aandringen van zijnentwege;
- hij, in voormelde procedure, zelfs een
onderhoudsgeld 'voor zijn dochter' aanbood, en - na veroordeling - ook heeft geregeld; enkel een man die zich een vader
voelt, gedraagt zich alsdusdanig;
- het kind sinds de erkenning tot op heden de naam Dierickx heeft gedragen, en
ook door de overheid en zijn omgeving aldus werd aangezien.
Deze voldoende en betekenisvolle elementen wijzen ondubbelzinnig op het bezit van staat in hoofde van het kind ten
aanzien van (derde verweerder).
Ten onrechte betwist (eiseres) het 'voortdurend' karakter van dit bezit van staat, en
meent zij een argument te kunnen putten uit de biologische afstamming en de
wisselende familienamen die het kind heeft
gedragen v66r haar erkenning door (derde
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verweerder). Door in het bezit van staat als
middel van niet-toelaatbaarheid te voorzien in de procedures van betwisting van
erkenning, heeft de wetgever de sociale realiteit doen primeren op de biologische. De
toestand voorafgaandelijk aan de erkenning komt anderzijds niet in aanmerking
voor de beoordeling van het bezit van staat
gelet op het voorwerp van de procedure,
zijnde precies de betwisting van de erkenning.
Ret al dan niet effectief uitoefenen van
het bezoekrecht, waaromtrent partijen overigens tegenstrijdige versies naar voor brengen, doet aan het hierboven gestelde niets
af'. (Arrest, p. 260, vierde alinea - p. 261),
terwijl, eerste onderdeel, tweede verweerster voor het hof van beroep de inhoud van haar besluiten genomen voor de
eerste rechter integraal hernam en als herhaald beschouwde (zie beroepsbesluiten,
p. 2, punt 2, eerste alinea) ;
tweede verweerster in haar besluiten genomen in eerste aanleg, de rechtbank had
verzocht:
"om bij de beoordeling rekening te houden met het belang van het kind" (p. 5,
vierde alinea);
in haar beroepsbesluiten daar nog aan
toegevoegd werd dat :
"De eerste rechter heeft gesteld dat artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek niet
bepaalt dat bij het al dan niet tenietdoen
van een erkenning van een kind rekening
moet worden gehouden met het belang van
het kind.
Daarentegenover blijkt dat (tweede verweerster) qq. werd aangesteld als voogd ad
hoc ter behartiging van de belangen van
het kind Sharon.
Een dusdanige aanstelling wordt immers weerhouden indien er tegenstrijdige belangen zijn tussen kind en diens
wettelijke vertegenwoordiger (art. 33lsexies
van het Burgerlijk Wetboek).
('I\veede verweerster) verzoekt het hof om
bij de beoordeling deze bemerking in overweging te nemen". (p. 2, punt 2, tweede
streep);
uit de overwegingen van het bestreden
arrest niet blijkt, zelfs niet impliciet, dat de
appelrechters bij de beoordeling van de
voorliggende vordering tot nietigverklaring van de erkenning van een kind, rekening hebben gehouden met de belangen van
het kind, zoals gevorderd was door tweede
verweerster,
zodat het bestreden arrest zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord nu

---_cJ-
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het naliet uitspraak te doen over een punt
van de vordering van tweede verweerster
(schending van artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek), minstens, bij gebrek
aan antwoord op de in het middel aangehaalde conclusies van tweede verweerster,
zijn beslissing niet regelmatig met redenen heeft omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet);
terwijl, tweede onderdeel, krachtens artikel 332bis, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek elke vordering tot betwisting van staat op zodanige wijze moet
worden ingesteld dat het kind in het geding wordt geroepen;
deze bepaling beoogt dat de rechter rekening moet houden met het belang van
het kind waarvan de afstamming wordt betwist;
in ieder geval, krachtens artikel 3.1 van
het Verdrag van 20 november 1989 inzake
de rechten van het kind, goedgekeurd bij
wet van 25 november 1991, bij alle beslissingen betreffende kinderen, ongeacht of
deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten ofwetgevende
lichamen, de belangen van het kind de eerste overweging moeten vormen;
deze verdragsbepaling directe werking
heeft in de Belgische rechtsorde daar ze
aangenomen werd met de bedoeling om
daadwerkelijk een subjectief recht toe te
kennen aan het kind en voldoende duidelijk is geformuleerd om zonder tussenkomst van de wetgever rechtsgevolgen te
creeren;
de miskenning van artikel 3.1 van het
Verdrag van 20 november 1989 inzake de
rechten van het kind derhalve door eenieder inroepbaar is voor de Belgische rechter;
de voorliggende beslissing houdende afwijzing van een vordering tot nietigverklaring van de erkenning van een kind, ingesteld op grond van artikel 332bis van het
Burgerlijk Wetboek, een "beslissing betreffende kinderen" uitmaakt in de zin van artikel3.1 van het Verdrag die genomen is
door een rechterlijke instantie en bijgevolg onder de toepassing valt van deze bepaling,
zodat het bestreden arrest, nu nergens
blijkt dat de belangen van het kind de eerste overweging hebben gevormd bij de beoordeling van de vordering van eisers tot
nietigverklaring van de erkenning door
derde verweerder van het kind Sharon, de
artikelen 330 in fine, 332bis van het Bur-
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gerlijk Wetboek alsook 3.1 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind heeft miskend :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat geen punt van de
vordering is het feit dat een partij opwerpt dat bij de beoordeling van het
geschil rekening moet worden gehouden met het belang van het kind;
Dat het onderdeel, in zoverre het
schending aanvoert van artikell138,
3°, van het Gerechtelijk Wetboek, niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat een partij een gebrek aan antwoord op een conclusie
van een andere partij slechts mag aanvoeren indien de berechting van de
door die conclusie opgeworpen betwisting hetzelfde belang heeft voor het geschil tussen de eiser in cassatie en de
verweerder;
Overwegende dat de voogdes ad hoc
zich gedragen heeft naar de wijsheid
van de rechtbank en in haar appelconclusie van 5 september 1997 heeft
aangevoerd dat bij de beoordeling zou
rekening worden gehouden met het
feit dat zij de belangen van het kind
moet verdedigen; dat zij in haar voor
de appelrechters hernomen conclusie geargumenteerd heeft in de zin van
de afwijzing van de vordering van eiseres;
Overwegende dat hieruit volgt dat
het belang van eiseres anders is dan
het belang van de concluderende voogdes ad hoc, zodat eiseres niet kan aanvoeren dat de conclusies van de voogdes ad hoc niet zijn beantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel niet
vermeldt hoe en waardoor de appelrechters de artikelen 330, § 2, en 332
van het Burgerlijk Wetboek scherrden;
Dat het onderdeel in zoverre niet
ontvankelijk is;
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Overwegende dat, om rechtstreeks
toepasselijk te kunnen worden beschouwd, de norm van een internationaal verdrag voldoende nauwkeurig en
volledig moet zijn;

rechten kunnen putten uit het genoemde artikel 3, in zoverre faalt naar
recht;

Overwegende dat, krachtens artikel 3.1 van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van
het kind, bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare ofparticuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn.... of door rechterlijke
instanties, bestuurlijke autoriteiten of
wetgevende lichamen, de belangen van
het kind de eerste overweging vormen;

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

Dat artikel 3.2 van dit Verdrag bepaalt dat de Staten die partij zijn, zich
ertoe verbinden het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die
nodig zijn voor zijn welzijn, rekening
houdend met de rechten en de plichten van zijn ouders, wettige voogden of
anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen;
Overwegende dat die bepalingen,
ook al kunnen zij nuttig zijn bij de interpretatie van teksten, op zichzelf niet
voldoende nauwkeurig en volledig zijn
om directe werking te hebben; dat zij
verscheidene mogelijkheden aan de
Staat laten om aan de vereisten van
het belang van het kind te voldoen; dat
zij niet kunnen gelden als bron van
subjectieve rechten en van verplichtingen voor particulieren;
Dat zij inzonderheid de mogelijkheid open laten voor de verbonden Staten en overheden te bepalen hoe de belangen van het kind het best worden
beschermd in verband met de wijze
waarop de biologische afstamming
wordt vastgesteld; dat de artikelen
330, § 2, en 332 van het Burgerlijk
Wetboek in een regeling hebben voorzien waarbij de belangen van het kind
worden beschermd;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de justitiabelen subjectieve

4 november 1999 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
Biitzler.
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1 e KAMER - 5 november 1999

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG
TUCHTZAKEN- GERECHTSDEURWAARDERARRONDISSEMENTSKAMER- VORDERING TOT
WRAKING- BEOORDELING DOOR RAAD VAN
BEROEP VOOR GERECHTSDEURWAARDERS.

2° GERECHTSDEURWAARDER- TUCHTZAKEN- ARRONDISSEMENTSKAMER- VORDERING TOT WRAKING- BEOORDELING DOOR
RAAD VAN BEROEP VOOR GERECHTSDEURWAARDERS.

3° WRAKING- TUCHTZAKEN- GERECHTSDEURWAARDER- ARRONDISSEMENTSKAMER
- VORDERING TOT WRAKING- BEOORDELING
DOOR RAAD VAN BEROEP VOOR GERECHTSDEURWAARDERS.

1°, 2° en 3° Uitspraak over een vordering
tot wraking van leden van een raad van
de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders in een tuchtrechtspleging
wordt gedaan door de Raad van Beroep
voor Gerechtsdeurwaarders (1). (Artt.
531bis en 838 Ger.W.)
(1) Vgl. Cass., 21 mei 1999, AR. C.99.0163.N,
nr. 304.
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. L ... )
ARREST

d\.R. NR C.99.0299.N )
RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 1999 door het
Hof van Beroep te Antwerp en gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 9, 531bis, 556
en 838 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 137 en 138 van het Gerechtelijk
Wetboek en, voor zoveel als nodig, van artikel 149 van de Grondwet,
doordat in het bestreden arrest het Hof
van Beroep te Antwerpen, na eerst de artikelen 828 tot en met 841 van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk te hebben verklaard op de wrakingsrechtpleging in
tuchtzaken betreffende gerechtsdeurwaarders, na rekening te hebben gehouden met
de instelling van een Raad van Beroep voor
Gerechtsdeurwaarders door het artikel 13
van de wet van 6 april 1992 waardoor de
artikelen 531bis, 531ter, 531quater en
531quinquies in het Gerechtelijk Wetboek
werden ingevoegd, met de wetswijziging
van artikel 838 Ger.W. waardoor over de
wraking geoordeeld wordt door een hogere rechtsmacht dan de gewraakte rechter en de wraking geen tussengeschil meer
is in de strikte betekenis, doch een zelfstandige vordering is geworden die door. de
akte van wraking aanhangig wordt gemaakt bij de hogere rechtsmacht, en na de
ambtsplichten van het openbaar ministerie te hebben beschreven in het kader van
de tucht ten opzichte van de gerechtsdeurwaarders op basis van de artikelen 531 en
532 van het Gerechtelijk Wetboek, enerzijds, en in het raam van de wrakingsprocedure, anderzijds,
zich onbevoegd verklaart om een beslissing te nemen met betrekking tot de vordering van hoger genoemde wrakende partij overeenkomstig artikel 838, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, op grond van
de volgende beweegredenen :
" (. .. ) dat uit het vooroverwogene blijkt
dat in een consistent geheel het logisch en
verantwoord voorkomt dat de in artikel 838
Ger.W. bedoelde 'hogere rechtsmacht' te dezen de 'Raad van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders' van artikel531bis, tweede
lid Ger.W. blijft;
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(.. .) dat hieraan niet in de weg wordt gestaan door het enkel feit dat, in tegenstelling tot artikel473 Ger.W. betreffende de
tuchtraad in beroep van de advocaten, het
openbaar ministerie geen deel uitmaakt
van de samenstelling van de 'Raad van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders' en bijgevolg geen zitting houdt in de berechting van
de tuchtzaken;
(... ) Dat immers het te dezen gaat om de
berechting van een wraking, zodat uit de
samenlezing van de artikelen 838 Ger.W. en
138 Ger.W. afte leiden valt dat het openbaar ministerie wel zitting kan houden in
de 'Raad van Beroep van Gerechtsdeurwaarders' om 'conclusie te nemen' inzake
een wraking;
(... ) dat bovendien zoals hoven vermeld,
de 'tucht' betreffende de deurwaarders in
het Gerechtelijk Wetboek gerangschikt
wordt onder rechterlijke organisatie, waarover het openbaar ministerie te waken
heeft ingevolge artikel 140 Ger.W., hetgeen trouwens ook blijkt uit de artikelen
518, 548 en 555 Ger.W.;
( ... ) dat tens lotte de structuur van de
'Raad van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders' van artikel 531bis, tweede lid Ger.W.
- zoals hoven vermeld - zoveel verwevenheid met het hof van beroep bevat, dat
het niet in te zien is dat artikel137 Ger.W.
zou verhinderen dat de procureur-generaal
zou zitting houden in deze raad om zijn
ambtsplicht van artikel 838 Ger.W. te vervullen;
(. .. ) dat slechts op deze wijze - naast de
verplichting tot behoorlijke oproep van de
partijen en hun hoorrecht- de coexistentie van de twee andere substantiele waarborgen inzake de wraking in tuchtzaken betreffende de gerechtsdeurwaarders kan
verwezenlijkt worden, m.n. de berechting
door de geeigende en speciale hiertoe ingestelde 'hogere rechtsmacht', d.i. de 'Raad
van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders' en
dit op 'conclusie' van het openbaar ministerie",
terwijl, eerste onderdeel, de regels betreffende de volstrekte be,¥oegdheid van
openbare orde zijn zodat hiervan niet kan
afgeweken worden, zelfs niet door een interpretatie bij analogie;
overeenkomstig artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek de volstrekte bevoegdheid om over de wraking te oordelen werd
toegewezen aan, naargelang de gewraakte
rechter, de rechtbank van eerste aanleg, het
hofvan beroep, het arbeidshof en het Hof
van Cassatie;
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overeenkomstig artikel 556 van het Gerechtelijk Wetboek, de hoven en rechtbanken kennis nemen van aile vorderingen, behalve die welke de wet aan hun
rechtsmacht onttrekt;
aldus het hof van beroep door zich onbevoegd te verklaren een door artikel 838
van het Gerechtelijk Wetboek toegewezen bevoegdheid, die van openbare orde is,
miskent en een bevoegdheid afWijst die niet
door de wet aan dit hof onttrokken is, hetgeen een schending uitmaakt van de artikelen 556 en 838 van het Gerechtelijk Wethoek;
de volstrekte bevoegdheid van de "Raad
van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders"
bepaald is in artikel 531bis van het Gerechtelijk Wetboek en hierdoor beperkt is
tot het hager beroep tegen een tuchtstraf
uitgesproken overeenkomstig artikel531
van het Gerechtelijk Wetboek;
het hofvan beroep, door te stellen dat de
"Raad van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders" ook bevoegd zou zijn om zich uit te
spreken over de wraking van leden van de
Raad van de Arrondissementskamer, de
volstrekte bevoegdheid van de "Raad van
Beroep van Gerechtsdeurwaarders" uitbreidt en aldus de artikelen 9 en 531bis van
het Gerechtelijk Wetboek schendt;
tweede onderdeel, de bevoegdheid van het
openbaar ministerie eveneens van openbare orde is;
tot deze bevoegdheid ook de bepaling behoort van de rechtsinstanties of organen die
het karakter van een rechtscollege hebben, waarin het openbaar ministerie vermag op te treden;
het openbaar ministerie aldus slechts
kan optreden bij de hoven en rechtbanken waarbij het is aangesteld, en bij die organen waarin de aanwezigheid van het
openbaar ministerie als voorwaarde voor de
geldige samenstelling ervan uitdrukkelijk door de wet voorgeschreven wordt ;
bij de samenstelling van de "Raad van
Beroep voor Gerechtsdeurwaarders", zoals be.paald door artikel 531bis, tweede lid
van hBt Gerechtelijk Wetboek, geen openbaar ministerie voorzien is;
aan deze bepalingen van openbare orde
niet getornd kan worden door een loutere
samenlezing van de artikelen 838 van het
Gerechtelijk Wetboek en artikel 138 van
het Gerechtelijk Wetboek;
evenmin hiervan kan afgeweken worden door het inroepen van een "verwevenheid" door de structuur van de "Raad van
Beroep voor de Gerechtsdeurwaarders" met
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het hof van beroep, gezien deze raad, bij gebrek aan enige wettelijke bepaling hiertoe, niet kan gelijkgeschakeld worden met
een kamer van dit hof;
het hofvan beroep door te stellen dat het
openbaar ministerie een conclusie zou kunnen nemen inzake een wraking voor deze
"Raad van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders" de artikelen 137, 138, 531bis, tweede
lid en 838 van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;

derde onderdeel, het hofvan beroep, na
een omschrijving van een aantal wetswijzigingen, zonder meer overgaat tot een
reeks stellingen zonder afdoende motivering;
het hofvan beroep aldus stelt dat "in een
consistent geheel het logisch en verantwoord voorkomt dat de in artikel 838
Ger.W. bedoelde "hogere rechtsmacht" te
dezen de "Raad van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders" van artikel531bis, tweede
lid Ger.W. blijft",
terwijl:
- de wrakingsprocedure een zelfstandige procedure is geworden die volledig los
staat van de tuchtprocedure zelf;
- het hof van beroep door artikel 838
van het Gerechtelijk Wetboek voor de
wrakingsprocedure uitdrukkelijk als de "hogere rechtsmacht" wordt aangewezen;
het hofvan beroep om zijn stelling te onderbouwen als zou het openbaar ministerie bij de "Raad van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders" een conclusie kunnen
nemen overeenkomstig artikel 838 van het
Gerechtelijk Wetboek, de zogenaamde "verwevenheid" van de structuur van de "Raad
van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders" inroept om te stellen dat "niet in te zien is"
dat artikel 137 zou verhinderen dat de
procureur-generaal zou zitting houden in
deze raad om er zijn ambtsplicht van artikel 838 Ger.W. te vervullen, zonder deze
"verwevenheid" nader toe te lichten ofschoon deze geenszins vanzelfsprekend is,
gezien de structuur van de "Raad van Beroep voor de Gerechtsdeurwaarders" waarbij een raadsheer zetelt met assessoren die
geen professionele rechters zijn, fundamenteel verschilt van de structuur van een
kamer van een hof van beroep en bovendien deze raad niet behoort tot de organen van de rechterlijke macht zoals bepaald in het Boek I, tweede deel, van het
Gerechtelijk Wetboek;
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het hofvan beroep aldus zijn beslissing
niet naar recht met redenen omkleedt en
bijgevolg artikel 149 van de Grondwet
schendt;

zodat het hofvan beroep niet vermocht
zich onbevoegd te verklaren en de zaak te
verzenden naar de "Raad van Beroep voor
Gerechtsdeurwaarders" te Antwerpen met
vergaderplaats op de zetel van het Hof van
Beroep te Antwerpen en de Belgische Staat
te verwijzen in de rolrechten :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. verweerder, gerechtsdeurwaarder, opgeroepen is geweest voor de
arrondissementskamer in het kader
van een tuchtonderzoek;
2. verweerder een wrakingsakte
heeft neergelegd op 3 juni 1999
waarop de gewraakte leden de dag zelf
te kennen hebben gegeven dat zij zich
van de zaak niet zouden onthouden;
3. de akte overgemaakt werd aan de
procureur des Konings op 4 juni 1999
en door toedoen van de procureurgeneraal op 8 juni 1999 neergelegd
werd ter griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen;
4. het hof van beroep zich bij het bestreden arrest onbevoegd heeft verklaard en de zaak verwezen heeft naar
de Raad van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 838 van het Gerechtelijk Wetboek,
over de wraking uitspraak wordt gedaan door de rechtbank van eerste
aanleg, door het hof van beroep, door
het arbeidshof of door het Hof van
Cassatie, naar gelang van het geval,
op de conclusie van het openbaar ministerie, nadat de partijen behoorlijk
zijn opgeroepen om hun opmerkingen te horen;
Dat ingevolge de wijziging aangebracht door vorengenoemd artikel 838
bij wet van 12 maart 1998 aan de regels over de wraking, de beoordeling
van wrakingsgronden niet meer behoort aan de rechtsinstantie waar-
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van de leden gewraakt worden, maar
aan de onmiddellijk hogere rechtsinstantie;
Dat die bepaling die de wetgever beschouwt als een belangrijk element
van het recht van verdediging een algemene strekking heeft en ook toepasselijk is op de tuchtrechtspleging
van gerechtsdeurwaarders, die hierover geen afwijkende regeling inhoudt;
Overwegende dat als een tuchtzaak
aanhangig is voor de arrondissementskamer, de onmiddellijk hogere rechtsinstantie de Raad van Beroep voor Gerechtsdeurwaarders is;
Dat het dan ook die instantie is die
uitspraak moet doen over de vorderingen tot wraking;
Dat terzake niet doet dat het openbaar ministerie niet aanwezig is voor
de raad van beroep; dat artikel 838
van het Gerechtelijk Wetboek slechts
in de mate kan worden toegepast dat
die bepaling verenigbaar is met de vereisten van de rechterlijke organisatie die ook in het Gerechtelijk Wethoek worden gedefinieerd;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede en het derde onderdee! betreft :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat de
onderdelen deels gericht zijn tegen
overtollige beschouwingen, deels, met
name in zoverre het derde onderdeel
een motiveringsgebrek aanvoert, afgeleid is uit de overige tevergeefs aangevoerde wetsschendingen;
Dat de onderdelen niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de Belgische Staat
in de kosten.
5 november 1999 - 1" kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.
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1e KAMER - 8 november 1999

ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN
HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)- BEGRIP- NORMAAL TRAJECT- ONDERBREKING
- ONGEVAL TIJDENS DE ONDERBREKING.

Het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd, kan worden beschouwd als
normaal in de zin van art. 8, § 1, tweede
lid, Arbeidsongevallenwet, wanneer de onderbreking waarvan de duur niet belangrijk is, door een wettige reden verantwoord is; het traject is echter niet Zanger
normaal, wanneer de onderbreking belangrijk is en niet door overmacht is verantwoord (1); de onderbreking die geen
invloed heeft op het normale karakter van
het traject maakt deel uit van dat traject en het ongeval dat gebeurd is op het
normale traject en tijdens de duur van de
onderbreking van dat traject, is derhalve
een ongeval op de weg naar en van het
werk (2). (Art. 8, § 1, tweede en vierde lid,
Arbeidsongevallenwet.)
(TILLEUL T. O.M.O.B.)

Advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in
substantie gezegd (vertaling) :
1. lk ben van mening dat het enige middel gegrond is.
In het middel wordt aan uw Hof de vraag
gesteld of het ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens de duur van de onderbreking van het traject dat de werknemer
moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij
werkt, een ongeval op de weg naar en van
het werk is.
Laten we vooreerst erop wijzen dat we
ons binnen het toepassingsgebied bevinden van het begrip ongeval op de weg naar
en van het werk en niet binnen het daarvan onderscheiden toepassingsgebied van
het begrip arbeidsongeval in de strikte betekenis.
Dit gezegd zijnde, komt het mij voor dat
de vraag onder de onderstaande voorwaar(1) .Zie conl. O.M.
(2) Zie concl. O.M.
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den bevestigend moet worden beantwoord.
Dat antwoord is gegrond op artikel 8, § 1,
vierde lid, Arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat het traject van of naar de verblijfplaats begint zodra de werknemer de
dorpel van zijn hoofd- oftweede verblijfverlaat en eindigt zodra deze weer overschreden wordt.
Het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd, kan worden beschouwd als normaal in de zin van art. 8, § 1, tweede lid,
Arbeidsongevallenwet, wanneer de onderbreking waarvan de duur niet belangrijk is,
door een wettige reden verantwoord is; het
traject is echter niet langer normaal, wanneer de onderbreking belangrijk is en niet
door overmacht is verantwoord (3); aangezien het traject van de verblijfplaats naar
de plaats waar de werknemer werkt, begint zodra de hij de dorpel van zijn hoofdof tweede verblijf verlaat en eindigt zodra deze weer overschreden wordt, is het
ongeval dat gebeurd is op het normale traject en tijdens de duur van de onderbreking van dat traject, derhalve een ongeval op de weg naar en van het werk (4).
(Artikel 8, § 1, tweede en vierde lid,
Arbeidsongevallenwet.)
Anders beslissen lijkt mij na onderzoek
van de wettekst niet verantwoord en leidt
tot oeverloze discussies over de plaats van
het voorlopige einde van het traject, over
die van het begin van de duur van de onderbreking van dat traject, over die van het
einde van de bewuste onderbreking en die
van de hervatting van het traject.
De tegengestelde oplossing lijkt mij
voorts moeilijk verenigbaar met een harmonische regeling. Is het redelijk te beslissen dat een ongeval tijdens een, door
overmacht verantwoorde, belangrijke duur
van de onderbreking van het traject geen
ongeval op de weg naar en van het werk is?
Volgens mij niet. Derhalve zou men, valgens mij, moeilijk kunnen begrijpen dat
hetgeen in geval van overmacht geldt, niet
(3) 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; 4 okt. 1999, A.R. 8.98.0155.F,
nr. 502.
(4) Zie Cass. 9 maart 1987, J.T.T., 1987, p. 418.
Let wel dat de zeggingskracht van de uitdrukking "duur van de onderbreking van het traject", die gewoonlijk wordt gebruikt, misschien ontoereikend is; het ware wellicht meer aangewezen
de bewoordingen "duur van de schorsing van het
traject" te gebruiken.
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zou gelden in geval van een wettige reden, terwijl men ervan uitgaat gaat dat de
duur van de onderbreking in dat geval weinig belangrijk moet zijn, om het traject als
normaal te beschouwen. Om werkzaam te
blijven moet de oplossing coherent zijn.
Wellicht kan tegen de voorgestelde oplossing worden aangevoerd dat de belangrijkheid van de duur van de onderbreking
moeilijk te beoordelen valt, aangezien het
ongeval gebeurt voor het theoretische einde
van die onderbreking. Dat argument lijkt
me niet overtuigend aangezien, enerzijds,
de rechter het tijdstip van het begin van de
onderbreking en het tijdstip van het ongeval moet vaststellen, en, anderzijds, de onderbreking, bij ontstentenis van een ander mogelijk gegeven om het einde van de
onderbreking te bepalen- wat moet blijken uit de omstandigheden - met het ongeval zelf eindigt.
Het bestreden arrest vermeldt dat "op
goede gronden kan worden aangenomen
dat, ook al heeft de onderbreking niet noodzakelijk tot gevolg dat het traject voor en
na die onderbreking geen normaal traject
meer is, de onderbreking zelf geen deel uitmaakt van de weg naar en van het werk",
dat "in casu niet hoeft te worden nagegaan of de onderbreking al dan niet door
een wettige reden was verantwoord, aangezien het ongeval toch plaatsvond tijdens die onderbreking, die, zoals de naam
zelf zegt, om geen enkele reden kan worden gedekt" en dat "wanneer het ongeval
tijdens de onderbreking gebeurt, vergoeding door de arbeidsongevallenverzekeraar
uitgesloten is; vergoeding zou wel mogelijk zijn, indien het ongeval voor of na die
onderbreking was gebeurd".
Het bestreden arrest schendt derhalve,
mijns insziens, de in het middel aangewezen bepalingen.
2. Het bestreden arrest moet vernietigd worden, behalve in zoverre het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van
het hoger beroep.
3. Verweerster moet in de kosten worden veroordeeld (art. 68 Arbeidsongevallenwet).
Conclusie : gedeeltelijke vernietiging.
ARREST

(uertaling)

(A.R. S.98.0047.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 november
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1997 gewezen door het Arbeidshof te
Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 7, 8 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (artikel 8, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1981, 22
december 1989 en 12 juli 1991),
doordat het arbeidshof vaststelt dat eiseres, die op 29 oktober 1994 haar woonplaats had verlaten om naar haar werk te
gaan, in een bakkerij gevallen was waardoor ze knieletsels had opgelopen, vervolgens voor recht zegt dat eiseres geen ongeval op de weg naar en van het werk is
overkomen en haar vorderingen afWijst op
de volgende gronden : "1. onder weg naar
en van het werk wordt verstaan het traject dat de werknemer normaal moet afleggen om zich van zijn verblij:tplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd (. .. ); 2. de weg naar en van het
werk wordt in de tijd en in de ruimte omschreven; hij moet normaal zijn : in de tijd
kan hij om een wettige reden of wegens
overmacht worden onderbroken; 7. de teksten geven geen uitsluitsel over de vraag of
de ongevallen die zich voordoen tijdens de
onderbreking, als ongeval naar en van het
werk kunnen worden aangemerkt; op goede
gronden kan worden aangenomen dat, ook
al heeft de onderbreking niet noodzakelijk tot gevolg dat het traject v66r en na die
onderbreking geen normaal traject meer is,
de onderbreking zelf geen deel uitmaakt
van de weg naar en van het werk; in casu
is de getroffene uit haar auto gestapt en
heeft ze dus daadwerkelijk, bij analogie,
haar weg naar en van het werk onderbroken; zij is immers binnenin de bakkerij gevallen; de onderbreking is, zoals (verweerster) zegt, begonnen zodra (eiseres) uit
haar auto is gestapt en de weg zou zijn
voortgezet nadat de getroffene weer in haar
auto zou zijn gestapt; in casu hoeft niet te
worden nagegaan of de onderbreking al dan
niet door een wettige reden was verantwoord, aangezien het ongeval toch plaatsvond tijdens die onderbreking die, zoals de
naam zelf zegt, om geen enkele reden kan
worden gedekt; zoals het op het werk gebruikelijk is croissants tijdens de pauze te
eten; wanneer evenwel (eiseres) zich niet
beroept op het feit dat zij met een opdracht
was belast, in welk geval zij een arbeidsongeval en niet een ongeval naar en van
het werk zou hebben gehad, dienen de
redenen voor die onderbreking niet te
worden onderzocht; wanneer het ongeval tijdens de onderbreking gebeurt, is

1396

HOF VAN CASSATIE

vergoeding door de arbeidsongevallenverzekeraar uitgesloten; vergoeding zou wel
mogelijk zijn, indien het ongeval v66r of na
die onderbreking was gebeurd" (arrest pp.
3-4-5),
terwijl, artikel 7, eerste lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 bepaalt dat voor de toepassing van die wet als
arbeidsongeval wordt aangezien elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het
feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt; artikel 9 van die wet bepaalt dat,
wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van een letsel,
een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het
letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed
wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt;
artikel 8, § 1, bepaalt dat het ongeval dat
zich voordoet op de weg naar en van het
werk eveneens als arbeidsongeval wordt
aangezien (eerste lid); onder de weg naar
en van het werk verstaan wordt het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd (tweede lid, eerste zin); de onderbreking van het door de werknemer afgelegde traject verantwoord kan zijn; zulks
meer bepaald het geval is wanneer er voor
de onderbreking een wettige reden bestaat en de duur van de onderbreking niet
belangrijk is; het traject, in dat voornoemd
geval normaal blijft in de zin van voornoemd artikel 8 van de wet van 10 april
1971; de omstandigheid dat het ongeval
zich voordoet tijdens de onderbreking van
het traject, dat tot dat ogenblik normaal is
gebleven in de zin van artikel 8 van die
wet, niet tot gevolg kan hebben dat het ongeval geen arbeidsongeval meer is, zodat
het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat
het tijdens de onderbreking gebeurde ongeval geen arbeidsongeval was en door de
arbeidsongevallenverzekeraar niet kon worden vergoed (schendingvan de artikelen 7,
8 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971);

Overwegende dat, krachtens artikel 8, § 1, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, onder de weg
naar en van het werk wordt verstaan
het normale traject dat de werknemer moet afieggen om zich van zijn
verblijfplaats te begeven naar de
plaats waar hij werkt, en omgekeerd;
Dat het laatste lid van de paragraaf
preciseert dat het traject van de verblijfplaats naar de plaats waar hij
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werkt, begint zodra de werknemer de
dorpel van zijn hoofd- of tweede verblijfverlaat en eindigt zodra hij de darpel weer overschrijdt;
Overwegende dat genoemd traject
kan worden beschouwd als normaal in
de zin van dat artikel wanneer de onderbreking, waarvan de duur niet belangrijk is, door een wettige reden verantwoord is; dat het traject echter niet
langer normaal is, wanneer de onderbreking belangrijk is en niet door overmacht wordt verantwoord;
Overwegende derhalve dat de onderbreking die geen invloed heeft op
het normale karakter van het traject, deel uitmaakt van het traject;
Overwegende dat het arbeidshof, nu
het overweegt dat "in casu niet hoeft
te worden nagegaan of de onderbreking al dan niet door een wettige reden was verantwoord, aangezien het
ongeval (... ) plaatsvond tijdens die onderbreking die, zoals de naam zelf
zegt, om geen enkele reden kan worden gedekt. ( ... ) Wanneer het ongeval tijdens de onderbreking gebeurt, is
vergoeding door de arbeidsongevallenverzekeraar uitgesloten; vergoeding
zou wel mogelijk zijn, indien het ongeval v66r ofna die onderbreking was
gebeurd", de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het hager beroep; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
8 november 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Butzler en Houtekier.
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ze KAMER- 8 november 1999

(GEMEENSCHAPPELIJKE ASSURANTIEKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN ASSUBEL T. FONDS
VOORARBEIDSONGEVALLEN T.O.V. ATTAR BOULAICHE.A.)

1° ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERINGFONDS VOORARBEIDSONGEVALLEN -DODELIJK ONGEVAL- BLOEDVERWANTEN IN OPGAANDE LIJN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR - RENTE - KAPITAAL RENTEKAPITAAL- INTEREST- VOORWAARDEN- GETROFFENE- OVERLIJDEN- LEEFTIJD.

2° INTERESTEN- ALLERLEI- ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERING- FONDS VOORARBEIDSONGEVALLEN- DODELIJK ONGEVALBLOEDVERWANTEN IN OPGAANDE LIJN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- RENTE
- KAPITAAL- RENTEKAPITAAL- INTEREST
- VOORWAARDEN- GETROFFENE- OVERLIJDEN- LEEFTIJD.

3° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING
- KOSTEN - ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN- GESCHIL- RENTEKAPITAAL- INTEREST.
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8 november 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Biitzler.
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ze KAMER- 8 november 1999
ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE

4° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDEREREGELS)-ARBEIDSONGEVAL-ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- FONDS VOOR
ARBEIDSONGEVALLEN- GESCHIL- RENTEKAPITAAL -INTEREST.

1oen

zo De in art. 6, tweede lid, K.B. 12
april 1984 tot uitvoering van artikel
59quinquies van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 bedoelde regel,
krachtens welke interest op het rentekapitaal is verschuldigd na verloop van
dne maand te rekenen vanaf het overlijden van de getroffene, geldt enkel wanneer de getroffene door een arbeidsongeval overlijdt nadat hi} de leeftijd van
vijfentwintig jaar heeft bereikt. (Art.
59quinquies, eerste lid, Arbeidsongevallenwet; art. 6 K.B. 12 april 1984.)

3° en 4° De regel dat de arbeidsongevallenverzekeraar, behalve wanneer de vordering roekeloos of tergend is, wordt verwezen in de kosten van alle vorderingen
gesteund op de Arbeidsongevallenwet,
vindt geen toepassing op het geschil tussen de arbeidsongevallenverzekeraar en
het Fonds voor Arbeidsongevallen over de
op het rentekapitaal verschuldigde interest. (Art. 68 Arbeidsongevallenwet; art.
1017 en 1111, derde lid, Ger.W.)

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- BEGRIPWERKNEMER- ZWAARWICHTIG FElT- ERNSTIGE TEGEMOETKOMING- PROFESSIONELE
SAMENWERKING- TIJDELIJKE VOORTZETTING- WERKGEVER- VOORSTEL- WERKNEMER- WEIGERING- NIEUW VERHOOR- RESULTAAT - WERKGEVER - INVLOED DRINGENDE REDEN.

De werkgever die zich eventueel wil beroepen op een dringende reden om de arbeidsovereenkomst te beeindigen, maar
die in eerste instantie een discrete en meer
humane oplossing zoekt door aan de
werknemer een eenmalige tijdelijke voortzetting van de professionele samenwerking voor te stellen, wat door laatstgenoemde wordt geweigerd, kan intussen de
omstandigheden van het aan de werknemer ten laste gelegde feit onderzoeken,
zelfs door een nieuw verhoor van de werknemer, en uiteindelijk tot de slotsom komen niet alleen dat de ten laste gelegde tekortkoming ernstig was, maar oak dat de
arbeidsovereenkomst om een dringende
reden kon worden beeindigd (1). (Art. 35,
eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(1) Zie concl. O.M.
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(VAN LIERDE T. CLINIQUES UNIVERSITAIRES
SAINT-LUC V.Z.W. E.A.)

Advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in
substantie gezegd (vertaling) :
1. Ik ben van mening dat het eerste middel niet aangenomen kan worden.
lk ben geneigd te denken dat de analyse van het bestreden arrest, zoals ze door
het eerste middel wordt gedaan, onvolledig is.
Het eerste middel berust in substantie op
de overweging, 'en het betreft hier een
standpunt dat reeds in conclusie werd verdedigd, dat het feit dat de verweersters, die
van plan waren eiser wegens dringende reden te ontslaan, naar een discrete en meer
humane oplossing zochten, aantoont dat de
feiten niet zwaarwichtig zijn. Die oplossing impliceert immers de facto dat de professionele verhouding tussen de partijen
blijft bestaan. De redenering van eiser, zowel in zijn conclusie die in het eerste middel is weergegeven, als in het middel zelf,
in zoverre het een schending van art. 35,
inzonderheid eerste en tweede lid,
Arbeidsovereenkomstenwet aanvoert, is gebaseerd op de overweging die ik net heb beklemtoond. Voorts voert het eerste middel, op die basis, tegelijk aan dat die
conclusie niet is beantwoord en dat het bestreden arrest niet naar recht is verantwoord.
lk ben van mening dat de overwegingen van het bestreden arrest subtieler zijn
dan hetgeen uit het eerste middel blijkt.
Het bestreden arrest oordeelt dat "de rector niet (... ) kan verweten worden dat hij,
in eerste instantie, een discrete en meer humane, maar toch vastberaden, oplossing
heeft nagestreefd; dat trouwens, bij het
tweede gesprek tussen rector Macq en (eiser) gebleken is dat de uitleg van laatstgenoemde de rector nog meer heeft overtuigd van de zwaarwichtigheid van de feiten
die op 14 december 1994 zijn gebeurd, wat
op ondubbelzinnige wijze bhjkt uit de ontslagbrief: "De uitleg heeft geenszins, wel
integendeel (die woorden zijn door het
arbeidshof in het arrest onderstreept), de
zwaarwichtigheid van de hierboven samengevatte feiten afgezwakt".
Ret arbeidshof, ook al heeft het bewoordingen gebruikt die op het eerste gezicht
enigszins onzeker lijken, heeft ongetwijfeld daarmee willen zeggen dat directieleden van de verweersters pas na het
tweede gesprek tussen eiser en de rector
daadwerkelijk en definitieftot de overtuiging zijn gekomen dat er in casu niet al-
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leen sprake was van zwaarwichtige feiten die aan eiser ten laste werden gelegd,
maar ook dat de arbeidsovereenkomst om
een dringende reden kon worden beeindigd. Die lezing van het bestreden arrest
volgt niet alleen uit de context van het bestreden arrest, maar ook uit de bewoordingen ervan. Het is, zeker en vast, de
juiste lezing, aangezien het bestreden arrest eerst spreekt over "de zwaarwichtigheid van de feiten" en pas enkele regels verder zegt "dat het (arbeids)hof, gelet op alle
hierboven vermelde gegevens, van oordeel is, dat het ontslag om dringende reden waartoe op 19 december 1994 besloten is (na het nieuwe gesprek met de rector
van de U.C.L.) volledig verantwoord was,
gelet op de specifieke omstandigheden van
de zaak".
Uit de overwegingen van het besteden arrest die ik net heb vermeld, volgt, enerzijds, dat het antwoordt op de in het eerste middel aangewezen conclusie van eiser
en, anderzijds, dat genoemd bestreden arrest de onderstaande regel, die mij correct lijkt, toepast : de werkgever die zich
eventueel wil beroepen op een dringende reden om de arbeidsovereenkomst te beeindigen, maar die in eerste instantie een discrete en meer humane oplossing zoekt door
aan de werknemer een eenmalige tijdelijke voortzetting van de professionele samenwerking voor te stellen, wat door
laatstgenoemde wordt geweigerd, kan intussen de omstandigheden van het aan de
werknemer ten laste gelegde feit verder onderzoeken, zelfs door een nieuw verhoor
van de werknemer, en uiteindelijk tot de
slotsom komen niet aileen dat de ten laste
gelegde tekortkoming ernstig was, maar
ook dat de arbeidsovereenkomst om een
dringende reden kon worden beeindigd, wat
niet hetzelfde is (2). (Art. 35, eerste en
tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
Ik herhaal dat het arbeidshofvolgens een
correct onderscheid heeft gemaakt tussen de houding van de werkgever die een
door hem zwaarwichtig geacht feit ten laste
van een werknemer legt, en de latere houding van diezelfde werkgever die, na een
nieuw gesprek met de werknemer, tot de
overtuiging is gekomen dat er dan niet aileen een zwaarwichtig feit bestaat, maar
een dringende reden om de arbeidsovereenkomst te beeindigen.
(2) Vgl. Cass., 14 okt. 1996, A.R. S.95.0116.F,
nr. 380; 6 sept. 1999, A.R. S.98.0122.F, nr. 437;
raadpl. Cass., 9 maart 1987, A.R. 7733, nr. 407.
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De beslissing lijkt mij dus ook naar recht
verantwoord (3).
2. Ik ben van mening dat het tweede middel feitelijke grondslag mist.
Met de bewoordingen vermeld op de
pagina's 23 tot 26 van het bestreden arrest, heeft het arbeidshof immers geantwoord op de in het tweede middel bedoelde
conclusie van eiser. Uit die overwegingen
volgt dat het arbeidshof zorgvuldig de redenen heeft uiteengezet waarom het antslag van eiser wegens dringende reden volledig in verhouding stand tot de aan eiser
ten laste gelegde feiten, aangezien met
name, volgens mij het arbeidshof- ik citeer het bestreden arrest, pagina 26 - "op
het ogenblik dat de (voornoemde ten laste
gelegde feiten) gepleegd zijn", "bij (eiser)
geen enkele vorm van goede trouw (. .. ) bestand".
Conclusie : verwerping.
ARREST

(uertaling)

(A.R. S.98.006l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 1997 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel : schending van artikel149 van de gecoordineerde Grandwet en, voor zover nodig, schending van artikel 35, inzonderheid eerste en tweede lid,
van de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de
arbeidsovereenkomsten (welk artikel is
aangevuld bij de wet van 18 juli 1985),
doordat het arbeidshof, in het bestreden arrest, met bevestiging van het eerste vonnis, de oorspronkelijke vorderingen tot betaling van compensatoire opgingsvergoeding en schadeloosstelling, die
gegrond waren op het ontslag wegens dringende reden van 19 december 1994, verwerpt, door het middel, waarin de zwaarwichtigheid van de verweten feiten betwist
wordt, te verwerpen, op grand "dat het
(arbeids)hof het volledig eens is met het
oordeel van de eerste rechter over de
(3) Over de bevoegdheid van het Hof om nate
gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde
feiten wettig het bestaan van een dringende reden in de zin van art. 35 Arbeidsovereenkomstenwet heeft kunnen afieiden, raadpl. Cass., 15 sept.
1986,A.R. 5279, nr. 21; vgl. Cass., 12 jan. 1981,
A.R. 6298, nr. 274; 28 feb. 1994, A.R. S.93.0035.F,
nr. 98.
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zwaarwichtigheid van de in de brief van 19
december 1994 aangevoerde reden van antslag; dat geen enkele van de door (eiser)
aangevoerde omstandigheden - inzonderheid het feit dat het gewijzigde verslag later ter ondertekening is voorgelegd aan de
dokters C. Hubinont en P. Bernard- de
zwaarwichtigheid kan afzwakken van de
feiten, op het ogenblik dat ze gepleegd zijn :
eiser was op dat ogenblik allesbehalve te
goeder trouw, aangezien hij wou doen geloven dat er eensgezindheid hestand, op een
ogenblik dat daarvan geen sprake was,
maar dan over een tekst waarvan de conclusie helemaal afWeek van de tekst van de
twee andere betrokken geneesheren; dat de
rector evenmin kan worden verweten dat
hij, in eerste instantie, een discrete en meer
humane, maar tach vastberaden oplossing heeft nagestreefd; dat trouwens, bij het
tweede gesprek tussen rector Macq en (eiser) gebleken is dat de uitleg van laatstgenoemde de rector nog meer heeft overtuigd van de zwaarwichtigheid van de
feiten die op 14 december 1994 zijn gebeurd, wat op ondubbelzinnige wijze blijkt
uit de ontslagbrief : 'De uitleg heeft geenszins, wel integendeel, de zwaarwichtigheid van de hierboven samengevatte feiten afgezwakt' "(arrest blz. 25-26); dat het
arbeidshof, met bevestiging van de redenen van de eerste rechter (arrest p. 25, in
fine), als volgt heeft beslist : "De rector van
de universiteit heeft, na ontdekking van de
feiten, mogelijk getracht het geschil op een
meer humane, discrete ofpassende wijze op
te lassen : die paging tast geenszins de bevoegdheid van de rechtbank aan om de
zwaarwichtigheid van de binnen de wettelijke termijn aangeklaagde feiten op onaantastbare wijze te beoordelen" (vonnis,
blz. 9, voorlaatste lid);

terwijl artikel 35 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat elke partij de overeenkomst zonder opzegging of v66r het verstrijken van de termijn kan beeindigen om
een dringende reden die aan het oordeel
van de rechter wordt overgelaten en onverminderd aile eventuele schadeloosstellingen; volgens het tweede lid van datzelfde artikel, onder dringende reden, de
ernstige tekortkoming wordt verstaan die
elke professionele samenwerking tussen de
werkgever en de werknemer onmiddellijk
en definitief onmogelijk maakt; de tot staving van het ontslag wegens dringende reden aangevoerde feiten de voortzetting van
elke professionele samenwerking aan de
zijde van de ontslaggevende partij onmiddellijk en definitief onmogelijk moeten
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maken; het weliswaar aan de rechter staat
om, in voorkomend geval, nate gaan of de
tot staving van het ontslag wegens dringende reden aangevoerde feiten elke professionele samenwerking onmiddellijk en
definitief onmogelijk maken; de rechter zich
tijdens dat onderzoek niet in abstracto uitspreekt, doch rekening moet houden met de
omstandigheden van elke zaak; zijn mening niet in de plaats komt van die van de
ontslaggevende partij; het aan de rechter
staat om nate gaan of de partij, die het
ontslag wegens dringende reden gegeven
heeft, de feiten wettig kon omschrijven als
een dringende reden; het ontslag wegens
dringende reden evenwel niet kan worden goedgekeurd, als de aangevoerde feiten aan de zijde van de ontslaggevende partij niet de wettelijk vereiste graad van
zwaarwichtigheid bereiken; eiser in zijn
appelconclusie had betoogd dat "de rector
van de U.C.L. (eiser) tijdens het gesprek
van 16 december voorgesteld had om ontslag te nemen met ingang van 1 juni 1995.
Dat voorstel geeft ondubbelzinnig aan dat
de arbeidsverhouding bleefbestaan tot 30
juni 1995. Volgens het ziekenhuis was de
samenwerking tussen de partijen niet onmiddellijk en definitief onmogelijk geworden. Ten onrechte heeft de eerste rechter
dat argument verworpen, op grond dat "de
rector, na de ontdekking van de feiten, mogelijk getracht heeft het geschil op een humaner, discreter ofpassender geachte wijze
op te lossen : die poging tast geenszins de
bevoegdheid van de rechtbank aan om de
zwaarwichtigheid van de binnen de wettelijke termijn aangeklaagde feiten op onaantastbare wijze te beoordelen'. (. .. )Die redenering is in twee opzichten verkeerd. In
de eerste plaats moet het voorstel van de
rector in aanmerking worden genomen, niet
om uit te maken of het de beoordelingsbevoegdheid van de rechter aantast, maar
wel om uit te maken of de feiten voor het
ziekenhuis voldoende grond opleverden om
de overeenkomst onmiddellijk te beeindigen. In de tweede plaats kan de verdere behandeling van de zaak door de rechtbank
alleen worden goedgekeurd, als de rector
(eiser) een vergoeding voorgesteld had, op
voorwaarde dat hij onmiddellijk zou ophouden te werken (. .. ). Dat waste dezen
niet het geval, aangezien de rector (eiser)
voorgesteld heeft om zijn beroepswerkzaamheid - zonder enige wijziging - tot
30 juni 1995 voort te zetten. Door zijn voorstel om de arbeidsovereenkomst gedurende
zes maand voort te zetten, heeft de werkgever met stelligheid erkend dat de samenwerking tussen de partijen niet on-
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middellijk en definitief onmogehjk was
geworden". (blz. 21-22, punt B.l.); het
arbeidshof niet antwoordt op die precieze
en regelmatig aangevoerde middelen en zijn
beslissing dus niet regelmatig met redenen omkleedt; het zoeken naar een discrete en meer humane oplossing daarenboven erop kon wijzen dat de feiten niet
zwaarwichtig waren voor de partij die het
ontslag wegens dringende reden overwoog,
inzonderheid in zoverre die oplossing de
facto de voortzetting van de arbeidsverhouding (moest) impliceren; wanneer de
verweten feiten voor de ontslaggevende partij geen dringende reden kunnen zijn, het
niet aan de rechter staat om ze als zodanig aan te merken, zodat het arbeidshof
zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel 149
van de gecoordineerde Grondwet), en zijn
arrest althans niet naar recht verantwoordt
schending van artikel 35 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten:

Overwegende dat, volgens artikel
35, tweede lid, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, onder dringende reden de
ernstige tekortkoming wordt verstaan
die elke professionele samenwerking
tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
Overwegende dat het feit dat het
ontslag wegens dringen:a.e?edenen
rechtvaardigt, aan de ontslaggevende
partij b,_§kegA.~ wanneer deze omtrent het bestaa:n van dat feit en de
omstandighed:emiitniirafV'antlen'dringende reden kunnen maken, voldoende
zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen,
inzonderheid voor haar eigen overtuiging en tevens tegenover de andere
partij en het gerecht;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben herinnerd aan de feitelijke omstandigheden van de zaak en na te
hebben vastgesteld dat de zwaarwichtigheid van de reden van ontslag in de
brief van 19 december 1994 vermeld
stand, op de in het middel weergegeven conclusie van eiser antwoordt dat
"de rector niet kan verweten worden
dat hij, in eerste instantie, een discrete en meer humane, maar tach

1-o-:-- ___ -
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vastberaden, oplossing heeft nagestreefd; dat trouwens, bij het tweede
gesprek tussen rector Macq en (eiser) gebleken is dat de uitleg van
laatstgenoemde de rector nog meer
heeft overtuigd van de zwaarwichtigheid van de feiten die op 14 december 1994 zijn gebeurd, wat op ondubbelzinnige wijze blijkt uit de
ontslagbrief: 'De uitleg heeft geenszins, wel integendeel, de zwaarwichtigheid van de hierboven samengevatte feiten afgezwakt"';
Overwegende dat het arbeidshof op
die gronden beslist heeft dat de rector weliswaar "in eerste instantie" had
kunnen oordelen dat de aan eiser verweten fout zwaarwichtig was, maar
dat hij door de daaropvolgende uitleg van eiser in kennis is gesteld van
de omstandigheden waardoor die fout
als een door de wet vereiste dringende
, reden kon worden aangemerkt;
Dat het arbeidshof, aldus, zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 november 1999- 3" kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerte voorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler, T'Kint.
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2" KAMER - 9 november 1999

De onderzoeksrechter en het onderzoeksgerecht die feitelijke omstandigheden in
aanmerking nemen om te beslissen, al
naar het geval, tot aanhouding of handhaving van de voorlopige hechtenis van
een verdachte, verantwoorden slechts een
maatregel van tijdelijke aard, die de uitspraak van de feitenrechter over de schuld
aan de feiten waarvan de aangehoudene
wordt verdacht, onverkort laat; door hierover te beslissen miskennen zij niet het
vermoeden van onschuld, oak niet wanneer de verdachte het bestaan van deze
feitelijke omstandigheden betwist (1).
(Artt. 16 en 21 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(DOS SANTOS SOARES)
ARREST

(A.R. S.99.1502.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6.2 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden (ondertekend te Rome op 4 november
1950 en goedgekeurd bij Wet van 13 mei
1955) en 14.2 van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, 16,21 en 30, § 1- § 4, 1°, van de
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis,
doordat het bestreden arrest de beschikking van de raadkamer te Brussel, waarbij de voorlopige hechtenis van eiser werd
gehandhaafd, bevestigt op grond van volgende motieven : "Overwegende dat er ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan in hoofde van (eiseres); overwegende
dat de feitelijke omstandigheden van de
zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van (eiseres) thans nog voorhanden zijn; dat ze redenen uitmaken om
de voorlopige hechtenis te handhaven, die
met de in artikel16 paragraaf 1 van de Wet
van 20 juli 1990 bepaalde criteria overeenstemmen; overwegende dat de feiten voor

VOORLOPIGE HECHTENIS- ALGEMEEN
- VERANTWOORDING VAN AANHOUDING OF
HANDHAVING VAN VOORLOPIGE HECHTENISVERMOEDEN VAN ONSCHULD.

(1) Zie Cass., 9 jan. 1985, A.R. 4017, nr. 281;
de noot get. M. De Swaef, sub Cass., 19 maart
1997, R.W, 1997-1998, 81.
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(eiseres) een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere
straf, die vijftienjaar opsluiting niet te hoven gaat, tot gevolg kunnen hebben op
grond van de artikelen vermeld in het bevel tot aanhouding; overwegende dat er nog
altijd ernstige redenen bestaan om te vrezen dat, zo (eiseres) in vrijheid wordt gelaten, zij:
- nieuwe misdaden of wanbedrijven zou
plegen;
- zich aan het optreden van het gerecht
zou onttrekken;
- bewijzen zou pogen te laten verdwijnen
- zich zou verstaan met derden; overwegende dat de handhaving van de voorlopige hechtenis nog steeds volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid;
overwegende inderdaad dat de omstandigheden en motieven vermeld in het bevel tot
aanhouding onverkort blijven gelden; (... )",

terwijl het bestreden arrest aldus de motieven overneemt van het bevel tot aanhouding, dat onder meer is gegrond op het
feit dat "uit de elementen van het dossier
blijkt dat (eiseres) is opgetreden in een
drugtrafiek" en op het feit dat "( ... ) deze··
vorm van criminaliteit evenals de hoeveelheid in beslaggenomen verdovende middelen- met name 3, 725 kg (brutogewicht,
verpakking inbegrepen) cocaine - in
hoofde van (eiseres) van een volkomen misprijzen van andermans psychische en fysische integriteit getuigt wat de gevaarlijke geestesgesteldheid in hoofde van
inverdenkinggestelde genoegzaam aantoont''; deze overwegingen, die het bestreden arrest overneemt, de vaststelling inhouden dat eiseres de feiten waarvan zij
wordt verdacht heeft gepleegd;

Nr. 594

Overwegende dat de onderzoeksrechter en het onderzoeksgerecht de
wettelijke opdracht hebben om na te
gaan of er feitelijke omstandigheden
bestaan die omwille van volstrekte
noodzakelijkbeid voor de openbare veiligheid, al naar het geval, een aanhouding of een handhaving van de
voorlopige hechtenis wettig verantwoorden; dat zij door hierover te beslissen het vermoeden van onschuld
niet miskennen, ook niet wanneer de
verdachte het bestaan van deze feitelijke omstandigheden betwist;
Overwegende dat de onderzoeksrechter of het onderzoeksgerecht door
feitelijke omstandigheden in aanmerking te nemen om te beslissen, al naar
het geval, tot aanhouding of handhaving van de voorlopige hechtenis van
een verdachte, slechts een maatregel
van tijdelijke aard verantwoorden en
de uitspraak van de feitenrechter over
de schuld aan de feiten waarvan de
aangehoudene wordt verdacht, onverkort laten;
Overwegende dat de appelrechters
door de motivering van hun beslissing het vermoeden van de onschuld
van eiseres niet miskennen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

En overwegende dat de substantitHe of op straffe van nietigheid voor. geschreven rechtsvormen in acht zijn
en terwijl de kamer van inbeschuldiging- genomen en de beslissing overeenkomstelling waaraan de beschikking van eer- stig de wet is gewezen;

ste verwijzing is voorgelegd geen uitspraak
mag doen over de schuld van een verdachte
door naar de gronden van het aanhoudingsbevel te verwijzen; het bestreden arrest,
door de hierboven weergegeven overwegingen van het bevel tot aanhouding - die de
vaststelling inhouden dat eiseres de feiten waarvan zij wordt verdacht he eft gepleegd - over te nemen, het vermoeden
van onschuld, dat vervat ligt in de artikelen 6.2 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 14.2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, miskent :

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal- Advocaat : mr. B. De
Gryse, Brussel.
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Nr. 595
Nr. 595

2e KAMER- 9 november 1999

1o HINDERLIJKE INRICHTINGEN VERGUNNINGSPLICHTIGE INRICHTING MILIEUVERGUNNING EXPLOITATIEVOORWAARDE- WETTIGHEIDSEXCEPTIEGEVOLG.

2° LANDBOUW- EXPLOITATIE VAN EEN
VERGUNNINGSPLICHTIGE INRICHTING MILIEUVERGUNNING EXPLOITATIEVOORWAARDE- WETTIGHEIDSEXCEPTIEGEVOLG.

3° MILIEURECHT- EXPLOITATIE VAN EEN
VERGUNNINGSPLICHTIGE INRICHTING MILIEUVERGUNNING EXPLOITATIEVOORWAARDE- WETTIGHEIDSEXCEPTIEGEVOLG.

1°, 2° en 3° VOor het misdrijfbepaald in art.
39, § 1, 2, in fine, Milieuvergunningsdecreet, is het misdrijfbestanddeel het niet
naleven door de beklaagde van de voor
hem bindende exploitatieuoorwaarde; de
rechter moet onderzoeken of deze voorwaarde als onderdeel van de overheidsbeslissing waarop de telastlegging stoelt,
wettig is en, in voorkomend geval, haar
niet-bindend verklaren (1). (Artt. 159 Gw.,
39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet.)
(JONCKHEERE)
ARREST

(A.R. S.98.0110.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1997 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
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Overwegende dat de appelrechters
het ten laste van eiser gelegde misdrijf van overtreding van artikel 39,
§ 1, 1o, Milieuvergunningsdecreet herkwalificeren en hem veroordelen om,
met overtreding van artikel 39, § 1, 2°,
van dit decreet, de exploitatievoorwaarde met betrekking tot het toegelaten aantal dieren niet te hebben
nageleefd;
Overwegende dat de appelrechters
op bladzijde 3, rubriek 3 van het arrest considereren : "De stand van de
administratieve procedure met betrekking tot de weigering van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad
van West-Vlaanderen van 16 februari
1992 (lees : 16 juli 1992) een vergunning te verlenen voor meer dan 1.358
mestvarkens is voor de beoordeling
van de schuldvraag niet relevant, vermits wat oak de beslissing zal zijn deze
niet meebrengt dat (eiser) op het tijdstip waarop de telastlegging betrekking heeft over een vergunning beschikte voor een aantal mestvarkens
hager dan 1.358. Om dezelfde reden is
een wettigheidscontrole van deze
weigeringsbeslissing niet relevant";
Overwegende dat voor het misdrijf
bepaald in artikel39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet, anders dan voor
het misdrijf bepaald in § 1, 1o, van dit
artikel, niet het ontbreken van een nog
te verkrijgen vergunning maar het
niet-naleven door de beklaagde van de
voor hem bindende exploitatievoorwaarde, zoals opgelegd in een
reeds bekomen vergunning, het
misdrijfbestanddeel is ;

schending van de artikelen 39, § 1, 2°,
Milieuvergunningsdecreet en 159 Grandwet:

Dat de rechter de wettigheid van
deze voorwaarde als onderdeel van de
overheidsbeslissing waarop de telastlegging stoelt, moet onderzoeken en, in
voorkomend geval, met toepassing van
artikel 159 Grondwet niet-bindend
moet verklaren;

(1) Vgl. Cass., 2 juni 1998, A.R. P.96.1587.N.
Betreffende de verplichting van de rechter om na
te gaan of een overheidsbeslissing met de wet
overeenstemt, zie Cass., 12 sept. 1997, A.R.
C.96.0340.F, nr. 349.

Overwegende dat eiser in de context van de hem verweten telastlegging de onwettigheid van de overheidsbeslissing opwerpt; dat de appelrechters aldus in dezelfde context de

Over het ambtshalve aangeuoerde middel:
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opgeworpen onwettigheid moeten onderzoeken;
Overwegende dat de appelrechters,
door de relevantie van de wettigheidsexceptie in functie van een nog te bekomen vergunning eerder dan in functie van een reeds toepasselijke
overheidsbeslissing te beoordelen, het
aan eiser ten laste gelegde misdrijf van
niet-eerbiediging van de vergunningsvoorwaarde verwarren met het in artikel 39, § 1, 1 o, Milieuvergunningsdecreet bepaalde misdrijfvan exploitatie of verandering van een
vergunningsplichtige inrichting zonder vergunning, welk misdrijf zij aan
eiser, na de door hen toegepaste herkwalificatie, niet meer ten laste leggen;

Nr. 596

Nr. 596
2e KAMER- 9 november 1999

1o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN- VALSHEID IN OVEREENKOMST
- CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - BEDRIEGLIJK OPZET OF OOGMERK OM TE SCHADEN - MEDEONDERTEKENENDE PARTIJTOEPASSING.

2o BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJKE BANKBREUK
- ARTIKEL 579 W.KH.- AMBTSHALVE BESLISSING OVER DE TERUGKEER TOT DE FAILLIETE
BOEDEL- VOORWERP.

3° STRAF- GELDBOETE EN OPDECIEMENVEROORDELING TOT EEN GELDBOETE- OPDECIEMEN - VERMELDING IN HET VONNIS.

Dat de appelrechters hun beslissing waarbij zij de wettigheid van de
voorwaarde niet onderzoeken niet naar
recht verantwoorden;

4o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF-

Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt
van het hem opgelegde verbod tot exploitatie krachtens artikel 39, § 2,
Milieuvergunningsdecreet, dat op dezelfde onwettigheid steunt;

5o INKOMSTENBELASTINGEN

Om die redenen, ongeacht het namens eiser aangevoerde middel dat
niet tot cassatie zonder verwijzing kan
leiden, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre de datum
van de toepasselijke milieuvergunning
wordt verbeterd; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Brussel.
9 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal Advocaat : mr .
Houtekier.

ZAKEN- STRAFVORDERING- VEROORDELING
TOT EEN GELDBOETE - OPDECIEMEN - VERMELDING IN HET VONNIS.

VENNOOTSCHAPSBELASTING- ALGEMEENARTIKEL 462 WI.B. - BIJ EEN ANDERE GERECHTELIJKE OF ADMINISTRATIEVE OVERHEID AANHANGIG GESCHIL- INVLOED OP DE STRAFBEOORDELING DOOR DE
VORDERING RECHTER- TOEPASSING.

6° STRAF -ANDERE STRAFFEN- ARTIKEL
42, 1", SW.- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING- VOORWERP.

1o Strafbare intellectuele valsheid in een

overeenkomst vereist een waarheidsvermomming, een bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden en een mogelijk nadeel ten geuolge van de valsheid, doch niet
dat de waarheidsvermomming bedoeld is
om de ondertekenaars zelf te misleiden; de
omstandigheid dat een partij een overeenkomst medeondertekent belet niet dat
de ene partij handelt met bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden in het nadeel van de andere (1).
2° Artikel 579, eerste lid, 1", (oud) Wet-

boek van Koophandel is slechts toepasselijk op de gelden welke verduisterd werden ten gevolge van de misdrijven
(1) DE NAuw, A., lnleiding tot het bijzonder
strafrecht, 3e uitgave, nrs. 33 en 36.

~~.~.~----

~~

----
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vermeld in de artikelen 575, 577 en 578
Wetboek van Koophandel en niet ten gevolge van andere misdrijven (2).
3° en 4° De beslissing waarbij een strafrechtelijke geldboete wordt opgelegd dient
het aantal opdeciemen te vermelden
waarmee deze geldboete wordt verhoogd,
evenals het uit die verhoging voortvloeiende cijfer. (Art. 1, tweede lid, wet
van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten.) (3)
5° Het staat de strafrechter te oordelen of de
oplossing van het bij een andere gerechtelijke of administratieve overheid aanhangig gemaakte geschil over de toepassing van een bepaling van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen of van een
ter uitvoering ervan genomen besluit, van
die aard schijnt te zijn dat ze een invloed kan hebben op de strafvordering; de
rechter beoordeelt uri} de invloed van deze
oplossing, voor zover de feitelijke gegevens waarop hij zijn beslissing stoelt, zijn
oordeel naar recht verantwoorden. (Art.
462 W.I.B. 1992.)
6° Artikel 42, 1°, Strafwetboek bedoelt on-

der "zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken" het voorwerp waarop het
misdrijf materieel werd gepleegd, niet het
voorwerp dat de dader door het misdrijf
bedrie[JliJk heeft ontvreemd, verkregen,
verdu~sterd of geheeld (4).
(BAVIN E.A. T. MARINONI)

ARREST

(A.R. P.97.1058.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1997 door het
Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, gewezen;
(2) Zie Cass., 15 juni 1999, A.R. P.98.0195.N:
het systeem van terugkeer tot de failliete hoedel werd afgeschaft door de Faillissementswet van
8 augustus 1997.
(3) Cass., 14 juni 1988, A.R. 1847, nr. 622.
\4) VAN ~;:n'LEM, E., "Verbeurdverklaring
(BIJZOndere-) , Strafrecht en strafvorderingCommentaar met overzicht van rechtspraak en
rechtsleer, nrs. 15 en 16.
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. I. Op de voorziening van Pierre BaVln:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de op
17 februari 1994 gecoordineerde bepalingen van de Grondwet, 193, 196 en 496 van
het Strafuretboek,
doordat de appEdrechters in de bestreden beslissing eiser wegens valsheid in geschriften (tenlastelegging A.II) en wegens
oplichting ten nadele van de burgerlijke
partij Marinoni (tenlastelegging E) veroordelen tot een gevangenisstraf van zes
maanden met uitstel gedurende drie jaar
en tot een geldboete van 2.000 frank, na
verhoging met opdeciemen gebracht op
120.000 frank of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden en de burgerlijke vordering van de burgerlijke partij Marinoni dienvolgens gegrond verklaren
op grond van de volgende overwegingen :
"(. .. ) dat deze tenlasteleggingen bewezen
werden ingevolge de vaststellingen van het
gerechtelijk onderzoek (. .. ); dat de feiten
van de tenlastelegging E terecht als oplichting werden omschreven nu een gedeelte van de speelschuld door middel van
het valse en fictieve stuk werd gerecupereerd, zijnde een bedrag van 180.580 frank;
(. .. ) dat het bedrieglijk opzet waarvan (eiser) de afurezigheid opwerpt, erin bestaat
dat valselijk een leningsovereenkomst op
fictieve wijze werd opgesteld ten einde de
niet-afdwingbaarheid van een speelschuld
- geheel of gedeeltelijk - te omzeilen; dat
het bedrieglijk opzet juist hierin bestaat de
juiste aard van een schuld met name (een
niet-afdwingbare) speelschuld te verdoezelen onder het mom van een recupereerbare lening; dat van een schuldvernieuwing waardoor een natuurlijke speelschuld
door de schuldenaar als invorderbaar wordt
erkend, evenmin sprake is; dat de animus novandi in hoofde van de burgerlijke
partij niet bewezen is en trouwens niet
wordt vermoed zodat een erkenning van
een schuld als een speelschuld niet is aangetoond; (. .. ) dat geen lening werd afgesloten; dat een erkenning van een natuurlijke verbintenis niet kan afgeleid worden
uit de opstelling van een fictieve en onbestaande overeenkomst; dat slechts van
schuldvernieuwing kan worden gesproken door erkemling van de schuld als speelschuld zonder wijziging van de aard er-
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van, hetgeen in casu niet gebeurde; dat
deze tenlasteleggingen derhalve bewezen
bleven" (p. 13 van het aangevochten arrest),

terwijl noch door partijen, noch door de
appelrechters werd betwist dat de heer Marinoni zelf de leningsovereenkomst had ondertekend; hieromtrent dienvolgens door eiser en de heer Julien Bavin geen zgn.
"materiele" valsheid werd gepleegd; in het
bestreden arrest voorts niet wordt vastgesteld dat eiser en de heer Julien Bavin de
heer Marinoni zouden hebben misleid bij
het ondertekenen van deze overeenkomst;
een fictieve of geveinsde overeenkomst weliswaar een strafbare "intellectuele" valsheid kan opleveren, doch slechts in zoverre - o.m. - vaststaat dat hierdoor
nadeel kan worden berokkend aan een
derde ; er geen sprake kan zijn van het
misdrijfvan valsheid in geschriften wanneer niet wordt vastgesteld dat een derde
zou kunnen worden benadeeld door dit misdrijf; de appelrechters te dezen slechts vaststellen dat de heer Marinoni zou zijn benadeeld nu eiser en de heer Julien Bavin
diens niet-afdwingbare speelschuld zouden hebben willen omzetten in een afdwingbare leningsovereenkomst, die de
facto nooit werd gesloten; de loutere omstandigheid dat een partij bij een fictieve
overeenkomst benadeeld kan worden door
deze overeenkomst - die ze zelf vrij he eft
ondertekend - geen strafbare waarheidsvermomming ten nadele van die partij kan
opleveren; de omstandigheid dat de burgerlijke partij Marinoni nooit een leningsovereenkomst heeft gesloten ofwillen sluiten, niet impliceert dat deze laatste niet
gerechtigd zou zijn om een fictieve overeenkomst te sluiten; het hofvan beroep eiser en de heer Julien Bavin weliswaar tevens veroordeelde wegens oplichting, doch
dit laatste misdrijf slechts werd gekwalificeerd aan de hand van het ten onrechte
bewezen verklaarde misdrijfvan valsheid
in geschriften, zodat de appelrechters, door
te oordelen dat ten gevolge van de fictieve
leningsovereenkomst die met de heer Marinoni werd gesloten, de niet-afdwingbare
speelschuld van deze laatste afdwingbaar
werd gemaakt en dit laatste een strafbare waarheidsvermomming ten nadele van
een derde zou inhouden in de zin van artikel 196 van het StrafWetboek, eiser ten
onrechte veroordelen wegens valsheid in geschriften en dienvolgens evenmin de veroordeling op grond van oplichting naar
recht verantwoorden (schending van de artikelen 193, 196 en 496 van het StrafWetboek),

Nr. 596

en terwijl, in zoverre zou worden geoordeeld dat uit het bestreden arrest niet kan
worden afgeleid dat de heer Marinoni zelf
de leningsovereenkomst ondertekende, het
arrest niet regelmatig met redenen is omkleed, nu eiser het volgende aanvoerde :
"(De burgerlijke partij Marinoni) kan toch
niet beweren dat er een misdrijf van valsheid in geschriften wordt begaan, wanneer hij zelf voorstelt om een strafklacht te
vermijden (en) een overeenkomst op te rnaken, waarbij hem termijnen worden toegestaan; deze overeenkomst werd afgesloten tussen twee partijen, volgens hun wil.
Dit kan hem niet schade(n) noch een
derde", en voorts : "(De burgerlijke partij
Marinoni) gaat akkoord een leningsovereenkomst te tekenen waarbij hem termijnen worden toegestaan; (. .. ) bijgevolg is
er geen bedrieglijk manoeuver nu de betrokken overeenkomst vrijwillig wordt aangegaan en slaat op een reele schuld" (vijfde
en zevende blad van de namens eiser op 25
maart 1996 ingediende "besluiten"), en
voorts : "Het openbaar ministerie gaat totaal voorbij aan de realiteit, nl. dat het Marinoni zelfis in akkoord met (eiser) die bewust kontrakt voorstelde nu hij zijn schuld
had betaald met een ongedekte schuld ;
Marinoni zelf vroeg termijnen, tussen partijen werd een onderling akkoord afgesloten die de weergave was van wat partijen
wensten; dergelijke overeenkomst kan niemand schaden noch was er enig bedrieglijk inzicht voorhanden; het is vergaand te
beweren dat een bedrag van 180.580 frank
werd opgelicht nu Marinoni dit bedrag
heeft overhandigd ter voldoening van zijn
schuld en volgens de betalingsmodaliteiten
tussen partijen overeengekomen; de betaling is zelfs gebeurd voor elke dagvaarding" (tweede blad van de namens eiser op
16 september 1996 ingediende "besluiten"); de appelrechters, in zoverre zou worden geoordeeld dat uit het bestreden arrest niet kan worden afgeleid dat de heer
Marinoni zelf de leningsovereenkomst ondertekende, deze aanvoeringen niet beantwoorden en hun beslissing niet regelmatig met redenen omkleden, zodat het hof
van beroep, in zoverre zou worden geoordeeld dat uit het bestreden arrest niet kan
worden afgeleid dat de heer Marinoni zelf
de leningsovereenkomst ondertekende, deze
aanvoeringen niet beantwoordt en de bestreden beslissing dienvolgens niet regelmatig met redenen is omkleed (schending
van artikel149 van de op 17 februari 1994
gecoordineerde bepalingen van de Grandwet):
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Overwegende dat strafbare intellectuele valsheid in een overeenkomst
een waarheidsvermomming, een bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden en een mogelijk nadeel tengevolge
van de valsheid vereist; dat niet is vereist dat de waarheidsvermomming bedoeld is om de ondertekenaars zelf te
misleiden; dat de omstandigheid dat
een partij een overeenkomst medeondertekent niet belet dat de ene partij handelt met bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden in het nadeel van
de andere;
Overwegende dat uit de context van
de in het middel aangehaalde motivering van het arrest blijkt dat niet in
betwisting was en de appelrechters
aannemen dat eiser en verweerder de
fictieve leningsovereenkomst hebben
ondertekend; dat verder eruit blijkt
dat de appelrechters oordelen dat verweerder niet akkoord ging met het omzetten van zijn speelschuld in een
leningsschuld, dit wil zeggen niet instemde met de voorgewende overeenkomst, dat er in hoofde van eiser bedrieglijk opzet is en de valsheid
verweerder benadeelt;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering eisers conclusie
beantwoorden en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de op
17 februari 1994 gecoordineerde bepalingen van de Grondwet, 577, 578, 579, eerste lid, sub 1o, van het Wetboek van Koophandel, 489 en 491 van het StrafWetboek,
en 195 van het Wetboek van Strafvordering,
doordat de appelrechters in de bestreden beslissing eiser wegens bedrieglijke
bankbreuk en misbruik van vertrouwen
veroordelen tot een gevangenisstraf van
drie maanden met uitstel gedurende drie
jaar en tot een geldboete van 500 frank, na
verhoging met opdeciemen gebracht op
45.000 frank of een vervangende gevangenisstrafvan een maand, en voorts mede ten
laste van eiser de terugkeer in de boedel
van de gefailleerde BVBA Bingo Box be-
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velen van alle bedrieglijk ontnomen goederen, rechten en rechtsvorderingen alsmede van al de ten onrechte achtergehouden gelden, op grond van de volgende
overwegingen: "dat het (. .. ) aangewezen is
de tenlasteleggingen groepsgewijze als volgt
op te splitsen : 1) (. .. ) 2) A. I a.b.c. -C-D-GH-1-J betre:ffende feiten aldan niet gepleegd in het kader van een georganiseerde
fiscale fraude, mocht zulks bewezen worden geacht; 3) Alii (a-b)- A.N- B.I + II
- F-K-L-M betre:ffende het zich wederrechtelijk toeeigenen van gelden, het organiseren van het faillissement van de BVBA
Bingo Box en de opstarting van de persoonlijke insolvabiliteit door de beklaagde
Julien Bavin"; (p. 12 van het aangevochten arrest), en voorts : "(. .. ) dat ingevolge
het (... ) onderzoek gedaan ter zitting van
het hof, (de) tenlasteleggingen (A.I (a.b.c.)C-D-G-H-1-J) bewezen zijn gebleven; dat
deze betrekking hebben op de frauduleu(z)e
praktijken van de beklaagden gepleegd bij
het naleven van hun fiscale verplichtingen; (. .. ) dat de beklaagden op een stelselmatige en georganiseerde marrier de ontvangsten van de BVBA Bingo Box
verduisterden en voor alle controle verborgen hielden, door het vervalsen van de
boekhouding en de handelsdocumenten; dat
door dergelijke praktijken zij erin lukten
belangrijke inkomsten aan de vestiging van
de vennootschapsbelasting te onttrekken;
(. .. ) dat de beklaagden het systeem niet
hebben betwist; dat tal van verklaringen,
deze van de opnemers van de cafespelen en
van de herbergiers in kwestie, het frauduleus systeem bevestigen; (. .. ) dat de cijfermatige gegevens betre:ffende de ontdoken
en niet-aangegeven ontvangsten alsmede de
erop verschuldigde ontdoken belastingen,
zoals hierna aangegeven aan te houden
zijn, nu deze gesteund werden op de analyse van de boekhoudkundige documenten die tijdens het gerechtelijk onderzoek
in beslag werden genomen en door de aangestelde deskundige werden onderzocht; dat
desbetre:ffend het hof (van beroep) geen bevoegdheid bezit uitspraak te doen omtrent
de wijze van vestiging van de verschillende belastingen, nu zulke betwisting een
louter fiscale aangelegenheid betreft : (. .. )
dat uit de de batten voor het hof (van beroep) en met name uit de besluiten van het
openbaar ministerie en de Belgische Staat
blijkt dat de fiscale betwistingen inzake
door de BVBA Bingo Box ontdoken ontvangsten inzake directe belastingen definitief werden beslecht; dat eveneens is komen vast te staan dat : - door de BVBA
Bingo Box een bedrag van 10.726.281 frank
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B.T.W. werd ontdoken en niet betaald;over de boekjaren 1986 tot en met 1989
niet-geboekte ontvangsten werden gerealiseerd:
1986 - aj. 1987
16.397.406,34.573.450,1987- aj. 1988
42.750.486,1988- aj. 1989
43.169.434,1989 - aj. 1990
136.890.776,dat er derhalve aanleiding bestaat in de
tenlastelegging I het bedrag van 10.726.281
frank als totaal bedrag aan ontdoken
B.T.W betreffende de aanslagjaren 1986 tot
en met 1989 aan te houden en in de tenlasteleggingen C, Fen J het bedrag van
154.794.033 frank te vervangen door het
bedrag van 136.890.776 frank; (. .. ) dat de
beklaagden door de mededeling van de besluiten in de gelegenheid werden gesteld
het passend verweer voor te dragen; (. .. ) dat
vermelde cijfermatige gegevens als definitieve begroting van de ontdoken ontvangsten en belastingen, de strafrechter bindt;
dat alleen kan geoordeeld worden over de
constitutieve bestanddelen van het misdrijf en de toepassing van de strafwet; (. .. )
dat deze tenlasteleggingen bewezen worden door de objectieve vaststellingen vervat in het repressief dossier met name de
verklaringen van de beklaagden, van de
lichters en cafe-uitbaters en de vaststellingen van de gerechtelijke deskundige ; (. .. )
(. .. ) dat de feiten van de (. .. ) tenlasteleggingen (Alii a.b. -A.rv, B.I en II, F, K, L)
door het onderzoek gedaan ter zitting van
het hof (van beroep) wel bewezen zijn gebleven; dat de feiten werden gepleegd na
handlichting van het beslag van belangrijke tegoeden van vennoten en vennootschappen; (. .. ) dat de feiten aangehaald in
de tenlasteleggingen B.I en B.II omschreven als bedrieglijke bankbreuk vaststaan
door de bevindingen van het deskundig verslag (. .. ) en wat de aan de BVBA Bingo Box
toekomende som van 8.139.333 frank betreft uit de niet-toekenning aan deze vennootschap doch de overmaking aan de C.V.
Sportaccomodatie om een lening van deze
laatste afgesloten bij de Generale Bank aan
te zuiveren; dat opvallend deze laatste vennootschap vanaf 26 april 1990 alleen door
de beklaagde Julien Bavin werd beheerd
nadat de andere bestuurders (nl. eiser) en
diens zuster Anne Bavin hun ontslag als
bestuurders hadden bekomen; (. .. ) dat de
beklaagden tevergeefs als verantwoording inroepen dat de BVBA Bingo Box niet
benadeeld werd door de aanzuivering van
de bankschuld van de C.V. Sportaccomo-
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datie; dat het volstaat vast te stellen dat de
geldsom toekwam aan de gefailleerde ingevolge vroegere realisaties van haar actief om te besluiten tot een bedrieglijke
afwending ervan als bedrieglijke banbreuk;
(. .. ) dat beide beklaagden in hun respectieve functies belangrijke ontvangsten toekomend aan de BVBA Bingo Box hebben
verduisterd (tenlastelegging F), die later
hun weerslag hebben gekend bij het plegen van de fiscale misdrijven omschreven
in de andere tenlasteleggingen; dat de redengeving ontwikkeld voor deze tenlasteleggingen toepasselijk is voor het aanhouden van de tenlastelegging F" (p. 13 in fine
tot en met p. 15 van het aangevochten arrest), en voorts : "(. .. ) dat (eiser) hoofdens
de feiten van de tenlasteleggingen die in zijnen hoofde werden aangehouden terecht
overeenkomstig artikel 66 Sw. als mededader werd vervolgd en veroordeeld; dat
eveneens de artikelen 458 W.I.B. 92 en
73sexies W.B.T.W. lastens deze beklaagde
van rechtswege van toepassing zijn; dat het
aandeel van deze beklaagde uit de objectieve vaststellingen van het gerechtelijk onderzoek - zoals in het strafdossier genoteerd - duidelijk vaststaat en omschreven
werd : bijhouden van de ontvangsten van de
lichters, bijhouden van de (zwarte en onofficiiHe) computerboekhouding; dat beklaagde aan de opstelling en vervalsing van
deze boekhouding heeft medegewerkt; dat
terzake het niet vereist is te onderzoeken
naar wie de ontdoken of verborgen tegoeden uiteindelijk zijn gegaan; (. .. ) dat (eiser) een noodzakelijke steun uitmaakte voor
de realisatie van de gemeenrechtelijke en
fiscale misdrijven" (p. 17 van het aangevochten arrest), en voorts : "(. .. ) dat de beklaagden bij het ontduiken van hun fiscale schuld zich hebben verrijkt door te
vermijden dat hun patrimonium met een
nieuw passief zou worden bezwaard; dat zij
als vermogensvoordeel geen goederen hebben bekomen doch enkel de ontwijking van
een schuld verwezenlijkten; dat door de omstandigheid dat geen enkel goed werd verworven door het plegen van het misdrijf,
hieruit geen vermogensvoordeel resulteert (. .. ); (. .. ) dat slechts de vermijding van
een schuldvordering werd bekomen en geen
vermogensvoordeel zoals omschreven door
artikel42, 3°, en 43bis Sw. werd gerealiseerd; (. .. ) dat tenslotte alle tenlasteleggingen gelibelleerd werden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen;
dat telkenmale het opzet en de constitutieve bestanddelen ingevolge het gerechtelijk onderzoek werden aangetoond; dat
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het onderzoek terzake voldoende elementen bevat; dat trouwens het hof (van beroep) niet bevoegd is het openbaar ministerie aanvullende opdrachten te geven; (. .. )
(... ) dat de beklaagden zich a an het plegen van ernstige misdrijven waagd~n,
waardoor zij erin lukten door verstormg
van de maatschappelijke orde, niet te verwaarlozen fiscale voordelen te bekomen, tevens de maatschappij - zegge hun medeburgers die in hun plaats het gelag zullen
dienen te betalen - voor ettelijke miljoenen aan inkomsten te beroven; (. .. ) dat een
asociaal gedrag van de beklaagden zoals dit
uit de talrijke vaststellingen van het repressief dossier vaststaat een voorbeeldige bestraffing verdient om de beklaagden in de toekomst te bewegen hun
plichten als staatsburger correct uit te voeren; dat, zoals hierboven betoogd, afzonderlijke straffen dienen opgelegd voor elk
van de reeksen tenlasteleggingen die telkenmaal aan een specifiek opzet beantwoorden; dat het past, rekening houdend
met de zwaarwichtigheid van de misdrijven de omvang van de bekomen voordelen ~n vooral de bedroevende mentaliteit
van de beklaagden, gevangenisstraffen, met
uitstel nu zij de wettelijke voorwaarden
daartoe vervullen, geldboeten en verbeurdverklaringen (. ..), op te leggen" (p. 17 in
fine, p. 18 van het bestreden arrest),
terwijl de appelrechters de strafrechtelijke veroordelingen niet regehnatig met redenen omkleden, nu bij de bepaling van de
strafmaat a.m. rekening wordt gehouden
met "de omvang van de bekomen voordelen"; deze motivering, gelet op de omstandigheid dat het misdrijfvan misbruik van
vertrouwen - waarbij aan eiser ten laste
werd gelegd 136.890.776 frank te hebben
verduisterd - niet regelmatig bewezen
werd verklaard, geen wettige verantwoording van de strafrechtelijke veroordeling inhoudt, zodat de appelrechters, door bij de
bepaling van de straf en de strafmaat rekening te houden met "de omvang van de
bekomen voordelen", hoewel het misdrijf
van misbruik van vertrouwen niet regelmatig bewezen werd verklaard, de beslissing nopens de opgelegde straffen niet regehnatig met redenen omkleden (schending
van artikel195 van het Wetboek van Strafvordering);
en terwijl het misdrijfvan misbruik van
vertrouwen slechts bewezen kan worden
geacht wanneer iemand ten nadele van een
ander a.m. goederen of gelden die hem zijn
overhandigd onder de verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te
gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk ver-
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duistert ofverspilt; eiser te dezen a.m. werd
vervolgd wegens het misdrijfvan misbruik
van vertrouwen m.b.t. "ontvangsten voor
een globaal bedrag van tenminste
154.794.033 frank ten nadele van de BVBA
Bingo Box en/of haar schuldeisers" (tenlastelegging F); eiser dienaangaande voor
de appelrechters het volgende aanvoerde :
"(d)at deze betichting een bedrieglijk inzicht vereist, tevens dat gelden worden
overhandigd onder de verplichting ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te
gebruiken, en dat men ze verduisterd heeft;
(d)at vooreerst dient gesteld dat aan (eiser) nooit een bedrag van 154.794.033 frank
werd overhandigd, zodat hij deze oak niet
kan verduisterd hebben; (d)at, (. .. ) afgezien van het bedrag welke kant noch wal
raakt, er in hoofde van (eiser) geen sprake
kan zijn van verduistering; (h)et betreft
hier immers niet aangegeven inkomsten
van de BVBA Bingo Box, deze gelden zijn
gerund door de vennootschap op instrukties van de zaakvoerder, vader Bavin, en
zijn gebruikt geworden binnen het kader
van de handelsaktiviteiten van de vennootschap; (m)en mag niet vergeten dat de
enige vennoten zijn vader en moeder Bavin (585 aandelen op 600) en de zoon (5
aandelen); (d)at nergens blijkt dat bepaalde
bedragen zouden verduisterd zijn ten nadele van de BVBA, nu het de BVBA zelf is
die bewuste bedragen niet heeft aangegeven aan de Fiskus; (d)e BVBA werd daarop
belast (als geheime commissielonen); (w)at
(eiser) betreft, deze werd door de Fiskus belast in zijn pe(r )soonlijke naam voor bedragen ten belope van 1.649.281 frank, en
1.671.478 frank, aanslagen die betwist worden en waarvan de procedure hangende is
voor het Hof van Beroep te Brussel, tiskale kamer; (d)at het O.M. in haar dagvaarding beweert dat het be drag oak verduisterd werd ten nadele van de
schuldeisers, terwijl de rechter spreekt van
de curator; (m)en mag niet vergeten dat de
aangehaalde periode gaat van 1985 tot
1989. Hoe kan men nu enstig voorhouden dat de BVBA werd benadeeld in 198586-87-88 nu iedere vennootschap zijn winsten mag toebedelen aan de vennoten,
vooral nu gebleken is dat bij de faling er
slechts twee schuldeisers waren, namelijk de BTW en de Fiskus en de vorderingen waren dan nag gesteund op de niet
aangegeven bedragen waarover thans geprocedeerd wordt; ( .. .) (d)at de constitutieve elementen voor het misdrijf, misbruik van vertrouwen terzake niet
voorhanden zijn in hoofde van (eiser) nu
deze nooit tot taak had in de vennootschap
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gelden te ontvangen of te beheren; (h)et feit
dat de zaakvoerder stortingen deed op een
priverekening maakt geen misbruik van
vertrouwen uit in hoofde van de ontvanger" (achtste en negende blad van de namens eiser op de terechtzitting van 25
maart 1996 voor de appelrechters ingediende "besluiten"); eiser voorts het volgende aanvoerde : "(M)isbruik van vertrouwen veronderstelt de afgifte van goederen
(of gelden) ten precaire titel; (d)at in casu
het gaat om bedragen die ontvangen werden door de BVBA bij monde van haar
zaakvoerder; (d)eze gelden zijn op geen enkel ogenblik door de BVBA aan (eiser) overhandigd geworden (. .. ); (n)ooit heeft (eiser) deze gelden verduisterd ten nadele van
de BVBA nu ze nooit de BVBA hebben verlaten; (h)et feit dat men bepaalde bedragen niet aangeeft aan de fiskus wil daarom
niet zeggen dat ze verduisterd werden;
(o)ok een vennootschap kan met zwart geld
werken; (e)r kan noch in hoofde van de
BVBA noch van de schuldeisers sprake zijn
van verduistering; (d)e schuldeiser heeft
toch geen geld overhandigd aan (eiser) met
het oog op een bepaald gebruik; (d)e BVBA
heeft het ook niet overhandigd aan de zaakvoerder, neen de zaakvoerder heeft het geld
aangewend binnen de BVBA en binnen het
kader van de handel in het zwart; (e)r is in
hoofde van de zaakvoerder nooit sprake van
bedrieglijk opzet ofverduistering; (e)r is oak
nergens sprake dat (eiser) gelden zou ontvangen hebben met de verplichting deze terug te geven en dat bij vraag tot teruggave zou blijken dat hij ze verduisterd had;
(t)rouwens de enige die dat had kunnen
doen was de eventuele benadeelde in casu
de BVBA en niemand van de BVBA heeft
dat ooit beweerd" (vierde en vijfde blad van
de namens eiser op de terechtzitting van 16
september 1996 voor de appelrechters ingediende "besluiten"); eiser zich aldus niet
beperkte tot het betwisten van de omvang
van het bedrag dat volgens tenlastelegging F zou zijn "verduisterd", doch ook aanvoerde dat er te dezen van een verduistering geen sprake kon zijn; eiser immers
stelde dat het ''hier immers niet aangegeven inkomsten van de BVBA Bingo Box
(betreft)" en dat "deze gelden zijn gerund
door de vennootschap op instrukties van de
zaakvoerder, vader Bavin, en zijn gebruikt
geworden binnen het kader van de handelsaktiviteiten van de vennootschap"; eiser in dit verband benadrukte dat zijn vader als zaakvoerder van de BVBA Bingo
Box de desbetreffende gelden vrij kon besteden en dat deze gelden hen bijgevolg niet
met een bepaald doel werden afgegeven in
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de zin van artikel 491 van het Strafwetboek, alsook dat de omstandigheid dat deze
gelden niet werden aangegeven aan de fiscus, niet impliceerde dat deze bedragen ten
nadele van de vennootschap "verduisterd"
zouden zijn; de appelrechters niet ingaan
op eisers aanvoeringen dat er geen sprake
kon zijn van verduisteringen nu zij er niet
toe gehouden waren de gelden aan de
BVBA Bingo Box terug te overhandigen,
doch zonder meer stellen dat eiser en zijn
vader "op een stelselmatige en georganiseerde marrier de ontvangsten van de
BVBA Bingo Box verduisterden en voor aile
controle verborgen hielden" (eerste alinea van p. 14 van het arrest) en dat zij "belangrijke ontvangsten toekomend aan de
BVBA Bingo Box hebben verduisterd (tenlastelegging F), die later hun weerslag hebben gekend bij het plegen van de fiscale
misdrijven omschreven in de andere tenlasteleggingen" (p. 15 in fine van het aangevochten arrest), zodat de appelrechters,
door de aangehaalde aanvoeringen van eiser niet te beantwoorden, hun beslissing
waarbij het misdrijf "misbruik van vertrouwen" bewezen wordt geacht, niet regelmatig met redenen omkleden en voorts
hun beslissing tot het bevelen van de terugkeer in de boedel van de gefailleerde
BVBA Bingo Box van o.m. al de ten onrechte achtergehouden gelden, evenmin regelmatig met redenen omkleden (scherrding van artikel149 van de Grondwet);

en terwijl de appelrechters in dit verband zelfs zonder meer ervan uitgaan dat
het totale bedrag dat blijkens de fisc ale procedure niet zou zijn aangegeven - nl. een
bedrag van 136.890.776 frank- bindend
is voor de strafrechter (eerste alinea van
p. 15 van het aangevochten arrest) en ook
m.b.t. de tenlastelegging wegens misbruik
van vertrouwen als vaststaand bedrag zou
dienen te worden aanvaard (nl. tenlastelegging F : voorlaatste alinea van p. 14 van
het arrest); het hof van beroep er dienvolgens ten onrechte van uitgaat dat de loutere omstandigheid dat bepaalde inkomsten van de BVBA Bingo Box aan de
controle van de fiscus zouden zijn onttrokken, zou impliceren dat de desbetreffende
bedragen ten nadele van deze vennootschap "verduisterd" zouden zijn, zonder na
te gaan of aan de constitutieve bestanddelen van het misdrijf van misbruik van vertrouwen zou):ijn voldaan; de appelrechters
n.a.v. de door het openbaar ministerie gevorderde verbeurdverklaring overigens zelf
opmerken dat de heer Julien Bavin en eiser "bij het ontduiken van hun fiscale
schuld zich hebben verrijkt door te
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vermijden dat hun patrimonium met een
nieuw passief zou worden bezwaard" doch
"dat zij als vermogensvoordeel geen goederen hebben bekomen doch enkel de ontwijking van een schuld verwezenlijkten"
(laatste alinea van p. 17 van het arrest); het
dan ook tegenstrijdig is enerzijds te stellen dat heer Julien Bavin en eiser de bewuste bedragen zouden hebben verduisterd ten nadele van de vennootschap en
anderzijds dat de heer Julien Bavin en eiser m.b.t. de bewuste bedragen slechts fiscale fraude zouden hebben gepleegd; deze
tegenstrijdigheid met een afwezigheid van
motieven dient te worden gelijkgesteld, zodat de appelrechters door ten onrechte ervan uit te gaan dat de loutere omstandigheid dat bepaalde inkomsten van de
vennootschap aan de controle van de fiscus zouden zijn onttrokken, zou impliceren dat deze bedragen ten nadele van de
vennootschap werden "verduisterd", de
bewezenverklaring van het misdrijf "misbruik van vertrouwen" niet naar recht verantwoorden en voorts evenmin hun beslissing tot het bevelen van de terugkeer in de
boedel van de gefailleerde BVBA Bingo Box
van o.m. al de ten onrechte achtergehouden gelden, naar recht verantwoorden
(schending van alle in de aanhef van het
middel aangehaalde wetsbepalingen, artikel149 van de Grondwet uitgezonderd), en
de bestreden beslissing voorts, ten gevolge
van tegenstrijdige motieven, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel 149 van de Grondwet) :

Overwegende dat het middel betrekking heeft op, enerzijds, eisers
schuldigverklaring wegens F misbruik
van vertrouwen, anderzijds, de ten
laste van eiser bevolen terugkeer van
bedrieglijk ontnomen goederen, rechten en schuldvorderingen in de hoedel van de gefailleerde Bingo Box
BVBA naar aanleiding van zijn veroordeling wegens de vermengde feiten van de tenlasteleggingen B.I bedrieglijke bankbreuk en F misbruik
van vertrouwen;
Overwegende dat de appelrechters
niet considereren dat eiser slechts fiscale fraude heeft gepleegd; dat zeintegendeel considereren: "dat beklaagden op een stelselmatige en georganiseerde manier de ontvangsten van
de BVBA Bingo Box verduisterden en
voor alle controle verborgen hielden,
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door het vervalsen van de boekhouding en de handelsdocumenten";
Overwegende dat de appelrechters
considereren: "Dat deze tenlasteleggingen (B.I en F) bewezen worden door
de objectieve vaststellingen vervat in
het repressief dossier met name de
verklaringen van de beklaagden, van
de lichters en cafe-uitbaters en de
vaststellingen van de gerechtelijke deskundige";
Overwegende dat de appelrechters
in verband met de gevorderde verbeurdverklaring van criminele
vermogensvoordelen considereren "dat
de beklaagden bij het ontduiken van
hun fiscale schuld zich hebben verrijkt door te vermijden dat hun patrimonium met een nieuw passief zou
worden bezwaard; dat zij als
vermogensvoordeel geen goederen hebben bekomen doch enkel de ontwijking van een schuld verwezenlijkten'';
Dat belastingontduiking door een
vennootschap en verduistering ten nadele van dezelfde vennootschap elkaar niet uitsluiten, zodat de aangevoerde tegenstrijdigheid van de
vermelde considerans met eisers schuldigverklaring wegens misbruik van
vertrouwen niet bestaat;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering de feitelijke gegevens waarop zij hun beslissing betreffende eisers schuldigverklaring 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 en naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Overwegende dat artikel 579, eerste lid, 1 o, Wetboek van Koophandel
slechts toepasselijk is op de gelden
welke verduisterd werden ten gevolge
van de misdrijven vermeld in de artikelen 575, 577 en 578 Wetboek van
Koophandel, en niet ten gevolge van
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andere misdrijven, inzonderheid misbruik van vertrouwen;
Dat de appelrechters die ambtshalve "de terugkeer lastens beide beklaagden in de boedel van de gefailleerde BVBA Bingo Box ... van al de
ten onrechte achtergehouden gelden"
bevelen, eveneens de terugkeer bevelen van het bedrag van 136.890.776
frank, voorwerp van het door hen bewezen verklaarde misbruik van vertrouwen, mitsdien de artikelen 575,
577, 578 en 579, eerste lid, 1°, Wethoek van Koophandel schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 1, tweede lid, van
de wet van 5 maart 1952 betre:ffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten,
doordat de appelrechters in de bestreden beslissing o.m. twee bijkomende geldboeten van respectievelijk 2.000 frank en
500 frank opleggen, hierbij opmerkend dat
deze geldboeten "bij toepassing van de wet
op de opdeciemen" dienen te worden verhoogd tot respectievel~jk 120.000 frank en
45.000 frank,
terwijl de hoven van beroep in hun arresten, krachtens het tweede lid van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, dienen vast te stellen dat de geldboeten die ten
laste van de beklaagde worden uitgesproken, met een welbepaald aantal opdeciemen worden verhoogd overeenkomstig deze
wet; de appelrechters te dezen weliswaar
vaststellen dat de geldboeten "bij toepassing van de wet op de opdeciemen" dienen te worden verhoogd tot respectievelijk 120.000 frank en 45.000 frank, doch
hierbij niet specifieren met hoeveel opdeciemen precies deze geldboeten werden verhoogd, zodat de appelrechters ten onrechte
niet specifieren met hoeveel opdeciemen de
geldboete van 2.000 frank en 500 frank
werden verhoogd, en deze geldboeten dienvolgens ten onrechte verhogen tot 120.000
frank en 45.000 frank:

Overwegende dat het middel betrekking heeft op de verhoging met opdeciemen van de ten laste van eiser
uitgesproken geldboeten wegens, enerzijds, de vermengde feiten van de telastleggingen A. II en E, anderzijds, de
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vermerigde feiten van de telastleggingen B.I en F;
Overwegende dat het middel om de
erin vermelde redenen gegrond is;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerder tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
II. Op de voorziening van Julien Bavin:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het ambtshalve aangevoerde middel:
schending van de artikelen 575, 577, 578
en 579, eerste lid, 1°, Wetboek van Koophandel:

Overwegende dat de appelrechters
om de redenen vermeld in het antwoord op het tweede door Pierre Bavin aangevoerde middel de vermelde
artikels schenden;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 97 van de Grandwet, artikel195 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 462 W.I.B. 1992 en de
rechten van verdediging. Aangezien de
appelrechters in de bestreden beslissing
weigeren de hangende strafvordering te
schorsen. Dat de appelrechters zich uitsluitend baseren op het enkele feit van het
definitief worden van de directoriale beslissing van 14 juni 1993, zijnde de beslissing vanwege de Administratie der belastingen aangaande de omvang van de door
de BVBA Bingo Box niet aangegeven ontvangsten, om te besluiten dat er volledige en definitieve zekerheid zou bestaan
omtrent de omvang van de door de BVBA
Bingo Box niet aangegeven ontvangsten.
Dat echter niets minder waar is. De appelrechters stellen immers ten onrechte al zou
deze zekerheid bestaan om reden dat eiser geen hoger beroep aantekende tegen
deze directoriale beslissing van 14 juni
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1993. Hierbij wordt echter volledig uit het
oog verloren dat de BVBA Bingo Box bij
vonnis dd. 29 mei 1992 van de Rechtbank
van Koophandel te Leuven in faling werd
verklaard. Dat eiser, ingevolge voormeld
vonnis van faillissement en conform de bepalingen van artikel 444 van het Wetboek
van Koophandel, vanaf 29 mei 1992 van
rechtswege het beheer over alle goederen
van de BVBA Bingo Box verloor en iedere
verrichting en handeling door hem gedaan van rechtswege nietig is. In gegeven omstandigheden en gelet op het vonnis van faillissement van 29 mei 1992 was
eiser dan ook in de onmogelijkheid enige juridisch geldige handeling te stellen, zoals
in casu het aantekenen van hoger beroep
tegen de directoriale beslissing van 14 juni
1993. Zelfs indien eiser hoger beroep had
ingesteld, wat strikt juridisch gezien niet
kon, dan was dit hoger beroep van rechtswege nietig. Overwegende dat de appelrechters dan ook ten onrechte het openbaar ministerie volgden wanneer deze
stelde dat er geen verband of samenhang
bestond tussen enerzijds de fiscale proceduur betrekking hebbende op de door eiser in eigen naam verschuldigde belastingen en de vervolgingen lastens eiser met
betrekking tot de fraude en onregelmatigheden inzake vennootschapsbelasting. Dat
eiser dan ook uitsluitend via de fiscale proceduur met betrekking op de eventuele in
eigen hoofde verschuldigde belastingen zich
ten gronde kon en kan verdedigen. Dat de
appelrechters dan ook ten onrechte zich
steunden op de afwezigheid van hoger beroep door eiser tegen de directoriale beslissing van 14 juni 1993 om te stellen dat
er volledige zekerheid bestaat omtrent de
definitieve omvang van de door de BVBA
Bingo Box niet aangegeven ontvangsten.
Dat de appelrechters uitdrukkelijk stellen, onderaan bladzijde 11 van het bestreden arrest, "dat hiermede bij de bespreking van de tenlastelegging rekening zal
gehouden worden". Overwegende dat bijgevolg geen rekening werd gehouden met
de onmogelijkheid in hoofde van eiser om
zich te voorzien in hoger beroep tegen de directoriale beslissing van 14 juni 1993. Dat
evenmin rekening werd gehouden met het
feit dat het "bedrag" van de omvang van de
beweerde niet aangegeven ontvangsten
geenszins op een automatische wijze kan
gelijkgesteld worden met het eventueel te
weerhouden "bedrag" onder betichting F, nl.
verduistering. Dat trouwens uit het
deskundigverslag van de heer Ceustermans (blz. 45) blijkt dat de cafehouders tezamen 4 % minder ontvingen (hetzij 46 %)
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dan Bingo Box (54 %) daar waar bvb. bij de
wedersamenstelling van de "ontvangsten"
van Bingo Box voormelde deskundige zich
baseerde op verdeling 70 % Bingo Box en
30 % cafehouders zoals trouwens blijkt uit
de boekhouding van Bingo Box. Overwegende dat het causaal verband tussen enerzijds de fiscale proceduur met betrekking
tot de personenbelasting in hoofde van eiser en anderzijds de weerhouden niet aangegeven ontvangsten in hoofde van de
BVBA Bingo Box evident is. Dat eiser
weliswaar niet werd vervolgd wegens onregelmatigheden gepleegd in de personenbelasting, doch dat de hangende fiscale proceduur met betrekking tot de door eiser
eventueel in eigen naam verschuldigde belastingen een rechtstreeks gevolg is van de
aanvullende vorderingen van de administratie der belastingen in hoofde van de
BVBA Bingo Box. Dat gelet op de afwezigheid van ieder mogelijk wettig verweer in
hoofde van eiser in het kader van de
vennootschapsbelasting van de BVBA
Bingo Box en de rechtstreekse invloed van
deze taxatie in de vennootschapsbelasting
op de persoonlijke belasting van eiser, de
strafproceduur diende geschorst te worden tot op het ogenblik dat aan het geschil m.b.t. de personenbelasting van eiser een einde is gemaakt door een in kracht
van gewijsde gegane beslissing. Dat het bestreden arrest dan ook regelmatig met redenen is omkleed :

Overwegende dat bet middel betrekking heeft op eisers veroordeling
wegens de vermengde feiten van de telastleggingen Alii (a.b), AN, B.I, B.II,
FenK;
Overwegende dat krachtens bet artikel 462 WI.B. 1992 bet de strafrechter staat te oordelen of de oplossing
van bet bij een andere gerechtelijke of
administratieve overheid aanhangig
gemaakte geschil over de toepassing
van een bepaling van dit wetboek of
van een ter uitvoering ervan genamen besluit van die aard schijnt te zijn
dat ze een invloed kan hebben op de
strafVordering; dat de rechter vrij de
invloed van deze oplossing beoordeelt
voor zover de feitelijke gegevens
waarop hij zijn beslissing stoelt, zijn
oordeel naar recht verantwoorden;
Dat de appelrechters hun beslissing om de uitspraak over de strafvordering ten laste van eiser niet op te
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schorten motiveren door de considerans : "dat (eiser) voor onregelmatigheden gepleegd in de personenbelasting niet wordt vervolgd, doch wel
voor fraude en onregelmatigheden inzake vennootschapsbelastingen; dat
hieruit dient te worden afgeleid dat de
hangende fiscale procedure inzake
personenbelastingen vreemd is aan de
strafVordering die met betrekking tot
mogelijke onregelmatigheden inzake
vennootschapsbelastingen wordt beslecht; dat derhalve geen redenen aanwezig zijn om de huidige strafprocedure op te schorten ingevolge de
aanwezigheid van een fiscale procedure die met vermelde strafvordering geen uitstaans heeft";
Overwegende dat de appelrechters
considereren : "dat door de definitieve directoriale beslissing van 14 juni
1993, waartegen (eiser) namens de
vennootschap geen hoger beroep instelde, er volledig zekerheid bestaat
omtrent de definitieve omvang van de
door de B.V.B.A. Bingo Box niet aangegeven ontvangsten; dat hiermede bij
de bespreking van de tenlastelegging
rekening zal gehouden worden";
Dat eiser niet betwist dat de vermelde directoriale beslissing definitief is en dat ertegen geen beroep werd
ingesteld; dat eisers verweer dat ingevolge het faillissement van de vermelde vennootschap hij niet persoonlijk tegen de directoriale beslissing
beroep kon instellen, hieraan geen afbreuk doet;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering, de feitelijke gegevens waarop zij de beslissing laten
steunen vermelden en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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doordat de appelrechters in hun bestreden beslissing de Mercedes 500 SL in beslag genomen op 19.01.1993 verbeurd verklaren, als eigendom van eiser en
beschouwen als voorwerp uitmakend van
het misdrijf. Dat echter de appelrechters
niet ingaan op de aanvoering van eiser erop
wijzende dat kwestieuze wagen werd aangekocht en gefactureerd door de NV De
Kiewiet (verslag Ceustermans dd.
29.09.1992), doch dat naast de betaling van
een voorschot van 419.250 frank deze wagen gefinancierd wordt door de NV
Mercedes-Benz Finance (kontrakt lening op
afbetaling P21.658- geregistreerd op
30.07.1992), door middel van 60 maandelijkse stortingen van 25.07.1992 tot
25.06.1997 (en niet 25.06.1996 zoals vermeld in voomoemd deskundig verslag). Dat
bijgevolg de betaling van kwestieuze wagen gebeurde na de faling van de BVBA
Bingo Box en bijgevolg in tempore non suspecto. Dat er bijgevolg geen sprake is noch
kan zijn van verduistering ten nadele van
de gefailleerde BVBA Bingo Box; dat de
appelrechters trouwens op geen enkel ogenblik in hun bestreden beslissing op enigerlei wijze de verbeurdverklaring van de Mercedes 500 SL - van grijze kleur - met
enige reden omkleden; dat de bestreden beslissing dan ook tegenstrijdig is en niet regelmatig met redenen omkleed :

Overwegende dat het middel betrekking heeft op de ten laste van eiser uitgesproken verbeurdverklaring
van zijn auto in verband met zijn veroordeling wegens de vermengde feiten van de telastleggingen A. III (a. b),
A.IV, B.I, B.II, F en K;
Overwegende dat artikel 42, 1 o,
Strafwetboek onder "zaken die het
voorwerp van het misdrijf uitmaken"
bedoelt het voorwerp waarop het misdrijf materieel werd gepleegd, niet het
voorwerp dat de dader door het misdrijf bedrieglijk heeft ontvreemd, verkregen, verduisterd of geheeld;
Overwegende dat uit de door de
appelrechters bewezen verklaarde telastleggingen, inzonderheid B.II, blijkt
Over het tweede middel, gesteld als volgt : dat zij eiser alleen schuldig achten aan
schending van de artikelen 149 van de op verduistering van "een autovoertuig
17 februari gecoiirdineerde bepalingen van Mercedes 500 SL", ten nadele van de
de Grondwet, 577, 578, 579, eerste lid, sub schuldeisers van de failliete boedel van
1°, van het Wetboek van Koophandel, 42, Bingo Box BVBA;
3°, 43bis, 489 en 491 van het StrafwetDat de appelrechters beslissen :
boek, en 195 van het Wetboek van Strafvordering,
"verklaart verbeurd als eigendom van
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(eiser) zaken die het voorwerp van
het misdrijf uitmaken : - de op
19.01.1993 in beslag genomen Mercedes 500 SL";
Dat de appelrechters de beslissing
niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel1, tweede lid, van
de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten. Dat de appelrechters in de bestreden
beslissing eiser onder meer twee bijkomende geldboeten van respectievelijk 2.000
frank en 2.000 frank opleggen, hierbij opmerkend dat deze geldboeten 'bij toepassing van de wet op de opdeciemen" dienen te worden verhoogd tot respectievelijk
120.000 frank, en 180.000 frank. Ditterwijl de hoven van beroep in hun arresten, krachtens het tweede lid van artikel 1
van de wet van 5 maart 1952, dienen vast
te stellen dat de geldboeten die ten laste
van de beklaagde worden uitgesproken, met
een welbepaald aantal opdeciemen worden verhoogd overeenkomstig deze wet. Dat
de appelrechters weliswaar vaststellen dat
deze geldboeten 'bij toepassing van de wet
op de opdeciemen" dienen te worden verhoogd tot respectievelijk 120.000 frank en
180.000 frank, doch hierbij niet specifieren met hoeveel opdeciemen deze geldboeten werden verhoogd. Dat de appelrechters
bijgevolg ten onrechte niet specifieren met
hoeveel opdeciemen de geldboeten van
2.000 frank en 2.000 frank werden verhoogd, en deze geldboeten dienvolgens ten
onrechte verhoogden tot respectievelijk
120.000 frank en 180.000 frank. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof dient
in de veroordelende beslissing weliswaar
geen melding te worden gemaakt van de
wetsbepalingen betreffende de toegepaste
opdeciemen, doch anderzijds is wel vereist dat de strafrechter het aantal opdeciemen waarmee hij de geldboeten verhoogt, in het vonnis of het arrest vermeldt
(cf. Cass., 14 juni 1988, A.C., 1987-88, p.
1321, nr. 622). In het bestreden arrest
wordt het aantal opdeciemen niet vermeld :

Overwegende dat het middel betrekking heeft op de verhoging met opdeciemen van de ten laste van eiser
uitgesproken geldboeten wegens, enerzijds, de vermengde feiten van de telastleggingen A.II en E, anderzijds, de
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vermengde telastleggingen A.III (a.b),
A.IV, B.I, B.II, F en K;
Overwegende dat het middel om de
erin vermelde redenen gegrond is;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerder tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest : 1o in zoverre het ten
laste van Pierre Bavin en Julien Bavin ambtshalve de terugkeer tot de
boedel van de gefailleerde Bingo Box
BVBA beveelt van 136.890.776 frank,
voorwerp van het ten laste van hen
heiden bewezen verklaarde feit van de
telastlegging F misbruik van vertrouwen; 2° in zoverre het ten laste van
Julien Bavin de verbeurdverklaring
van het voertuig Mercedes 500 SL uitspreekt; 3° in zoverre het met opdeciemen verhoogt de geldboeten uitgesproken ten laste van Pierre Bavin
wegens, enerzijds, de vermengde feiten van de telastleggingen A.II en E,
anderzijds, de vermengde feiten van de
telastleggingen B.I en F, en ten laste
van Julien Bavin wegens, enerzijds, de
vermengde feiten van de telastleggingen A.II en E, anderzijds, de vermengde feiten van de telastleggingen A.III (a.b), A.IV, B.I, B.II, Fen K;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; veroordeelt de eisers in twee
derde van de kosten van hun respectieve voorziening; laat de overige kosten ten laste van de Staat; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst dealdus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Antwerpen.
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9 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duynslaeger,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. R.
Bi.itzler; J. Eeckhout, Brussel.

Nr. 597
2e

KAMER-

10 november 1999

1o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VOORSTEL- VERWERPINGCASSATIEBEROEP- TERMIJN.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN
EN EINDE - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VERWERPING- CASSATIEBEROEP
VAN DE VEROORDEELDE- TERMIJN.

1o en 2° Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen een beslissing tot weigering van de voorwaard_elijke invrijheidstelling moet worden mgesteld bmne:'vijftien vrije dagen na de 4a~ waarop dw
beslissing hem ter kenms ~s gebracht.
(Art. 373 Sv.)
(GELINNE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.138l.F)
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stelling wordt verleend, maar ook de
in § 6 bedoelde beslissingen waarbij
een voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling wordt afgewezen, aan
de veroordeelde ter kennis moeten
worden gebracht door afgifte van een
afschrift van een beslissing door dedirecteur van de strafinrichting; dat,
overeenkomstig § 4 van voornoemd artikel, de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling binnen vijftien dagen na het debat beraadslaagt,
maar dat de veroordeelde aileen door
afgifte van het voormelde afschrift op
de hoogte wordt gebracht van de datum en van de inhoud van de beslissing;
Dat bijgevolg, de bij artikel 373 van
het w'etboek van Strafvordering bepaalde termijn van vijftien vrije dagen ten aanzien van de veroordeelde
ingaat vanaf de dag waarop een afschrift van de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling hem door de directeur, met
toepassing van voornoemd artikel 4, §
8, is overhandigd;
Overwegende dat de beslissing van
30 augustus 1999 aan de veroordeelde
ter kennis is gebracht op 11 september 1999;
Dat de voorziening op 27 september 1999 is ingesteld en dus ontvankelijk is;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

HET HOF; - Gelet op de beslissing, op 30 augustus 1999 gewezen
door de commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling van het Hof van
Beroep te Brussel;

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

Overwegende dat, met toepassing
van artikel 4, § 8, van de wet van 5
maart 1998 betreffende de voorlopige
invrijheidstelling, niet aileen in § 5 van
dat artikel bedoelde beslissingen,
waarbij de voorwaardelijke invrijheid-

10 november 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.
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Nr. 598
2e

KAMER-

10 november 1999

1o KOOPHANDEL.

KOOPMAN

HANDELSVESTIGING- STRAFZAKEN- SLUITING- AARD - DRAAGWIJDTE.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOVANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDERING- HANDELSVESTIGING- SLUITING MOTIVERING.

1o De intrekking of de opschorting van de

toelating of de sluiting van de handelsvestiging die de strafrechter, met toepassing van art. 16 wet 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen, beveelt, is
geen strafrechtelijke veroordeling, maar
een burgerrechtelijke herstelmaatregel, die
aan de dader van het misdrijf of aan zijn
medeplichtige kan worden opgelegd, ook
al treft die maatregel een derde, zoals een
vennootschap waarvan de dader of medeplichtige geen orgaan is (1). (Artt. 15 en
16 wet 29 juni 1975.)
2° De rechter die, met toepassing van art.
16 wet 29 juni 1975, de sluiting van een
handelsvestiging beveelt, en daarbij niet
antwoordt op de conclusie van de beklaagde, ten betoge dat er geen grand bestaat tot sluiting van het geheel van de gebouwen, maar alleen van de handelsvestiging als dusdanig, voldoet niet aan
de motiveringsplicht. (Art. 149 Gw.)
(JOMAUX T. BELGISCHE STAAT MIN. V. ECONOMISCHE ZAKEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0089.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 1 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering, waarbij eiser veroordeeld wordt
tot een geldboete van 500 frank, ver(1) Zie Cass., 24 juni 1997, A.R. P.96.013l.N,
nr. 298.
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meerdefd met 890 deciemen, of tot een
vervangende gevangenisstraf van een
maand, en waarbij hij verwezen wordt
in de kosten :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering, waarbij de sluiting van de
handelsvestiging bevolen wordt met
toepassing van artikel16 van de wet
van 29 juni 1975 betreffende de
handelsvestigingen, en een dwangsom van 50.000 frank per dag vertraging opgelegd wordt;
Over het middel : schending van de artikelen 16 van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen en 149 van
de gecoordineerde Grondwet en, voor zover nodig, van de artikelen 2 - zoals het
van toepassing was v66r de wijziging ervan bij de wet van 13 april 1995 -, 13, 54
en 63 van de samengeschakelde wetten op
de handelsvennootschappen,
doordat het bestreden arrest beslist "dat
(eiser), gedurende het tijdvak waarbinnen de strafbare feiten zijn gepleegd (... ),de
n.v. Immo Center in feite alleen beheerde,
er heer en meester van was en helemaal aileen besliste over de inplanting van een
winkelcentrum te Beuzet", en dat, bijgevolg, het misdrijf aan eiser ten laste moet
worden gelegd; dat het vervolgens de sluiting beveelt van de handelsvestiging in de
chaussee de Namur te Gembloux (Beuzet) binnen zes maanden na de uitspraak
van de beslissing, en aan eiser een dwangsom oplegt van 50.000 frank per dag vertraging die de tenuitvoerlegging van de
maatregel na het verstrijken van die termijn van zes maanden zou oplopen, op
grond dat, te dezen, de vordering tot sluiting moet worden toegewezen; dat die sluiting kan worden uitgesproken tegen de natuurlijke persoon die voor de vennootschap
is opgetreden; dat, naast ... de opmerkingen over de zwaarwichtigheid van de feiten, tevens moet worden vermeld dat de politiek van het voldongen feit volkomen
onaanvaardbaar is en dat, te dezen, uit de
opeenvolgende adviezen van het SociaalEconomisch Comite voor de distributie ondubbelzinnig blijkt dat de handelsvestiging
te Beuzet op een ongeschikte plaats is opgericht en een niet te verwaarlozen
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concurrentiegevaar oplevert voor de kleine
en middelgrote ondememingen van het centrum van Gembloux" en "dat (eiser), gelet op de houding die hij tot nog toe heeft
aangenomen, moet worden veroordeeld tot
de door (verweerder) gevorderde dwangsom, waarvan evenwel het bedrag moet
worden verminderd, daar het gevorderde
bedrag buitensporig is",
terwijl, eerste onderdeel, de sluiting van
de handelsvestiging, met toepassing van artikel16 van de wet van 29 juni 1975, tegen de natuurlijke persoon die de bepalingen van deze wet heeft overtreden en die
voor de vennootschap is opgetreden, alleen kan worden uitgesproken als die natuurlijke persoon een orgaan of de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap is; het bestreden arrest, te dezen, de
beslissing dat het misdrijf aan eiser ten
laste moet worden gelegd, grondt op de
vaststelling dat hij "de n.v. Immo Center in
feite alleen beheerde" dat hij er "heer en
meester" van was en "helemaal alleen besliste over de inplanting van een winkelcentrum te Beuzet", hoewel uit die vaststelling blijkt dat eiser geen orgaan en
evenmin de wettelijke vertegenwoordiger
van de n.v. Immo Center was, aangezien de
statuten, volgens de vermeldingen zelf van
het arrest, die hoedanigheden hadden toegekend aan een derde medebeklaagde, te
wiens aanzien het arrest beslist dat hij
"zich niet schuldig heeft gemaakt aan het
bewuste misdrijf', zodat het bestreden arrest de "sluiting van de handelsvestiging in
de chaussee de Namur te Gembloux (Buzet)", waartoe het eiser veroordeelt, alsook, bijgevolg, zijn beslissing over de
dwangsom niet naar recht verantwoordt
(schending van artikel 16 van de wet van
29 juni 1975 en, voor zover nodig, van de
artikelen 2, 13, 54 en 63 van de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen);
tweede onderdeel, het arrest, noch door de
hierboven weergegeven gronden, noch door
enige andere grand antwoordt op eisers
conclusie, ten betoge "dat er geen grand bestaat tot een blindelings sluiten van het geheel van de gebouwen, maar alleen van de
handelsvestiging als dusdanig; dat de
conclusienemers eraan herinneren dat de
wet (van 29 juni 1975) alleen van toepassing is op de kleinhandel, en niet op de
groothandel of de tussenhandel, en zelfs
niet op de ambachtsnijverheid; het bestaan van een handelszaak in slechts een
van de vier gebouwen, daarenboven, geenszins onderworpen is aan de wet; dat (... ) de
straf (de sluiting) dus moet worden be-
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perkt tot de exploitatie van een handelsvestiging in de zin van de wet, d.i. van de
exploitatie van meer dan een handelszaak
in de gebouwen" (conclusie, bladzijden 5 en
6"; het bestreden arrest, derhalve, noch zijn
- in zeer algemene bewoordingen gestelde
- beslissing om de "sluiting van de
handelsvestiging in de chaussee de N amur te Gembloux (Beuzet)" te bevelen,
noch, bijgevolg, zijn beslissing over de
dwangsom regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel 149 van de
gecoordineerde Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechtbank, in
geval van overtreding van de bepalingen van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen en
krachtens artikel 16 van deze wet, onvenninderd de toepassing van de strafwet, ofWel de intrekking of de opschorting van de toelating voor de bouw van
de betwiste handelsvestiging, ofWel de
sluiting ervan kan bevelen; dat die
maatregel, die bevolen kan worden op
verzoek van het college van burgemeester en schepenen ofvan de mi- .
nisters die de economische zaken en de
middenstand onder hun bevoegdheid
hebben, een burgerrechtelijke herstelmaatregel is die aan de dader van het
misdrijf of aan zijn medeplichtige
wordt opgelegd;
Overwegende dat die herstelmaatregel niet het persoonlijk karakter van een straf heeft en, nu hij bevolen wordt in het openbaar of
algemeen belang dat getroffen wordt
door het voortduren van de door het
misdrijf ontstane toestand, niet onderworpen is aan de regels betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid; dat die maatregel aldus kan
worden bevolen, ook al treft hij een
derde, zoals een vennootschap waarvan de dader of medeplichtige geen orgaan is;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest "de sluiting van de handelsvestiging in de
chaussee de N amur te Gembloux
(Beuzet)" beveelt; dat het arrest in
geen enkele overweging antwoordt op
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de conclusie waarin eiser aanvoert
"dater geen grond bestaat tot een
blindelings sluiten van het geheel van
de gebouwen, maar aileen van de
handelsvestiging als dusdanig'', en dat
die sluiting moet worden beperkt "tot
de exploitatie van een handelsvestiging in de zin van de wet, d.i. van de
exploitatie van meer dan een handelszaak in de gebouwen";
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de sluiting van de handelsvestiging beveelt
en aan die veroordeling een dwangsom van 50.000 frank per dag vertraging verbindt; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de
helft van de kosten van zijn voorziening en veroordeelt verweerder in de
andere helft; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.

1419

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VONNISGERECHTEN- 'IEGENSPREKELIJK DEBAT- GRENZEN-

4o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- BEGINSEL VAN (HET RECHT OP) TEGENSPRAAK - RECHT VAN VERDEDIGING VONNISGERECHTEN - DEBAT OP TEGENSPRAAK- GRENZEN.-

5o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VONNISGERECHTEN- BESLISSINGGRONDSLAG.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA·
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- DEBAT AB INITIO HERVAT- GEVOLG.

1o en 2° Artt. 3 en 12, Verdrag inzake de

rechten van het kind, zijn niet rechtstreeks
van toepassing voor de strafrechter waarbij de wegens schending van art. 369bis
Sw. ingestelde vervolgingen aanhangig
zijn (1).
3° en 4° Het algemeen beginsel van het

10 november 1999 - 2 6 kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende
conclusie van de h. Loop - Advocaten :
mrs. Gerard en Van Ommeslaghe.

.

recht van verdediging verplicht de rechter niet om de gedachtegang op grand
waarvan hi} tot zijn overtuiging is gekomen, aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen.

5° Miskenning van het recht van verdedi-

Nr. 599
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1 o ONTVOERING VAN EEN KIND NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND- VERVOLGiNGEN- INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE
RECHTEN VAN HET KIND- TOEPASSING.

ging kan niet worden afgeleid uit het feit
dat de rechter zijn beslissing gegrond
heeft op andere gegevens van het dossier dan de vorderingen en conclusies van
het O.M. en van de burgerlijke partij,
waarover de partijen uri} tegenspraak
hebben kunnen voeren (2).

6° De appelrechters die het debat ab initio hebben hervat, zijn niet verplicht om
te antwoorden op de conclusies die voor
het anders samengestelde hof van beroep zijn neergelegd en die voor hen niet
opnieuw zijn ingediend.

2° INTERNATIONALE VERDRAGENINTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND - ARTIKELEN 3 EN 12ONTVOERING VAN EEN KIND- NIET-AFGIFTE
VAN EEN KIND- VERVOLGINGEN- TOEPASSING.

(1) Zie Cass., 31 maart 1999, A.R. P.99.0276.F,
nr. 195.
(2) Zie Cass., 11 feb. 1998, A.R. P.97.1372.F, nr.
84.
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(HOYAUX T. RENAUX E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0689.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering in de zaak 298H97 :

Over het eerste middel in zijn geheel:
.,
Overwegende dat de in het middel
aangehaalde artikelen 3 en 12 van het
Verdrag inzake de rechten van het
kind niet rechtstreeks van toepassing zijn voor de strafrechter, bij wie
de wegens schending van artikel
369bis van het Strafwetboek ingestelde vervolgingen aanhangig zijn;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat er geen algemeen
rechtsbeginsel"inzake tegenspraak"
bestaat dat verschilt van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging;
Overwegende, voor het overige, dat
het middel hierop neerkomt dat de
appelrechters het recht van verdediging schenden, door een andere gedachtengang te volgen dan die van het
openbaar ministerie en van de burgerlijke partij;
Overwegende dat, enerzijds, het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging de rechters niet verplicht om de gedachtegang op grond
waarvan zij tot hun overtuiging zijn
gekomen, aan de tegenspraak van de
partijen te onderwerpen;
Overwegende dat, anderzijds, het
dossier van de rechtspleging niet uitsluitend bestaat uit de vorderingen en

Nr. 599

conclusies van het openbaar ministerie en van de burgerlijke partij, maar
dat de rechters hun overtuiging mogen laten steunen op elk ander gegeven van het dossier, waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen
voeren;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat meester Van Werveke op 19
november 1998 een conclusie heeft
neergelegd voor het hof van beroep,
dat samengesteld was uit raadsheer
Vereecke, voorzitter, en uit de raadsheren Allard en Septaux; dat het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 24 februari 1999 vermeldt dat het
debat "ab initio" is hervat voor het anders samengestelde hofvan beroep, en
dat eiseres in persoon is verschenen,
bijgestaan door meester Flamme, die
"een schriftelijke conclusie neerlegt en
verklaart de conclusie van zijn voorganger, meester Van Werveke, niet
over te nemen";
Dat, aangezien de conclusie van
meester van Werveke niet is overgenomen voor het anders samengestelde
hofvan beroep en het hofhet debat ab
initio heeft hervat, de appelrechters
niet gehouden waren om erop te antwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 november 1999 - ze kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal _jAdvocaat: mr. Van Werveke,
Brussel.
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ze KAMER -

10 november 1999

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE - STRAFZA·
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VERVOLGINGEN
WEGENS DIEFSTAL EN, SUBSIDIAIR, WEGENS
HELING- WIJZIGING VAN DE OMSCHRIJVING
IN BEDRIEGLIJK VERBERGEN- VOORWAARDE.

Het hof van beroep omkleedt zijn beslissing, om de wegens diefstal en, subsidiair, wegens heling vervolgde beklaagde
schuldig te verklaren, niet regelmatig met
redenen, wanneer het, na die telastleggingen niet bewezen te hebben verklaard,
jegens de beklaagde de telastlegging bedrieglijk verbergen, waartegen hi) zich
voor het hof heeft moeten verdedigen, bewezen verklaart, maar dat misdrijf niet
in de bewoordingen van de wet omschrijft.
(SMITZ T. DUPAGNE)
ARREST

(vertaling)

van bedriegAjk verbergen, waartegen hij zich voor het hof (van beroep)
heeft moeten verdedigen, bewezen te
verklaren, met de precisering dat het
feit is gepleegd op 13 juli 1997", zonder dat misdrijf in de bewoordingen
van de wet te omschrijven, eisers
schuldverklaring niet regelmatig met
redenen omkleedt;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging, op
de onbeperkte voorziening van eiser,
beklaagde, van de beslisisng op de
strafVordering die tegen hem is ingesteld wegens de telastlegging van bedrieglijk verbergen, de vernietiging
meebrengt van de eindbeslissing op de
tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, die voortvloeit uit de
eerstgenoemde beslissing;

(A.R. P.99.1019.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;

I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering:
A. waarbij eiser vrijgesproken wordt
van de telastleggingenA.1, B.2 en C.3:
Overwegende dat de voorziening, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk
is;
B. waarbij eiser veroordeeld wordt
wegens bedrieglijk verbergen :
Over het middel :
Overwegende dat het arrest, nu het
zich ertoe beperkt "de telastlegging

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser, op
de strafvordering, veroordeelt wegens de telastlegging van bedrieglijk
verbergen, en in zoverre het uitspraak
doet over de burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser en verweerder, respectievelijk, in een vierde en in
de helft van de kosten van de voorziening en laat het overblijvende vierde
ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.
10 november 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. G. Frippiat,
Luik.
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VOORLOPIGE HECHTENIS -

is gebracht van de dag van zijn verschijning voor de raadkamer;
Dat die onwettigheid niet werd
rechtgezet in hoger beroep; dat het
Hof, bijgevolg, onmogelijk kan nagaan of eiser v66r zijn verschijning
heeft kunnen kennisnemen van zijn
dossier, overeenkomstig artikel 21, § 3,
van voornoemde wet;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de onregelmatigheid van de
rechtspleging voor de raadkamer, wegens het niet-inachtnemen van de wetsbepaling betreffende de verplichting van
de grif/ier om aan de verdachte bericht te
geven van zijn verschijning, niet heeft verbeterd, kan het Hof van Cassatie onmogelijk nagaan of de verdachte v66r zijn
verschijning heeft kunnen kennisnemen
van zijn dossier (1). (Artt. 21, §§ 2 en 3,
en 30, Wet Voorlopige hechtenis.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik.

1e KAMER- 10 november 1999
HANDHAVING- MEDEDELING VAN RET DOSSIERBERICHT- RAADKAMER- ONREGELMATIGE
RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP- KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- GEEN
VERBETERING VAN DE ONWETTIGHEID- GEVOLG.

(AMAR)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1514.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik;
Overwegende dat artikel 21, § 2, van
de wet van 21 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis luidt als volgt :
"Ten minste vierentwintig uren voor de
verschijning voor de raadkamer, worden de plaats, de dag en het uur daarvan opgetekend in een bijzonder register dat ter gri:ffi.e wordt gehouden
en de gri:ffi.er geeft hiervan per faxpost of bij ter post aangetekende brief,
bericht aan de verdachte en aan zijn
raadsman";
Overwegende dat uit de processtukken niet blijkt dat eiser op de hoogte
(1) Zie Cass., 14 feb. 1996, A.R. P.96.0202.F, nr.
80.

10 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. R. Swennen,
Luik.
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1 o HANDELSPRAKTIJKEN -

HANDELSPRAKTIJKENWET- ARTIKEL 1, 6, A- VERKOPER- BEGRIP.

2° HANDELSPRAKTIJKEN- HANDELSPRAKTIJKENWET -ARTIKEL 22- RECLAMEBE GRIP.

1o Onder verkoper in de zin van artikel 1,

6, a, Handelspraktijkenwet moet worden verstaan elke handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke persoon ofrechtspersoon die producten of diensten te koop
aanbiedt of verkoopt in het kader van een
beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van hun statutair doel; zulks
is met name het geval voor een naamloze vennootschap die diensten levert die

-
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overeenstemmen met haar maatschappelijk doel, zijnde het verstrekken van medische informatie aan beroepsmensen (1).
(Art. 1, 6, a, Handelspraktijkenwet.)
2° In de zin van art. 22 Handelspraktijken-

wet wordt als reclame beschouwd elke
mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende goederen, rechten
en verplichtingen, ongeacht de plaats of
de aangewende communicatiemiddelen;
zulks is met name het geual voor de mededeling die het image van de steller ervan begunstigt of versterkt en aldus onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van
zijn producten of diensten te bevorderen (2). (Art. 22 Handelspraktijkenwet.)

(SECURIMED N.V. T. ELI LILLY BENELUX N.V)

Advocaat-generaal De Riemaecker heeft
in substantie gezegd :
1. Bet bestreden arrest, waarin de beslissing wordt gewijzigd van de voorzitter
van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet over een vordering tot staking van handelspraktijken, heeft in substantie bevolen dat eiseres, die zich
voordoet als een secretariaat voor medische informatieverstrekking, niet langer
een bepaald aantal documenten - informatie plus vragenlijst - over het geneesmiddel Prozac dat door verweerster in de
handel wordt gebracht, naar Belgische
huisartsen mag versturen.
In haar eerste middel verwijt eiseres het
hofvan beroep de miskenning van het wettelijk begrip "verkoper", in de zin van art.
1, 6, a, Handelspraktijkenwet en in het
tweede en het derde middel de miskenning van het wettelijk begrip "reclame" in
de zin van art. 22 van die wet.
De middelen bieden het Hof de gelegenheid over die twee begrippen uitspraak te
doen. Sinds die wet in werking is getreden, heeft uw Hof immers over het begrip
"verkoper" slechts uitspraak kunnen doen
in een arrest van 13 maart 1998, dat ver-

-
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der in 't kort zal worden besproken. Over
het begrip "reclame" als bedoeld in art. 22
van die wet heeft het nog geen uitsp:qJ.ak
gedaan.
·
2. In haar eerste middel betoogt eiseres dat de appelrechter het begrip "verkoper" in de zin van de voornoemde wet heeft
miskend, aangezien, volgens eiseres, art. 6,
1, a, van die wet bepaalt dat enerzijds, de
dienst door de dienstverlenende persoon "te
koop aangeboden ofverkocht" moet worden en, anderzijds, dat voor die dienstlevering een tegenprestatie moet worden
geleverd door degene aan wie de dienst ten
goede komt;
2.1. Onder vigeur van de vorige wet van
14 juli 1971 gold het verbod op bepaalde
handelspraktijken enkel voor handelaars en
ambachtslieden. Precies omdat rechtsleer
en rechtspraak aarzelden om een vordering tot staking tegen verenigingen zonder winstoogmerk, publiekrechtelijke
rechtspersonen of curatoren aan te nemen, heeft de wet van 14 juli 1991 het begrip "verkoper" ingevoerd en aldus afstand
genomen van de rechtspraak van uw Hof
volgens welke het woord handelaar overeenstemt met het begrip koopman in art. 1
W.Kh. (3). De wetgever van 1991 heeft genoemd begrip "verkoper" ontleend aan de
wet van 1 juli 1983 tot wijziging van de wet
van 17 juli 1975 op de boekhouding en de
jaarrekeningen van de ondernemingen. In
dezelfde geest wilde de wetgever niet aileen handelaars, ambachtslieden en andere beroepsmensen (landbouwers, tuinbouwers, veehouders, enz.) beogen, die
producten of diensten verkopen, maar ook
de openbare instellingen, en de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut en als dusdanig een
commerciele, financiele of industriele activiteit uitoefenen die producten of diensten verkopen (4).
De memorie van toelichting van het
wetsontwerp, zoals het op 24 en 26 februari
1987 in de Senaat besproken is, leert ons
dat de wetgever een erg ruime definitie
wilde gebruiken en het toepassingsgebied
van de wet wilde uitbreiden. De parlementaire voorbereiding en vervolgens de wet
omschrijven de verkoper als "elke handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon die producten of
(3) Cass. 1 feb. 1985, A.R. 4313, nr. 322.

(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie concl. O.M.

(4) Gedr.St., Senaat, nr. 947/1- 1984-1985, p.
6 en 7.
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diensten te koop aanbieden in het kader
van een beroepsactiviteit of met het oog op
de verwezenlijking van hun statutair doeY'
(5).

De rechtsleer was, volgens mij terecht,
van oordeel dat het gebruik van de term
"verkoper" door de wetgever tot verwarring leidt, aangezien die term gebruikt
wordt in een betekenis die helemaal anders is dan die in het Burgerlijk Wetboek
(6).

A. De Caluwe, C. Delcorde en X. Leurquin wijzen er in dat verband op dat de
term verkoper "ne correspond en rien a ce
qu'il est cense definir. Depuis quand
vend-on un service? Nous sommes done
confrontes a un mot dont on va retirer le
sens intrinseque, pour lui donner une signification sui generis au sens de la presente loi" (7).
Andere auteurs stellen zich dezelfde
vraag en komen tot de slotsom dat de verkoper, in de zin van de nieuwe wet, niet alleen degene is die verkoopt, maar ook degene die verhuurt, die financiert, die
verzekert, die vervoert of die eender welke
dienst levert (8).
In tegenstelling tot wat eiseres beweert,
gaat het niet alleen om verkoop van diensten maar ook om levering van diensten.
2.2. De wet omschrijft diensten als "alle
prestaties die een handelsdaad uitmaken of
een ambachtsactiviteit bedoeld in de wet op
het ambachtsregister".
(5) Hand., Senaat, zitting 24 feb. 1987, p. 1199
en 1200, en 26 feb. 1987, p. 1298.
(6) J.L. FAGNART, "Le projet de loi sur les pratiques du commerce et sur l'infonnation et la protection du consommateur", R.D. C., 1991, p. 264;
zelfde auteur, "Boutiquiers et consommateurs :
meme combat?", in Les pratiques du commerce,
!'information et la protection du consommateur,
Bruylant, Brussel, 1994, p. 7.
(7) A. DE CALUWE, A. DELCORDE, X. LEURQUIN,
"Les prat"iques du commerce", Larcier, aanvulling 15 april 1994, nr. 5.22.
(8) J.L. FAGNART, op.cit., p. 266; zie ook P. DE
VROEDE, ''De wet betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en de beschenning van de consument", R. W., 1991-1992, p. 793, en J. STUYCK,
"Algemene beschouwingen bij het wetsontwerp
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument", in
"Pratiques du commerce et information et protection du consommateur", E. BALATE en J. STUYCK,
Story-Scientia, 1988, p. 11 tot 15.
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In zijn arrest van 13 maart 1998 (9)
diende het Hof te preciseren dat diensten
een handelsdaad moeten uitmaken in de
zin van de artt. 2 en 3 W.Kh. of een
ambachtsactiviteit bedoeld in de wet op het
ambachtsregister.
In casu komt het middel niet op tegen de
beslissing van het hof van beroep in zoverre het oordeelde dat het wel degelijk om
diensten ging, aangezien eiseres een naamloze vennootschap is waarvan alle daden
vermoed worden daden van koophandel te
zijn en aldus binnen het toepassingsgebied
valt van art. 2 - in fine- W.Kh.
2.3. Blijft de vraag of, zoals eiseres beweert, de wet vereist dat voor de dienstlevering een tegenprestatie wordt geleverd door degene aan wie de dienst ten
goede komt; eiseres betoogt immers dat de
appelrechter in casu overwogen had dat de
dienstlevering gratis was.
Los van het feit dat laatstgenoerhd punt
het gevolg zou kunnen zijn van een verkeerde lezing van het bestreden arrest en
dus feitelijke grondslag mist, aangezien de
appelrechter erop wijst dat er op "korte termijn" geen vergoeding is geweest, wat als
dusdanig niet uitsluit dat er op lange termijn wel een - eventueel onrechtstreekse
- vergoeding kan worden betaald, komt
het mij voor dat eiseres een voorwaarde
aan de wet toevoegt, wanneer ze hoe dan
ook stelt dat een tegenprestatie vereist is.
Zoals ik net heb uiteengezet, heeft de wet
niet alleen de verkoop maar ook de levering van diensten op het oog. Evenwel moet
er alleen in geval van een verkoop, in de zin
van het burgerlijk recht, een prijs of een
vergoeding betaald worden, wat niet noodzakelijk het geval is bij een dienstlevering.
Overigens moet erop gewezen worden dat,
los van het gelijkstellen van verkoper, handelaar, ambachtsman of de natuurlijke of
rechtspersoon die producten te koop aanbiedt of verkoopt of die diensten levert, art.
1, 6, a, eerste lid, Handelspraktijkenwet als
enige bijkomende voorwaarde stelt dat die
verrichting moet gebeuren in het kader van
een beroepsactiviteit of met het oog op de
verwezenlijking van een statutair doel (10).
De redenering van verweerster kan derhalve gevolgd worden in zoverre zij staande
(9) Cass., 13 maart 1998, A.R. C.97.0052.F, nr.
142.
(10) A. DE CALUWE, A. DELCORDE, X. LEUR·
QUIN, op.cit., nr. 5.23.
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I
houdt dat een handelsvennootschap, over-

eenkomstig die bepaling, mits zij diensten levert in het kader van een beroepsactiviteit of met het oog op de
verwezenlijking van haar statutair doel,
een "verkoper" is in de zin van die bepaling, ook al krijgt zij voor een welbepaalde
dienstlevering geen vergoeding.
Terecht wijst verweerster in dat verband op het begrip mededinging, wanneer ze overweegt dat een dergelijke gratis dienstlevering de mededinging kan
verstoren, hetgeen de wetgever precies
heeft willen vermijden.
I. Verougstraete schrijft meer bepaald
over die kwestie dat de bepaling m.b.t. het
begrip verkoper de weergave is van het redelijk verlangen van de wetgever de wetten af te stemmen op objectieve toestanden en minder rekening te houden met
formele categorieen; dat aldus de spanning die in de rechtspraak was ontstaan
doordat verenigingen zonder winstoogmerk de facto straffeloos de mededinging
konden verstoren, definitief uit de weg is
geruimd (11).
Derhalve kan volgens mij een handelsvennootschap die informatie ten behoeve
van beroepsmensen verspreidt, als een verkoper in de zin van art. 1, 6, a, Handelspraktijkenwet worden beschouwd, als de
winst van die dienstlevering de verwezenlijking van haar statutair doel ten goede
komt.
Dat is hetgeen het arrest in casu vaststelt. Het neemt immers de dienstlevering
door een handelsvennoootschap, wier handelingen in wezen daden van koophandel
zijn, in aanmerking en stelt vast dat die
diensten voor informatie en marktonderzoek overeenstemmen met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Aldus
heeft de appelrechter wettig kunnen beslissen dat eiseres een verkoper is in de zin
van de voornoemde wetsbepaling.
Het eerste middellijkt mij dus naar recht
te falen.
3. Het derde en vierde middel, die identiek zijn en respectievelijk betrekking hebben op de vragenlijst die eiseres aan de
huisartsen heeft gestuurd en op een
nieuwsbrief, berusten op de veronderstelling dat reclame in de zin van art. 22
Handelspraktijkenwet veronderstelt dat
moet bewezen zijn dat de steller van de
(11) I. VEROUGSTRAETE, "Praktijken strijdig met
de eerlijke gebruiken", in De nieuwe wet handelspraktijken, Story-Scientia, 1992, p. 138.
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voomoemde stukken de bedoeling heeft de
verkoop van zijn producten of diensten in
de hand te werken of te bevorderen.
3.1 De redenering van verweerster kan
volgens mij niet gevolgd worden in zoverre
zij van oordeel is dat de middelen zonder
belang zijn doordat de appelrechter tevens een schending van art. 93 van voornoemde wet in aanmerking neemt en de beslissing naar recht verantwoord blijft
wegens de door de appelrechter vastgestelde schending van voornoemd art. 93.
Die schending is immers, volgens de vaststellingen van het bestreden arrest, op dezelfde feiten gegrond als die welke onder de
noemer vallen van verboden reclame, die
dus van tevoren wettig in aanmerking moet
worden genomen.
3.2. Daarentegen falen die middelen valgens mij naar recht, in zoverre ze gegrond
zijn op de voornoemde stelling.
Art. 22 Handelspraktijkenwet bepaalt :
"voor de toepassing van deze wet wordt als
reclame beschouwd elke mededeling die
rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel
heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de aangewende
communicatiemiddelen".
We kunnen onmiddellijk constateren dat
het gebruik van een vragenlijst en van een
nieuwsbrief een van de communicatiemiddelen kan zijn, bedoeld in voornoemd art.
22.
Voorts moet de mededeling, net zoals onder vigeur van de oude wet, rechtstreeks of
onrechtstreeks commerciele promotie nastreven.
Aldus beantwoordt de publicatie van informatie met een louter liefdadig of wetenschappelijk doel niet aan de wettelijke
voorwaarde (12). Maar de wetgever, die
zonder twijfel de omschrijving van reclame
heeft willen verruimen, zoals blijkt uit de
parlementaire voorbereiding (13), heeft toch
willen preciseren dat het doel van de promotie niet noodzakelijk rechtstreeks hoeft
te zijn.
(12) L. VAN BUNNEN, "De !'information commerciale et de Ia publicite : examen critique de
I'etat actuel du droit et des reformes envisagees",
in Pratiques du commerce et information et pro·
tection du consommatew; E. BALATE en J. STUYCK,
op.cit., p. 93.
(13) Ged1:St., Senaat, nr. 947/1- 1984-1985, p.
15.
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Als de commerciele promotie het onrechtstreekse doel is en zelfs al is het rechtstreekse doel verschillend, dient de wet te
worden toegepast (14).
In casu heeft de appelrechter in aanmerking genomen dat de berichten, die van een
N .V. afkomstig zijn en binnen het kader
van haar maatschappelijk doel vallen, eiseres de gelegenheid hebben geboden zich
te profileren en op onrechtstreekse wijze
haar image als secretariaat voor medische informatie bij de Belgische geneesheren te bevorderen.
Ret doel dat door de publica tie van die
documenten wordt nagestreefd, is dus het
image van de N.V te begunstigen ofte versterken, wat mij een doelstelling lijkt te zijn
die onrechtstreeks de commerciele promotie van die vennootschap beoogt.
Die middelen kunnen volgens mij dus
niet worden aangenomen.
Conclusie : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0295.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel : schencling van artikel1,6, a), van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de
consument,
doordat het arrest vaststelt dat eiseres
"uiteenzet dat zij een secretariaat voor geneeskundige informatie is dat ernaar
streeft meer objectieve en minder publicitaire informatie over geneesmiddelen te
verstrekken; dat die informatie bestemd is
voor de medische, paramedische en farmaceutische wereld, voor de verzorgingsinstellingen en eventueel voor de
farmaceutica-industrie"; dat het arrest vervolgens beslist dat eiseres een verkoper is
in de zin van artikel 1, 6, a), van de wet
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument en dat die wet
derhalve van toepassing is, op grond dat
"(eiseres), een naamloze vennootschap, niet
in ernst kan betwisten dat zij, wanneer zij
(14) A.
QUIN,

DE CALUWE,

op.cit., nr. 11.10.

A.

DELCORDE,

X.

LEUR-
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de hierboven omschreven diensten levert en
haar publicaties aanbiedt, een verkoper is
in de zin van artikel 6, a), van de wet op de
handelspraktijken (lees 1, 6, a); dat de wet
op de handelspraktijken derhalve van toepassing is; ... dat (eiseres) ten onrechte beweert dat de wetenschappelijke studie die
zij verricht niet van commerciele aard zou
zijn; dat (eiseres) blijkbaar vergeet dat zij
een naamloze vennootschap is, waarvan
alle daden vermoed worden daden van
koophandel te zijn (artikel 2 in fine van het
Wetboek van Koophandel); dat (eiseres) niet
bewijst dat de bewuste studie niets te rnaken heeft met haar handelsactiviteiten; dat
het wat dat betreft niet voldoende is te bewijzen dat zij daarvoor van de huisartsen
op korte termijn geen betaling ontvangt;
dat (eiseres) derhalve een handelsvennootschap is waarop de wetten van koophandel van toepassing zijn",

terwijl onder verkoper in de zin van artikel 1, 6, a), van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en de bescherming van de consument wordt verstaan "elke handelaar of
ambachtsman en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die producten of
diensten te koop aanbieden ofverkopen in
het kader van een beroepsactiviteit of met
het oog op de verwezenlijking van hun statutair doel"; er in de zin van die bepaling
enkel sprake is van verkoop op voorwaarde
dat voor de dienst die door de verkoper te
koop aangeboden of verkocht wordt, een tegenprestatie wordt geleverd door degene
aan wie de dienst ten goede komt; een handelsvennootschap die gratis diensten aanbiedt ofverstrekt geen verkoper is in de zin
van die bepaling; eiseres in haar conclusie aanvoerde dat het medisch secretariaat "op een vrije basis handelt in opdracht van geneesheren die meer objectieve
en minder publicitaire informatie over geneesmiddelen wensen", dat het "aldus een
nieuwsbrief uitgaf waarin gegevens uit verschillende bronnen werden opgenomen en
met elkaar vergeleken : het ministerie van
Volksgezondheid, farmaceutica-bedrijven,
artsenassociaties, wetenschappelijke publicaties" en dat het nieuwe concept "al ten
dele bij wijze van experiment en gratis
dienstverlening werd uitgevoerd"; het arrest vaststelt dat "de huisartsen op korte
termijn geen vergoeding betaalden"; het arrest aldus aanneemt dat de door eiseres
aangeboden dienst gratis was; het arrest
derhalve niet wettig kon beslissen dat eiseres, door haar diensten te leveren en haar
publicaties aan te bieden, een verkoper was
in de zin van artikel 1, 6, a), van de wet
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van 14 juli 1991 (schending van artikel1,
6, a), van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument) :

Overwegende dat luidens artikel 1,
6, a, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en de bescherming van de
consument, voor de toepassing van
deze wet onder verkoper moet worden verstaan: elke handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die producten of
diensten te koop aanbieden of verkopen in het kader van een beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van hun statutair doel;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres "een naamloze vennootschap is waarvan alle daden vermoed worden daden van koophandel te
zijn", dat zij diensten verleent die erin
bestaan informatie over geneesmiddelen te verstrekken "(aan) de medische, paramedische en farmaceutische
wereld, (aan) de verzorgingsinstellingen en eventueel (aan) de
farmaceutica-industrie" en dat "de verwezenlijking van de (litigieuze) studie overeenstemt met het maatschappelijk doel van de vennootschap";
Dat het hofvan beroep op grand van
die vaststellingen, waartegen het middel niet opkomt, wettig heeft kunnen beslissen dat eiseres een verkoper is in de zin van de voornoemde
wetsbepaling;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 22, 23.3°, 4° en 5°, en 93 van
de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en de
bescherming van de consument,
doordat het arrest erop wijst dat eiseres vanaf 18 augustus 1996 het volgende
bericht met vragenlijst aan de Belgische
huisartsen stuurde: "Secretariaat voor medische informatie Securimed. Studie over
ongewenste effecten van fluoxetine (ProzacEli-Lilly). Geachte collega, thans wordt veel
gesproken over de bijwerkingen van dit product. Deze kunnen in drie groepen wor-
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den ingedeeld: 1. Psychiatrische bijwerkingen: Prozac zou verantwoordelijk zijn
voor suicidale gedachten en gedragingen.
Het zou tevens agressiviteit opwekken en
potentieel criminogeen zijn. 2. Neurologische nevenwerkingen: Het N ationaal Centrum voor Geneesmiddelenbewaking rapporteert het optreden van convulsies na
inname van Prozac. 3. Gastro-intestinale
bijwerkingen: Prozac leidt herhaaldelijk tot
leverstoornissen, o.a. reversiebele stijging van de transaminasen, maar ook ernstiger stoornissen als: hepatitis (215 gevallen), levernecrose (11 gevallen) en
cirrhose (11 gevallen). Deze bijwerkingen
gaven reeds aanleiding tot diverse juridische procedures over burgerlijke aansprakelijkheid. Nu werpt ook de niet medische pers zich op deze bijwerkingen. Het is
dan ook noodzakelijk dat het artsencorps
over onweerlegbare gegevens beschikt om
het risico van een behandeling met Prozac precies in te schatten. Uw bijdrage als
huisarts tot de opsporing van de wetenschappelijke waarheid is van cruciaal belang. Wij zouden u dank weten het bijgevoegd formulier te willen invullen en
opsturen offaxen. Met oprechte dank voor
uw medewerking. Dr. M. Geeraert- Dr. R.
Bourguignon. Dokter ... (naam: geheimhouding gewaarborgd)- stelde devolgende bijwerkingen vast na inname van
Prozac: ... - stelde geen bijwerkingen vast
na inname van Prozac"; dat het arrest vervolgens beslist dat die brief reclame is in de
zin van artikel 22 van de wet van 14 juli
1991 betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en de bescherming van de
consument op grand dat: "de litigieuze brief
in eerste instantie een enquete met vragenlijst is die aan de huisartsen is gestuurd
i.v.m. de bijwerkingen van Prozac; dat hij
nochtans tegelijkertijd (eiseres) de kans
biedt op de voorgrond te treden en onrechtstreeks haar imago als secretariaat voor
medische informatie bij de Belgische geneesheren te verbeteren; dat die brief derhalve onrechtstreekse reclame is in de zin
van artikel22 W.H.P."; dat het arrest oordeelt dat eiseres in die reclameboodschap
een inbreuk gepleegd heeft op de artikelen 23.3°, 23.4°, en 23.5°, van de voornoemde wet van 14 juli 1991 waardoor zij
tevens artikel 93 van die wet heeft overtreden; dat het vervolgens de staking van
die overtredingen beveelt op straffe van een
dwangsom van 10.000 frank per vastgestelde overtreding,

terwijl, voor de toepassing van de wet
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de
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bescherming van de consument, als reclame in de zin van artikel 22 van die wet
wordt beschouwd "elke mededeling die
rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel
heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de aangewende
communicatiemiddelen"; eiseres in haar
conclusie i.v.m. de litigieuze vragenlijst betoogde dat "naast het feit ... dat zij nergens enige commerciele vermelding bevat, het niet duidelijk is waarom zij ertoe
zou aanzetten producten of diensten te verkopen; die lijst geen enkel voorstel of suggestie voor gelijk welke aankoop bevat en
zelfs niet eens verwijst naar het een of ander koopwaardig product ... ; (verweerster)
zich dus geheel ten onrechte beroept op de
artikelen 22 en volgende van de wet van 14
juli 1991"; een mededeling slechts reclame
is in de zin van genoemd artikel22, voor
zover bewezen is dat de steller ervan de bedoeling heeft de verkoop te bevorderen; het
dus niet voldoende is dat een door een
rechtspersoon voor wetenschappelijke doeleinden verspreid enqueteformulier die persoon tegelijkertijd de "gelegenheid" hood
zijn imago in het licht te stellen en het "onrechtstreeks" te bevorderen; het tevens ook
vereist is dat degene die enquete verricht,
met de verspreiding van het enqueteformulier de bedoeling had de verkoop van
zijn producten of diensten te stimuleren en
te bevorderen; de loutere vaststelling van
het arrest dat de litigieuze boodschap eiseres de gelegenheid hood op de voorgrond
te treden en "onrechtstreeks" haar imago
te verbeteren, geenszins impliceert dat eiseres door de litigieuze vragenlijst te versturen, de bedoeling zou hebben gehad de
verkoop van haar diensten te bevorderen; het arrest niet wettig op grond van die
ene vaststelling heeft kunnen beslissen dat
de litigieuze brief onrechtstreekse reclame
was (schending van artikel 22 van de wet
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument) en bijgevolg eiseres niet kon veroordelen wegens
inbreuk op de artikelen 23.3°, 4° en 5°, en
93 van die wet :

Overwegende dat artikel 22 van de
wet van 14 juli 1991 bepaalt dat voor
de toepassing van die wet als reclame
wordt beschouwd elke mededeling die
rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel
heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplich-
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tingen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen;
Dat onder meer een mededeling
waardoor het imago van de steller ervan wordt begunstigd of versterkt en
aldus onrechtstreeks de bevordering
van de verkoop van zijn producten of
diensten tot doel heeft, onder die omschrijving valt;
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat "de verwezenlijking van de (litigieuze) studie overeenstemt met het maatschappelijk
doel van eiseres)", dat zij "niet bewijst dat de bewuste studie niets te
maken heeft met haar handelsactiviteiten" en dat eiseres "een handelaar is op wie de wetten van koophandel van toepassing zijn", beslist
dat, hoewel "de litigieuze brief in eerste instantie een enquete met vragenlijst is die aan de huisartsen is gestuurd i.v.m. de bijwerkingen van
Prozac, hij nochtans tegelijkertijd (eiseres) de kans biedt op de voorgrond te
treden en onrechtstreeks haar imago
als secretariaat voor medische informatie bij de Belgische geneesheren te
verbeteren";
Dat het hofvan beroep op grond van
die vermeldingen wettig heeft kunnen beslissen dat het door eiseres verstuurde enqueteformulier onrechtstreekse reclame is in de zin van
artikel 22 van de wet van 14 juli 1991;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel : schending van de
artikelen 22, 23.3° en 4°, en 93 van de wet
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument,
doordat het arrest beslist dat de circulaire van eiseres waarin zij meedeelt dat de
resultaten van de enquete over de bijwerkingen van Prozac beschikbaar zijn "een
vorm van onrechtstreekse reclame (is) in de
zin van artikel 22 W.H.P" en daarbij verwijst naar de overwegingen in punt Vl van
het arrest, en dus naar de reden waarom
die boodschap tegelijkertijd "(eiseres) de
kans biedt op de voorgrond te treden en onrechtstreeks haar imago als secretariaat
voor medische informatie bij de Be~gische
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geneesheren te verheteren" en na te hehben geoordeeld dat eiseres in die reclameboodschap inbreuk heeft gepleegd op de artikelen 23.3°, en 23.4°, van de voornoemde
wet van 14 juli 1991, waardoor zij tevens
artikel 93 van die wet heeft overtreden, de
staking van die overtredingen beveelt op
straffe van een dwangsom van 10.000 frank
per vastgestelde overtreding,

terwijl, voor de toepassing van de wet
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de hescherming van de consument, als reclame
in de zin van artikel 22 van die wet wordt
beschouwd "elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de
verkoop van producten of diensten te bevorderen, met inhegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de aangewende
communicatiemiddelen"; een mededeling
slechts reclame is in de zin van genoemd
artikel22, voor zover bewezen is dat de
steller ervan de hedoeling heeft de verkoop te bevorderen; het dus niet voldoende
is dat een door een rechtspersoon voor wetenschappelijke doeleinden verspreid enqueteformulier die persoon tegelijkertijd de
"gelegenheid" hood zijn imago in het licht
te stellen en het "onrechtstreeks" te hevorderen; het tevens ook vereist is dat degene die de enquete verricht, met de verspreiding van het enqueteformulier de
bedoeling had de verkoop van zijn producten of diensten te stimuleren en te hevorderen; de loutere vaststelling van het arrest dat de litigieuze hoodschap eiseres de
gelegenheid hood op de voorgrond te treden en "onrechtstreeks" haar imago te verbeteren, geenszins impliceert dat eiseres
door de litigieuze vragenlijst te versturen, de bedoeling zou hehhen gehad de verkoop van haar diensten te bevorderen; het
arrest niet wettig op grond van die ene
vaststelling heeft kunnen beslissen dat de
litigieuze brief onrechtstreekse reclame was
(schending van artikel 22 van de wet van
14 juli 1991 hetreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de hescherming van de consument) en bijgevolg eiseres niet kon veroordelen wegens
inbreuk op de artikelen 23.3°, 4° en 5°, en
93 van die wet :

Overwegende dat uit het antwoord
op het tweede middel volgt dat het hof
van beroep, op grand van de daarin
weergegeven redenen, wettig heeft
kunnen beslissen dat "de circulaire
van (eiseres) waarin zij meedeelt dat
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de resultaten van de enquete over de
bijwerkingen van Prozac beschikbaar
zijn" onrechtstreekse reclame is in de
zin van artikel22 van de wet van 14
juli 1991;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 november 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. De Gryse en Nelissen Grade.
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1e KAMER - 12 november 1999

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJENBESLISSING- OVERLEGGING VAN STUKKENVEROORDELING TOT EEN DWANGSOM- HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

2° DWANGSOM- OVERLEGGING VAN STUKKEN- VEROORDELING TOT EEN DWANGSOM
-HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- VEROORDELING TOT EEN DWANGSOM VOORZIENING- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Het hager beroep tegen een beslissing waarbij een partij of een derde wordt
veroordeeld tot betaling van een dwangsom in geval van weigering om stukken
over te leggen, is ontvankelijk (1). (Artt.
616 en 880, tweede lid, Ger.W.)
(1) Zie Cass., 18 feb. 1988, A.R. 7915, nr. 373,
en concl. adv.-gen. Piret, in Bull. en Pas., 1988,
nr. 373.
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3° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep te-

gen een beroepbaar vonnis dat een partij of een derde vetoordeelt tot betaling
van een dwangsom in geval van weigering om stukken over te leggen (2). (Art.
608 Ger.W.)
(GILLION T. CHAMBAST B.V.B.A.)
ARREST

(vertaling)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 november 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerte voorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Hutzler en Van Ommeslaghe.

(A.R. C.98.0487.F)

RET ROF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 augustus 1998 gewezen door de vrederechter van het eerste kanton Elsene;
Over het door verweerster tegen de
voorziening opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid: het bestreden
vonnis is niet in laatste aanleg gewezen:
Overwegende dat het bestreden vonnis, na een aanvullend deskundigenonderzoek te hebben bevolen, eiser, op
straffe van een dwangsom, verzoekt
het origineel of een eensluidend verklaard afschrift over te leggen van de
stukken die het aanwij st;
Overwegende dat luidens artikel616
van het Gerechtelijk Wetboek tegen ieder vonnis hoger beroep kan worden
ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt;
Dat artikel 880, tweede lid, van dat
wetboek weliswaar bepaalt dat het
vonnis waarbij de overlegging van
stukken wordt bevolen, niet vatbaar is
voor verzet of voor hoger beroep, maar
dat geen enkel wetsartikel hetzelfde
bepaalt ten aanzien van de beslissingen van een vonnis waarbij de partij
of een derde aan wie dat vonnis bevel geeft die stukken over te leggen,
veroordeeld wordt tot betaling van een
dwangsom;
Dat hieruit volgt dat het bestreden vonnis vatbaar is voor hoger beroep;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid wordt aangenomen;
(2) Zie noot 1.
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ARBEIDSVOORZIENING- ALLERLEIWERKLOOSHEID -DOOR DE OVERHEID TEWERKGESTELDE WERKLOZE- ARBEIDSONGEVAL- ARBEIDSONGEVALLENWET- TOEPASSING.

De tewerkgestelde werklozen die, luidens
art. 169 Werkloosheidsbesluit 1963, ten
laste van de R. VA. dezelfde voordelen genie ten als die welke aan de werknemers
worden toegekend bij toepassing van de
wetgeving op de arbeidsongevallen en de
ongevallen op de weg naar en van het
werk, kunnen aanspraak maken op de
verplichte homologatie van de overeenkomst betreffende de ingevolge het arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen, alsmede de regeling dat de termijn
van herziening slechts vanaf de homologatie of bekrachtiging van de homologatie van de overeenkomst begint te lopen.
(Artt. 161 en 169 Werkloosheidsbesluit
1963; artt. 58, 65 (1) en 72 Arbeidsongevallenwet.)
(R.VA. T. DE LEEUW E.A.)
ARREST

(A.R. S.98.0120.N)

RET ROF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Gent;
(1) In de oude versie, v66r de wij ziging van het
K.B. nr. 530 van 31 maart 1987.
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, 165, met name het
derde lid, 169 van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, waarvan artikel 169 is gewijzigd bij artikel 4 van het
koninklijk besluit van 5 januari 1967 en bij
artikel 9 van het koninklijk besluit van 1
december 1967, de artikelen 1, 3, 65, 72 van
de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, waarvan de artikelen 65
en 72 zoals toepasselijk v66r de wijziging
door het koninklijk besluit nr. 530 van 31
maart 1987,
doordat, het bestreden arrest oordeelt dat
de termijn tot herziening van de vergoeding, zoals vastgesteld in artikel 72 van de
wet van 10 april 1971, niet verstreken is,
derhalve de vordering ontvankelijk verklaart en, alvorens ten gronde te beslissen, Prof. Dr. H. Claessens als deskundige aanstelt, op grond van volgende
overwegingen :
"(. .. )

De Leeuw Etienne was op het ogenblik
dat hij op 20 juni 1978 het slachtoffer van
een (niet betwist) arbeidsongeval werd, tewerkgesteld onder het zogeheten statuut
van 'tewerkgestelde werkloze'.
Het tussenarrest nodigde partijen in eerste instantie uit te concluderen omtrent de
te dezen toepasselijke wetgeving, inzonderheid gelet op het bepaalde in het artikel 169 van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid (de eerste rechter
heeft in het dispositiefvan zijn aangevochten vonnis uitdrukkelijk gesteld dat het de
wet van 3 juli 1967 is, dus deze betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in
de overheidssector).
Na tussenarrest blijkt dat alle partijen
het erover eens zijn dat te dezen de wet van
3 juli 1967 niet de toe te passen wetgeving is.
Naar luid van het artikel169 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid, genieten de tewerkgestelde
werklozen, bedoeld in artikel161 van hetzelfde besluit, ten laste van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening dezelfde voordelen als die welke worden toegekend aan de
werknemers met toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen.

1431

De in deze bepaling van het artikel 169
bedoelde voordelen zijn die welke zowel
door de Arbeidsongevallenwet zelf, als
krachtens de uitvoeringsbesluiten ervan
worden toegekend, als daar zijn de voordelen bepaald in het koninklijk besluit van
21 december 1971 betreffende de bijslagen
en de sociale bijstand verleend door het
Fonds voor Arbeidsongevallen.
De omstandigheid dat het Fonds voor Arbeidsongevallen belast is met de toekenning van die voordelen aan de gerechtigden die onder de arbeidsongevallenwetgeving vallen, doet niets af aan de
verplichting van de R.V.A. om, met toepassing van het artikel169 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 voornoemd, dezelfde voordelen te verlenen aan
de tewerkgestelde werklozen die door een
arbeidsongeval zijn getroffen (cf. Cass., (3e
K.), 12 september 1983, Arr. Cass., 198384, 22, J.T.T., 1984, 96 + noot).
Aldus moesten ook overeenkomsten betreffende de vergoedingen toekomende aan
een door een arbeidsongeval getroffen tewerkgestelde werkloze, toentertijd door de
Arbeidsrechtbank worden gehomologeerd
(DeLeeuw Etienne en de Belgische Naamloze Verzekeringsmaatschappij De Bij-De
Vrede, verzekeraar van de R.VA., hebben
op 19 april 1983 een dergelijke overeenkomst ('akkoord') gesloten).
In onsrecht leidt de homologatie tot een
rechterlijk toezicht niet alleen op de vorm,
maar ook op de inhoud zelf van de akte die
aan toezicht onderworpen wordt.
Telkens wanneer de wetgever een beroep doet op het rechtsinstituut van de homologatie is dit in het belang van bepaalde
personen enter behartiging van bepaalde
belangen (cf. conclusie van procureurgeneraal Ganshof van der Meersch voor
Cass., 13 juni 1969, Arr. Cass., 1969, 1007).
De Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971legde toentertijd de partijen de verplichting op hun overeenkomst ter homologatie aan de Arbeidsrechtbank over te leggen (thans moeten de overeenkomsten
tussen de partijen betreffende de ingevolge het arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen door het Fonds voor Arbeidsongevallen worden bekrachtigd : cf. artikel 58,
§ 1, 13Arbeidsongevallenwet van 10.4.1971,
zoals gewijzigd bij K.B. nr. 530, van 31
maart 1987, B.S., 16 april1987).
De overeenkomst moest of straffe van
nietigheid met redenen omkleed worden,
het basisloon vermelden, de aard van de
letsels, de graad van arbeidsongeschiktheid en de datum van consolidatie.
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De Arbeidsongevallenwet wilde beletten dat een werknemer overhaast zijn instemming zou betuigen met een akkoord
dat hem niet de gehele vergoeding zou toekennen waarop hij recht had.
Met de interventie van de rechter inzake de homologatie van de overeenkomstvergoeding beoogde de wetgever duidelijk
de zwakke partij te beschermen.
De taak van de Arbeidsrechtbank was
geen loutere formaliteit.
Zij verleende haar medewerking aan de
totstandkoming van het contract. Zij moest
nagaan of de schaderegeling met de wet
strookte.
De toenmalige homologatie is derhalve
als een voordeel te beschouwen, inzonderheid als bedoeld in het artikel 169 van het
Werkloosheidsbesluit.
De stelling van de R.V.A. dat de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
geen toepassing vindt op de arbeidsongevallen overkomen aan de tewerkgestelde
werklozen (primo, omdat, de tewerkgestelde werkloze niet onderworpen is aan de
wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid der werknemers, secunda,
omdat dergelijke werkloze niet gebonden is
door een arbeidsovereenkomst en het statuut van werkloze behoudt, zoals blijkt uit
het artikel 165, eerste lid, van het
Werkloosheidsbesluit van 20 december
1963, en, tertia, omdat de Koning de toepassing van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 niet op tewerkgestelde werklozen heeft uitgebreid overeenkomstig het
artikel3, 1 °) wijzigt volstrekt niets aan de
verplichting die op de R.V.A. rust om dezelfde voordelen toe te kennen in voorkomend geval, als die welke worden toegekend aan de werknemers met toepassing
van de wetgeving op de arbeidsongevallen in de particuliere sector, te weten de
wet van 10 april 1971 en haar uitvoeringsbesluiten.
Er dient dus besloten te worden, enerzijds, dat de homologatie van de
overeenkomstvergoeding van 19 april 1983
('akkoord') een wettelijke verplichting was,
en, anderzijds, dat bij gebrek aan dergelijke homologatie en aangezien er ook geen
rechterlijke beslissing inzake de
consolidatiedatum en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid is, de
herzieningstermijn niet eens beginnen lopen is
(. .. )",

terwijl, overeenkomstig artikel165, derde
lid van het koninklijk besluit van 20 de-
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cember 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, de tewerkgestelde
werklozen niet krachtens een arbeidsovereenkomst worden aangeworven en op de
lijst van de werkzoekenden ingeschreven
blijven; de tewerkgestelde werklozen bijgevolg niet onderworpen zijn aan de wet
van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, daar het bestaan van een arbeidsovereenkomst als het belangrijkste criterium voor toepasselijkheid van vermelde
wet vooropgesteld wordt; de koning de toepassing van de arbeidsongevallenwet evenmin tot de tewerkgestelde werklozen heeft
uitgebreid, hoewel hij luidens het artikel 3,
1o, van de wet van 10 april1971 over de bevoegdheid daartoe beschikte; de vorderingen van verweerders gesteund waren op artikel169 van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, waarin bepaald
wordt dat de tewerkgestelde werklozen ten
laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening dezelfde voordelen genieten als die
welke aan de werknemers worden toegekend bij toepassing van de wetgeving op de
arbeidsongevallen en de ongevallen op de
weg naar en van het werk; vermeld artikel 169 niet bepaalt dat de wet van 20 december 1963 of de wetgeving betreffende de
arbeidsongevallen van toepassing is op de
tewerkgestelde werkloze, doch enkel verwijst naar de wetgeving op de arbeidsongevallen en in het bijzonder naar de voordelen die in deze wetgeving aan de
werknemers worden toegekend; ingevolge
de verwijzing in vermeld artikel 169 van
het Werkloosheidsbesluit, de tewerkgestelde werkloze slechts rechten kan putten uit de bepalingen van de
arbeidsongevallenwetgeving in zoverre
hierin voordelen toegekend worden aan het
slachtoffer van een arbeidsongeval;

en terwijl, de procedureregels van de wet
van 10 april1971, in het bijzonder het artikel 65, dat in de oude versie, d.i. v66r de
wijziging door het koninklijk besluit nr. 530,
de homologatie van de consolidatieovereenkomst door de arbeidsrechtbank
voorschreef, en het artikel 72 dat de termijn voor de herziening van de vergoeding vaststelt, niet als een voordeel in de
zin van artikel169 van het Werkloosheidsbesluit beschouwd kunnen worden en de tewerkgestelde werklozen derhalve uit deze
bepalingen geen rechten kunnen putten;
het bestreden arrest derhalve ten onrechte
geoordeeld heeft dat de consolidatieovereenkomst ("akkoord"), ondertekend op
19 april 1983 door de verzekeraar van eiser en eerste verweerder gehomologeerd

~...-~. - -
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diende te worden overeenkomstig het (oud)
artikel 65 van de wet van 10 april 1971, en,
dat bij gebrek aan een homologatie door de
arbeidsrechtbank de herzieningstermijn
niet is beginnen lopen; de beslissing dat de
vorderingen van verweerders toelaatbaar
zijn, derhalve niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van alle wettelijke bepalingen zoals aangehaald in de aanhefvan
het cassatiemiddel, doch met uitzondering van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek); de consolidatie-overeenkomst
("akkoord") ondertekend op 19 april1983
door eerste verweerder en de Belgische
Naamloze Verzekeringsmaatschappij "De
Bij-De Vrede", verzekeraar van eiser, onder littera D bepaalt dat de graad van bestendige arbeidsonbekwaamheid werd vastgesteld op 14 % herzienbaar binnen een
termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de ondertekening van het akkoord; het bestreden arrest derhalve door te oordelen dat de
herzieningstermijn niet eens beginnen lopen is, de bindende kracht van de overeenkomst van 19 april 1983 geschonden
heeft (schending van artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat, krachtens artikel169 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, de in artikel 161 van hetzelfde besluit bedoelde tewerkgestelde werklozen ten
laste van de Rijksdienst dezelfde voordelen genieten als die welke worden
toegekend aan de werknemers bij toepassing van de wetgeving op de arbeidsongevallen en de ongevallen op de
weg naar en van het werk;
Overwegende dat de verplichte homologatie van de overeenkomst betreffende de ingevolge het arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen, als
bedoeld in artikel 58 en 65 van de
Arbeidsongevallenwet v66r de wijziging ervan bij koninklijk besluit van
31 maart 1987, de getroffene waarborgt dat de schaderegeling overeenkomstig de wet gebeurt;
Dat deze homologatie niet louter een
procedure-voorschrift is, maar een door
de wetgever gewenste waarborg is voor
de getroffene en derhalve een voordeel als bedoeld in artikel169 van het
Werkloosheidsbesluit van 20 december 1963;
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Dat aan dit voordeel tevens verbonden is de regeling dat de termijn tot
herziening overeenkomstig artikel 72
van de Arbeidsongevallenwet slechts
vanaf de homologatie of bekrachtiging van de voormelde overeenkomst
begint te lopen;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 november 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
De Gryse.
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1° SOCIALE ZEKERHEID -

ALLERLEISOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN
HANDICAP - TUSSENKOMST VOOR INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND- VOORWAARDEN.

2° PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF- DISCRIMINATIE- SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW. - SOClALE INTEGRATIE - GEHANDICAPTEN RECHT OP BIJSTAND - LEEFTIJDSGRENS - OPTREDEN VAN HANDICAP v66R OF NA 65 JAAR
- INSCHRIJVING V66R DAG VAN 65 JAAR

1o Aan de personen met een handicap die

de volle leeftijd van 65 jaar hebben bereikt op het ogenblik van het indienen van
een aanvraag tot materiele bijstand, kan
slechts bijstand worden toegekend voor
kosten die rechtstreeks voortspruiten uit
een handicap die v66r deze leeftijd van 65
jaar werd vastgesteld, op uoorwaarde dat
aan het vereiste van de inschrijving bij
het Fonds v66r de leeftijd van 65 is voldaan. (Artt. 2, § 1, en 7, § 2, Deer. van de
Vlaamse Raad van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds
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voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; art. 6 besluit van
de Vlaamse executieve van 31 juli 1992.)
2° Wanneer een cassatiemiddel discriminatie aanvoert, onder meer door een decreet, van de artt. 10 en 11 Gw., stelt het
Hof aan het Arbitragehof een prejudiciide vraag of die artikelen geschonden
worden door artikel 2 van het decreet van
de Vlaamse Raad van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds
voor de Sociale Integratie van Personen
met een Handicap, voor zover deze wetsbepaling gehandicapten die nog geen
vijfenzestig jaar oud waren toen zij door
een handicap werden getroffen maar v66r
die leeftijd geen aanvraag tot inschrijving hebben ingediend, uitsluit van het
toepassingsgebied van het decreet en het
recht op bijstand, terwijl personen die in
dezelfde omstandigheden wel een aanvraag tot inschrijving hebben ingediend
v66r hun vijfenzestigste verjaardag wel de
steun kunnen genieten. (Artt. 10 en 11
Gw. (1994); art. 26 Bijzondere Wet
Arbitragehof 6 januari 1989 ; art. 2 Deer.
van de Vlaamse Raad van 27 juni 1990
houdende oprichting van een Vlaams
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap.)
(M ...

T. VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE
VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP)
ARREST

(A.R. S.98.0174.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 10 en 11 van
de gecoordineerde Grondwet, 2, § 1, 4, 2°,
7, § 2, 39 en 52 van de Decreet van de
Vlaamse Raad van 27 juni 1990 houdende
oprichting van een Vlaams Fonds voor de
sociale integratie van personen met een
handicap, 1, 2 en 3 van het besluit van 24
juli 1991 betreffende de inschrijving bij het
Vlaams Fonds voor sociale integratie van
personen met een handicap en 6 van het
Besluit van de Vlaamse Executieve van 31
juli 1992 tot vaststelling van de criteria,
modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiele bij-
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stand tot sociale integratie ten gunste van
personen met een handicap,

doordat het arbeidshof verweerders hoger beroep gedeeltelijk gegrond verklaart en
de bestreden beslissing die verweerder bij
brief van 15 februari 1995 aan eiser heeft
ter kennis gebracht, bevestigt;
het arbeidshof aldus beslist op volgende
gronden (pag. 4 van het arrest) :
"Uit de lezing van artikel2 van het Decreet en artikel 6 van het Besluit moet worden afgeleid dat de gehandicapte die de
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt nog een
aanvraag om materiele bijstand kan indienen op de voorwaarden dat :
- de inschrijving of de aanvraag tot indateert van voor de 65ste verJaardag;
~chrijving

-de kosten rechtstreeks voortspruiten uit een handicap die voor de leeftijd van
65 jaar werd vastgesteld, wat kan worden vastgesteld op de wijzen bepaald in het
tweede lid van artikel 6.
De toekenning van materiele bijstand
aan de personen die de leeftijd van 65 jaar
bereikt hebben is een uitzonderingsregeling
die restrictief dient ge'interpreteerd te worden. De wetgever heeft de tussenkomst afhankelijk gemaakt van de voorwaarden van
inschrijving (of alleszins van de aanvraag
tot inschrijving) bij (verweerder) voor de
leeftijd van 65 jaar; de aanvraag tot bijstand mag nadien gebeuren.
Artikel6 van het Besluit van 31 juli 1992
dat genomen werd in uitvoering van het
Decreet van 27 juni 1990 kan geen uitbreiding zijn van artikel2, § 1 daarvan, maar
beperkt de bijstand tot de kosten die rechtstreeks verband houden met de handicap
vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar. Dergelijke uitbreiding kan overigens niet afgeleid worden uit artikel 6, tweede lid, van
het Besluit.
5.3. De wetgever kan de toekenning van
een bepaalde vorm van tegemoetkoming of
bijstand afhankelijk maken van een administratieve formaliteit. (Eiser) toont alleszins niet aan dat de decreetgever een niet
toelaatbare discriminatie in het leven heeft
geroepen door een onderscheid te maken
tussen gehandicapten die voor de leeftijd
van 65 jaar zijn ingeschreven bij (verweerder) en degenen die niet zijn ingeschreven. Beide categorieen bevinden zich immers niet in dezelfde feitelijke en juridische
situatie en het onderscheid is niet willekeurig of onredelijk.
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De oorspronkelijke bestreden beslissing was dus in overeenstemming met de
geld en de wetgeving",

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 27 juni
1990 houdende oprichting van een Vlaams
Fonds voor de sociale ilitegratie van personen met een handicap het decreet van
toepassing is op de personen met een handicap die de voile leeftijd van vijfenzestig
jaar niet hebben bereikt op het ogenblik
van hun aanvraag tot inschrijving;
verweerder luidens artikel 52 van het decreet binnen de grenzen van zijn begroting in de gevallen bepaald door de
Vlaamse regering de kosten draagt van de
bijstand tot sociale integratie verleend aan
een persoon met een handicap;
overeenkomstig artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 31 juli
1992 tot vaststeiling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de tussenkomsten voor individuele materiele bijstand tot
sociale integratie ten gunste van personen met een handicap de bijstand aan personen die de voile leeftijd van vijfenzestig
jaar bereikt hebben op het ogenblik van het
indienen van de aanvraag tot materiiHe bijstand, kan worden toegekend voor kosten
die rechtstreeks voortspruiten uit een handicap die v66r de leeftijd van vijfenzestig
jaar werd vastgesteld;
de vaststelling van de handicap v66r de
leeftijd van vijfenzestig jaar luidens diezelfde wetsbepaling onder meer kan blijken uit een attest afgeleverd door een ziekenfonds waaruit blijkt dat de officiele
vaststelling van de handicap geschied is
v66r de aanvrager 65 jaar is geworden;
deze wetsbepaling personen die de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt,
toelaat de bijstand tot sociale integratie ook
te verkrijgen, op voorwaarde dat zij op de
wettelijk voorgeschreven wijze kunnen bewijzen dat de handicap die de bijstand
noodzakelijk maakt, hen reeds v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft getroffen;
het besluit van de Vlaamse Executieve
aldus het toepassingsgebied van het decreet van 27 juni 1990 niet op een ongeoorloofde wijze uitbreidt;
artikel 52 van het decreet aan de
Vlaamse regering immers de bevoegdheid
verleent te bepalen in welke gevallen verweerder binnen de grenzen van zijn begroting de kosten van de bijstand tot sociale
integratie aan een persoon met een handicap dient te dragen;
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in de memorie van toelichting bij het antwerp van het decreet in uitdrukkelijke bewoordingen wordt vermeld dat artikel 2
van het decreet tot doel heeft de door het
decreet beoogde doelgroep "afte bakenen
ten aanzien van categorieen die op andere vormen van welzijns- of gezondheidszorg zijn aangewezen, zoals bv. bejaarden" en dat de zorg voor personen "die na
65 jaar gehandicapt worden" in principe is
toegewezen aan het bejaardenbeleid;
de decreetgever aldus in uitdrukkelijke
bewoordingen zijn bedoeling te kennen
geeft om de kosten van de bijstand tot sociale integratie, verleend aan bejaarden,
niet ten laste van verweerder, maar ten
laste van het bejaardenbeleid te leggen,
voor personen die na de leeftijd van vijfenzestig jaar gehandicapt worden;
de Vlaamse Regering derhalve niet de
perken van haar bevoegdheid tot het vaststeilen van de gevailen waarin verweerder de kosten van de bijstand tot sociale integratie, verleend aan gehandicapten, dient
te dragen, miskent door te bepalen dat de
bijstand moet worden verleend aan personen die reeds de leeftijd van vijfenzestig
jaar hebben bereikt, maar die op de wettelijk voorgeschreven wijze aantonen dat zij
reeds v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar
waren getroffen door de handicap die de bijstand noodzakelijk maakt;
dergelijke personen immers voor de leeftijd van vijfenzestig jaar gehandicapt zijn
geworden en bijgevolg niet naar het
bejaardenbeleid worden verwezen door de
decreetgever;
bijgevolg noch de artikelen 7 en 39 van
het decreet van 27 juni 1990, noch deartikelen 1, 2 en 3 van het besluit van de
Vlaamse regering betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap bepalen dat de aanvraag tot inschrijving bij
verweerder niet-ontvankelijk zou zijn, op
grond dat de aanvrager de leeftijd van
vijfenzestig jaar heeft bereikt, op het ogenblik waarop hij een aanvraag tot inschrijving indient;
het arbeidshofvaststelt dat eiser vorderde dat verweerder zijn aanvraag zou behandel en, op grond dat de aandoening
waarvoor eiser bijstand vroeg, reeds bestand v66r zijn vijfenzestigste jaar, maar
dat verweerder weigerde de aanvraag in behandeling te nemen om reden dat de leeftijdsgrens van vijfenzestig jaar was overschreden;
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het arbeidshof overweegt dat de toekenning van materiele bijstand aan personen die de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt een restrictief te interpreteren
uitzonderingsmaatregel is en dat artikel 6
van het besluit van de Vlaamse Executieve artikel 2 van het decreet niet kan uitbreiden,
de appelrechters derhalve de in het middel aangeduide wetsbepalingen, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 van de
gecoiirdineerde Grondwet, schenden door op
die gronden te beslissen dat verweerders
bestreden beslissing in overeenstemming is
met de geldende wetgeving en door om die
reden verweerders hoger beroep gedeeltelijk gegrond te verklaren;
terwijl, tweede onderdeel, de artikelen 10
en 11 van de Grondwet bepalen dat de Belgen gelijk zijn voor de wet en dat het genot van aan de Belgen bij wet of internationaal verdrag toegekende rechten en
vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd;
een discriminerende wetsbepaling de
toets aan het gelijkheidsbeginsel slechts
doorstaat, indien het door de wetgever doorgevoerde onderscheid berust op een objectief criterium, de discriminerende maatregel geschikt is om een door de wetgever
vooropgesteld en geoorloofd doel te bereiken en daarenboven dat doel niet met minder discriminerende maatregelen kan worden bereikt;
het decreet van 27 juni 1990 de sociale
integratie van personen met een handicap die geen bejaarden zijn en niet naar het
bejaardenbeleid worden doorverwezen, beoogt;
de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet in uitdrukkelijke bewoordingen stelt dat de personen die na 65 jaar
gehandicapt worden, in principe aan het
bejaardenbeleid worden toegewezen;
de artikelen 2, 4, 7 en 39 van het decreet bijgevolg het grondwettelijk
gelijkheidsbeginsel schenden, voor zover die
wetsbepalingen aldus moeten worden uitgelegd dat zij een gehandicapte persoon die
kan bewijzen v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar te zijn getroffen door de handicap die de bijstand noodzakelijk maakt, uitsluiten van het toepassingsgebied van het
decreet en van het recht op sociale bijstand, vermits het doel van de decreetgever om de bijstand tot sociale integratie niet aan bejaarden toe te kennen, kan
worden bereikt met minder discriminerende maatregelen die erin bestaan aan
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personen die zich niet v66r de leeftijd van
vijfenzestig jaar bij verweerder hebben ingeschreven, toe te staan op de wettelijk
voorgeschreven wijze te bewijzen dat zij
v66r diezelfde leeftijd door de desbetreffende handicap zijn getroffen;
in die zin artikel 6 van het besluit van de
Vlaamse Executieve van 31 juli 1992 overigens aan personen met een handicap die
de volle leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt op het ogenblik van het indienen van de aanvraag tot materiiHe bijstand, de bijstand toekent voor kosten die
rechtstreeks voortspruiten uit een handicap die v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar
is vastgesteld, op voorwaarde dat zij die
vaststelling op de wettelijk voorgeschreven wijze bewijzen;
eiser in zijn appelconclusie aanvoerde dat
handicaps die optreden na de leeftijd van
vijfenzestig jaar anders kunnen worden behandeld dan handicaps die zich v66r die
leeftijd voordoen, maar dat het gelijkheidsbeginsel zich ertegen verzet dat personen
waarvan de handicap is ontstaan v66r de
leeftijd van vijfenzestig jaar, op een verschillende wijze worden behandeld om louter administratieve redenen;
het arbeidshof dat verweer verwerpt met
de overweging dat beide categorieen zich
niet in dezelfde feitelijke en juridische situatie bevinden en het gemaakte onderscheid niet willekeurig of onredelijk is,
de appelrechters derhalve de artikelen 10
en 11 van de Grondwet schenden door te
beslissen dat eiser niet aantoont dat de
decreetgever een niet toelaatbare discriminatie in het leven heeft geroepen, en, inzonderheid, door niet na te gaan of de
decreetgever het wettelijk beoogde doel niet
met minder discriminerende maatregelen kon bereiken :

Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat : 1. eiser, op 19 september
1926 geboren, op 13 februari 1995 een
aanvraag heeft ingediend om inschrijving van en bijstand bij verweerder,
het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (hierna te noemen : het Fonds);
2. verweerder op 15 februari 1995 beslist heeft dat de aanvraag niet kon
worden behandeld omdat eiser bij de
aanvraag reeds 65 jaar oud
was; 3. verweerder op 23 februari
1995 beroep heeft ingesteld tegen
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die beslissing omdat de handicap reeds
bestond v66r hij 65 jaar oud was;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 2, § 1, van het decreet van de
Vlaamse Raad van 27 juni 1990 houdende oprichting van het Fonds, dit
decreet van toepassing is op de personen met een handicap die de voile
leeftijd van vijfenzestig jaar niet hebben bereikt op het ogenblik van hun
aanvraag tot inschrijving en op de
voorzieningen die bijstand tot sociale
integratie verlenen;
Dat onder hoofdstuk II, afdeling III,
"Gerechtigden", artikel 7, § 2, van het
decreet bepaalt dat de persoon met een
handicap die aanspraak maakt op de
toepassing van dit decreet, moet ingeschreven worden in het Fonds overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk V van het decreet;
Dat, blijkens het verslag namens de
Commissie voor Welzijn en Gezondheid voor de Vlaamse Raad, de personen met een handicap die bij het bereiken van de leeftijd van vijfenzestig
jaar ingeschreven zijn in het Fonds
verder zullen beroep kunnen doen op
tussenkomsten van het Fonds;
Overwegende dat artikel 6 van het
besluit van de Vlaamse regering van
31 juli 1992 tot vaststelling van de criteria, modaliteiten en bedragen van de
tussenkomsten voor individuele materiele bijstand tot sociale integratie
ten gunste van personen met een handicap bepaalt dat aan personen met
een handicap die de voile leeftijd van
vijfenzestig jaar bereikt hebben op het
ogenblik van het indienen van de aanvraag tot materitHe bijstand, deze bijstand slechts kan worden toegekend
voor kosten die rechtstreeks voortspruiten uit een handicap die v66r
deze leeftijd van vijfenzestig jaar werd
vastgesteld op de wijze als bepaald in
het tweede lid; dat artikel 7 van dit besluit bepaalt dat de aanvrager bij het
Fonds client ingeschreven te zijn;
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Dat uit deze bepalingen volgt dat
aan het vereiste van de inschrijving bij
het Fonds v66r de leeftijd van vijfenzestig jaar moet voldaan zijn;
Dat artikel 7, § 5, van voormeld decreet de uitbreiding door de regering
van de toepassing van het decreet onder de voorwaarden die zij vaststelt,
slechts toelaat met betrekking tot de
personen met een handicap, andere
dan degene bedoeld in de§§ 1, 3 en 4
van dit artikel, waaruit volgt dat de
regering geen afbreuk mag doen aan
het in § 2 gestelde vereiste van inschrijving in het Fonds alvorens de gehandicapte de leeftijd van vijfenzestig
jaar heeft bereikt;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat : 1. de toekenning van de materiele bijstand aan de personen die de
leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt
hebben een uitzonderingsregeling is
die restrictief client gei:nterpreteerd te
worden; 2. de decreetgever de tussenkomst afhankelijk heeft gemaakt aan
de voorwaarde van inschrijving of alleszins van de aanvraag tot inschrijving bij het Fonds v66r de leeftijd van
vijfenzestig jaar; 3. de aanvraag tot bijstand mag nadien gebeuren; 4. de
decreetgever de toekenning van een
bepaalde vorm van tegemoetkoming of
bijstand afhankelijk kan maken van
een administratieve formaliteit;
Overwegende dat het arrest de in
het onderdeel aangewezen wetsbepalingen zodoende niet schendt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 2 van het
decreet van de Vlaamse Raad in die
zin moet worden uitgelegd dat het
voorschrijft dat het decreet niet toepasselijk is op personen met een handicap die de voile leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt en die v66r
de dag van hun vijf en zestigste ver- .
jaardag geen aanvraag tot inschrijving hebben ingediend;
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Dat het onderdeel aanvoert dat in
die uitlegging een ongeoorloofde discriminatie wordt gemaakt tussen de
personen met een handicap die zich
heeft voorgedaan v66r zij de leeftijd
van 65 jaar hebben bereikt, waarbij
degene die een aanvraag tot inschrijving hebben ingediend v66r zij die leeftijd hebben bereikt ten onrechte anders worden behandeld dan diegene
die na die leeftijd de aanvraag tot inschrijving hebben ingediend;
Overwegende dat het Arbitragehof
conform artikel 26 van de bijzondere
wet van 6 januari 1989, bij wijze van
prejudiciele beslissing, bij wege van arrest uitspraak doet op vragen onder
meer omtrent de schending door een
decreet van de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet;

Om die redenen, houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Arbitragehof bij wege van prejudiciele beslissing uitspraak zal hebben gedaan op
de volgende vraag : Schendt artikel 2
van het decreet van de Vlaamse Raad
van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, voor zover deze wetsbepaling gehandicapten die nog geen vijfenzestig jaar oud waren toen zij door een
handicap werden getroffen maar v66r
die leeftijd geen aanvraag tot inschrijving hebben ingediend, uitsluit van het
toepassingsgebied van het decreet en
het recht op bijstand, terwijl personen die in dezelfde omstandigheden
wel een aanvraag tot inschrijving hebben ingediend v66r hun vijfenzestigste
verjaardag wel de steun kunnen genieten.
15 november 1999 - 3 9 kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal- Advocaten :
mrs. Verbist en Biitzler.
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39 KAMER - 15 november 1999

1 o ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ALGEMEEN- VERJARING- GEMEENRECHTELIJKE BEPALINGEN
- TOEPASSELIJKHEID.

2° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING- VERJARING- AANVANG - VORDERING TOT BETALING VAN
PRESTATIES- CUMULATIEVERBOD- UITSLUITING- GEVOLG-

1" De Z.l. V -wet voert een verjaringsstelsel

in, waarop, behoudens uitdrukkelijke afwijking, de gemeenrechtelijke bepalingen toepasselijk zijn (1). (Art. 106 Z.I.V.wet 1963, thans art. 174 Z.I.V.-wet 1994.)
2° De verjaringstermijn ten aanzien van de
vordering tot het verkrijgen van prestaties van de verzekeringsinstelling begint te lopen op het ogenblik waarop het
cumulatieverbod is uitgesloten. (Art. 106
Z.I.V.-wet 1963, thans art. 174, eerste lid,
1°, Z.I.V.-wet 1994; art. 2257 B.W.; art.
76quater, § 2, thans art. 136, § 2, Z.I.V.wet 1994.)
(V. .. T. LANDSBOND
DER LIBERALE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. S.99.0083.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1999 gewezen door het Arbeidshof te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 136, § 2, inzonderheid eerste lid, en 174, eerste lid, 1o van
de op 14 juli 1994 gecoordineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, van
de voorheen geldende artikelen 76quater,
§ 2, respektievelijk, 106, § 1, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
(1) Cass., 30 juni 1997, A.R. S.96.0159.N, nr.
309.

----~-=r:
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verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, en voor zoveel als nodig van artikel2257, inzonderheid eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek, en van de
algemene rechtsbeginselen contra non
valentem agere, non currit praescriptio en
actiones non natae, non praescribuntur,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing eisers vordering tot het bekomen van arbeidsongeschiktheidsvergoedingen voor de periode waarin hij geen
recht had op arbeidsongevallenvergoedingen, afWijst wegens verjaring, op
volgende gronden :
"Overeenkomstig artikel174, eerste lid,
1o Z.I.V-Wet 1994, verjaart de vordering tot
betaling van prestaties der uitkeringsverzekering twee jaar na het einde van de
maand waarop de uitkeringen betrekking
hebben.
Krachtens artikel174, tweede lid Z.I.VWet 1994, mag van deze verjaring niet worden afgezien. Dit betekent dat de verjaring ten dezen de o12.enbare orde raakt (. .. )
en zelfs ambtshalve moet worden opgeworpen (. .. ).
Artikel 174 Z.I.V-Wet 1994 voert een
verjaringsstelsel in waarop, behoudens uitdrukkelijke afwijking, het gemene recht
van toepassing is (. .. ).
Een ter post aangetekend schrijven volstaat om deze verjaring te stuiten en deze
stuiting kan worden vernieuwd (artikel
174, vierde lid Z.I.V.-Wet 1994).
Krachtens artikel174, vijfde en zesde lid
Z.I.V.-Wet 1994 wordt de verjaring geschorst door- overmacht en bepaalt de Koning de wijze waarop en de voorwaarden
waaronder de overmacht kan worden ingeroepen. Over het bestaan van de overmacht wordt geoordeeld, voor elk geval afzonderlijk waarin die wordt ingeroepen,
door de leidend ambtenaar van de Dienst
voor administratieve controle van het
R.I.Z.I.V, tegen wiens beslissing beroep kan
worden ingesteld bij de arbeidsrechtbank
(artikelen 328 en 329 Uitvoeringsbesluit
Z.I.V-Wet 1994). Behoudens deze bijzondere wijzen van stuiting en schorsing van
de verjaring zijn aldus de gemeenrechtelijke
regelen van toepassing. Hierdoor geldt ook
de regel dat de verjaring van een burgerlijke rechtsvordering niet loopt ten aanzien van een schuldvordering die van een
voorwaarde afhangt, zolang die voorwaarde
niet vervuld is (artikel 2257 B.W.).
Aangezien artikel 136, § 2, eerste lid
Z.I.V.-Wet 1994 bepaalt dat de bij deze wet
bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit
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ziekte, letsels, functionele stoornissen of
overlijden, krachtens een andere Belgische
wetgeving, een vreemde wetgeving of in het
gemeen recht, werkelijk schadeloosstelling is verleend, heeft de werknemer geen
recht op ziekte-uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een ongeval dat als arbeidsongeval is erkend.
Wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar een ongeval aanvankelijk als
arbeidsongeval erkent en alle vergoedingen aan het slachtoffer uitbetaalt, maar
achterafhet bestaan van een arbeidsongeval betwist en de rechtbank in het kader van deze betwisting beslist dat het ongeval niet onder de Arbeidsongevallenwet
valt, neemt de in artikel 174, eerste lid, 1o
Z.I.V.-Wet 1994 bedoelde verjaringstermijn in toepassing van artikel 2257 B.W.
slechts een aanvang na de definitieve rechterlijke uitspraak over de niet-toepasselijkheid van de Arbeidsongevallenwet, ingevolge waarvan de door de arbeidsongevallenverzekeraar reeds uitgekeerde
vergoedingen moeten worden terugbetaald
(. .. ).

Ten dezen werd reeds bij vonnis van de
Arbeidsrechtbank te Veurne van 11 juni
1992 geoordeeld dat het ongeval van 8 augustus 1988 geen arbeidsongeval was, zodat de arbeidsongevallenverzekeraar niet
gehouden was tot tegemoetkoming, hetgeen definitief kwam vast te staan bij het
arrest van het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge van 8 april1993. Met de eerste rechter moet worden vastgesteld dat (eiser) reeds bij het op 8 april1993 bevestigd
vonnis van 11 juni 1992 principieel werd
veroordeeld tot terugbetaling van de vergoedingen die onverschuldigd werden ontvangen van de arbeidsongevallenverzekeraar. (Eiser) heeft berust in het arrest van
8 april1993, dat kracht van gewijsde heeft
krachtens artikel 28 Ger.W., zodat zijn
vorderingsrecht ten aanzien van (verweerder) wel.degelijk is ontstaan op 8 april
1993.
Tevergeefs houdt (eiser) voor dat zijn
vorderingsrecht pas ontstond op datum van
het latere vonnis van 14 december 1995
waarbij hij werd veroordeeld tot terugbetaling van 735.432 fr. aan de arbeidsongevallenverzekeraar. In tegenstelling tot
wat (eiser) voorhoudt was het cumulatieverbod voorzien bij artikel136, § 2, eerste lid Z.I.V.-Wet niet meer van toepassing sinds 8 april1993, ondanks het feit dat
hij nog niets had terugbetaald en het terug te betalen bedrag nog niet concreet was
vastgesteld. Ingevolge het arrest van 8 april
1993 kwam immers vast te staan dat hij de
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ontvangen vergoeding ten onrechte had genoten, zodat zij niet meer het karakter had
van schadeloosstelling, verleend krachtens de Arbeidsongevallenwet, maar het integendeel ging om een onverschuldigde betaling zoals bedoeld in artikel1235 B.W.,
waarvoor het cumulatieverbod niet geldt.
Wanneer het terugvorderingsrecht van de
verzekeringsinstelling, dat gesteund is op
de verboden samenloop, eerst ontstaat op
het ogenblik dat de rechthebbende betalingen ontvangt ingevolge het gemene recht
of een andere Belgische wetgeving, zodat de
verjaringstermijn van de rechtsvordering
tot terugbetaling op grond van de verbaden samenloop pas aanvangt op het ogenblik van die betalingen en voor de bedragen ervan (. .. ), dan geldt dit slechts voor het
geval dat de prestaties van de uitkeringsverzekering voorlopig werden toegekend bij
toepassing van artikel 136, § 2, derde lid
Z.l.V.-Wet 1994 en artikel 285, § 1 van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoi.irdineerd op 14
juli 1994 (. .. ). Wanneer de ziekteuitkeringen in toepassing van voormelde
bepalingen werden betaald in afwachting
dat de schade effectiefwordt vergoed krachtens een andere Belgische wetgeving, dan
worden zij inderdaad pas onverschuldigd op
het ogenblik dat de rechthebbende effectief betaling ontvangt van de vergoeding
krachtens de andere wetgeving. Werden de
ziekte-uitkeringen echter niet betaald in
toepassing van artikel 136, § 2, derde lid
Z.I.V.-Wet 1994 en artikel 295, § 1
Uitvoeringsbesluit Z.I.V.-Wet 1994, dan begint de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot terugbetaling te lopen na het
einde van de maand waarin de uitkeringen zijn uitbetaald (. .. ). Omgekeerd begint de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot betaling van prestaties van de
uitkeringsverzekering wel degelijk te lopen van zodra vaststaat dat de rechthebbende geen aanspraak had op vergoeding
krachtens een andere wetgeving en niet
vanaf de effectieve terugbetaling van de ten
onrechte ontvangen bedragen, noch vanaf
de datum waarop het terug te betalen bedrag concreet werd vastgesteld." (arrest pp.
6 tot 9, punt 4.3.),
terwijl overeenkomstig artikel 136, § 2
van de bij koninklijk besluit van 14 juli
1994 gecoi.irdineerde wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging, voorheen artikel 76quater, § 2 van deze wet van 9 au-
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gustus 1963, de bij deze wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor de
schade voortvloeiend uit ziekte, letsels,
functionele stoornissen of overlijden, krachtens een andere Belgische wetgeving, een
vreemde wetgeving of in het gemeen recht
werkelijk schadeloosstelling is verleend;
Aldus een cumulatieverbod werd ingesteld dat ertoe strekt te verhinderen dat
uitkeringen ofvergoedingen, zoals dearbeidsongeschiktheidsuitkeringen, door de
verzekeringsinstelling zouden verschuldigd zijn, wanneer het slachtoffer voor de
aantasting van zijn arbeidsgeschiktheid
vergoeding bekomt krachtens een andere
wettelijke regeling of krachtens het gemeen recht;
Niet het recht op dergelijke vergoeding
krachtens een andere wettelijke regeling of
het gemeen recht, de uitkering van vergoedingen door de verzekeringsinstelling
verhindert, doch integendeel de werkelijke schadeloosstelling de grondslag vormt
voor het cumulatieverbod;
Te dezen niet betwist werd, en door het
arbeidshof werd vastgesteld, dat de
arbeidsongevallenverzekeraar aan eiser
vergoedingen had uitbetaald, waarvan bij
arrest van 8 april 1993 van het Arbeidshofte Gent, afdeling Brugge, werd gesteld
dat zij niet-verschuldigd waren, en ten aanzien waarvan bij arrest van 10 april 1997
van hetzelfde Arbeidshof werd bepaald dat
zij tot beloop van 390.887,- frank dienden
te worden terugbetaald;
lngevolge het arrest van 8 april 1993
weliswaar definitiefvaststond, behoudens
het aanwenden van buitengewone rechtsmiddelen, dat eiser niet gerechtigd was op
arbeidsongevallenvergoedingen, doch dit arrest geen einde stelde aan de werkelijke
schadeloosstelling, grondslag voor het
cumulatieverbod;
De omstandigheid dat gerechtelijk werd
vastgesteld dat eiser geen aanspraak kon
maken op schadeloosstelling overeenkomstig de arbeidsongevallenwet, niet met zich
mee brengt dat de oorspronkelijk door de
arbeidsongevallenverzekeraar uitgekeerde
vergoedingen niet langer zouden kunnen
worden opgevat als werkelijke schadeloosstelling krachtens een andere Belgische
wetgeving voor schade voortvloeiend uit
ziekte, letsels, functionele stoornissen of
overlijden; de vaststelling van het onverschuldigd karakter van de betalingen, aan
deze door de arbeidsongevallenverzekeraar
betaalde vergoedingen niet het karakter
van schadeloosstelling krachtens de
arbeidsongevallenwet ontneemt;
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Eiser dienvolgens ook na het arrest van
8 april 1993, dat het principieel onverschuldigd karakter van de arbeidsongevallenvergoedingen vastlegde, moest worden opgevat als zijnde werkelijk schadeloos
gesteld krachtens een andere Belgische
wetgeving voor schade voortvloeiend uit
ziekte, letsels, functionele stoornissen of
overlijden, zolang hij niet tot werkelijke terugbetaling overging van de hem door de
arbeidsongevallenverzekeraar betaalde vergoedingen;
Zoals door eiser in conclusie voorgehouden, zijn vorderingsrecht tot het bekomen van uitkeringen van de verzekeringsinstelling ontstond op het ogenblik, en in de
mate van de terugbetaling van de ten onrechte krachtens de andere wetgeving ontvangen schadeloosstelling;
De loutere gerechtelijke vaststelling van
het onverschuldigd karakter van de uitkeringen krachtens de arbeidsongevallenwet niet eisers recht tot het bekomen van
uitkeringen van zijn verzekeringsinstelling
deed ontstaan; dit recht dienvolgens evenmin vanaf de datum van de (definitieve) gerechtelijke vaststelling van de onverschuldigdheid van de uitkeringen krachtens een
andere wet, aan een verjaringstermijn kon
worden onderworpen; overeenkomstig artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek, de
verjaring immers niet loopt ten aanzien van
een schuldvordering die van een voorwaarde afhangt, zolang die voorwaarde niet
vervuld is; overeenkomstig de algemene
rechtsbeginselen contra non valentem
agere, non currit praescriptio en actiones
non natae, non praescribuntur niet aileen de verjaring niet kan lopen ten aanzien van hen die geen vorderingsrecht bezitten, doch bovendien een niet-bestaand
recht nog niet kan verjaren;
Het arbeidshof bijgevolg niet wettig kon
oordelen dat de bij artikel 174, eerste lid,
1 o van de op 14 juli 1994 gecoordineerde
wet van 9 augustus 1963 bepaalde verjaringstermijn een aanvang nam op 8 april
1993, datum van het arrest dat (definitief) vaststelde dat de arbeidsongevallenvergoedingen ten onrechte waren uitgekeerd, en dat eisers vordering tot het
bekomen van uitkeringen van zijn
verzekeringsinstelling, ingesteld bij aangetekend schrijven van 26 juni 1995 verjaard was, zonder tevens vast te stellen dat
eiser reeds v66r 26 juni 1993 tot werkelijke terugbetaling van de hem ten onrechte verleende schadeloosstelling krach-
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tens de arbeidsongevallenwet, was overgegaan,

zodat het arbeidshof niet wettig eisers
hoger beroep als ongegrond kon afwijzen
(schending van alle in de aanhef van het
middel aangehaalde wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen) :

Overwegende dat, krachtens artikel106, § 1, P, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling tot verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, thans artikel 17 4, eerste lid, 1 o, van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994
betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de vordering tot betaling van
prestaties door de uitkeringsverzekering verjaart twee jaar na het
einde van de maand waarop die uitkeringen betrekking hebben;
Dat uit de artikelen 106 van de
voormelde wet van 9 augustus 1963 en
174 van de voormelde wet van 14 juli
1994 blijkt dat de wetgever een
verjaringsstelsel heeft ingevoerd
waarop de gemeenrechtelijke bepalingen, behoudens uitdrukkelijke afwijking, toepasselijk zijn;
Overwegende dat, krachtens artikel2257 van het Burgerlijk Wetboek
de verjaring niet loopt ten aanzien van
een schuldvordering die van een voorwaarde afhangt, zolang die voorwaarde niet vervuld is;
Overwegende dat, krachtens het
cumulatieverbod van artikel 76quater, § 2, van de wet van 9 augustus
1963, thans artikel 136, § 2, van de
wet van 14 juli 1994, de getroffene die
in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid ontvangen heeft,
geen recht heeft op prestaties voor dezelfde schade van de ziekteverzekeringsinstelling; dat de toekenning van prestaties van de ziekteverzekering, behoudens het geval van het
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derde lid van deze wets bepaling
waarin de prestaties worden toegekend in afwachting van de effectieve
vergoeding krachtens andere wetgeving of gemeen recht, mitsdien afhankelijk is van de voorwaarde dat er voor
de bedoelde schade geen vergoeding is
uitbetaald op een andere basis zoals de
arbeidsongevallenwetgeving;
Dat hieruit volgt dat de verjaring
van artikel 106, § 1, 1 o, van de wet
van 9 augustus 1963, thans artikel
17 4, eerste lid, 1 o, van de wet van 14
juli 1994, slechts begint te lopen voor
zover geen in het kader van voormeld
cumulatieverbod bedoelde vergoeding is betaald;
Overwegende dat, wanneer de
arbeidsongevallenverzekeraar vanaf
het ongeval aan het slachtoffer uitkeringen heeft betaald, maar nadien bij
in kracht van gewijsde getreden beslissing komt vast te staan dat de uitkeringen niet verschuldigd waren omdat het geen arbeidsongeval betrof,
deze uitbetaalde vergoedingen op het
ogenblik van die beslissing het karakter van de in voormeld cumulatieverbod bedoelde arbeidsongevallenvergoeding verliezen; dat hieruit volgt
dat de vordering van het slachtoffer tegen de ziekteverzekeraar tot het verkrijgen van prestaties niet meer wegens dit cumulatieverbod uitgesloten
is; dat van dan af de in artikel 106, §
1, 1o, van de wet van 9 augustus 1963,
thans artikel 174, eerste lid, 1o, van de
wet van 14 juli 1994, bedoelde verjaring begint te lopen;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
15 november 1999 - 38 kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Biitzler.

Nr. 607

Nr. 607
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KAMER-

16 november 1999

1o SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
- GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG- ONGEVAL - PLAATS.

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEREGLEMENTSMENT VAN 01-12-1975 BEPALINGEN -ARTIKEL 8 -ARTIKEL 8.3DEELNEMING AAN RET VERKEER- VEREISTE
LICHAAMSGESCHIKTHEID EN NODIGE KENNIS EN RIJVAARDIGHEID- DUUR

3° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN
- FOUT - OGENBLIK- OORZAKELIJK VERBAND.

1o Het gebrek aan voorzichtigheid of voor-

zorg omschreven onder de artikelen 418
en 420 Strafwetboek, kan gebeuren op een
andere plaats dan het ongeval waartoe
die fout aanleiding geeft, zodat het misdrijf kan hebben plaatsgegrepen op twee
verschillende plaatsen (1). (Artt. 418 en
420 Sw.)
2° De overtreding bepaald bij artikel 8.3,
eerste lid, Wegverkeersreglement wordt gepleegd zolang iemand als weggebruiker of
bestuurder van een voertuig op de openbare weg deelneemt aan het verkeer zonder de vereiste lichaamsgeschiktheid en de
nodige kennis en rijvaardigheid; deze
overtreding kan voortduren over verschillende plaatsen (2). (Art. 8.3 Wegverkeersreglement.)
3° De artikelen 418 en 420 Strafwetboek
vereisen niet dat de fout en het onopzettelijk doden of het onopzettelijk toebrengen van letsel op hetzelfde ogenblik
plaatsgrijpen (3); het is vereist maar volstaat dat er tussen het ene en het andere een oorzakelijk verband bestaat (4).
(Artt. 418, 520 Sw.)
(1) Zie Cass., 8 mei 1911, Pas., 1911, I, 244.
(2) Zie Cass., 9 april1962, Bull. en Pas., 1962,
I, 891.
(3) Zie Cass., 27 nov. 1899, Pas., 1900, I, 46.
(4) Zie Cass., 26 mei 1952, A. C., 1952, 541.
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Nr. 607
(D ... B ...

T. VERZEKERINGEN AGF-DE SCHELDE N.V E.A.)
ARREST

(A.R. S.97.0359.N)
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aan het bepaalde feit in deze akten gegeven omschrijving evenwel voorlopig is; dat het de feitenrechter staat
eventueel datum en plaats van het ten
laste gelegde feit te preciseren of te
verbeteren mits de partijen hiervan te
verwittigen zodat zij hun verdediging aan de precisering of verbetering kunnen aanpassen;

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 januari 1997 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat uit de stukken
Gelet op eisers verzoekschrift waar- waarop het Hof vermag acht te slaan,
van een door de griffier van het Hof inzonderheid het beroepen vonnis en
voor eensluidend verklaarde kopie aan de appelconclusie van de vrijwillig
dit arrest is gehecht en ervan deel uit- tussengekomen partij, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, blijkt
maakt;
A. In zoverre de voorziening gericht dat eiser ervan in kennis werd geis tegen de beslissing op de strafvor- steld dat de hem verweten fout die
aanleiding gaf tot het ongeval te
dering tegen eiser :
Kraainem, werd begaan te Brussel;
1. waarbij eiser van de feiten van de dat bovendien uit eisers eerste appeltelastleggingen B en C wordt vrijge- conclusie (stuk 20) blijkt dat hij versproken:
weer heeft gevoerd tegen het verwijt te
Dat de voorziening bij gebrek aan Brussel een fout te hebben begaan om
belang niet ontvankelijk is;
in de toestand waarin hij zich toen en
2. waarbij eiser wegens de overige daar bevond, plaats te nemen achter
het stuur van zijn auto;
feiten wordt veroordeeld :
Over het eerste middel :
Dat het middel niet kan worden
Overwegende dat het gebrek aan aangenomen;
voorzichtigheid of voorzorg omschreOver het tweede middel :
ven onder de artikelen 418 en 420
StrafWetboek, kan gebeuren op een anOverwegende dat de artikelen 418
dere plaats dan het ongeval waartoe en 420 StrafWetboek niet vereisen dat
die fout aanleiding geeft, zodat het de fout en het onopzettelijk doden of
misdrijfkan hebben plaatsgegrepen op het onopzettelijk toebrengen van lettwee verschillende plaatsen;
sel op hetzelfde ogenblik plaatsgrijOverwegende dat de overtreding be- pen; dat is vereist maar volstaat dat er
paald bij artikel 8.3, eerste lid, Weg- tussen het ene en het andere een oorverkeersreglement wordt gepleegd zo- zakelijk verband bestaat;
lang iemand als weggebruiker of
Overwegende dat de appelrechters
bestuurder van een voertuig op de met vrije appreciatie van de bewijsopenbare weg deelneemt aan het ver- waarde van de hen regelmatig overkeer zonder de vereiste lichaams- gelegde feitelijke gegevens waarover
geschiktheid en de nodige kennis en eiser tegenspraak heeft kunnen voerijvaardigheid; dat deze overtreding ren, oordelen dat eisers fout niet bekan voortduren over verschillende staat in de bij het ongeval begane verplaatsen;
keersovertredingen die op dat ogenblik
Overwegende dat bij de strafrech- aan overmacht wegens plotse vererter het bepaalde feit wordt aanhan- gering van zijn toestand te wijten wagig gemaakt dat wordt aangegeven in ren, maar in zijn daaraan voorafde beschikking van verwijzing, de gaande beslissing om wanneer h:ij niet
rechtstreekse dagvaarding, de oproe- in staat was een voertuig te bestuping bij proces-verbaal of de verkla- ren, desbewust en zonder dat zijn toering van vrijwillige versch:ijning; dat de stand van dat ogenblik onverwacht of
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onweerstaanbaar was, plaats te nemen achter het stuur van zijn auto,
daar hij naar vaststelling van de
appelrechters naar eigen verklaring
zich in een toestand van stress bevond en zijn baas hem had gezegd dat
hij spoken begon te zien;
Dat dit oordeel dat inhoudt dat het
oorzakelijk verband tussen de tegen eiser bewezen verklaarde fout en het ongeval niet verbroken werd door de latere plotse verergering van eisers
toestand, niet tegenstrijdig is;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel, dat
geheel is gestoeld op de in het tweede
middel vergeefs aangevoerde tegenstrijdigheid, feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantitile 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 van de verweersters tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 november 1999 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Willemyns,
Leuven.

Nr. 608
2" KAMER - 16 november 1999

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF-

Nr. 608

ZAKEN (GEESTRLJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STEDENBOUWTELASTLEGGING MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - BEWEZEN VERKLARING IN BEWOORDINGEN VAN WET.

2° MISDRIJF- VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- STEDENBOUW- TELASTLEGGING
MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEID- GEEN
CONCLUSIE - BEWEZEN VERKLARING IN BEWOORDINGEN VAN WET.

3° STEDENBOUW- SANCTIES- TELASTLEGGING MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - GEEN CONCLUSIE - BEWEZEN VERKLARING IN BEWOORDINGEN VAN WET -

4° DWANGSOM- VORDERING- INITIATIEF- PARTIJ- DRAAGWIJDTE.

5° DWANGSOM- VORDERING- PARTIJSTEDENBOUW- GEMACHTIGDE AMBTENAAR
- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.

6° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS
IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE
VORIGE STAAT- DWANGSOM- GEMACHTIGDE AMBTENAAR

7° STEDENBOUW -HERSTEL VANPLAATS
IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE - BEVOEGDE ADMINISTRATIEVE OVERHEID - VORDERING- GELDIGHEIDSDUUR

1o, 2° en 3° De appi!lrechters moeten niet,
bij ontstentenis van conclusie, vermelden op welke feitelijke gegevens zij hun
oordeel over het bewezen zijn van de aan
beklaagde ter kennis gebrachte aanvulling van de telastlegging met de verzwarende omstandigheid bepaald door artikel 66, derde lid, van het decreet van 22
oktober 1996 op de ruimtelijke ordening
steunen; door de ten laste gelegde verzwarende omstandigheid in de bewoordingen van de wet bewezen te verklaren, is de beslissing regelmatig met
redenen omkleed.
4 o Aan de voorwaarde gesteld door arti-

kel 1385bis Ger. W. dat een dwangsom
slechts opgelegd kan worden "op vordering van een der partijen" komt geen verdere betekenis toe dan dat de rechter van
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de hem gegeven bevoegdheid geen gebruik kan maken als dat niet regelmatig is gevorderd (1). (Art. 1385bis Ger.W.)
5° en 6° De gemachtigde ambtenaar die inzake stedenbouw het herstel van de plaats
in de vorige staat vordert, moet worden
aangemerkt als een der partijen op wier
vordering de wederpartij tot betaling van
een dwangsom kan worden veroordeeld
(2). (Art. 68 gecoord. decreet Vl. Parlement 22 okt. 1996.)

7o De regelmatig aan de rechterlijke overheid bekendgemaakte vordering van de
bevoegde administratieve overheden inzake stedenbouw blijft gelden gedurende
geheel het verloop van de rechtspleging,
tenzij die bestuursorganen dit expliciet
verzaken of de door hen gekozen vorm van
herstel wijzigen; de vorderende bestuurlijke overheden zijn er niet toe gehouden in hager beroep hun vordering te herhaZen (3). (Art. 68 gecoord. decreet Vl.
Parlement 22 okt. 1996 (4).)
(R. .. )

ARREST

(A.R. P.97.1655.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1997 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Zie Cass., 25 feb. 1997, A.R. P96.0125.N, nr.
108.
(2) Zie noot 1.
(3) Cass., 6 okt. 1998,A.R. P.97.0483.N, nr. 430.
(4) De strafbepalingen (artt. 66-72) van het gecoiirdineerd decreet Vlaams Parlement 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, werden opgeheven bij art. 171, lid 1, decreet Vlaams
Parlement 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 8 juni 1999)
met inwerkingtreding op 1 mei 2000 (art. 204) en
ze maken thans de artikelen 146-159 van laatstgenoemd decreet uit. Art. 149, § 1, schrijft voor
dat de rechtbank op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur of van het college van
burgemeester en schepenen een dwangsom per
dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de bevolen herstelmaatregel bepaalt. Luidens art. 149,
§ 2, wordt de herstelvordering bij het parket ingeleid bij gewone brief, in naam van het Vlaams
Gewest of van het college van burgemeester en
schepenen, door de stedenbouwkundige inspecteurs en de aangestelden van het college van burgemeester en schepenen.
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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;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de appelrechters
door onder meer te oordelen : "Uit de
foto's blijkt dat de wederrechtelijk uitgevoerde werken omvangrijk zijn, een
belangrijke vermeerdering van het volume van het gebouw meebrengen met
een grote visuele weerslag; zij zouden zeker leiden tot een aanwending
van het gebouw dat het handhaven
van het parkgebied zwaar zou hypothekeren", de feitelijke gegevens
waarop zij hun beslissing Iaten steunen vermelden, 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;
Over het tweede middel :
Overwegende dat noch aangevoerd
wordt noch uit de stukken waarop het
Hofvermag acht te slaan, blijkt dat eiser enige conclusie nam betreffende de
door de appelrechters hem ter kennis gebrachte aanvulling van de tenlastelegging met de verzwarende omstandigheid bepaald door artikel 66,
derde lid, van het decreet van 22 oktober 1996 op de ruimtelijke ordening;
Dat de appelrechters bij ontstentenis van conclusie niet moeten vermelden op welke feitelijke gegevens zij
hun oordeel over het bewezen zijn van
de verzwarende omstandigheid steunen; dat zij door de ten laste gelegde
verzwarende omstandigheid in de bewoordingen van de wet bewezen te
verklaren, de beslissing regelmatig
met redenen omkleden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
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Nr. 609

Overwegende dat aan de voorwaarde gesteld door artikel 1385bis
Gerechtelijk Wetboek dat een dwangsom slechts opgelegd kan worden "op
vordering van een der partijen" geen
verdere betekenis toekomt dan dat de
rechter van de hem gegeven bevoegdheid geen gebruik kan maken als dat
niet regelmatig is gevorderd;

Nr. 609

Dat de gemachtigde ambtenaar die
het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, moet worden aangemerkt als Mm der partijen op wier
vordering de wederpartij tot betaling van een dwangsom kan worden
veroordeeld;

De verhouding van ondergeschiktheid die
het begrip aangestelde veronderstelt, bestaat zodra een persoon zijn gezag of zijn
toezicht in feite kan uitoefenen op de daden van een andere (1). (Art. 1384,
tweede lid, B.W.)

Dat de regelmatig aan de rechterlijke overheid bekendgemaakte vordering van de bevoegde administratieve overheden blijft gelden gedurende geheel het verloop van de
rechtspleging, tenzij die bestuursorganen dit expliciet verzaken of de
door hen gekozen vorm van herstel
wijzigen; dat de vorderende bestuurlijke overheden er niet toe gehouden
zijn in hager beroep hun vordering te
herhalen;
Dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de gemachtigde ambtenaar een dwangsom
vorderde van 5.000 frank per dag;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantit:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 november 1999 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaat : W. Van der
Gucht, Gent.

2e KAMER- 17 november 1999

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST HERSTELPLICHT MEESTERS. AANGESTELDEN - VERHOUDING
VAN ONDERGESCHIKTHEID -BE GRIP.

(TRANSPORTS WOUTERS W. N.V.
T. THY MARCINELLE N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0787.F))

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 april 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 1384, inzonderheid eerste en derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek, en 149 van
de Grondwet,

doordat het bestreden arrest het bestreden vonnis teniet doet en wijzigt door de
vordering van verweerster, in zoverre deze
gericht is tegen eiseres, ontvankelijk te verklaren, voor recht zegt dat eiseres
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de
door haar aangestelde Costantiello veroorzaakte schade en, bijgevolg, eiseres, in solidum met laatstgenoemde, veroordeelt tot
betaling, aan verweerster, van een bedrag
van 550.000 frank, verhoogd met de compensatoire interest vanaf 15 september 1993, onder aftrek van een door de beklaagde op 22 juni 1996 gestort bedrag van
170.000 frank en van de door dat bedrag
opgeleverde interest, en hen daarenboven veroordeelt in de kosten van beide instanties, op grond dat, wat de vraag betreft of eiseres dan wel verweerster op het
ogenblik van de feiten de aangestelde was
van de beklaagde Costantiello, "verwezen
moet worden naar de tussen (eiseres en
(1) Cass., 2 okt. 1984, A.R. 8004, nr. 79.

---~-~--------·T
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verweerster) op 23 april1993 gesloten overeenkomst (. .. ); dat die overeenkomst,
'bedrijfscontract' genaamd, betrekking had
op 'het weghalen van eigen schroot, bestaande uit afVal van onze storttrechters en
snijmachines en van de Stelnor-tapijten,
teneinde dat afVal te storten op onze stortplaats', tegen de eenheidsprijs van
150 frank per ton; dat volgend beding
er uitdrukkelijk in voorkomt: 'u bent
burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor de schade of gebreken die uw
personeel tijdens het u toevertrouwde werk
veroorzaakt'. Dat die overeenkomst, zoals (verweerster) beklemtoont, elke verhuring van mankracht uitsluit. Dat, in tegenstelling tot wat (eiseres) beweert, het
feit dat voornoemd schroottransport uitsluitend binnen de fabriek plaatsvond,
geenszins bewijst dat de beklaagde de 'occasionele aangestelde' van (verweerster)
was'';

terwijl, ...
tweede onderdeel, artikel1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt :
"men is aansprakelijk niet aileen voor de
schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen
voor wie men moet instaan (. .. )"en het
derde lid het volgende preciseert: "de meesters en zij die anderen aanstellen, (zijn aansprakelijk) voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de
bediening waartoe zij hen gebezigd hebben"; hij die in feite en in concreto zijn gezag, leiding en toezicht uitoefent op de
werknemer, in de zin van die bepaling dus
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor die
werknemer, aangezien die aanstelling in
concreto moet worden beoordeeld op het
ogenblik dat de daad, die de aansprakelijkheid teweegbrengt, gepleegd wordt, en
zonder, derhalve, acht te slaan op het bestaan van hetzij een arbeidsovereenkomst,
hetzij enig andere overeenkomst, zodat het
arrest niet zonder artikel 1384, eerste en
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek te
schenden kan beslissen dat eiseres
burgerrechtelijk aansprakelijk bleefvoor de
beklaagde C ... , op de enige grond dat de
tussen eiseres en verweerster gesloten overeenkomst elke verhuring van personeel uitsloot, zonder - zoals eiseres had verzocht
in concreto te onderzoeken of
verweerster, op het ogenblik van de litigieuze diefstallen, daadwerkelijk haar gezag, leiding en toezicht op de bestuurder
uitoefende; het bestreden arrest bijgevolg
niet naar recht is verantwoord (scherrding van artikel 1384, inzonderheid eer-
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ste en derde lid, van het Burgerlijk Wethoek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest, op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk
stelt voor de fout die de arbeider C ...
begaan heeft;
Overwegende dat de verhouding van
ondergeschiktheid die het begrip aangestelde in de zin van voornoemd artikel 1384, derde lid, veronderstelt, bestaat zodra een persoon zijn gezag en
zijn toezicht in feite kan uitoefenen op
de daden van een andere;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de tussen de partijen op
23 april 1993 gesloten overeenkomst
elke verhuring van personeel uitsluit,
op grond dat die overeenkomst een beding bevat, dat eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk stelt voor de schade
en de gebreken die haar personeel tijdens de uitvoering van de haar toevertrouwde werken veroorzaakt; dat
de appelrechters, nu zij hun beslissing uitsluitend op die overweging baseren, zonder nate gaan wie, in feite,
zijn gezag en toezicht op de arbeider
C ... kon uitoefenen toen hij ten nadele van verweerster schroot stal, hun
beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de door verweerster
tegen eiseres ingestelde burgerlijke
rechtsvordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerster in
de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
17 november 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. T'Kint.
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2e

KAMER-

17 november 1999

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- STRAFGERECHT- BEVOEGDHEID- GRENZEN.

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEREGLEMENTSMENT VAN 01-12-1975 BEPALINGEN -ARTIKEL 16 -ARTIKEL 16.3RECHTS INHALEN- VOORWAARDEN.

1o Het strafgerecht is slechts bevoegd om

kennis te nemen van een rechtsvordering tot schadevergoeding, wanneer die
vordering gegrond is op het vervolgde
misdrijf (1). (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.)
2° Inhalen geschiedt rechts, wanneer de in
te haZen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links af te
slaan en zich daarenboven naar links
heeft begeven om die beweging uit te voeren (2). (Art. 16.3 Wegverkeersreglement.)
(B ...

ARREST

T.M ... )

(vertaling)

(A.R. P.99.0941.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis; op 4 juni 1999 in hager beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Doornik;
Over het middel : schending van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en van artikel 16.3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer,
doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat eiseres op 24 november 1996, te Doornik, op de chaussee de Renaix reed en het
mevrouw C. bestuurde voertuig volgde, dat
(1) Cass., 19 mei 1993, A.R. P.93.0007.F, nr.
245; zie Cass., 23 april1997, A.R. P.96.1466.F, nr.
197; 3 maart 1999, A.R. P.98.1245.F, nr. 127.
(2) Zie Cass., 23 okt. 1981, A.R. 3172, nr. 138;
Cass., 29 april 1986, A.R. 106, nr. 259; 3 juni
1988, A.R. P.98.0013.F, nr. 285.
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aan verweerder toebehoorde; dat beide
voertuigen tegen elkaar zijn gebotst toen eiseres het voertuig v66r zich links inhaalde
en mevrouw C. een bocht naar links nam;
dat eiseres voor de politierechtbank te
Doomik werd gedagvaard, op grond van de
overtreding "een bestuurder links te hebben ingehaald, terwijl die bestuurder te
kennen had gegeven dat hij voornemens
was links af te slaan ... en zich naar links
had begeven om deze beweging uit te voeren", welke omschreven wordt in artikel
16.3, tweede lid, van het Wegverkeersreglement; dat verweerder zich jegens eiseres burgerlijke partij had gesteld teneinde
het herstel te verkrijgen van de schade aan
het door mevrouw C. bestuurde voertuig;
dat de Politierechtbank te Doomik, bij vonnis van 26 juni 1998, de strafvordering door
verjaring vervallen verklaart en beslist dat
de door verweerder tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering niet gegrond is; dat, aangezien alleen verweerder hoger beroep heeft ingesteld, de
correctionele rechtbank alleen kennisgenomen heeft van de door verweerder tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering; dat het bestreden vonnis die
burgerlijke rechtsvordering gegrond verklaart en eiseres veroordeelt om aan verweerder 84.438 frank te betalen, vermeerderd met de compensatoire en gerechtelijke
interesten, op grond dat mevrouw C. een
kruispunt traag was genaderd en haar richtingaanwijzer in werking had gesteld; "dat
(eiseres), door op een kruispunt, waar een
bestuurder krachtens artikel 12.2 van het
Wegverkeersreglement steeds dubbel voorzichtig moet zijn, snel op een kennelijk
traag rijdend voertuig in te rijden, en dat
voertuig in te halen, hoewel het in te halen voertuig zijn linker richtingaanwijzer in
werking had gesteld, zich schuldig heeft gemaakt aan roekeloos gedrag, dat een onvoorzichtigheid oplevert in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek; dat het ongeval, zonder die onvoorzichtigheid, zich niet zou hebben voorgedaan zoals het is gebeurd, zodat die fout
in een noodzakelijk en vaststaand oorzakelijk verband staat met de door (verweerder) aangeklaagde schade; ... dat de rechtbank, nu zij van geen enkele rechtsvordering tegen mevrouw C. heeft kennisgenomen, niet kan onderzoeken of
laatstgenoemde een of meerdere fouten
heeft begaan die samenlopen met de aan
(eiseres) verweten fout",

terwijl het strafgerecht, krachtens de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april1878,
alleen bevoegd is om kennis te nemen van
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een door de burgerlijke partij tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering tot schadevergoeding, als die rechtsvordering gegrond is op een misdrijf dat als
grondslag dient voor de tegen de beklaagde
ingestelde strafVordering; de strafrechter, wanneer hij vaststelt dat de tegen de
beklaagde ingestelde strafVordering vervallen is door verjaring, aileen uitspraak
kan doen over de tegen de beklaagde tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvordering, als hij vaststelt dat het feit die de
schade heeft veroorzaakt waarvoor vergoeding wordt gevorderd, het misdrijf oplevert op grand waarvan de beklaagde is vervolgd; de strafrechter niet bevoegd is om de
beklaagde te veroordelen tot vergoeding van
een schade die veroorzaakt is door een fout
die niet het feit van het hem verweten misdrijf oplevert; eiseres, te dezen, uitsluitend is vervolgd wegens overtreding van artikel 16.3, tweede lid, van het Wegverkeersreglement, krachtens hetwelk inhalen
uitsluitend links geschiedt, doch rechts
moet geschieden, "wanneer de in te haleri bestuurder te kennen heeft gegeven dat
hij voornemens is links af te slaan ... en
zich naar links begeven heeft om deze beweging uit te voeren"; de rechtbank eiseres niet kon veroordelen tot vergoeding van
de schade aan het voertuig van verweerder, die zich burgerlijke partij had gesteld,
zonder vast te stellen dat mevrouw C., die
door eiseres links was ingehaald, niet aileen te kennen had gegeven dat zij voornemens was links af te slaan, maar zich
ook naar links had begeven om die beweging uit te voeren; eiseres in haar voor de
correctionele rechtbank neergelegde conclusie betwistte dat mevrouw C. zich
voorafgaandelijk naar links had begeven,
zoals artikel 19.3 van het Wegverkeersreglement dat haar overigens opdroeg; de
rechtbank verweerders burgerlijke rechtsvordering toewijst zonder vast te stellen dat
mevrouw C. zich naar links had begeven
om haar bocht naar links te nemen, op de
enige grand dat eiseres haar inhaalmaneuver onvoorzichtig had uitgevoerd,
aangezien het in te halen voertuig het
kruispunt traag was opgereden en zijn linker richtingaanwijzer in werking had gesteld; uit die vaststellingen niet volgt dat
eiseres zich schuldig heeft gemaakt aan het
feit dat de enige, bij artikel16.3, tweede lid,
van het Wegverkeersreglement omschreven overtreding oplevert; de omstandigheid aileen dat het gedrag van eiseres als
fout kan worden aangemerkt in de zin van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, of dat haar gedrag een over-
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treding kan opleveren van artikel12.2 van
het Wegverkeersreglement, op grand waarvan eiseres niet is vervolgd, de correctionele rechtbank niet de bevoegdheid verleent om uitspraak te doen over de door
verweerder tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering; de bestreden beslissing bijgevolg niet naar recht is verantwoord;

Overwegende dat het strafgerecht
aileen bevoegd is om kennis te nemen van een rechtsvordering tot schadevergoeding, als die rechtsvordering gegrond is op het vervolgde
misdrijf;
Overwegende dat uit de processtukken volgt dat het enige, aan eiseres
ten laste gelegde feit, dat in het beroepen vonnis verjaard is verklaard,
bestaat in de overtreding van artikel
16.3, tweede lid, van het Wegverkeersreglement; dat die bepaling het rechts
inhalen oplegt, wanneer de in te halen bestuurder zijn voornemen om
links af te slaan te kennen heeft gegeven en hij zich daarenboven naar
links heeft begeven om die beweging
uit te voeren;
Overwegende dat de appelrechters,
op de burgerlijke rechtsvordering van
verweerder, niet vaststellen dat het in
te halen voertuig zich naar links had
begeven, en, bijgevolg, niet beslissen
dat eiseres zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten, die het enige,
haar ten laste gelegde misdrijf opleveren;
Dat zij zich ertoe beperkt hebben te
vermelden "dat (eiseres), door op een
kruispunt, waar een bestuurder krachtens artikel 12.2 van het Wegverkeersreglement steeds dubbel voorzichtig
moet zijn, snel op een kennelijk traag
rijdend voertuig in te rijden, en dat
voertuig in te halen, hoewel het in te
halen voertuig zijn linker richtingaanwijzer in werking had gesteld, zich
schuldig heeft gemaakt aan roekeloos gedrag, dat een onvoorzichtigheid oplevert in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek";
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Overwegende dat de appelrechters,
nu zij eiseres veroordelen tot schadeloosstelling wegens een fout die niets
te maken heeft met de fout waarop de
bij hen aanhangig gemaakte overtreding is gebaseerd, 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;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in hager beroep.
17 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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2e KAMER - 17 november 1999
1o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- VOLSTREKTE NOODZAKELIJKHEID
- ZWAARWICHTIGE EN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN- PERSOONLIJKHEID VAN DE
VERDACHTE - VERMELDING.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN DAAD VAN ONDERZOEK- BE SLAG- VERZOEK
TOT OPHEFFING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWERPING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING- VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) DAAD VAN ONDERZOEK- BE SLAG- VERZOEK
TOT OPHEFFING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWERPING.

1o De kamer van inbeschuldigingstelling

verantwoordt haar beslissing om de voorlopige hechtenis van de verdachte te
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handhaven, niet naar recht, als zij geen
melding maakt van de omstandigheden, eigen aan de persoonlijkheid van de
verdachte, die de handhaving volstrekt
noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid (1). (Artt. 16, § 2, 22, zesde lid, en
30, § 4, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
2° en 3° Het cassatieberoep dat de verdachte instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij een verzoek tot opheffing van het
beslag wordt verworpen, is niet ontvankelijk, aangezien dat arrest geen eindbeslissing is in de zin van art. 416, eerste
lid, Sv., en noch over een geschil inzake
bevoegdheid, noch met toepassing van de
artt. 135 en 235bis van voornoemd wethoek uitspraak doet (2). (Art. 61quater en
416 Sv.)
(B ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1540.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 oktober 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de handhaving van de voorlopige hechtenis :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van de artikelen
(1) Zie Cas., 3 juni 1990, A.R. 4246, nr. 412;
Cass., 3 feb. 1000, A.R. P.99.0133.F, nr. 65; in het
geval waarover dit arrest uitspraak doet, vermeldde het aanhoudingsbevel waarnaar het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
verwees, alleen "dat verschillende onderzoeksverrichtingen moeten worden uitgevoerd; dat de
vrees bestaat dat de verdachte, indien hij op vrije
voeten wordt gesteld, zich aan het gerecht zal onttrekken en de misdrijven zal voortzetten".
(2) Zie Cass., 16 feb. 1999, A.R. P99.0015.N, nr.
89. In dit geval had de kamer van inbeschuldigingstelling het verzoek van de verdachte tot opheffing van het beslag verworpen, op grond dat zij
daarop geen recht hoefde te doen binnen de perken van haar saisine, die beperkt is tot het onderzoek van de voorlopige hechtenis. Ret hofvan
beroep had niet van de zaak kennisgenomen overeenkomstig art. 61quater, § 5, Sv.
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16, § 5, 22, zesde lid, en 30, § 4, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat het arrest geen
melding maakt van de omstandigheden, eigen aan eisers persoonlijkheid,
die de handhaving van de voorlopige
hechtenis voor de openbare veiligheid volstrekt noodzakelijk maken; dat
het zijn beslissing over die handhaving derhalve niet naar recht verantwoordt;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij een
verzoek tot opheffing van het beslag
verworpen wordt :
Overwegende dat die beslissing geen
eindbelissing is in de zin van artikel
416 van het Wetboek van Strafvordering, noch over een geschil inzake bevoegdheid noch met toepassing van de
artikelen 135 en 235bis van dat wethoek uitspraak doet;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht de memorie van eiser, die op de griffie van
het Hof is neergelegd op 9 november
1999, d.i. buiten de bij artikel 31, § 3,
van de wet van 20 juli 1990 bepaalde
termijn, aangezien de voorziening is
ingesteld op 2 november 1999, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre
het uitspraak doet over eisers voorlopige hechtenis; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in een
vierde van de kosten van de voorziening en laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel.
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advocaat-generaal- Advocaat : mr. H. Wynants, Brussel.

Nr. 612
1e KAMER - 18 november 1999

1o GEMEENSCHAP EN GEWEST- GEWESTEN- OPENBARE INSTELLINGEN- INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT- WEGENFONDS - ONTBINDING - OPVOLGING CONTRACTUELE VERBINTENIS.

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST OVERDRACHT VAN VERPLICHTINGEN VAN DE
STAAT NAAR DE GEWESTEN- VERPLICHTINGEN DIE TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVENVOORWAARDEN.

1o De opvolging door het Vlaams Gewest,

wat de contractuele verbintenissen van het
Wegenfonds betreft, wordt in beginsel geregeld door art. 61, § 1, 3e en 4e lid,
Financieringswet 1989 (1). (Art. 20, §§ 1
en 2, K.B. 13 maart 1991; art. 2, §§ 1 en
2, K.B. 28 nov. 1991.)
2° De Staat blijft gebonden door de op 31
december 1988 bestaande verplichtingen, hetzij wanneer de betaling verschuldigd is als het gaat over vaste uitgaven of
over uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet worden voorgelegd, hetzij voor de andere schulden, wanneer ze
vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met de
geldende wetten en reglementen; als een
dergelijke aanvraag kan niet beschouwd
worden een overeenkomst gesloten op
grond van het M.B. van 14 oktober 1964
die aan de aannemer enkel een principieel recht toekent een herziening van de
prijs te vragen, noch de dagvaarding die
op dergelijke aanvullende overeenkomst
is gebaseerd en strekt tot vaststelling van
de contractuele aansprakelijkheid van de
Staat (2). (Art. 61, § 1, 6e lid, Financieringswet 1989; art. 16 M.B. 14 okt.
1964.)
(1) Zie Cass., 9 sept. 1993, nrs. 388 en 388bis.

17 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,

(2) Zie Cass., 24 april1992, A.R. 7818, nr. 448;
28 okt. 1993, A.R. 9496, nr. 435; 26 jan. 1995, A.R.
C.94.0195.F, nr. 47, en 22 okt. 1998, A.R.
C.97.0283.F, nr. 452.
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(VLAAMS GEWEST T. WEGENFONDS,
BELGISCHE STAAT- MIN. V. VERVOER)
ARREST

(A.R. C.96.0413.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest A.R. nr. 1764/90, op 11 september 1995 gewezen door het Hof van
Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel61, §1, zesde lid,
van de wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en van de artikelen 20,
§ 2 en 1, van de Wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoiirdineerd bij K.B. van 13
maart 1991 houdende coiirdinatie van de
wetten van 28 december 1984 en van 26
juni 1990,
doordat het Hof van Beroep te Brussel
beslist dat de vordering van eiseres in tussenkomst en vrijwaring niet gegrond is,
door, nate hebben vastgesteld enerzijds,
dat eiseres in principe de rechten en verplichtingen overneemt van eerste verweerster in de mate dat de procedure op 1
januari 1989 nog hangende was, anderzijds dat de leden 2, 3, 4 en 6 van artikel
61, § 1, van de wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten op die regel uitzonderingen voorzien, te beslissen omtrent
de toepassing van artikel61, § 1, zesde lid,
van dezelfde wet :
"dat aldus, volgens artikel61, § 1, zesde
lid, tweede item, de Staat- maar terzake bijgevolg het Wegenfonds- gebonden blijft door de bestaande verplichtingen op 31 december 1988 'wanneer ze
vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met geldende wetten en reglementen', wanneer het
gaat om andere uitgaven dan de leningen
bedoeld in het tweede lid of de contractuele verplichtingen die vastgelegd werden volgens het derde of vierde lid;
(. .. ) dat de oorzaak van de huidige vorderingen zeker niet gelegen is (in) een overdracht van goederen (artikel57 van de bijzondere financieringswet) maar wel in een
overdracht van bevoegdheden (artikel61
van dezelfde wet);
dat de gevorderde bedragen evenmin uitgaven zijn zoals bedoeld in het tweede,
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derde ofvierde lid van artikel61 van de bijzondere financieringswet;
(. .. ) dat zij wel het voorwerp hadden moeten uitmaken op 31 december 1988 van een
betalingsaanvraag op de wijze die bepaald
wordt in de artikelen 15 en 16, D, van het
ministerieel besluit aangaande de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van
de overeenkomsten van de Staat uitmaken, ministerieel besluit dat terzake van
toepassing is;
(... ) dat een dergelijke betalingsaanvraag
terzake evenwel niet wordt voorgelegd;
dat een dagvaarding voor de rechter of
het anderszins, b.v. bij conclusie, instellen van een vordering niet kan worden aangezien als een betalingsaanvraag in de zin
van artikel 61, § 1, zesde lid, tweede item
van de bijzondere financieringswet (Cass.
24 april1992, Bull., 1992, nr. 448, p. 747);
dat de omstandigheid dat het Wegenfonds in zijn conclusie van 9 mei 1988 niet
het bedrag van 2.177.277 fr. betwistte maar wel de kwalificatie ervan - hieraan niets afdoet;
(... ) dat het Vlaamse Gewest bijgevolg sedert 1 januari 1989 in alle rechten en verplichtingen is getreden van het Wegenfonds omtrent het huidige geschil;
dat de vordering van de N.V Wegebo bijgevolg enkel gegrond kan zijn tegen het
Vlaamse Gewest, maar niet tegen het
Wegenfonds en zeker niet tegen de Belgische Staat, van wie zelfs niet beweerd
wordt dat hij het Wegenfonds zou hebben
opgevolgd",
terwijl, eerste onderdeel, de uitgaven bedoeld in artikel 61, § 1, zesde lid, tweede
streepje, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de gemeenschappen en de gewesten, ten
laste blijven van verweerders indien ze
vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op 31 december 1988 in overeenstemming met geldende wetten en reglementen; de vordering
van de N.V. Wegebo luidens het arrest in
hoofdorde gegrond was op een bijakte bij
het overheidscontract die was totstandgekomen in 197 4 tussen aannemer en bestuur overeenkomstig omzendbrieven van
het bestuur, naar aanleiding van de toepassing van de regels inzake openbare aanbestedingen, meer bepaald artikel16, B,
van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964; het door het Bestuur gedane en
door de N.V. Wegebo aanvaarde voorstel
dus tot stand kwam met toepassing van de
regels betreffende de overheidsopdrachten

-

·~:-:-
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en dus een regelmatige aanvraag van betaling uitmaakt overeenkomstig de regels betreffende de overeenkomsten met de
overheid en noodzakelijkerwijs het bestaan van dergelijke regelmatige aanvraag
impliceert; bijgevolg de appelrechters, door
te beslissen dat een dergelijke betalingsaanvraag niet wordt voorgelegd, hun beslissing niet naar recht verantwoorden
(schending van artikel 61, § 1, zesde lid,
van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (. .. ) en van de artikelen 20, § 2 en 1, van de wet betreffende de afscha:ffing of de herstructurering
van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoordineerd bij
K.B. van 13 maart 1991);
tweecle onderdeel, de uitgaven bedoeld in
artikel 61, § 1, zesde lid, tweede streepje,
van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten, ten laste blijven van
verweerders indien ze vaststaan en de betaling ervan op regehnatige wijze werd aangevraagd op 31 december 1988 in overeenstemming met geldende wetten en
reglementen; de vordering van de N.V. Wegebo luidens het arrest in hoofdorde is gebaseerd op een overeenkomst tussen de
overheid en de aannemer gesloten in 1974
naar aanleiding van de toepassing van artikel 16, B, van het ministerieel besluit van
14 oktober 1964 en, in ondergeschikte orde,
rechtstreeks gegrond is op artikel 16 van
dat ministerieel besluit; de dagvaarding aldus geheel gebaseerd is op de regels betreffende de overeenkomsten met de overheid; de betaling van de betrokken schuld
derhalve op regelmatige wijze werd aangevraagd op 31 december 1988 in overeenstemming met de geldende wetten en reglementen in de zin van voormeld artikel
61, § 1, zesde lid; de appelrechters, door te
beslissen dat er geen regelmatige betalingsaanvraag wordt voorgelegd en de dagvaarding op grond van de regels betreffende de
overeenkomst met de overheid, niet kan
worden aangezien als een betalingsaanvraag in de zin van artikel 61, § 1,
zesde lid, tweede streepje, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de gemeenschappen en
de gewesten hun beslissing niet naar recht
verantwoorden (schending van artikel61,
§ 1, zesde lid, tweede streepje, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en van de artikelen 20,
§ 2 en 1, van de wet betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellin-
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gen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoordineerd bij K.B. van 13
maart 1991),
zodat de beslissing niet naar recht is verantwoord (schending van aile hierboven
aangehaalde bepalingen) :

Wat beide onderdelen betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit
van 13 maart 1991 houdende cot:irdinatie van de wetten van 28 december 1984 en van 26 juni 1990 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen v:;m openbaar
nut en andere overheidsdiensten, het
Wegenfonds op de door de Koning bepaalde datum wordt afgeschaft; dat,
krachtens paragraaf 2 van dit artikel, binnen de grenzen bepaald door de
bijzondere wet en door de financieringswet, de Koning de ontbinding
en alle aangelegenheden regelt waartoe deze ontbinding aanleiding geeft,
onder meer de overdracht aan het
Vlaamse Gewest, van de taken, ·goederen, rechten en verplichtingen die
dit Gewest betreffen;
Dat een koninklijk besluit van 28
november 1991 het Wegenfonds in antbinding heeft gesteld, met werking,
wat de genoemde overdrachten betreft, op 1 januari 1989;
Overwegende dat de opvolging, wat
betreft de contractuele verbintenissen van het Wegenfonds, in beginsel
geregeld wordt door artikel 61, § 1, lid
3 en lid 4, van de wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van
de gemeenschappen en de gewesten;
dat de appelrechter, zonder deswege te
worden bekritiseerd, ervan uitgaat dat
de vordering van de oorspronkelijke eiser weliswaar gegrond was op een contractuele verplichting van het Wegenfonds, maar uitsluit dat de vordering
onder het toepassingsgebied zou kunnen komen van de genoemde leden
drie en vier;
Overwegende dat, krachtens artikel 61, § 1, zesde lid, van de Financieringswet, de Staat voor andere uitgaven dan deze die hiervoren beoogd
worden, in beginsel gebonden blijft
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door de bestaande verplichtingen op 31
december 1988, hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze
datum als het gaat over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen
betalingsaanvraag moet worden voorgelegd, hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd
aangevraagd op dezelfde datum in
overeenstemming met de geldende
wetten en reglementen;
Dat voor de toepassing van artikel
61, § 1, zesde lid, van de Financieringswet, de betaling op regelmatige
wijze is aangevraagd in overeenstemming met de geldende wetten en reglementen, wanneer zij is aangevraagd
volgens de regels van de rijkscomptabiliteit, de openbare aanbestedingen, de subsidiering, de verlening van
tegemoetkomingen en soortgelijke regels;
Dat niet kan beschouwd worden als
een dergelijke aanvraag, een overeenkomst gesloten op grond van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964
die aan de aannemer enkel een principieel recht toekent een herziening
van de prijs te vragen naargelang van
de gevolgen voor de aannemer van bepaalde gebeurtenissen op het verloop
en de kosten van de aanneming;
Dat evenmin als een dergelijke aanvraag geldt de dagvaarding tot vasts telling van de contractuele aansprakelijkheid van de Staat ook al is de
dagvaarding gebaseerd op een aanvullende overeenkomst gesloten tussen het bestuur en de aannemer, die
de mogelijkheid biedt aan de aannemer een herziening te vragen;
Overwegende dat de appelrechter
beslist dat te dezen geen betalingsaanvraag werd overgelegd op de wijze
bepaald in de artikelen 15 en 16, D,
van het ministerieel besluit aangaande
de administratieve en technische contractuele bepalingen die het algemeen
lastenkohier van de overeenkomsten
van de Staat uitmaken, maar dat de
vordering steunt op een overeenkomst
die naar aanleiding van de toepassing van artikel16, B, aan de aanne-
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mer die een belangrijk nadeel heeft geleden het recht toekent om de
herziening van de overeenkomst te
vragen naar gelang van de gevolgen
van de omstandigheden op het verloop en de kosten van de aanneming;
Dat het, door op die gronden te beslissen dat artikel 61, § 1, zesde lid,
van de Financieringswet te dezen niet
kan worden toegepast, de in de onderdelen aangewezen wettelijke bepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 november 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Gerard en
Biitzler.
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1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- BIJZONDERE AAN·
SPRAKELIJKHEID - BURENHINDER- VER·
PLICHTING TOT VERGOEDING- VOORWAARDEN NATUURLIJKE WATERAFLOOP EVENWICHT TUSSEN HOGER EN LAGER GELEGENERVEN.

zo

ERFDIENSTBAARHEID ___:_ NATUURLIJKE WATERAFLOOP- SCHADE VAN RET LAGER GELEGEN ERF - BURENHINDER - NATUURLIJK EVENWICHT.

o zo Aangezien de eigenaar van een on-

1 en

roe rend goed alleen dan tot vergoeding
van abnormale burenhinder gehouden is
wanneer hij door een niet foutief feit het
evenwicht tussen zijn eigendomsrecht en
dit van de naburige eigenaar verbreekt
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(1), geeft geen aanleiding tot vergoeding

wegens abnormale burenhinder de schade
die het gevolg is van de verplichting van
het lager gelegen erf om het water te ontvangen dat natuurlijk afloopt van een hager gelegen erf, en de eigenaar van het hager gelegen erf niets heeft gedaan
waardoor de erfdienstbaarheid is verzwaard. (Artt. 544 en 640 B.W.)
(GEMEENTE HOEILAART T. EVERAERTS)
ARREST

(A.R. C.97.0194.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 december 1997 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 544, (... ) van
het Burgerlijk Wetboek (... ),
doordat de appelrechters, na te hebben
vastgesteld dat "vanafnovember 1990 ( ... )
(eiseres) klaagt over grondafspoelingen
vanafhet terrein van (verweerster) naar de
Tenboschlaan" en dat "(eiseres) (... ) vanaf
november 1991 verscheidende keren zand
of grand langs de Tenboschlaan (heeft) laten opruimen door haar werklieden" (bestreden vonnis, p.2, laatste twee alinea's),
de oorspronkelijke vordering van eiseres tot
betaling van deze !Verken en tot uitvoering van aanpassingswerken door verweerster ongegrond verklaart op onder
meer de gronden dat "de technische vaststellingen van de deskundige als volgt
(zijn) : 'Onder het voetbalterrein bevindt
zich op een diepte van 6 meter (... ) een ondoordringbare kleilaag gemengd met rolkeien, daarboven ligt zand. De uitspoelingen gebeuren slechts na hevige en
aanhoudende regenval, namelijk als het
water dat op het voetbalveld opgevangen
wordt de ondoordringbare laag bereikt. Op
dat ogenblik geraakt de kleilaag verzadigd en zoekt het water de gemakkelijkste weg om afte vloeien (verslag, p. 4, p. 2
en 3). Eind 1990 was door een opeenvolging van zeer natte jaren het verzadigingspunt bereikt (p. 6)'", dat "met betrekking tot
de werken uitgevoerd door (eiseres), (... )de
deskundige (meent) dat het mogelijk is dat
(1) Zie Cass., 3 april 1998, nr. 192, en 12 maart
1999, nr. 149.
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het terrein aangevuld en genivelleerd werd
(p. 4, p. 1) of enkel genivelleerd werd maar
dat hij niet beschikt over gegevens om de
aanvulling te bewijzen en dat de zandachtige samenstelling van de bovenlaag niet
betwistbaar is en dat het oorzakelijk verband tussen de doorlaatbaarheid van de
grand en het opgevangen regenwater dezelfde blijft (p. 6, p. 1)"; dat '1ater (lees : lager) gelegen erven jegens de hager liggende gehouden (zijn) het water te
ontvangen dat daarvan buiten 's mensen
toedoen natuurlijk afloopt (art. 640, 1e lid,
van het Burgerlijk Wetboek)", dat "in casu
( ... ) water af(vloeit) van het hager gelegen erfvan (verweerster) naar de lager gelegen weg van (eiseres)", dat "algemeen
wordt aanvaard dat tot deze natuurlijke afvloeiing oak behoren de vaste stoffen die
door het water worden meegevoerd ( ... )",
dat "dit (. .. )in deze zaak het geval is met
zand", dat "de eigenaar van het hager gelegen erf (. .. ) niets (mag) do en waardoor de
erfdienstbaarheid van het lager gelegen erf
verzwaard wordt (art. 640, 3e lid, van het
Burgerlijk Wetboek)", dat "uit het
deskundigenverslag blijkt dat de wijze van
afloop wordt bepaald door de volgende factoren : de hogere ligging van het terrein, de
samenstelling van de grondlagen, en de regenval", dat "zo er door (eiseres) werken
zijn uitgevoerd, (. .. ) niet (is) aangetoond dat
deze de genoemde factoren hebben be'invloed", dat "het (... ) dus niet bewezen (is)
dat de eigenaar van het hager gelegen erf
iets heeft gedaan waardoor de erfdienstbaarheid van het lager gelegen erf is verzwaard", dat "(verweerster) (... ) dus niet in
toepassing van artikel 640 van het Burgerlijk Wetboek veroordeeld (kan) worden tot de kosten van opruiming en tot
aanpassingswerken", dat "de juridische bemerkingen en gevolgtrekkingen die de deskundige maakt (dat het lager gelegen erf
water van het hager gelegen erf moet ontvangen maar geen uitspoeling en dat de eigenaar van het hager gelegen erf het uitvloeien van de grondlaag moet voorkomen)
(... ) niet enkel onjuist (zijn), maar (... ) oak
de grenzen (overschrijden) van de opdracht
waarmee hij door de eerste rechter is belast", dat "het hager beroep van (eiseres) op
artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek en
op artikel 7.1 van (het Wegverkeersreglement) ( ... ) ongegrond (is), nu uit het bovenstaande voldoende blijkt dat niet bewezen is dat (verweerster) door schuld of
nalatigheid de afvloeiing op de openbare
weg heeft veroorzaakt" en dat "het beroep van (eiseres) op artikel 544 van het
Burgerlijk Wetboek (... ) ongegrond (is)", dat
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''het (... ) niet bewezen is dat (verweerster)
door een niet-foutieve gedraging of activiteit het evenwicht heeft verbroken dat tussen naburige eigendommen bestaat", dat
"de afvloeiing (... ) een erfdienstbaarheid uit(maakt) bepaald door de natuurlijke ligging van de plaatsen en (... ) derhalve niet
de grenzen van de normale lasten van de
nabuurschap (overschrijdt)" (vonnis, pp. 4
e.v.),

terwijl, tweede onderdeel, krachtens artikel544 van het Burgerlijk Wetboek een
persoon door wiens eigendom hinder wordt
veroorzaakt, die de normale ongemakken
van nabuurschap overschrijdt, vergoeding verschuldigd is voor het daardoor verbroken evenwicht;
eensdeels door deze bepaling niet wordt
vereist dat de doorbreking van het evenwicht geschiedt door een menselijke gedraging of activiteit; elk feit of omstandigheid in aanmerking kan komen om het
evenwicht tussen naburige eigendommen te
verbreken; te dezen de door de rechter uitdrukkelijk vastgestelde afvloeiingen van
zand, veroorzaakt door de ligging van het
terrein, de samenstelling van de grondlagen en de regenval, dergelijke omstandigheid kunnen uitmaken;
anderdeels de omstandigheid dat ten
gunste van de eigendom waardoor de hinder wordt veroorzaakt een erfdienstbaarheid is gevestigd, er niet aan in de weg
s~aat dat het evenwicht verbroken kan zijn,
'zodat de appelrechters, door te oordelen, eensdeels dat voor toepassing van de
op artikel 544 van het Burgerlijk Wethoek gegronde evenwichtsleer een menselijke gedraging of activiteit vereist is en anderdeels dat het bestaan van een
erfdienstbaarheid noodzakelijk impliceert
dat de evenwichtsleer niet van toepassing is, en door op die gronden de vordering van eiseres gebaseerd op artikel 544
van het Burgerlijk Wetboek afte wijzen, artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek miskennen:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de eigenaar van
een onroerend goed, die door een niet
foutief feit het evenwicht tussen zijn
eigendomsrecht en dit van de naburige eigenaar verbreekt, bij het opleggen aan een naburige eigenaar van
een stoornis die de maat van de gewone buurschapsnadelen overschrijdt,
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aan de naburige eigenaar een rechtmatige en passende compensatie verschuldigd is, waardoor het verbroken evenwicht hersteld wordt;
Dat die eigenaar alleen dan tot vergoeding van de abnormale burenhinder gehouden is, indien die burenhinder is veroorzaakt door een daad,
een verzuim of een gedraging die hem
kan worden toegerekend;
Overwegende dat artikel 640, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat lager gelegen erven jegens
hoger gelegen erven gehouden zijn het
water te ontvangen dat daarvan buiten 's mensen toedoen natuurlijk afloopt; dat het derde lid van dit artikel bepaalt dat de eigenaar van het
hoger gelegen erf niets mag doen
waardoor de erfdienstbaarheid van het
lager gelegen erf verzwaard wordt;
Dat die wetsbepaling het natuurlijk evenwicht bepaalt tussen hoger en
lager gelegen erven wat de waterafvloeiing betreft;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat : 1. het water natuurlijk afvloeit van het hoger gelegen erf
van verweerster naar het lager gelegen erfvan eiseres; 2. tot die natuurlijke afvloeiing het zand behoort dat
door het water wordt meegevoerd; 3.
het afvloeien wordt bepaald door de
hogere ligging van het terrein van verweerster, van de samenstelling van de
grondlagen en van de regenval; 4. niet
is bewezen dat verweerster iets heeft
gedaan waardoor de erfdienstbaarheid van het lager gelegen erfvan eiseres werd verzwaard;
Dat het bestreden vonnis op grond
van die vaststellingen naar recht de
vordering van eiseres op grond van artikel544 van het Burgerlijk Wetboek
ongegrond verklaart;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

-=-~-]
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18 november 1999 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse en Biitzler.
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1• KAMER- 18 november 1999

BORGTOCHT -

BORGSTELLING DOOR VERSCHEIDENE PERSONEN- BORG DIE BETAALD
HEEFT- VERHAAL OP DE ANDERE BORGENBORGEN AL DAN NIET OP GELIJKE WIJZE VERBONDEN- OMVANG VAN DE BIJDRAGEPLICHT.

Wanneer verscheidene personen zich hebben borg gesteld voor dezelfde schuldenaar en voor dezelfde schuld, heeft de
borg die betaald heeft, verhaal op de overige borgen, ieder voor zijn aandeel; wanneer de borgen zich op gelijke wijze hebben verbonden is de bijdrageplicht gelijk,
behoudens afwijkende overeenkomst; wanneer de borgen de hoofdschuld in verschillende mate waarborgen is de
bijdrageplicht afhankelijk van de gehoudenheid van iedere borg (1). (Art. 2033
B.W.)
(VANHAUTER T. HAUTEKEETE, DE KERPEL)
ARREST

(A.R. C.97.0398.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1997
(1) Zie Cass., 29 okt. 1998, nr. 461; R. W, 19992000, 220, met noot Van Ransbeeck; R. Cass.,
1999, 145, met bespreking door Van Quickenborne.
DrniX, E., Borgtocht, recente ontwikkelingen, in
Borgtocht en garantie, Persoonlijke zekerheden,
Actualia, studienamiddag K.U. Leuven, 22 feb.
1997, 24 e.v.; ForuERS, P.A., "Les Suretes personnelles traditionnelles - developpements recents", in Le droit des suretes, Stranard,A.M. (ed.)
Brussel Jeune Barreau, 1992, 180 e.v.; VAN
QUICKENBORNE, M., Borgtocht, in A.PR., StoryScientia 1999, nrs. 532 e.v.
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door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen (... ) 2033 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat "( ... ) het vonnis van 13
december 1989 van de dertiende kamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent
(waartegen door verweerders hoger beroep werd aangetekend, dat aanleiding gaf
tot het bestreden arrest)( ... ) (de eerste verweerder en tweede verweerster) veroordeelt om aan (eiser) respectievelijk
2.362.279 frank en 2.099.803 frank te betalen (.. .)", dat "het bestreden vonnis (... ) aldus de vordering in(willigt) die door (eiser) werd gesteld bij dagvaarding betekend
op 23 december 1987, zoals ze (later) werd
aangepast in (... ) conclusie", dat "uit de door
(eiser) overgelegde kwitanties van 24 januari 1985 blijkt dat (eiser) aan de Bank
Brussel Lambert N.V, ter outlasting van de
faling P.V.B.A. Hautekeete een bedrag van
2.000.000 frank en van 3.337.000 frank
heeft betaald en dit in zijn hoedanigheid
van solidaire borg", dat 'bij akte van 19 februari 1981 (.. .) (eiser) zich hoofdelijk en ondeelbaar borg gesteld (heeft) voor alle bedragen die de P.V.B.A. Marc Hautekeete
(voorheen P.VB.A. A. Hautekeete-Steyaert)
aan de B.B.L. verschuldigd was of zou zijn
uit welke hoofde en in welke hoedanigheid ook", dat "bij afzonderlijke akte van 19
oktober 1972 (... ) hij zich jegens dezelfde en
voor dezelfde schuldenaar borg gesteld
(had) voor een bedrag van 1.500.000 frank",
dat "in deze laatste akte ( ... ), naast (eiser), nog vijf andere personen een zelfde
verbintenis van borgstelling (hebben) aangegaan: nl. Marc Hautekeete, Luc Hautekeete, Maria Hautekeete, Elvire Steyaert
en Monique Hautekeete" en "dat verder (... )
er voor de schulden van voornoemde
P.V.B.A. nog een borgstelling (blijkt) te bestaan ten belope van 12.000.000 frank hoofdelijk en ondeelbaar aangegaan door (verweerders) (.. .)" (arrest, p. 2),
verweerders elk veroordeelt tot betaling aan eiser van een bedrag van 762.429
frank, hetzij 1/7 van de totale schuld van
5.337.000 frank die eiser als borg had voldaan, en dit onder meer op de volgende
gronden:
"(Eiser) beroept zich niet op de regels van
de subrogatie maar beoogt de toepassing
van artikel 2033 van het Burgerlijk Wethoek dat bepaalt dat wanneer verscheidene personen zich hebben borg gesteld
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voor dezelfde schuldenaar, de borg die de
schuld voldaan heeft, verhaal heeft op de
overige borgen, ieder voor zijn aandeel.
De eerste rechter was van oordeel dat het
voorwerp van het door (eiser) tegen elk van
de (verweerders) uit te oefenen verhaal
moest worden bepaald door hetgeen (eiser) had betaald te vermenigvuldigen met
de verhouding tussen het bedrag waarvoor elk van de (verweerders) zich had borg
gesteld (teller van de breuk) en het totaal bedrag van de borgstellingen (noemer van de breuk).
Deze zienswijze strookt niet met de wet
omdat op die manier voor wat betreft de onderlinge verhouding tussen borgen normatieve gevolgen worden verbonden die enkel gelden binnen de rechtsverhoudingen
waarin zij tot stand kwamen, nl. de overeenkomsten tussen de respectieve borgen
en de schuldenaar voor wie zij zich borg
stelden.
Overwegingen omtrent de beweerde onbillijkheid van een regeling die voor het betalen van de contributio van de onderscheidene borgen geen rekening houdt met de
omvang van de respectieve borgstellingen laat niet toe af te wijken van voormelde positiefrechtelijke v aststelling.
In de onderlinge verhouding tussen de
borgen geldt, bij gebreke aan andersluidende overeenkomst tussen de borgen,
de verdeling van de last van de borgstelling per hoofd.
In casu toont (eiser) aan dat zich 7 personen borg stelden voor dezelfde schuldenaar en dezelfde schuld.
Dat sommige van die personen meer dan
een borgstellingsakte ondertekenden betekent niet dat er meer dan 7 borgen zijn.
Het is zonder nut na te gaan ten welke
titel de uitwinning van hypotheek op het
onroerend goed van de villa in de Gaverlandstraat te Drongen is geschied omdat zowel (eerste verweerder) als (tweede verweerster) begrepen zijn onder de hiervoor
aangegeven zeven borgen.
De vordering van (eiser) kan tegenover
elk van (verweerders) slechts worden ingewilligd voor 1/7 van hetgeen hijzelf als
borg heeft betaald, d.w.z. voor 762.429
frank in hoofdsom." (arrest, pp. 2 en 3),
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 2033 van het Burgerlijk Wethoek, wanneer verscheidene personen zich
hebben borg gesteld voor dezelfde schuldenaar en voor dezelfde schuld, de borg die
de schuld voldaan heeft, verhaal heeft op de
overige borgen, ieder voor zijn aandeel;

Nr. 614

De omvang van dit verhaalsrecht, behoudens andersluidend beding, overeenkomstig dit artikel wordt bepaald naar
evenredigheid van de gehoudenheid van iedere borg;
De bepaling van artikel 2033 van het
Burgerlijk Wetboek niet toelaat dat de omvang van het verhaalsrecht wordt bepaald
per hoofd of naar het aantal borgen;
Te dezen dan ook het verhaalsrecht had
dienen te worden bepaald naar evenredigheid van de gehoudenheid van iedere borg,
en niet per hoofd, hetgeen te dezen van belang is voor eiser, aangezien, gelet op de in
de "doordat" van dit onderdeel opgesomde
overeenkomsten van borgstelling, de berekening naar evenredigheid er zou toe leiden dat de verweerders tot een hoger bedrag dienen te worden veroordeeld dan bij
de veroordeling per hoofd,
zodat het bestreden arrest schending inhoudt van artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek,

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. eiser zich jegens de bank op 19
oktober 1972 samen met verweerder
Marc Hautekeete en vier andere personen borg heeft gesteld voor de schulden van de P.VB.A. Marc Hautekeete
voor een bedrag van 1.500.000 frank;
2. eiser zich op 19 februari 1981
hoofdelijk en ondeelbaar borg heeft gesteld voor alle bedragen die de genoemde P.VB.A aan de bank zou verschuldigd was of zou zijn;
3. de verweerders zich bij een afzonderlijke akte verbonden hebben als
borg jegens de bank en voor dezelfde
vennootschap tot beloop van
12.000.000 frank;
4. eiser na het faillissement van de
vennootschap een bedrag heeft betaald aan de schuldeiser van 5.337.000
frank in hoedanigheid van hoofdelijke borg;
5. eiser van verweerders een deel
van het be drag vordert dat hij aan de
schuldeiser had betaald;
Overwegende dat krachtens artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek,
wanneer er verscheidende personen

Nr. 615

1459

HOF VAN CASSATIE

zich hebben borg gesteld voor dezelfde
schuldenaar en voor dezelfde schuld,
de borg die betaald heeft, verhaal heeft
op de overige borgen, ieder voor hun
aandeel;

Nr. 615

Dat, wanneer de borgen zich op gelijke wijze hebben verbonden, de
bijdrageplicht gelijk is, behoudens afwijkende overeenkomst; dat wanneer
de borgen de hoofdschuld in verschillende mate waarborgen, de bijdrageplicht afhankelijk is van de gehoudenheid van iedere borg;

HUUR VAN GOEDEREN- PACHr- EINDE

Overwegende dat het arrest oordeelt dat in de onderlinge verhouding
tussen de borgen, bij gebreke aan
andersluidende overeenkomst tussen die borgen, de verdeling van de
last van de borgstelling per hoofd
geldt; dat het beslist, na te hebben
vastgesteld dat er zeven borgen waren waarvan een aantal hun aansprakelijkheid hadden beperkt, dat eiser
slechts een verhaalsrecht heeft tegen verweerders voor een zevende van
het bedrag dat eiser had betaald;
Dat het aldus artikel 2033 van het
Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeel telijk 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.
18 november 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. De Gryse en
Verbist.

1e KAMER- 19 november 1999

(OPZEGGING. VERLENGING. TERUGKEER ENZ)
- VOORKOOPRECHT- BOUWGROND WAAROP
ONMIDDELLIJK KAN WORDEN GEBOUWD VOORWAARDE.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de appelrechter volgens welke de
uitzondering op het recht van voorkoop
van de pachter van een bouwgrond
waarop onmiddellijk kan worden gebouwd, onderworpen is aan de voorwaarde dat de verpachter de pacht opzegt v66r de verkoop. (Artt. 52, 7°, en 6,
§ 1, 2°, Pachtwet.) (1)
(CALMUS E.A. T. DUMONT E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0212.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 september 1997 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen;
Over het middel : schending van de artikelen 6, § 1, 2° (gewijzigd bij de wet van
7 november 1988, artikel4), 11.1 en 12 (gewijzigd bij de wet van 7 november 1988, artikelen 10 en 11), 48.1 (gewijzigd bij de wet
van 7 november 1988, artikel 30, 1 °), 51,
52.7° (gewijzigd bij de wet van 7 november 1988, artikel33) en 55 van de wet van
4 november 1969, artikel 1, dat de pachtwet wijzigt en afdeling III vormt - regels betre:ffende de pacht in het bijzonder
- van hoofdstuk II van titel VIII van hoek
III van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis op het verweermiddel van de eisers volgens hetwelk
wijlen Paul Dumont geen recht van voorkoop had en derhalve niet kon eisen dat hij
in hun eigendomsrechten op de aan hem
verpachte grond zou treden, daar die grond
als bouwgrond moest worden beschouwd
(cf. artikel52, 7° van de pachtwet naar luid
(1) Zie A. DE BOUNGNE, "Voorkoop in de notariiHe praktijk", Kluwer, 1992, nr. llO, p. 80; E.
BEGUIN, "Droit de preemption des preneurs de
terrains a batir"; Rev.not.belge, 1997, p. 536.
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waarvan de pachter geen recht van voorkoop heeft in het in artikel 6, § 1, 2° bedoelde geval), antwoordt "dat luidens artikel 52, 7° van de pachtwet de pachter
geen recht van voorkoop heeft in de gevallen bedoeld in de artikelen 6, § 1, 1o tot en
met 5°, en 14, tweede lid; dat geen van de
gevallen bedoeld in artikel 6, § 1, 1o tot 5°
en in artikel14, tweede lid, zich te dezen
voordoet; dat inzonderheid artikel 6, 2°
wordt aangevoerd omdat de grond, op het
ogenblik van de opzegging als bouwgrond
moest worden beschouwd, aangezien er
vooraf geen wegenwerken dienden te worden uitgevoerd; dat iedere verpachter het
recht heeft aan de pachter opzegging te
doen teneinde een grond die aan die omschrijving beantwoordt te gebruiken overeenkomstig de eindbestemming ervan; dat
de verpachter Thomas te dezen de grond
heeft verkocht aan de (eisers) en vervolgens de pachter heeft aangemaand het
pachtgoed uitsluitend ter beschikking te
stellen van de kopers; dat hij de vereiste
procedure niet heeft gevolgd, daar hij de
verplichting om overeenkomstig artikel11.1
van die wet opzegging te doen met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden niet is nagekomen; dat, zelfs als hij dat
wel had gedaan, hij die verkoop niet a posteriori door opzegging achteraf geldig kon
maken en de miskenning van het recht van
voorkoop niet aldus kon rechtvaardigen; dat
de indeplaatsstelling blijft bestaan''; dat het
bestreden vonnis met andere woorden beslist dat de medeverweerders Thomas, alvorens hun grond aan de eisers te verkopen, opzegging hadden moeten doen aan
wijlen Paul Dumont en dat, daar ze dat
niet gedaan hebben, de verweersters in hun
hoedanigheid van erfgenamen van wijlen
Paul Dumont getreden zijn in de
eigendomsrechten van de eisers op delitigieuze grond (cf. artikel51 van de pachtwet),

terwijl voornoemd artikel 52, 7° van de
pachtwet bepaalt dat de pachter geen recht
van voorkoop heeft "in het geval bedoeld in
artikel 6, § 1, (. .. ) 2)"; artikel 6, § 1, 2° bepaalt dat "(. .. ) de verpachter op ieder ogenblik een einde kan maken aan de lopende
pacht (. .. ) wanneer de pachtovereenkomst
betrekking heeft op ongebouwde gronden
die, op het ogenblik van de opzegging, zonder dat er vooraf wegenwerken uitgevoerd
dienen te worden, beschouwd moeten worden als bouwgronden"; in strijd met wat het
vonnis beslist uit het feit dat artikel 52, 7o
van de pachtwet verwijst naar artikel 6,
§ 1, 2° geenszins volgt dat de uitzondering op het recht van voorkoop van de pach-

Nr. 615

ter onderworpen is niet alleen aan de voorwaarde dat de verkoop betrekking heeft op
een ongebouwde grond waarop onmiddellijk kan worden gebouwd, maar ook aan de
voorwaarde dat de verpachter-verkoper
v66r de verkoop opzegging heeft gedaan aan
de pachter; volgens het bovenaangehaalde
artikel 52, 7° de pachter geen recht van
voorkoop heeft in het geval bedoeld in artikel6, § 1, 2°, dat is in het geval van een
bouwgrond waarop onmiddellijk kan worden gebouwd; de in artikel 6, § 1, 2° gebruikte woorden gronden die als bouwgronden moeten worden beschouwd "op het
ogenblik van de opzegging", in strijd met
wat het vonnis beslist, niet van toepassing zijn in het geval van verkoop van het
pachtgoed; het ontbreken van het recht van
voorkoop van de pachter daarin m.a.w. niet
onderworpen wordt aan de voorwaarde dat
de opzegging ter kennis moet worden gebracht v66r de verkoop; de voorafgaande
kennisgeving van de opzegging als bedoeld
in artikel 6, § 1, 2° alleen vereist is wanneer de verpachter aan de verpachte grond
zijn eindbestemming wil geven, te dezen die
grond als bouwgrond wil gebruiken, wat het
einde van de pacht impliceert, terwijl de
verkoop van het pachtgoed aan een derde,
ook al gaat het om een bouwgrond, de
pacht niet bei:hndigt (artikel 55 van de
pachtwet); artikel 52 van de pachtwet trouwens geenszins bepaalt dat in de aldaar opgesomde gevallen waarin de pachter geen
recht van voorkoop heeft, de verpachter die
het pachtgoed aan een derde wil verkopen, vooraf opzegging moet doen aan de
pachter; artikel 48 bepaalt dat de eigenaar het goed slechts aan iemand anders
dan de pachter uit de hand mag verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven zijn recht van voorkoop uit te oefenen; uit die bepaling blijkt
dat in het geval dat, zoals te dezen, de
pachter geen recht van voorkoop heeft, hem
geen voorafgaand aanbod van verkoop dient
te worden gedaan; er geen enkele reden is
waarom de opzegging toch voorafter kennis zou moeten worden gebracht aan de
pachter, nu hij toch geen recht van voorkoop heeft, en er meer bepaald geen enkele reden is waarom in het geval van verkoop van een bouwgrond als bedoeld in
artikel6, § 1, 2°, de verkoop door een opzegging aan de pachter zou moeten worden voorafgegaan; de opzegging als bedoeld in artikel 6, § 1, 2° niets verandert
aan het feit dat het pachtgoed bouwgrond
is; ze enkel tot doel heeft de pachter op de
hoogte te brengen van de beeindiging van
de pachtovereenkomst; ze derhalve geen

Nr. 616
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voorwaarde voor de verkoop van het goed
aan een derde kan zijn, daar die verkoop,
zoals reeds gezegd, niet het einde van de
pachtovereenkomst tot gevolg heeft; het
vonnis bijgevolg, nu het beslist dat de verpachter Leon Thomas, alvorens de grand
aan de eisers te verkopen, overeenkomstig artikel11.1 opzegging had moeten doen
aan de pachter Paul Dumont met een opzeggingstermijn van drie maanden en dat,
nu hij dat niet gedaan heeft, de verweersters Dumont in de (eigendoms)rechten van
de eisers getreden zijn, alle in de aanhef
van het middel aangegeven wetsbepalingen, meer bepaald de artikelen 52, 7° en 6,
§ 1, 2°, van de pachtwet schendt:

Overwegende dat, krachtens artikel52, 7°, van de Pachtwet, de pachter geen recht van voorkoop heeft in de
gevallen bedoeld in de artikelen 6, § 1,
1o tot en met 5°, en 14, tweede lid; dat
artikel 6, § 1, in afwijking van artikel 4, bepaalt dat de verpachter op ieder ogenblik een einde kan maken aan
de lopende pacht om de verpachte goederen te gebruiken overeenkomstig
hun eindbestemming, wanneer ... 2° de
pachtovereenkomst betrekking heeft
op ongebouwde gronden die, op het
ogenblik van de opzegging, zonder dat
er voorafwegenwerken uitgevoerd dienen te worden, beschouwd moeten
worden als bouwgronden;
Overwegende dat uit die bepalingen niet volgt dat de uitzondering op
het recht van voorkoop onderworpen is
aan de voorwaarde dat de verpachter opzegging doet v66r de verkoop; dat
de in artikel6, § 1, 1 o tot 5°, bepaalde
gevallen inzake opzegging door de verpachter dienen te worden beoordeeld
uitgaande van het geval van verkoop;
dat, luidens artikel 55, de verkrijger in
geval van vervreemding van het pachtgoed volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter treedt;
Overwegende dat het bestreden vonnis overweegt dat de verpachter te dezen "de vereiste procedure niet heeft
gevolgd, daar hij de verplichting om
overeenkomstig artikel 11.1 van die
wet opzegging te doen met een opzeggingstermijn van ten minste drie
maanden niet is nagekomen; dat, zelfs
als hij dat wel had gedaan, hij de ver-
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koop niet a posteriori door opzegging
achteraf geldig kon maken en de miskenning van het recht van voorkoop
aldus niet kon rechtvaardigen";
Overwegende dat het bestreden vonnis door die overwegingen de beslissing dat de indeplaatsstelling van de
verweersters blijft bestaan, niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het
de dagvaarding tot hervatting van het
geding, de hervatting van het geding
en de hogere beroepen ontvankelijk
verklaart; beveelt dat van het arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
vonnis; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent over aan de
feitenrechter; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Neufchateau, zitting houdende in hoger beroep.
19 november 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Echement - Geli)kluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.

Nr. 616
1e

KAMER-

19 november 1999

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER- VERKEERSONGEVAL- SAMENLOPENDE FOUTEN VAN
TWEE BESTUURDERS - OORZAKELIJK VERBAND- BEGRIP.

Alleen uit de omstandigheid dat een van de
twee bestuurders die bij een ongeval betrokken zijn, een {out heeft begaan, kan de
rechter niet afleiden dat de {out van de
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andere bestuurder geen oorzakelijk verband vertoont met het ongeval (1).
(HENROT T. RESIMONT E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. C.98.0500.F)

Nr. 617

verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
19 november 1999 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerte voorzitter Verslaggeuer : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en De Bruyn.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 september 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Luik;
Nr. 617

Over het middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, dat
verwijst naar de uiteenzetting van de
feiten door de eerste rechter, beslist
dat "ook al reed (verweerder) met een
hogere snelheid dan 50 km/u., die fout
niet in oorzakelijk verband staat met
het ongeval, daar (eiser) voorrang
diende te verlenen tijdens de hele duur
van zijn maneuver";
Overwegende dat het hof van beroep uit de enkele omstandigheid dat
eiser geen voorrang heeft verleend aan
verweerder niet kon afl.eiden dat de
fout van verweerder, die met een hogere snelheid reed dan 50 km/u. niet
in oorzakelijk verband stond met het
ongeval;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het tweede en het
derde onderdeel niet kunnen leiden tot
ruimere cassatie;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat
arrest het hoger beroep ontvankelijk
verklaart en beslist dat eiser een fout
heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met het ongeval; beveelt
dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over;
(1) Zie Cass., 3 okt. 1984, A.R. 3722, nr. 86.

3• KAMER - 22 november 1999

1o INKOMSTENBELASTINGEN - vooRZIENING IN CASSATIE - TERMIJNEN VAN
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- ROFVAN
BEROEP- ARREST- EINDBESCIDKKINGENKENNISGEVING.

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING- BESLISSINGEN ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- INKOMSTENBELASTINGEN- ROF VAN BEROEPARREST- EINDBESCHIKKINGEN- KENNISGEVING.

3o INKOMSTENBELASTINGEN- ALLERLEI- EINDVONNIS- BEGRIP- STUKKEN
- NEERLEGGING- ONTVANKELIJKHEIDROF VAN BEROEP- ARREST- EINDBESLISSING.

4 o VONNISSEN EN ARRESTEN BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- EINDVONNIS- BEGRIP- STUKKENNEERLEGGING- ONTVANKELIJKHEID- ROF
VAN BEROEP -ARREST- EINDBESLISSING.

5o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR RET ROF VAN BEROEP- DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN- GESCRILSTUKKEN - NEERLEGGING - TERMIJN VORM.

6° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR RET ROF VAN BEROEP- BELASTINGPLICRTIGE - NIEUWE STUKKENNEERLEGGING- DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN -ANTWOORD- STUKKEN -AFGIFTE
- TERMIJN- DRAAGWIJDTE.

Nr. 617

1o en 2° In de regel is te laat ingesteld en,
bijgevolg, niet ontvankelijk de voorziening gericht tegen de eindbeschikkingen
van een arrest inzake directe belastingen, wanneer die voorziening meer dan
drie maanden na de kennisgeving van het
arrest werd ingesteld (1). (Art. 388 W.I.B.
1992 (2); artt. 2 en 19 Ger.W.) (Impliciet.)
3° en 4° Wanneer het hofvan beroep, dat

uitspraak doet inzake inkomstenbelastingen en alvorens de heropening van het
deb at te bevelen "om ten grande uitspraak
te doen", beslist om geen van de stukken die aan het hof zijn voorgelegd uit het
debat te weren op grand dat de neerlegging ervan de belastingwet niet schendt,
oefent het door die beslissing zijn volledige rechtsmacht uit over het litigieuze
probleem van de ontvankelijkheid van die
stukken en is die beslissing dus een eindbeslissing (3). (Artt. 2 en 19 Ger.W.)
5° De directeur van de belastingen moet de

stukken inzake de betwisting niet ter griffie van het hof van beroep neerleggen binnen een formele termijn, waarvan het niet
naleven zou leiden tot nietigheid van de
rechtspleging of tot het weren van die
stukken uit het debat, en evenmin moet
hij al die stukken samen met het
belastingdossier neerleggen (4). (Art. 380,
eerste lid, W.I.B. 1992 (5).)
6° De directeur van de belastingen moet,
binnen de wettelijk bepaalde termijn, de
stukken ter griffie van het hof van beroep afgeven welke hij als antwoord
meent te moeten voordragen op de nieuwe
stukken die de belastingplichtige heeft
neergelegd; die termijn is evenwel alleen van toepassing op de afgifte door de
directeur van de belastingen van de stukken die overgelegd zijn om te antwoorden op nieuwe stukken die de belasting(1) Cass., 5 feb. 1975, A. C., 1975, 637; raadpl.
Cass., 29 mei 1992, A.R. F.1945.N, nr. 509.
(2) Art. 388 v66r zijn opheffing bij art. 34 wet
15 maart 1999, B.S. 27 maart 1999, p. 9882.
(3) Raadpl. Cass.,
C.95.0448.N, nr. 25.
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10

jan.

1977,

A.R.

(4) Cass., 2 dec. 1991, A.R. F.1898.N, nr. 175;
raaadpl. Cass., 23 jan. 1992, A.R. F.1125.F, nr.
269.
(5) Artt. 380, eerste lid, en 382, tweede lid,
W.I.B. (1992), v66r hun opheffing bij art. 34 wet
15 maart 1999, B.S., 27 maart 1999, p. 9882.

plichtige heeft neergelegd. (Art. 382,
tweede lid, W.I.B. 1992 (6).)
(MALAISE E.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0115.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1998 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over de door verweerder tegen het
cassatieberoep opgeworpen grand van
niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep dat tegen een beslissing alvorens recht te doen is gericht, is niet
ontvankelijk aangezien dat rechtsmiddel, ingevolge artikel1077 van het Gerechtelijk Wetboek, aileen na het eindvonnis openstaat :
Overwegende dat naar luid van artikel 19 van het Gerechtelijk Wethoek een vonnis een eindvonnis is inzover daarmee de rechtsmacht van de
rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen
bij de wet bepaald;
Overwegende dat de eisers voor het
hof van beroep, op grand van de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende
het neerleggen van stukken door de
partijen bij de voorziening voor dat gerecht, hebben geconcludeerd dat de
door verweerder ter zitting neergelegde stukken uit het debat dienden te
worden geweerd;
Overwegende dat het hof van beroep, alvorens de heropening van het
de bat te bevel en "om ten grande uitspraak te doen", beslist dat geen enkel stuk dat aan het hof is voorgelegd, zal worden geweerd op grand van
de overweging dat de neerlegging ervan de belastingwet niet schendt;
Dat een dergelijke beslissing, waardoor het hof van beroep zijn volledige
(6) Zie noot 5.
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rechtsmacht over het litigieuze probleem van de ontvankelijkheid van de
stukken heeft uitgeoefend, bijgevolg
een eindbeslissing is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel : schending van de artikelen 377 tot 385 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992,
doordat de voorzieningen tegen de beslissingen van de directeur van 14 februari
1995 met vermelding 12019032938 en
12019130142 op 21 maart 1995 aan dedirecteur van de belastingen zijn betekend;
dat de directeur van de belastingen op 25
juli 1995 de twee desbetreffende administratieve dossiers op de griffie van het hof
van beroep heeft neergelegd; dat de eisers geen nieuwe grieven noch nieuwe stukken hebben neergelegd; dat het hof van beroep op 8 oktober 1997 aan de partijen
heeft gemeld dat de twee zaken op de zitting van 20 mei 1998 zullen worden behandeld en berecht; dat verweerder op die
zitting stukken en een inventaris van die
stukken heeft neergelegd die niet tot de administratieve dossiers behoorden; dat daartoe onder meer stukken behoorden die
"vervoerdocumenten" zijn genoemd; dat de
eisers, in hun aanvullende conclusie die op
de zitting van 20 mei 1998 is neergelegd,
het hof van beroep hebben gevraagd om die
stukken uit het debat te weren; dat het arrest, alvorens ten grande recht te doen,
"voor recht zegt" dat "er geen reden is om
enig stuk dat thans aan het hof (van beroep) is voorgelegd te weren" op grand dat
"zowel het bestuur als (de eisers) tijdens de
hele duur van het geschil gewezen hebben op het probleem betreffende het al dan
niet ontbreken van vervoerdocumenten (. .. );
dat de genoemde documenten dus niet als
nieuwe stukken kunnen worden beschouwd, aangezien het elementen betreft die qua inhoud niet verschillen van de
andere stukken van het dossier en die alleen die stukken verduidelijken, zonder dat
het debat daardoor buiten de grenzen
treedt van hetgeen in feite en in rechte bij
het hof (van beroep) aanhangig is (. .. ); dat
het hele betoog (van de eisers) dat steunt
op het begrip 'nieuwe stukken' niet kan
worden gevolgd aangezien die premisse in
deze zaak niet van toepassing is" en "de
heropening van het debat beveelt om ten
grande uitspraak te doen",
terwijl de rechtspleging, en inzonderheid het neerleggen van stukken, voor het

Nr. 617

hof van beroep waarbij een voorziening in
belastingzaken aanhangig is gemaakt, in de
artikelen 377 tot 385 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992 strikt is geregeld; artikel380 bepaalt dat "onmiddellijk na ontvangst van de betekening van het
beroep, de directeur der belastingen (. .. ) al
de stukken met betrekking tot de betwisting, ter griffie van het hof van beroep neerlegt"; de artikelen 378 en 381 van hetzelfde wetboek bepalen dat de eiser die
"nieuwe bezwaren" wil aanvoeren of "die
gebruik wil maken van nieuwe stukken, gehouden is deze neer te leggen ter griffie van
het hof (van beroep), binnen zestig dagen
na neerlegging (. .. )van de stukken, bedoeld in artikel380, door de directeur der
belastingen"; artikel 382 vervolgens bepaalt dat de directeur het recht heeft inzage te doen nemen van die stukken "gedurende dertig dagen welke volgen op de in
de artikelen 379 en 381 toegestane termijnen" en dat "hij binnen dezelfde termijn
van dertig dagen, de memories, stukken of
bescheiden welke hij als antwoord meent te
moeten voordragen, ter griffie moet afgeven"; de directeur die stukken alleen mag
neerleggen als de belastingplichtige het
recht heeft benut om bijkomende stukken neer te leggen, dat hij krachtens voornoemd artikel381 heeft; de dwingende bewoordingen van de wet uitsluiten dat
stukken buiten die gevallen en buiten de
bepaalde termijnen worden neergelegd; de
stukken die verweerder op de zitting van 20
mei 1998 heeft neergelegd, niet behoorden tot "al de stukken met betrekking tot
de betwisting" die op 25 juli 1995 ter griffie van het hof (van beroep) zijn neergelegd en die dezelfde dag ter kennis zijn gebracht van de eisers; de eisers geen "nieuwe
bezwaren" noch "nieuwe stukken" in de zin
van de artikelen 378 en 381 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen 1992
hebben neergelegd; de gewestelijk directeur van de belastingen dus op de zitting
van 20 mei 1998 geen stukken meer mocht
neerleggen die tot dan nag niet waren neergelegd; als men aanneemt dat de directeur het ter griffie neergelegd administratief dossier op elk ogenblik mag aanvullen
met stukken die daarin bij die neerlegging niet aanwezig waren, men alle betekenis ontneemt aan artikel 382 van het
wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
dat de directeur verplicht om binnen de bepaalde termijn van dertig dagen, op straffe
van verval, de memories, stukken ofbescheiden neer te leggen die hij als antwoord wil gebruiken op de nieuwe door de
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belastingplichtige neergelegde bescheiden; als de directeur die termijn van dertig dagen moet eerbiedigen om "de memories, stukken of bescheiden neer te leggen
die hij als antwoord wil gebruiken", diezelfde verplichting, a fortiori, moet gelden voor elk ander stuk, zelfs als dat niet
wordt beschouwd "als een stuk dat als antwoord moet worden overgelegd" op de
nieuwe stukken van de belastingplichtige; als artikel 382 de mogelijkheden van
de directeur van de belastingen om stukken neer te leggen beperkt door op te leggen, enerzijds, dat het moet gaan om stukken die een antwoord vormen op nieuwe
stukken die de belastingplichtige zou hebben neergelegd, en, anderzijds, dat die neerlegging van stukken binnen een vaste termijn van dertig dagen moet gebeuren, het
immers ongerijmd zou zijn dat de directeur van de belastingen krachtens artikel 380 om het even welk stuk op om het
even welk tijdstip en zelfs voor het hofvan
beroep zou mogen neerleggen; die uitlegging van de wetteksten elke betekenis ontneemt aan artikel382 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992; het hofvan
beroep, nu die wetsbepaling bestaat en
moet worden toegepast, op onwettige wijze
beslist dat "geen enkel stuk dat thans aan
het hof (van beroep) is voorgelegd diende te
worden geweerd" op grond dat de litigieuze
stukken niet konden "worden beschouwd
als nieuwe stukken, aangezien het elementen betreft die qua inhoud niet verschillen van de andere stukken van het
dossier en die aileen maar die stukken verduidelijken (. .. )"; zodat het arrest de in het
middel aangewezen wetsbepalingen schendt
en, inzonderheid, de artikelen 380, 381 en
382 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en ineer bepaald artikel 382, tweede lid, van dat wetboek :
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tot het verplicht weren van die stukken uit het debat; dat zij evenmin oplegt dat alle stukken tegelijkertijd met
het belastingdossier moeten worden
neergelegd;
Overwegende dat, anderzijds, ingevolge artikel 382, tweede lid, van hetzelfde wetboek, de directeur der belastingen binnen de dertig dagen
welke volgen op de in artikel381 van
dat wetboek aan eiser toegestane termijn om de nieuwe stukken neer te
leggen waarvan hij gebruik wil rnaken, de memories, stukken ofbescheiden welke hij als antwoord meent te
moeten voordragen, ter griffie moet afgeven;
Dat uit de bewoordingen zelfvan die
bepaling volgt dat de daarin voorgeschreven termijn aileen geldt voor het
neerleggen door de directeur van de
belastingen van memories, stukken of
bescheiden die overgelegd zijn om te
antwoorden op nieuwe stukken die eiser heeft neergelegd;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat de eisers geen gebruik hebben gemaakt van het recht dat artikel 381 hen verleent;
Overwegende dat het arrest zegt dat
de litigieuze stukken "niet (. .. ) als
nieuwe stukken kunnen worden beschouwd, aangezien het elementen betreft die qua inhoud niet verschillen
van de andere stukken van het dossier en die aileen maar die stukken (. .. )
Overwegende dat, enerzijds, arti- verduidelijken, zonder dat het debat
kel 380, eerste lid, van het Wetboek daardoor buiten de grenzen treedt van
van de Inkomstenbelastingen 1992 be- hetgeen in feite en in rechte bij het hof
paalt dat onmiddellijk na ontvangst (van beroep) aanhangig is";
van de betekening van het beroep de
Dat het arrest, door die overweging
directeur der belastingen een eenslui- waarop het middel geen kritiek oedend verklaarde uitgifte van de be- fent, zijn beslissing naar recht verstreden beslissing, alsmede al de stuk- antwoordt om de stukken, die het in
ken met betrekking tot de betwisting, artikel 380, eerste lid, bedoelde
ter griffie van het hofvan beroep neer- belastingdossier aanvullen maar die
legt;
geen nieuwe stukken zijn in de zin van
artikel 382, tweede lid, niet uit het deDat die bepaling voor het neerleg- bat
te weren;
gen van die stukken geen termijn opDat het middel niet kan worden
legt, waarvan het niet naleven tot nietigheid van de procedure zou leiden of aangenomen;
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Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van wederantwoord van de eisers, die bij ter post
aangetekende brief naar de griffie is
gezonden, maar die daar niet is neergelegd als voorgeschreven bij artikel
389, eerste lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992, verwerpt de voorziening; veroordeelt de
eisers in de kosten.
22 november 1999 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggeuer : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
T'Kint; Th. Afschrift, Brussel.

Nr. 618
3" KAMER- 22 november 1999
1o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
-ALGEMEEN- INKOMSTENBELASTINGENWETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN
(1992) - WERKING IN DE TIJD.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CAS SATIE- WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN (1992)- WERKING IN
DE TIJD.

3° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN -WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RillMTE- WERKING IN DE TIJD- INKOMSTENBELASTINGEN - WETBOEK VAN DE
INKOMSTENBELASTINGEN (1992)- VOORZIENING IN CASSATIE.

1", 2° en 3° Voorzieningen in cassatie tegen arresten gewezen op voorzieningen
voor het hof van beroep die u66r 1 maart
1999 zijn ingesteld, worden geheel geregeld door de artt. 386 tot 391 WI.B. 1992
die toepasselijk waren voor hun opheffing bij art. 34 wet 15 maart 1999 (1).
(1) Cass., 21 juni 1999, voltallige zitting, A.R.
F.99.0049 .N, nr. 381, met concl. O.M.

Nr. 618

(Art. 97, negende lid, wet 15 maart 1999
(2); art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999
(3).)
(DELBROUCK
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.99.0048.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest op 6 januari 1999, gewezen door het Hof van Beroep te Luik in
de zaak met rolnummer 1997/FI/76;
Over de tweede door verweerder tegen de voorziening opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid: de voorziening is ingediend op de griffie van het
Hof van Cassatie en niet op de griffievan het hof van beroep;
Overwegende dat luidens artikelll,
eerste lid, van de wet van 23 maart
1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, de gedingen die hangende zijn bij de hoven, de
rechtbanken en andere instanties, met
inbegrip van de rechtsmiddelen die tegen hun beslissingen kunnen worden aangewend, vervolgd en afgehandeld worden met toepassing van de
v66r 1 maart 1999 geldende regels;
Dat de wetgever met die bepaling
wilde dat alle geschillen die op de dag
van de inwerkingtreding van de wet,
namelijk 6 april 1999, nog niet definitief beslecht waren, afgehandeld
werden volgens de voordien geldende
regels; dat derhalve, wanneer een zaak
v66r die datum voor een rechtscollege wordt gebracht, de vorige procedure moet worden gevolgd, met inbegrip van hetgeen de rechtsmiddelen
betreft;
Overwegende dat artikel 97, negende lid, van de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van
fiscale geschillen bepaalt dat artikel 34
van die wet, voor zover het de artikelen 377 tot 392 van het Wetboek van
(2) B.S., 27 maart 1999, p. 9882.
(3) B.S., 27 maart 1999, p. 9894.

Nr. 619
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de Inkomstenbelastingen 1992 opheft, in werking treedt op 1 maart
1999; dat hetzelfde artikel bepaalt dat
de artikelen 377 tot 392 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
1992, zoals ze bestonden v66r hun opheffing door artikel 34 van de wet,
evenwel van toepassing blijven op de
beroepen die v66r 1 maart 1999 zijn
ingeleid;
Dat de opheffing van de artikelen
377 tot 392 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 gekoppeld kan worden aan de sedert 1
maart 1999 bestaande mogelijkheid
om bij de rechtbank van eerste aanleg beroep in te stellen tegen de beslissingen van het bestuur waarbij een
bezwaar wordt verworpen, zodat de
vroegere rechtspleging in cassatie en
de vroegere rechtspleging voor het hof
van beroep in dat opzicht geen
bestaansreden meer hebben;
Dat die bepaling niet in strijd is met
het voornoemde artikel 11 van de wet
van 23 maart 1933 maar ertoe strekt
te preciseren dat de voorzieningen in
belastingzaken die voor 1 maart 1999
bij het hof van beroep zijn ingesteld,
nog steeds worden geregeld door de artikelen 377 tot 392 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992;
dat die bepaling, gelet op de samenhang ervan met de wet van 23 maart
1999, impliceert dat de voorzieningen in cassatie tegen de beslissingen
die, zoals in casu, gewezen zijn op
voorzieningen die v66r 1 maart 1999
bij het hof van beroep zijn ingesteld,
nog steeds helemaal onder de toepassing van de oude wet vallen;
Overwegende dat artikel 388,
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat
het verzoekschrift dat vooraf aan de
verweerder werd betekend en het exploot van de betekening ter griffie van
het hof van beroep worden afgegeven; dat eiser verzuimd heeft dat op
straffe van verval voorgeschreven
vormvereiste in acht te nemen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet worden;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt eiser in de kosten.
22 november 1999 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. T'Kint,
voor de verweerder.

Nr. 619

3e KAMER- 22 november 1999
1o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- VERZOEKSCHRIFTBRIEF.

2o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - NEERLEGGING- INKOMSTENBELASTINGEN - DIRECTE
GEMEENTEBELASTINGEN- VERZOEKSCHRIFT
-BRIEF.

3o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING- DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN - VOORZIENING IN CASSATIE VERZOEKSCHRIFT- BRIEF.

1 o, 2° en 3° Art. 388, tweede lid, W.I.B.
1992, dat ingevolge art. 7, tweede lid, wet
23 dec. 1986 betreffende de invordering en
de geschillen ter zake van provinciale en
plaatselijke heffingen toepasselijk is op de
directe gemeentebelastingen, bepaalt dat
het verzoekschrift waarbij tegen het arrest van het hof van beroep voorziening in
cassatie wordt ingesteld, ter griffie van het
hofvan beroep wordt afgegeven; die wetsbepaling wordt niet nageleefd door de eiser tot cassatie die het verzoekschrift niet
ter griffie afgeeft, maar het per brief naar
die griffie verstuurt (1). (Art. 388, tweede
(1) Cass., 2 sept. 1993, A.R. F.93.0029.F, nr.
325; raadpl. Cass., 10 maart 1988, A.R. F.0854.F,
nr. 432; 12 juni 1992, A.R. F.1958.N, nr. 538; 5
sept. 1996, A.R. F.96.003.F, en 13 dec. 1996, A.R.
F.94.0037.N, nrs. 294 en 509; 22 dec. 1997, A.R.
F.97.0025.F, nr. 577; 3 dec. 1998,A.R. F.98.0004.F,
nr. 502.
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lid (2) W.I.B. [1992]; art. 7, tweede lid,
wet 23 dec. 1986.)
(GEMEENTE BERTRIX T. ETS. GEBROEDERS
DELHAIZE EN CIE-DE LEEUW N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0059.F)

Nr. 620

ding niet voldoet aan het vereiste van
voornoemd artikel 388, tweede lid;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

22 november 1999 - 3e kamer- VoorHET HOF; - Gelet op het bestre- zitter
: de h. Marchal, eerte voorzitter den arrest, op 13 januari 1999 gewe- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluizen door het Hof van Beroep te Luik; dende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. J.
Over de ambtshalve door het open- Baudoin,
Neufchateau; D. Bolle, Brussel.
baar ministerie tegen de voorziening
opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: de verzending van
het verzoekschrift tot cassatie per brief
aan de griffie van het hof van beroep
voldoet niet aan het vereiste van artikel 388, tweede lid, van het Wet- Nr. 620
hoek van de Inkomstenbelastingen
1992;
3e KAMER - 22 november 1999
Overwegende dat artikel 388,
tweede lid, van het Wetboek van de in- 1° ARBEIDSONGEVAL - RECHTSPLEGING
- ALLERLEI- ARBEIDSONGESCHIKTHEID komstenbelastingen 1992, dat, ingeGRAAD- WIJZIGING- ARBEIDSONGEVALLENvolge artikel 7, tweede lid, van de wet
VERZEKERAAR- VERPLICHTING- ZIEKTE- EN
van 23 december 1986 betreffende de
INVALIDITEITSVERZEKERING - VERZEKEinvordering en de geschillen ter zake
RINGSINSTELLING - DRAAGWIJDTE.
van provinciale en plaatselijke heffingen, toepasselijk is op de gemeente- zo ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERbelastingen, bepaalt dat het verzoekZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSschrift dat vooraf aan de verweerder
VERZEKERING -ARBEIDSONGEVAL- RECHTSwordt betekend en het exploot van de
PLEGING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID betekening ter griffie van het hof van
GRAAD
WIJZIGING
ARBEIDSberoep worden afgegeven binnen een
ONGEVALLENVERZEKERAAR- VERPLICHTING
termijn van drie maanden te rekeVERZEKERINGSINSTELLING DRAAGWIJDTE.
nen van de kennisgeving van het arrest bij een ter post aangetekende brief
door de griffie aan de in bedoeld ar- 1o en 2° Uit de omstandigheid dat de
arbeidsongevallenverzekeraar die, narest aangegeven woonplaats gedaan;
dat hij de verzekeringsinstelling, waarbij de getroffene overeenkomstig de wetOverwegende dat in casu het vergeving op de verplichte ziekte- en
zoekschrift tot cassatie per gewone
invaliditeitsverzekering is aangesloten, op
brief toegezonden is aan de griffie van
de hoogte heeft gebracht van zijn twijfel
het hof van beroep; dat die toe zen(2) Art. 338, tweede lid, v66r de opheffing ervan bij art. 34 wet 15 maart 1999 (B.S., 27 maart
1999, p. 9882). Over de overgangsbepalingen van
wet 15 maart 1999 en wet 23 maart 1999, raadpl.
art. 97, derde en negende lid, wet 15 maart 1999,
en art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999 (B.S., 27
maart 1999, p. 9894).

of het ongeval wel onder toepassing van
de Arbeidsongevallenwet valt, de gevolgen van het ongeval ten laste wil nemen
tot op een welbepaalde datum en daarbiJ betwist dat er een verband bestaat tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid van de getroffene na die datum, kan
niet worden afgeleid dat op die datum een
wijziging is opgetreden in de graad van

r

1- - -

Nr. 620

-------- ----" "_-_-J
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arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 63, § 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet (1). (Art. 63, § 2, vierde lid,
Arbeidsongevallenwet (2).)
(L.C.M. T. ROYALE BELGE N.V.)

Advocaat-generaal J.F Leclercq heeft in
substantie gezegd (vertaling) :
1. In deze zaak, die mij kies lijkt, ben ik
geneigd te denken dat het enige middel niet
kan worden aangenomen.
2. Het middellegt uw Hof de vraag voor
of er een wijziging optreedt in de graad van
arbeidsongeschiktheid die aan een getroffene door een arbeidsongeval is toegekend,
ingeval de arbeidsongevallenverzekeraar terugkomt op het voorbehoud dat hij oorspronkelijk had gemaakt en beslist de gehele arbeidsongeschiktheid ten laste te
nemen gedurende een bepaalde periode en
daarbij tevens vaststelt dat hij de arbeidsongeschiktheid na een bepaalde datum niet
ten laste neemt omdat er geen oorzakelijk verband is met het ongeval.
3. Het begrip "wijziging in de graad van
arbeidsongeschiktheid, die aan de door het
arbeidsongeval getroffene is toegekend" is
vervat in art. 63, § 2, vierde lid,
Arbeidsongevallenwet (3).
Dat artikel, zoals het van toepassing is
op de feiten, bepaalt dat zo een wijziging
optreedt in de graad van arbeidsongeschiktheid, die aan de door het arbeidsongeval getroffene is toegekend, de arbeidsongevallenverzekeraar de verzekeringsinstelling
waarbij de getroffenne is aangesloten overeenkomstig de wetgeving betreffende de
verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, verwittigt binnen drie dagen die
volgen op de dag waarop de wijziging van
de ongeschiktheidsgraad zich voordoet.
4. Ik ben van mening dat er in casu, zoals ik heb gezegd, geen wijziging in de
ongeschiktheidsgraad is opgetreden, in de
zin van art. 63, § 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet.
(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie concl. O.M.
(3) Art. 63, § 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet, v66r de wijziging ervan bij K.B. nr. 530 van
31 maart 1987, dat op 1 jan. 1998 in werking is
getreden. De oplossing die in concl.-O.M. wordt
voorgesteld, blijft evenwel gelden, zelfs na de inwerkingtreding van voornoemd K.B. nr. 530.
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Die bepaling beoogt weliswaar niet aileen de bescherming van rechten van de getroffene van een ongeval, maar wil tevens
een nauwe samenwerking tussen de
arbeidsongevallenverzekeraar en de ziekenfondsverzekeringsinstelling tot stand
brengen, zodat de ziekenfondsverzekeringsinstelling, in geval van wijziging van
de graad van arbeidsongeschiktheid die aan
de door het ongeval getroffene is toegekend, gewaarschuwd moet worden teneinde te onderzoeken of die getroffene arbeidsongeschikt is in de zin van de
wetgeving op de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Zodra evenwel de arbeidsongevallenverzekeraar de verzekeringsinstelling gemeld heeft dat er twijfel bestaat inzake de
toepassing van de Arbeidsongevallenwet op
het ongeval, en er dus oorspronkelijk geen
enkele ongeschiktheidsgraad aan de getroffene is toegekend, wat bevestigd wordt
door het feit dat de getroffene voordien van
de arbeidsongevallenverzekeraar geen enkele vergoeding heeft ontvangen, komt het
mij voor niet aileen dat er geen sprake kan
zijn van een wijziging die optreedt in de
ongeschiktheidsgraad die aan de getroffene is toegekend, maar bovendien dat de
verzekeringsinstelling alle nuttige maatregelen kan nemen om het toezicht en het
medisch beheer van het dossier te regelen teneinde na te gaan of de getroffene al
dan niet voldoet en al dan niet blijft voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de wetgeving op de ziekte- en
invaliditeitsverzekering.
Ik denk niet dat de oplossing die ik aan
uw Hofvoorstel, kan leiden tot misbruik
vanwege de arbeidsongevallenverzekeraar
die dan systematisch, om elke sanctie wegens niet tijdige aangifte te ontlopen, bij de
aanvang van iedere procedure zijn voorbehoud zou melden om naderhand, bij de
consolidatie, af te zien van dat voorbehoud.
Art. 63, § 2, vierde lid, kan immers niet
losgekoppeld worden van de grote hoeveelheid bepalingen van hoofdstuk V van de
Arbeidsongevallenwet betreffende het toezicht en de strafbepalingen, meer bepaald
de artt. 88bis, 91 en 9lter, 3° (4).
Art. 88bis bepaalt dat in geval van betwisting in verband met de regeling van
(4) Artt. 88bis, 91 en 91ter, 3°, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging ervan bij K.B. nr.
39 van 31 maart 1982 en, wat art. 9lter, 3°, betreft, eveneens na de wijziging ervan bij de wet
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een arbeidsongeval tussen de arbeidsongevallenverzekeraar en de bij art. 87 bedoelde ambtenaren en beambten, laatstgenoemden bij een ter post aangetekende
brief de arbeidsongevallenverzekeraar op de
hoogte brengen van hun gemotiveerd standpunt en dat genoemd standpunt door de
arbeidsongevallenverzekeraar ter gri:ffie van
de bevoegde rechtsmacht wordt neergelegd op het ogenblik dat het ongeval er voor
definitieve regeling aanhangig wordt gemaakt. Er is dus toezicht op het optreden
van de arbeidsongevallenverzekeraar.
Krachtens art. 91, onverminderd de andere maatregelen door of krachtens de wet
voorgeschreven, kan de minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft,
indien de arbeidsongevallenverzekeraar
geen gevolg geeft aan de aanmaningen die
hem krachtens de Arbeidsongevallenwet of
haar uitvoeringsmaatregelen worden gegeven door de in art. 87 genoemde ambtenaren en beambten, op initiatief van deze
laatsten en na het advies van het Beheerscomite van het Fonds voor Arbeidsongevallen, de arbeidsongevallenverzekeraar gehoord zijnde, met een maand aanzegging
die aanmaningen in het Belgische Staatsblad bekend te maken. Ook hier is er dus
toezicht op het optreden van de arbeidsongevallenverzekeraar.
Ten slotte voorziet art. 9lter, 3°, in straffen voor de beheerders, commissarissen, directeurs, zaakvoerders of lasthebbers van
arbeidsongevalllenverzekeringsondernemingen die niet hebben voldaan aan de hun
door of krachtens de Arbeidsongevallenwet opgelegde verpltchtingen.
5. Ik resumeer.
Uit de omstandigheid dat de arbeidsongevallenverzekeraar die terugkomt op het
voorbehoud dat hij oorspronkelijk had gemaakt en beslist gedurende een bepaalde
periode de gehele arbeidsongeschiktheid ten
laste te nemen, waarbij hij echter tevens
betwist dat er een verband bestaat tussen het ongeval en de ongeschiktheid van
de getro:ffene na die periode, kan niet worden afgeleid dat bij het einde van die periode een wijziging is opgetreden in de
graad van ongeschiktheid van de getroffene, in de zin van art. 63, § 2, vierde lid,
Arbeidsongevallenwet.
6. Eiser, een ziekenfonds, moet in de kosten worden veroordeeld. Art. 68 Arbeidsvan 1 aug. 1985. De oplossing die in concl. O.M.
wordt voorgesteld, blijft evenwel gelden, zelfs na
de wijziging van de artt. 88bis, 91 en 9lter bij wet
29 april 1996.
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ongevallenwet, krachtens hetwelk de kosten van alle op die wet gegronde
vorderingeninderegeltenlastevandearbeidsongevallenverzekeraar vallen, is immers in
casu niet toepasselijk (5).
Conclusie : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0045.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 oktober 1997 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van artikel 63, inzonderheid § 2, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
zoals het van toepassing was v66r de wijziging ervan bij koninklijk besluit nr. 530
van 31 maart 1987,
doordat het arrest vaststelt: "aan (verweerster) is op 23 september 1987 gemeld
dat de heer Georges Derouaux, die bij (eiser) was aangesloten, op 14 september 1987
door een arbeidsongeval was getroffen terwijl hij in dienst was van de b.v.b.a. Baguette; reeds vanaf 25 september 1987,
heeft (verweerster) (eiser) evenals de getro:ffene ervan op de hoogte gebracht dat er
bezwaren werden gemaakt over de aanvaarding van het litigieuze ongeval; na een
administratief onderzoek en een geneeskundige controle bracht (verweerster) per
brief van 29 oktober 1987 zowel de getroffene als (eiser) ervan op de hoogte dat de
gevolgde behandeling alsook de volledige
arbeidsongeschiktheid vanaf 14 september 1987 ten laste werden genomen tot 30
september 1987, (en dat) de ongeschiktheid die nadien nog was blijven bestaan,
namelijk tot einde oktober 1987, dus niet
meer door de arbeidsongevallenverzekeraar
ten laste werd genomen, aangezien er geen
oorzakelijk verband was met het ongeval"; dat het arrest vervolgens de beslissing van de bodemrechters wijzigt en afwijzend beschikt op eisers vordering die
ertoe strekt verweerster, op grond van artikel 63, § 2, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, te veroordelen tot terugbetaling van 28.625 frank,
zijnde de vergoeding die de getro:ffene, heer
Derouaux, van 1 oktober 1987 tot 29 oktober 1987 heeft ontvangen, zulks op devolgende gronden: "overeenkomstig artikel63,
(5) Cass. 6 april 1987, A.R. 7863, nr. 468;
14 juni 1999, A.R. S.98.013l.N, nr. 355.
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§ 2, eerste lid, van de wet van 10 april1971
dient de arbeidsongevallenverzekeraar binnen de maand die volgt op de ontvangst
van de ongevalsaangifte de verzekeringsinstelling waarbij de getroffene is aangesloten, te melden dat hij weigert of eraan
twijfelt het ongeval ten laste te nemen; enkel in geval van overmacht kan hij aan die
wettelijke verplichting ontkomen; als de
arbeidsongevallenverzekeraar tijdig bezwaar maakt, dient het ziekenfonds het toezicht en het medisch beheer van het dossier te regelen teneinde na te gaan of de
getroffene al dan niet voldoet aan de voorwaarden die vermeld staan in de wet van
9 augustus 1963 (thans gecoordineerde wet
van 14 juli 1994); (eiser) heeft, nadat hij bezwaar had gemaakt, het ongeval ten laste
genomen van 14 september tot 30 september; (... ) door de bij artikel63, § 2, eerste lid,
bepaalde vormvereisten in acht te nemen,
was (verweerster) haar verplichtingen nagekomen; voordien was er immers geen enkele ongeschiktheidsgraad aan de getroffene toegekend; derhalve kon niet worden
overwogen een niet bestaande graad te wijzigen",

terwijl artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, zoals het
van toepassing was v66r de wijziging ervan bij koninklijk besluit nr. 530 van
31 maart 1987, luidt als volgt: "§ 1. Deverzekeraar die weigert het ongeval ten laste
te nemen of die oordeelt dat er twijfel bestaat inzake de toepassing van de wet op
het ongeval, verwittigt binnen de twee weken die volgen op de ontvangst van de verklaring het Fonds voor arbeidsongevallen
( ... ). § 2. In het geval bedoeld bij § 1 of zo
de verzekeraar weigert het ongeval als een
arbeidsongeval te erkennen verwittigt hij
binnen dezelfde tijd de verzekeringsinstelling, waarbij de getroffene is aangesloten ofwaar hij ingeschreven is overeenkomstig de wetgeving betreffende de
verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit (. .. ). Zo een wijziging optreedt in
de graad van arbeidsongeschiktheid, die
aan de door het arbeidsongeval getroffene is toegekend, verwittigt de verzekeraar eveneens de verzekeringsinstelling
binnen de zeven (lees: drie) dagen die volgen op de dag waarop de wijziging van de
ongeschiktheidsgraad zich voordoet"; de in
§ 2, laatste lid, van die bepaling bedoelde
verplichting om een verklaring in te dienen, geldt zodra een wijziging optreedt in
de graad van ongeschiktheid die aan de
door het arbeidsongeval getroffene is toegekend; die verplichting niet vervalt door
het feit dat de arbeidsongevallenverzeke-

1471

raar voordien, overeenkomstig het eerste
lid, gemeld had dat hij het ongeval weigerde ten laste te nemen of dat er twijfel
bestond inzake de toepassing van de
Arbeidsongevallenwet; er een wijziging optreedt in de graad van arbeidsongeschiktheid die aan een getroffene door een arbeidsongeval is toegekend, ingeval de
arbeidsongevallenverzekeraar terugkomt op
het voorbehoud dat hij oorspronkelijk had
gemaakt en beslist de gehele arbeidsongeschiktheid ten laste te nemen gedurende
een bepaalde periode, waarbij hij echter tevens vaststelt dat hij de arbeidsongeschiktheid na een bepaalde datum niet ten laste
neemt omdat er geen oorzakelijk verband
is met het ongeval; de door de arbeidsongevallenverzekeraar ten laste genomen
ongeschiktheidsgraad, die voor de eerste periode op honderd pet. was vastgesteld, naderhand immers tot nul wordt herleid; de
arbeidsongevallenverzekeraar in dat geval dus het ziekenfonds, binnen de termijn waarin artikel 63, § 2, vierde lid, voorziet, op de hoogte moet brengen van de
wijziging van de ongeschiktheidsgraad; de
arbeidsongevallenverzekeraar die nalaat die
verklaring binnen de wettelijke termijn te
doen, gestraft wordt overeenkomstig artikel 63, § 2, derde lid; het arrest bijgevolg,
na te hebben vastgesteld dat verweerster
per brief van 29 oktober 1987 zowel de getroffene als eiser heeft gemeld, enerzijds,
"dat de gevolgde behandeling alsook devolledige arbeidsongeschiktheid vanaf 14 september 1987 ten laste werden genomen tot
30 september 1987" en, anderzijds, dat "de
ongeschiktheid die nadien nog was blijven bestaan, namelijk tot einde oktober 1987, niet (. .. ) door de arbeidsongevallenverzekeraar ten laste werd
genomen", niet wettig heeft kunnen beslissen dat verweerster "haar verplichtingen
nagekomen was; uit die vaststellingen immers blijkt dat verweerster eiser pas na
verloop van 29 dagen op de hoogte heeft gebracht van de wijziging die sinds 1 oktober was opgetreden in de door haar aanvaarde ongeschiktheidsgraad; die vaststelling impliceert dat verweerster de bij
artikel 63, § 2, vierde lid, bepaalde termijn van zeven (lees : drie) dagen niet in
acht heeft genomen en dus overeenkomstig artikel 63, § 2, derde lid, moest worden gestraft; het arrest, dat weigert verweerster die straf op te leggen, derhalve die
wetsbepaling schendt;
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Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerster die, nadat zij eiser, overeenkomstig artikel63, § 2, eerste lid, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, zoals het toentertijd van toepassing was, op de hoogte heeft gebracht
van haar twijfel ofhet ongeval dat zijn
aangeslotene op 14 september 1987 is
overkomen, wel onder de toepassing
van die wet viel, "per brief van 29 oktober 1987 zowel de getroffene als (eiser) ervan op de hoogte heeft gebracht
dat de gevolgde behandeling alsook de
volledige arbeidsongeschiktheid vanaf
14 september 1987 ten laste werden
genomen tot 30 september 1987" en
dat "de ongeschiktheid die nadien nog
was blijven bestaan, namelijk tot
einde oktober 1987, dus niet door (verweerster) ten laste werd genomen,
aangezien er geen oorzakelijk verband was met het ongeval";
Overwegende dat uit de omstandigheid dat de arbeidsongevallenverzekeraar die, nadat hij de verzekeringsinstelling waarbij de getroffene overeenkomstig de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering is aangesloten, op de hoogte
heeft gebracht van zijn twijfel of het
ongeval wel onder de toepassing vah
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 valt, de gevolgen van het ongeval ten laste wil nemen tot een welbepaalde datum en daarbij betwist dat
er een verband bestaat tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid van
de getroffene na die datum, niet kan
worden afgeleid dat op die datum een
wijziging is opgetreden in de aan
de getroffene toegekende ongeschiktheidsgraad in de zin van artikel 63, § 2, vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 november 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter -

Nr. 621

Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont.
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WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING
LANGDURIGE WERKLOOSHEID WERKLOOSHEIDSDUUR- IN AANMERKING TE
NEMEN PERIODE - BEGRIP.

Door de beslissing van de nationale administratieve commissie die het beroep van
een werkloze gegrond verklaart, wordt de
werkloosheidsduur op grand waarvan een
verwittiging kan worden gegeven, niet onder broken; de langdurige werkloosheid
die de nieuwe verwittiging verantwoordt
waarvan kennis wordt gegeven na het
verstrijken van de reglementair bepaalde
termijn van twee jaar; om vat derhalve de
werkloosheidsduur die de eerste verwittiging wettigde (1). (Artt. 81 (2) en 82, §
2 (3), K.B. 25 nov. 1991; artt. 56, § 1, en
57 M.B. 26 nov. 1991 (4).)
(R.VA. T. LAMBRECHTS)

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0140.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Luik;
(1) Zie Cass., 10 feb. 1997, A.R. S.96.0100.N,
nr. 75; 17 mei 1999, A.R. 8.97 .0063.F, nr. 285.
(2) Art. 81 na de wijziging ervan bij K.B. 21
dec. 1992.)
(3) Art. 82; § 2, na de wijziging ervan bij K.B.
14 sept. 1992.
(4) M.B. 26 nov. 1991 na de wijziging ervan bij
M.B. 23 juni 1992.
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Over het middel : schending van de artikelen 81, eerste en laatste lid, 82, § 2, eerste en laatste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering (artikel 81,
eerste lid, na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 21 december 1992; artikel 82, § 2, eerste lid, na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 14
september 1992, en het laatste lid van voornoemd artikel, na de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 22 juni 1992), alsook
van de artikelen 56,§ 1, inzonderheid eerste en tweede lid, en 57 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de
werkloosheidsreglementering (artikel 56,
§ 1, na de wijziging ervan bij het ministerieel besluit van 23 juni 1992);
doordat de nationale administratieve
commissie, bij beslissing van 15 oktober
1992, het beroep van verweerster tegen de
verwittiging dat de duur van haar werkloosheid het dubbele van de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur overschreed,
gegrond heeft verklaard, en de directeur
van het werkloosheidsbureau, na een
nieuwe verwitting, verweersters recht op
uitkeringen bij een beslissing van 6 april
1995 geschorst heeft wegens langdurige
werkloosheid; dat het bestreden arrest, met
bevestiging van het beroepen vonnis, de beslissing van 6 april 1995 vernietigt, op
grond dat artikel 82, § 2, laatste lid, van
het koninklijk besluit van 25 november
1992 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de artikelen 80
tot 85 van het koninklijk besluit slechts van
toepassing zijn ten vroegste twee jaar na de
dag waarop de commissie het beroep gegrond heeft verklaard; dat vanaf de beslissing van die commissie moet worden nagegaan of de werkloosheidsduur abnormaal
lang was; dat, volgens artikel 57 van het
ministerieel besluit van 26 november 1991,
verweerster, gelet op haar leeftijd, meer dan
118 maanden werkloos had moeten zijn
(voordat het dubbele van de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur overschreden werd); dat de duur van haar werkloosheid 26 maanden bedroeg,
terwijl het bepaalde in artikel 82, § 2,
laatste lid, van het koninklijk besluit van
25 november 1991, dat de artikelen 80 en
volgende van dat koninklijk besluit slechts
opnieuw van toepassing zijn ten vroegste
twee jaar na de dag waarop de nationale
administratieve commissie het beroep van
de werkloze gegrond heeft verklaard, dat
gericht is tegen de verwitting dat de duur
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van zijn werkloosheid het dubbele van de
gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur overschreed, aileen tot gevolg heeft
dat de administratieve procedure, strekkende tot schorsing van het recht op uitkeringen wegens langdurige werkloosheid, pas na het verstrijken van de
aangegeven termijn opnieuw kan worden
ingesteld; uit die bepaling niet kan worden afgeleid dat er aileen rekening kan
worden gehouden met de periode die verstreken is sinds de beslissing van de nationale administratieve commissie, om te
bepalen of de duur van de werkloosheid het
dubbele van de gemiddelde gewestelijke
werkloosheidsduur, bepaald in artikel 57
van het ministerieel besluit van 26 november 1991, overschrijdt; artikel 56 van dat
ministerieel besluit, dat tevens tot tenuitvoerlegging van artikel 81 van het koninklijk besluit is genomen, en dat de werkloosheidsduur in maanden vaststelt op grond
van het aantal, aan een voiledig werkloze toegekende uitkeringen, geen enkele
bepaling bevat op grond waarvan de
werkloosheidsduur kan worden berekend
zonder de uitkeringen in aanmerking te nemen die v66r de beslissing van de nationale administratieve commissie zijn gedaan; het bestreden arrest, bijgevolg, nu het
beslist dat aileen de periode na de beslissing van de nationale administratieve commissie in aanmerking komt om te bepalen ofverweerster abnormaallang werkloos
is geweest, de in het middel aangegeven
wettelijke bepalingen, meer bepaald de artikelen 82, § 2, laatste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en 56
van het ministerieel besluit van 26 november 1991 schendt :

Overwegende dat artikel 82, § 2,
eerste lid, van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, zoals
het te dezen van toepassing is, bepaalt dat de werkloze de verwittiging
tot schorsing van zijn recht op werkloosheidsuitkeringen voor de nationale administratieve commissie kan
betwisten, door zich te beroepen op, ofwei, uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen die hij aantoont verricht te hebben om werk te vinden
gedurende de gehele periode van zijn
werkloosheid, ofwel, zijn zeer beperkte
arbeidsgeschiktheid, ofwel zijn gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, gekenmerkt door een lichamelijke of
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mentale geschiktheid lager dan de
gewoonlijke eisen van zijn beroep;
Dat de redenen op grand waarvan
de werkloze de verwittiging voor de
nationale administratieve commissie
kan betwisten, afhankelijk zijn van
zijn eigen gedrag of van zijn arbeidsgeschiktheid; dat zij geen verband houden met de in artikel 82, § 1, bepaalde
voorwaarden, inzonderheid die welke
betrekking
hebben
op
de
werkloosheidsduur, en die tot staving van het administratiefberoep van
de werkloze bij de directeur worden
aangevoerd;
Overwegende dat uit artikel 82, § 2,
laatste lid, van voornoemd koninklijk besluit van 25 november 1991
volgt dat, indien de nationale administratieve commissie het beroep van
de werkloze tegen de verwittiging gegrond verklaart, de artikelen 80 tot 85
van dat besluit, die bepalen welke procedure gevolgd moet worden in geval
van langdurige werkloosheid, en die,
in dergelijk geval, de schorsing van het
recht op uitkeringen voorschrijven, opnieuw van toepassing zijn na een termijn van twee jaar, die ingaat op de
dag waarop het beroep gegrond is verklaard of op de vervaldag van de overschrijding, als die vervaldag valt na de
dag waarop het beroep gegrond is verklaard;
Dat uit die bepaling volgt dat de
vervaldag van de overschrijding die,
volgens artikel 81 van het koninklijk
besluit, de langdurige werkloosheid bepaalt, na de beslissing van de nationale administratieve commissie kan
vallen;
Overwegende dat uit het verband
tussen die bepalingen blijkt dat de beslissing van de nationale administratieve commissie, die het beroep van de
werkloze gegrond verklaart, de
werkloosheidsduur niet onderbreekt op
grand waarvan de verwittiging kan
worden gegeven; dat, derhalve, de
langdurige werkloosheid die de nieuwe
verwitting verantwoordt, waarvan
kennis wordt gegeven na het verstrijken van de in artikel 82, § 2, laatste

lid, bedoelde termijn van twee jaar, de
werkloosheidsduur omvat die de eerste verwittiging wettigde;
Overwegende dat het arrest beslist
dat vanaf de beslissing van de nationale administratieve commissie, die
het beroep gegrond verklaart, moet
worden nagegaan of de werkloosheidsduur abnormaallang is geweest; dat
het arrest, op die grand, alleen rekening houdt met de periode van werkloosheid na de voormelde beslissing;
dat het, aldus, de in het middel aangegeven 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 Bergen.
22 november 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerte voorzitter Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Aduocaat: mr. Simont.
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1° WERKLOOSHEID -

ALLERLEI- ONDERWIJS - PERSONEELSLID - BEROEPSLOOPBAAN- LOOPBAANONDERBREKINGONDERBREKINGSUITKERING RECHT VOORWAARDEN- WOONPLAATS.

2° WOONPLAATS- BEGRIP- WERKLOOSHEID - ONDERWIJS - PERSONEELSLID BEROEPSLOOPBAAN
LOOPBAANONDERBREKING ONDERBREKINGSUITKERING- RECHT- VOORWAARDEN.

3° ONDERWIJS -

PERSONEELSLID BEROEPSLOOPBAAN
LOOPBAANONDERBREKING WERKLOOSHEID -
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ONDERBREKINGSUITKERING
RECHT VOORWAARDEN- WOONPLAATS.

4 ° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS)- LOOPBAANONDERBREKINGONDERBREKINGSUITKERING- GESCHIL- INSTELLING- GERECHTIGDE.

1 o, 2° en 3° Het personeelslid van het onderwijs of van een psycho-medisch-soczaal
centrum, dat een loopbaanonderbrekingsuitkering geniet, mag zich naar het buitenland begeven op voorwaarde dat hij
zijn woonplaats in Belgie behoudt, d.w.z.
dat hij daar zijn hoofdverblijfplaats behoudt. (Art. 10, eerste lid, K.B. 12 aug.
1991; artt. 102 en 103. B.W.)
4 o De regel dat de instelling terzake van
vorderingen ingesteld door of tegen gerechtigden in de kosten wordt verwezen, geldt niet voor de geschillen over
loopbaanonderbrekingsuitkeringen (1).
(Artt. 582, 5°, en 1017, tweede lid,
Ger.W.)
(R.VA. T. VRYMAN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0052.F )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1998 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 102, 103 van het Burgerlijk Wethoek, 1, 10, inzonderheid eerste lid, van het
koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het
onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, en 149 van de Grondwet,
(1) Art. 1017, tweede lid, Ger.W. doelt uitdrukkelijk op art. 582, 1o en 2°, van dat wetboek en
niet op art. 582, 5', dat betrekking heeft op geschillen betreffende afdeling 5 van hoofdstuk IV
van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen, d.w.z. de geschillen over loopbaanonderbrekingsuitkeringen. In dat verband
moet erop gewezen worden dat de aanhefvan het
K.B. 12 aug. 1991 betreffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medischsociale centra, uitdrukkelijk verwijst naar art. 99
wet 22 jan. 1985, welke bepaling voorkomt in afdeling 5 van hoofdstuk IV van die wet.
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doordat de directeur van het werkloosheidsbureau verweerster op 1 februari 1994 kennis heeft gegeven van zijn beslissing om haar, met ingang van
1 september 1991, uit te sluiten uit het
voordeel van de loopbaanonderbrekingsuitkeringen en de haar sinds die datum onterecht toegekende uitkeringen terug te
vorderen, aangezien zij sinds 25 augustus 1986 niet meer in Belgie woonde, en,
met bevestiging van het beroepen vonnis,
de beslissing van de directeur vernietigt;
dat het arrest, om aldus te beslissen, erop
wijst dat verweerster, personeelslid van het
onderwijs, na een periode van verlof zonder wedde en "naar eigen zeggen, onzeker van de beroepsvooruitzichten van haar
echtgenoot, die zij naar Frankrijk was gevolgd", het voordeel van de bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 (lees :
1991) bedoelde loopbaanonderbrekingsuitkeringen had aangevraagd en verkregen;
dat zij, naar aanleiding van die aanvraag,
als adres in Belgie dat van haar vader te
Chenee opgegeven had, waar zij een kamer had en waar zij regelmatig zou verblijven wegens zijn gezondheidstoestand;
dat zij aldus meent gehandeld te hebben
overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991, krachtens hetwelk de gerechtigden van die uitkeringen zich naar het buitenland mogen
begeven, op voorwaarde dat zij hun woonplaats in Belgie behouden; dat het arrest,
zonder de ambtshalve schrapping van haar
woonplaats te Chenee te ontkennen, zijn
beslissing grondt op de overweging dat eiser, in een omzendbrief, aldus heeft bepaald wat onder woonplaats in de zin van
artikel 10 van het koninklijk besluit van
12 augustus 1991 moet worden verstaan :
"... Het verblijfin het buitenland is dus toegestaan, aangezien het behoud van het
recht op uitkeringen afhankelijk is van de
woonplaats van de begunstigde en niet van
zijn werkelijke verblijfplaats. De woonplaats wordt bewezen door inschrijving in
het bevolkingsregister van het gemeentebestuur. Zolang die inschrijving behouden blijft, wordt de betrokkene geacht in
Belgie te wonen, zelfs als - zoals te dezen het geval is - de inschrijving van
woonplaats ambtshalve is geschrapt. Als,
ten slotte, de persoon die zijn loopbaan onderbreekt zijn echtgenoot volgt die voor rekening van zijn werkgever tijdelijk in het
buitenland gaat werken, kunnen de uitkeringen toegekend worden, voor zover uit de
beschikbare inlichtingen duidelijk blijkt dat
er geen sprake van kan zijn om langer in
het buitenland te verblijven dan het werk
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hem ertoe dwingt ( ... )"; dat het arbeidshof, in een voorgaand arrest alvorens recht
te doen, met betrekking tot een kwestie die
de openbare orde raakt, ambtshalve de
vraag heeft gesteld ofverweerster, gelet op
sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toe~enning van onderbrekingsuitkeringen, met
mgang van 1 september 1991 recht had op
die uitkeringen, en de heropening van het
debat heeft bevolen om de partijen de mogelijkheid te geven zich over die vraag uit
te laten; dat eiser terecht opmerkt dat verweerster op 1 september 1991 een vastbenoemd lid van het onderwijs was, zodat zij onder de toepassing viel van het
koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het
onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra; dat voornoemd besluit niet bepaalt dat
het personeelslid slechts recht heeft op de
onderbrekingsuitkeringen, als zij bewijst
net v66r de aanvang van de onderbreking
twaalf maanden gewerkt te hebben; dat
verweerster bijgevolg wel degelijk recht had
op onderbrekingsuitkeringen met ingang
van 1 september 1991; "dat, gelet op de omschrijving van het begrip woonplaats (cf. supra), het voorgelegde vonnis in al zijn beschikkingen moet worden bevestigd",

terwijl, eerste onderdeel, voornoemd artikel 10 van het koninklijk besluit van
12 augustus 1991luidt als volgt : "de personeelsleden gerechtigd op onderbrekingsuitkeringen mogen zich naar het buitenland begeven op voorwaarde dat zij hun
woonplaats in Belgie behouden"; die bepaling noodzakelijk verwijst naar het begrip woonplaats, zoals het is omschreven in
artikel 102 van het Burgerlijk Wetboek; de
woonplaats dus alleen de plaats kan zijn
waar iemand zijn hoofdverblijf heeft; die
plaats, zoals aldus uit artikel 103 van dat
wetboek blijkt, deze is waar de persoon niet
alleen werkelijk woont, maar ook het voornemen heeft om aldaar zijn hoofdverblijf te
vestigen, d.w.z., waar hij, onder. meer, wenst
zijn zaken te beheren, zijn vermogen te vestigen en zijn familiebanden te onderhouden; de vermeldingen in het bevolkingsregister op zich niet bewijzen waar de
woonplaats werkelijk gevestigd is; het arrest bijgevolg niet naar recht is verantwoord, aangezien het de beslissing van de
directeur van het werkloosheidsbureau tenietdoet zonder nate gaan waar de hoofdverblijfplaats van verweerster sinds 25 augustus 1986 gevestigd is, maar beslist dat
de woonplaats, in de zin van artikel10 van
het koninklijk besluit van 12 augus-
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tus 1991, geen verband houdt met de werkelijke verblijfplaats en bewezen wordt door
de inschrijving in het bevolkingsregister
van het gemeentebestuur (schending van
alle, in de aanhef van het middel aangegeven wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel149 van de Grondwet);

tweede onderdeel, eiser in zijn akte van
beroep en voor het arbeidshof aangevoerd
heeft dat verweerster sinds 1986 in Frankrijk woonde en wel degelijk het voornemen had om er haar hoofdverblijfplaats te
vestigen, aangezien zij, zoals zij in een aan
eiser gerichte brief van 6 januari 1994 ver
klaard had, het haar, gelet op de onzekere professionele toekomst van haar echtgenoot, belangrijk scheen om haar werk in
Belgie zo nodig te kunnen hervatten· dat
het arrest niet antwoordt op dat middel- dat
het bijgevolg niet regelmatig met r~de
nen is omkleed (schending van artikel149
van de Grondwet) :
·

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, luidens artikel 10
van het koninklijk besluit van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen
aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale
c~ntra, de personeelsleden gerechtigd op onderbrekingsuitkeringen zich
naar het buitenland mogen begeven,
op voorwaarde dat zij hun woonplaats
in Belgie behouden;
Dat de woonplaats, volgens artikel
102 van het Burgerlijk Wetboek de
plaats is waar men zijn hoofdverblijf
he eft;
Overwegende dat het arrest beslist
dat "de woonplaats wordt bewezen
door de inschrijving in het bevolkingsregister van het gemeentebestuur. Zolang die inschrijving behouden blijft,
wordt de betrokkene geacht in Belgie
te wonen, zelfs als - zoals te dezen
het geval is - de inschrijving van
woonplaats ambtshalve is geschrapt;
Dat het arrest, op grond van die
overwegingen, de beslissing niet naar
rec~t verantwoordt om de beslissing
temet te doen, waarbij eiser verweerster het recht op loopbaanonderbrekingsuitkeringen met ingang va:n
1 september 1991 ontzegt;
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Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
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over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
22 november 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Simont.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 8 van JAARGANG 1999

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

A
Aanranding van eerbaarheid en verkrachting
Verkrachting - Constitutieve bestanddelen
- Geestelijk gebrek van het slachtoffer Toepassing.
1365

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak- Begrip. Beoordeling door de rechter- Verkeersongeval- Samenlopende fouten van twee bestuurders- Oorzakelijk verband
1461
- Begrip.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Ouders - Vermoeden van
aansprakelijkheid - Draagwijdte - Fout in
de opvoeding of in het toezicht - Oorzakelijk
verband met de schade.
1305

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Meesters. Aangestelden
- Verhouding van ondergeschiktheid Begrip.
1446

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bijzondere aansprakelijkheid- Burenhinder
- Verplichting tot vergoeding - Voorwaarden- Natuurlijke waterafloop- Evenwicht
tussen hager en lager gelegen erven.
1454

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Bijzondere aansprakelijkheid - Allerlei Handelsagent- Civielrechtelijke aansprakelijkheid- Voorwaarden.
1297

Mstamming
Biologische afstamming - Vaststelling N ationaalrechtelijke regels - Belang van het
kind - Verdrag inzake de rechten van het
kind- Verdragsregels- Uitwerking- Draagwijdte - Gevolg.
1378

Mstamming
Erkenning van vaderschap - Biologische afstamming- Bewijs- Belang van het kindOpportuniteitscontrole- Nationaal rechtVerdrag inzake de rechten van het kind Verdragsregels- Uitwerking- Draagwijdte
- Gevolg.
1378

Mstamming
Biologische afstamming- V aststelling- N ationaalrechtelijke regels - Belang van het
kind- Verdragsregels- Uitwerking- Draagwijdte - Gevolg.
1386

Mstamming
Erkenning van vaderschap - Biologische afstamming - Betwisting door belanghebbende derde - N ationaalrechtelijke regels Belang van het kind - Verdrag inzake de
rechten van het kind - Verdragsregel Uitwerking - Draagwijdte - Gevolg. 1386

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan,
bewijs)- Begrip - Normaal traject - Onderbreking - Ongeval tijdens de onderbreking.
1394

Arbeidsongeval
Verzekering- Fonds voor Arbeidsongevallen
- Dodelijk ongeval - Bloedverwanten in
opgaande lijn- Arbeidsongevallenverzekeraar
- Rente - Kapitaal - Rentekapitaal Interest - Voorwaarden
Getroffene Overlijden - Leeftijd.
1397

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Kosten - Arbeidsongevallenverzekeraar- Fonds voor Arbeidsongevallen - Geschil - Rentekapitaal - Interest.
1397

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Allerlei - Arbeidsongeschiktheid- Graad- Wijziging- Arbeidsongevallenverzekeraar- Verplichting- Ziekteen invaliditeitsverzekering- Verzekeringsinstelling- Draagwijdte.
1468

Arbeidsovereenkomst
Algemeen - Handelsvertegenwoordiger
Beding van niet-concurrentie - Overeenkomst- Vergoeding- Hoger dan wettelijk
toelaatbaar bedrag - Gevolg.
1334
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c

Arbeidsovereenkomst
Einde - Ontslag om dringende reden Begrip- Werknemer- Zwaarwichtig feitErnstige tegemoetkoming - Professionele
samenwerking - Tijdelijke voortzetting Werkgever- Voorstel- Werknemer- Weigering- Nieuw verhoor- Resultaat- Werkgever - Invloed - Dringende reden.
1397

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Cassatieberoep van de procureur-generaal bij
het hofvan beroep- Verwerping- Ambtshalve regeling van rechtsgebied.
1309

Cassatie

Arbeidsvoorziening
Allerlei- Werkloosheid- Door de overheid
tewerkgestelde werkloze - Arbeidsongeval
- Arbeidsongevallenwet- Toepassing. 1430

Arbitragehof
Prejudicieel geschil- Vreemdelingen- Maatregel tot verwijdering- VrijheidsberovingHofvan Cassatie- Verplichting- Grenzen.
1312

B
Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bedrieglijke bankbreuk - Artikel 579 W.Kh.
- Ambtshalve beslissing over de terugkeer
tot de failliete boedel- Voorwerp.
1404

Bevoegdheid en aanleg
Tuchtzaken - Gerechtsdeurwaarder - Arrondissementskamer - Vordering tot wraking- Beoordeling door raad van beroep voor
gerechtsdeurwaarders.
1390

Bewijs
Strafzaken- Getuigen- Gebrek in de rechtspleging- Vernietigd onderzoek- Recht van
verdediging - Beklaagde - Gebruik van de
getuigenis - Gevolg.
1369

Bewijs
Strafzaken - Vermoedens - Weerlegbaar
vermoeden- Wet tot wijziging van de regels
inzake bewijsvoering in strafzaken- Wegverkeerswet, artikel 67bis -Werking in de tijd
- Recht van verdediging - Aantasting Toepassing.
1302

Borgtocht
Borgstelling door verscheidene personen Borg die betaald heeft- Verhaal op de andere
borgen - Borgen a! dan niet op gelijke wijze
verbonden - Omvang van de bijdrageplicht.
1457

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij die niet woont in gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek wordt
gedaan - V erplichting aldaar woonplaats te
kiezen - Termijn van hager beroep tegen
beschikking raadkamer - Gevolgen.
1340

Burgerlijke rechtsvordering
Strafgerecht -

Cassatie

Bevoegdheid

Grenz en.
1448

Bevoegdheid van het Hof- Allerlei -Arrest
van het Hof- Uitlegging.
1307

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Burgerlijke zakenVerband met de vernietigde beslissing Gevolg.
1351

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering - Uitbreiding van
de vernietiging- Voorwaarden.
1344

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde- Beslissing op
de strafvordering- Vernietiging- Andere,
latere beslissingen- Uitbreiding- Voorwaarden.
1344

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Beklaagde- Geen
afzonderlijk dictum - Begrip.
1308

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij
- Rechthebbenden van de getroffene - Burgerlijke rechtsvorderingen- Cassatie- Verzekeraar die in de rechten van de getroffene is
getreden - Zelfde rechtsvordering - Mzonderlijke vordering - Gevolg.
1304

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende
partij- W.A.M.-verzekeraar van de beklaagde
- Veroordeling - Cassatieberoep Niet-ontvankelijkheid - Cassatieberoep van
de beklaagde - Cassatie - Gevolg.
1308

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Beslissingen vatbaar
voor cassatieberoep - Beslissingen uit hun
aard niet vatbaar voor cassatieberoep- Veroordeling tot een dwangsom - VoorzieningOntvankelijkheid.
1429

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Duur, begin
en einde - Voorwaardelijke invrijheidstelling- Verwerping- Cassatieberoep van de
veroordeelde- Termijn.
1416

- 3 Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- StrafVordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Daad
van onderzoek- Beslag- Verzoek tot opheffing - Kamer van InbeschuldigingstellingVerwerping.
1450

D
Dwangsom
Overlegging van stukken- Veroordeling tot
een dwangsom- Hoger beroep- Ontvankelijkheid.
1429

Dwangsom
Cassatieberoep
Belastingzaken - Algemeen - Inkomstenbelastingen- Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)- Werking in de tijd.
1466

Cassatieberoep
Belastingzaken - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep - Inkomstenbelastingen - Hof van beroep - Arrest
- Eindbeschikkingen - Kennisgeving. 1462

Cassatieberoep
Belastingzaken- Vormen- Vorm van het
cassatieberoep en vermeldingen- Inkomstenbelastingen - Verzoekschrifi - Handtekening- Verplichting- Geldigheid.
1357

Cassatieberoep
Belastingzaken- Vormen- Vorm van het
cassatieberoep en vermeldingen- Inkomstenbelastingen - Verzoekschrifi - Handtekening - Leesbare handtekening - Ondertekenaar - Hoedanigheid - Niet vermelde
hoedanigheid- Ontvankelijkheid.
1357

Cassatieberoep
Belastingzaken - Vormen - Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging- N eerlegging - Inkomstenbelastingen - Directe
gemeentebelastingen- Verzoekschrift- Brief.
1467

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Algemeen - Middel uit
niet beantwoording van conclusie ingediend
door andere partij - Gevolg.
1386

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken ~ Onduidelijk middel Grond van niet-ontvankelijkheid.
1334

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - Burgerlijke rechtsvordering - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Schadevergoeding aan niet foutieve benadeelde - Grief waarbij een samenlopende fout wordt aangevoerd - Ontvankelijkheid.
1363

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Recht van
verdediging- Middel afgeleid uit het gebrek
aan bijstand door een tolk - Ontvankelijkheid.
1365

Vordering wijdte.

Initiatief -

Partij -

Draag1444

Dwangsom
Vordering- Partij- Stedenbouw- Gemachtigde ambtenaar - Herstel van plaats in de
1444
vorige staat.

E
Erfdienstbaarheid
Natuurlijke waterafloop - Schade van het
lager gelegen erf- Burenhinder- Natuurlijk evenwicht.
1454

F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging- Faillissement- Vordering
in rechte - Vordering van de curator Draagwijdte.
1295

Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging- Faillissement- Vordering
in rechte - Vordering van de curator Voorwerp- Gemeenschappelijke rechten van
aile schuldeisers - Begrip.
1295

G
Gemeenschap en gewest
Gewesten - Openbare instellingen- Instellingen van openbaar nut- Wegenfonds Ontbinding- Opvolging- Contractuele verbintenis.
1451

Gemeenschap en gewest
Overdracht van verplichtingen van de Staat
naar de gewesten - Verplichtingen die ten
laste van de Staat blijven - Voorwaarden.
1451

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging - Directe gemeentebelastingen - Voorziening in cassatie - Verzoekschrift - Brief.
1467

Gerechtsdeurwaarder
Tuchtzaken - Arrondissementskamer - Vordering tot wraking - Beoordeling door raad
van beroep voor gerechtsdeurwaarders. 1390

4Hoger beroep

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels)- Arbeidsongeval- Arbeidsongevallenverzekeraar- Fonds voor ArbeidsRentekapitaal ongevallen - Geschil
Interest.
1397

Gerechtskosten

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hager beroep- Eenstemmigheid - Vrijspraak door de correctionele
rechtbank- Wijziging door het hofvan beroep.
1348

Hoger beroep

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels) - Loopbaanonderbreking Onderbrekingsuitkering- Geschil- Instelling- Gerechtigde.
1474

Grondwet

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hager beroep - Eenstemmigheid vereist- Vaststelling door de appelrechter.
1348

Hoger beroep

Grondwet 1994 (art. 100 tot einde) - Artikel
149 - Motiveringsverplichting - Draagwijdte.
1365

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Allerlei - Hoger beroep tegen arrest van
het Hofvan Cassatie.
1343

Huur van goederen

H
Handelspraktijken
Handelspraktijkenwet Verkoper- Begrip.

Artikel 1, 6, a 1422

Handelspraktijken
Handelspraktijkenwet- Artikel22 - Reclame
1422
- Begrip.

Handelszaak
Pandhoudende schuldeiser met voorrecht op
een handelszaak - Individuele onlichame1313
lijke bestanddelen- Volgrecht.

Herziening
Advies en verwijzing tot herziening - Nieuw
feit - Advies van het hof van beroep Toetsing van het Hof- Draagwijdte. 1342

Hinderlijke inrichtingen
Vergunningsplichtige inrichting - Milieuvergunning - Exploitatievoorwaarde -Wettigheidsexceptie- Gevolg.
1403

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)- Beslissingen en partijen
- Beslissing - Overlegging van stukken Veroordeling tot een dwangsom- Hoger beroep
1429
- Ontvankelijkheid.

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Gevolgen. Bevoegdheid
van de rechter - Gevolgen - Devolutieve
kracht - Gerechtelijke verdeling - Staat
van vereffening - Homologatie - Vonnis Vernietiging.
1351

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Principaal beroep. Vorm. Termijn- Termijn - Burgerlijke partij die niet woont in
gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek wordt gedaan - Verplichting aldaar
woonplaats te kiezen - Termijn van hoger
beroep tegen beschikking raadkamer- Gevol1340
gen.

Pacht- Einde (Opzegging. Verlenging. Terugkeer. Enz) - Voorkooprecht - Bouwgrond
waarop onmiddellijk kan worden gebouwd Voorwaarde.
1459

I
lnkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting- Algemeen- Artikel 462 W.I.B. - Bij een andere gerechtelijke
of administratieve overheid aanhangig geschil
- lnvloed op de stra:!Vordering - Beoordeling door de rechter- Toepassing.
1404

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Aanslagtermijnen- Aangegeven inkomsten - Hogere verschuldigde
belasting- Buitengewone driejarige aanslagtermijn - Omvafg.
1360

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Aanslagtermijnen- Buitengewone vijfjarige aanslagtermijn- Toepassingsvoorwaarden- Bewijs - Bewijslast -tijdstip.
1361

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Aanslag van ambtswege
en forfaitaire aanslag - Aanslag van ambtswege - Willekeurige aanslag- Begrip. 1358

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hofvan beroep- Directeur van de belastingen - Geschil- Stukken
- Neerlegging- Termijn- Vorm.
1462

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hofvan beroep- Belastingplichtige - Nieuwe stukken - Neerlegging - Directeur van de belastingen - Antwoord - Stukken - Mgifte - Termijn Draagwijdte.
1462

lnkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Verzoekschrift Handtekening- Verplichting- Geldigheid.
1357

- 5-

K

lnkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Verzoekschrift Handtekening- Leesbare handtekening ondertekenaar - Hoedanigheid - Niet vermelde
hoedanigheid - Ontvankelijkheid.
1357

Koophandel. Koopman
Handelsvestiging- Strafzaken- SluitingAard- Draagwijdte.
1417

Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Termijnen van cassatieberoep en betekening - Hof van beroep
- Arrest - Eindbeschikkingen - Kennisgeving.
1462

lnkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie - Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1992) - Werking in
~~~

M~

lnkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie Brief.

Verzoekschrift 1467

lnkomstenbelastingen
Allerlei - Eindvonnis - Begrip - Stukken
- Neerlegging - Ontvankelijkheid - Hof
van beroep- Arrest- Eindbeslissing. 1462

Interesten
Allerlei- Arbeidsongeval- VerzekeringFonds voor Arbeidsongevallen- Dodelijk ongeval - Bloedverwanten in opgaande lijn Arbeidsongevallenverzekeraar - Rente Kapitaal- Rentekapitaal- Interest- Voorwaarden - Getroffene - Overlijden - Leeftijd.
1397

Internationale verdragen
Verdrag inzake de rechten van het kind Verdragsregels - Belang van het kind Mstamming - Biologische afstamming N ationaal rechtelijke regels - UitwerkingDraagwijdte- Gevolg.
1378

lnternationale verdragen
Verdrag inzake de rechten van het kind Verdragsregels - Belang van het kind Mstamming - Biologische afstamming Nationaalrechtelijke regels- UitwerkingDraagwijdte - Gevolg.
1386

L
Landbouw
Exploitatie van een vergunningsplichtige
inrichting - Milieuvergunning - Exploitatievoorwaarde
W ettigheidsexceptie 1403
Gevolg.

Loon
Recht op loon - Bediende - Commissieloon
- Feestdagenloon- Feestdagenwet- Aard.
1329

Loon
Recht op loon - Bediende - Commissieloon
1329
- Feestdagenloon - Berekening.

Loon
Recht op loon - Bediende - Handelsvertegenwoordiger - Variabel loon - Algemeen
nationaal paritair comite voor bedienden Eindejaarspremie- Algemeen verbindend collectieve arbeidsovereenkomst- Aard van bepaling.
1329

Loon
Recht op loon - Bediende - Handelsvertegenwoordiger - Variabel loon - Algemeen
nationaal paritair comite voor bedienden Algemeen verbindend collectieve arbeidsovereenkomst- Eindejaarspremie- Berekening
- Gevolg.
1329

M
Milieurecht
Exploitatie van een vergunningsplichtige inrichting - Milieuvergunning - Exploitatievoorwaarde- Wettigheidsexceptie- Gevolg.
1403

Mindervaliden

Internationale verdragen

Tegemoetkomingen -

Internationaal Verdrag inzake de rechten van
het kind - Artikelen 3 en 12 - Ontvoering
van een kind - Niet-afgifte van een kind Vervolgingen- Toepassing.
1419

J

Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld - Betaling.

Bedienden -

Variabel loon
1329

Begrip.
1287

Misdrijf
Verzwarende omstandigheden- Stedenbouw
- Telastlegging met verzwarende omstandigheid- Geen conclusie- Bewezen verklaring
in bewoordingen van wet.
1444

Jaarlijkse vakantie
Aard van de wet- Berekening vakantiegeld.
1329

Aanvraag -

0
Onderwijs
Personeelslid - Beroepsloopbaan - Loopbaanonderbreking- Werkloosheid- Onderbrekingsuitkering- Recht- Voorwaarden
- Woonplaats.
1474

- 6 Onderzoek in strafzaken
Burgerlijke partij die niet woont in gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek wordt
gedaan- Verplichting aldaar woonplaats te
kiezen - Termijn van hager beroep tegen
beschikking raadkamer - Gevolgen.
1340

Onderzoek in strafzaken
Huiszoeking - Inbeslagneming men cassette- Wettigheid.

Opgeno1346

Onderzoek in strafzaken
Telefoontap -

Begrip.

1346

Onderzoek in strafzaken

Rechtbanken
Burgerlijke zake!f - Algemeen - Taak van
de rechter - Uitspraak over alle punten van
de vordering - Punt van de vordering Draagwijdte.
1386
1

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 Artikel 8.2 - Eerbiediging van het priveleven - Inmenging van het openbaar gezag
- Huiszoeking- Wettigheid.
1346

Rechten van de Mens

Daad van onderzoek- Beslag- Verzoek tot
opheffing- Kamer van inbeschuldigingstelling
- Verwerping- Cassatieberoep- Ontvankelijkheid.
1450

Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 8 Eerbiediging van het prive-leven - Schending - Begrip.
1346

Rechterlijke organisatie

Onderzoeksgerechten
Burgerlijke partij die niet woont in gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek wordt
gedaan - V erplichting aldaar woonplaats te
kiezen - Termijn van hager beroep tegen
beschikking raadkamer - Gevolgen.
1340

Onderzoeksrechter
Rechtsmacht.

R

1301

Ontvoering van een kind
Niet-afgifte van een kind- VervolgingenInternationaal Verdrag inzake de rechten van
het kind- Toepassing.
1419

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Tussen partijen- Beding tot eenzijdige beeindiging- Strafbeding- Gevolg.
1318

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen T.a.v. derden- Architect- Tienjarige waarborg - Begin.
1324

p

Burgerlijke zaken - Samenstelling van de
zetel - Heropening van het debat - Latere
beslissing- Voorwaarde.
1324

Rechterlijke organisatie
Burgerlijke zaken - Samenstelling van het
rechtscollege - Wijziging - Herneming van
de zaak in haar geheel - Bewijs.
1350

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Persoon toegevoegd als griffier
- Eedaflegging.
1344

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Algemeen - Rechterlijke beslissing - Uitlegging door de rechter
- Grenzen.
1307

Rechtsbeginselen (Algemene)
Dwaling- Rechtvaardigingsgrond- Onoverkomelijke dwaling - Begrip.
1327

Rechtsbeginselen (Algemene)
Beginsel van (het recht op) tegenspraak Recht van verdediging- VonnisgerechtenDebat op tegenspraak- Grenzen.
1419

Recht van verdediging
Pand
Pandhoudende schuldeiser met voorrecht op
een handelszaak - Individuele onlichamelijke bestanddelen- Volgrecht.
1313

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Vreemdelingen - Maatregel
tot verwijdering - Vrijheidsberoving - Hof
van Cassatie - Verplichting
Gren1312
zen.

Prejudicieel geschil
Arbitragehof - Discriminatie - Schending
van de artikelen 10 en 11 Gw. - Sociale
integratie - Gehandicapten - Recht op bijstand- Leeftijdsgrens - Optreden van handicap v66r of na 65 jaar - Inschrijving v66r
dag van 65 jaar.
1433

Strafzaken- Wet tot wijziging van de regels
inzake bewijsvoering in strafzaken- Weerlegbaar vermoeden- Wegverkeerswet, artikel 67bis- Werking in de tijd- Toepassing.
1302

Recht van verdediging
Strafzaken - Getuigenis - Gebrek in de
procedure- Vernietigd onderzoek- Beklaagde
1369
- Gebruik.

Recht van verdediging
Strafzaken- Vonnisgerechten- Tegensprekelijk debat - Grenzen
1419

Recht van verdediging
Strafzaken- Vonnisgerechten- Beslissing
- Grondslag.
1419

I
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Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Vervolgingen wegens diefstal en, subsidiair,
wegens heling - Wijziging van de omschrijving in bedrieglijk verbergen- Voorwaarde.
1421

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Stedenbouw - Telastlegging met verzwarende omstandigheid - Bewezen verklaring
in bewoordingen van wet.
1444

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Motiveringsverplichting- Draagwijdte. 1365

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Straf:Vordering - Handelsvestiging - Sluiting- Motivering.
1417

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Debat ab initio hervat- Gevolg.
1419

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken- Tussen vonnisgerechten - Niet
gecorrectionaliseerde misdaden - Correctionele rechtbank - Nieuwe telastleggingen Veroordeling- Hofvan beroep- Verwijzing
naar de procureur-generaal - Cassatieberoep - Verwerping - Ambtshalve regeling
van rechtsgebied.
1309

s
Slagen en verwondingen. Doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg - Ongeval - Plaats.
1442

Slagen en verwondingen. Doden
Onopzettelijk toebrengen van verwondingen
en onopzettelijk doden - Fout - Ogenblik Oorzakelijk verband.
1442

Stedenbouw
Sancties - Telastlegging met verzwarende
omstandigheid - Geen conclusie - Bewezen
verklaring in bewoordingen van wet.
1444

Stedenbouw
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling
van een meerwaarde- Onwettig uitgevoerde
bouwwerken - Bevel om de plaats in de
vorige staat te herstellen - Veroordeelde
geen eigenaar van het onroerend goed. 1291

Stedenbouw
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling
van een meerwaarde - Herstel van plaats in
de vorige staat - Dwangsom - Gemachtigde
ambtenaar.
1444

Stedenbouw
Herstel van plaats in de vorige staat. Betaling
van een meerwaarde- Bevoegde administratieve overheid - Vordering - Geldigheidsduur.
1444

Straf
Geldboete en opdeciemen- Veroordeling tot
een geldboete- Opdeciemen- Vermelding
in het vonnis.
1404

Straf
Andere straffen- Artikel 42, 1o Sw. - Bijzondereverbeurdverklaring- Voorwerp. 1404

v
Vals getuigenis
In correctionele zaken- Verklaring voor de
strafrechter - Bestaan van het misdrijf Intrekking van de verklaring- Gevolg. 1289

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in overeenkomst - Constitutieve
bestanddelen - Bedrieglijk opzet of oogmerk
om te schaden - Medeondertekenende partij
- Toepassing.
1404

Vennootschappen
Handelsvennootschappen- Vennootschap onder
firma - Begrip.
1322

Verdeling
Gerechtelijke verdeling - Staat van vereffening- Homologatie- Vonnis- Aard. 1351

Sociale zekerheid
Werknemers - Bijdragen - Betaling door
hoofdelijke aansprakelijke - Niet geregistreerde aannemer - Uitzonderingsregel Draagwijdte.
1338

Sociale zekerheid
Allerlei - Sociale integratie van personen
met een handicap- Tussenkomst voor individuele materiele bijstand - Voorwaarden.
1433

Verdeling
Gerechtelijke verdeling - Staat van vereffening- Homologatie- Vonnis- Hoger beroep
- Gevolg- Devolutieve kracht.
1351

Verhaal op de rechter
Verzoekschrift- Vorm- Advocaat bij bet
Hof van Cassatie - Handtekening - Geen
handtekening- Ontvankelijkheid- Onmiddellijke verwerping.
1356

- 8 Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
- Vordering tot onttrekking van de zaakVerzoekschrift- Handtekening- Advocaat
- Verplichting- Leesbare handtekeningOndertekenaar - Hoedanigheid - Niet
vermelde hoedanigheid
Ontvankelijkheid.
1355

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Benadeelde - Rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar Instellen van de vordering - Voorwaarden.
1315

Verzekering
W.A.M.-verzekering - Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds- Vergoedingsverplichting - Materiele schade - Voorwaarden.
1375

Vonnissen en arresten
Algemeen- Beschikkend gedeelte- Begrip.
1312

Belastingzaken - Inkomstenbelastingen Eindvonnis- Begrip- Stukken- Neerlegging - Ontvankelijkheid - Hof van beroep
-Arrest- Eindbeslissing.
1462

Voorlopige hechtenis
Algemeen - Verantwoording van aanhouding of handhaving van voorlopige hechtenis
- Vermoeden van onschuld.
1401

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding- Voorafgaand verhoor
van de verdachte - Mededeling aan de verdachte - Begrip.
1372

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - In vrijheid gestelde
verdachte - Nieuw bevel tot aanhouding Nieuwe en ernst!·e omstandigheden - Onderzoeksgerecht - Handhaving van de
hechtenis - Vol trekte noodzakelijkheid Verwijzingen naar de vroegere beslissingen.
1373

Voorlopige hechtenis

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken- Allerlei- Gerechtelijke
verdeling - Staat van vereffening - Homologatie- Vonnis- Aard.
1351

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Algemeen - Proces-verbaal
van de terechtzitting - Handtekening Begrip.
1343

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Nietig vonnis
- Hoger beroep - Arrest dat die nietigheid
overneemt - Gevolg.
1344

Vonnissen en arresten
Strafzaken- Strafvordering- Veroordeling
tot een geldboete- Opdeciemen- Vermelding in het vonnis.
1404

Bevel tot aanhouding - In vrijheid gestelde
verdachte - Nieuw bevel tot aanhouding Nieuwe en ernstige omstandigheden- Begrip.
1374

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - In vrijheid gestelde
verdachte - Nieuw bevel tot aanhouding Nieuwe en ernstige omstandigheden - Onderzoeksgerecht - Volstrekte noodzakelijkheid- Verwijzing naar de vroegere beslissin~·

~M

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling- Motivering- Vordering van het
openbaar ministerie - Overneming van de
redenen.
1312

Voorlopige hechtenis

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering
- Hof van Cassatie - Arrest - Uitlegging.
1307

Vonnissen en arresten

Handhaving - Gronden van het bevel tot
aanhouding - Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht.
1348

Voorlopige hechtenis

Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van
de terechtzitting - Door de wet voorgeschreven aantekeningen- Handtekening- Voorzitter - Griffier.
1304

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Allerlei - Proces-verbaal van
de terechtzitting - Handtekening - Griffier
- Toezicht door het Hof van Cassatie. 1304

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Allerlei zen.

Vonnissen en arresten

Uitlegging- Gren1307

Handhaving - In vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte - Nieuw bevel tot
aanhouding- Nieuwe en ernstige omstandigheden - Onderzoeksgerecht - Volstrekte
noodzakelijkheid- Verwijzingen naar de vroegere beslissingen.
1373

Voorlopige hechtenis
Handhaving - In vrijheid gestelde verdachte
- Nieuw bevel tot aanhouding - Nieuwe en
ernstige omstandigheden - Onderzoeksgerecht- Volstrektenoodzakelijkheid- Verwijzing naar de vroegere beslissingen. 1374

9 Voorlopige hechtenis
Handhaving - Mededeling van het dossier Bericht- Raadkamer- Onregelmatige rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van
inbeschuldigingstel!ing - Geen verbetering
van de onwettigheid - Gevolg.
1422

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Volstrekte noodzakelijkheid
- Zwaarwichtige en uitzonderlijke omstandigheden - Persoonlijkheid van de verdachte
- Vermelding.
1450

Voorwaardelijke invrijheidstelling
Brief van eiser ontvangen op griffie minder
dan acht dagen voor de terechtzitting van het
Hof- Gevolg.
1342

Voorwaardelijke invrijheidstelling
Voorstel- Verwerping- CassatieberoepTermijn.
1416

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken- Faillissement- Vordering van de curator - Draagwijdte. · 1295

Vreemdelingen
Bevel om het grondgebied te verlaten- Aanvullende veiligheidsmaatregel- Vrijheidsberoving - Beroep bij de Rechterlijke Macht Onderzoeksgerechten- Werkdag- Begrip.
1312

Vreemdelingen
Maatregel tot verwijdering - Vrijheidsberoving- Arbitragehof- Prejudicieel geschil Hofvan Cassatie- Verplichting- Grenzen.
1312

Vreemdelingen
Vasthouding in een aan de grens gelegen
plaats- Verwijdering uit hetland- Verzet
van de vreemdeling tegen uitvoering van verwijdering - Nieuwe beslissing tot vasthouding- Aard- Wettelijkheid.
1367

Vreemdelingen
Vasthouding in een aan de grens gelegen
plaats- Verwijdering uit hetland- Verzet
van ·de vreemdeling tegen uitvoering van verwijdering - Nieuwe beslissing tot vasthouding - Gevolg.
1367

w
Wegverkeer
Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Artikel 67 - Artikel 67bis -Wet tot wijziging
van de regels inzake bewijsvoering in strafzaken - Weerlegbaar vermoeden -Werking in
de tijd - Toepassing.
1303

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Artikel 8 - Artikel
8.3 - Deelneming aan het verkeer - Vereiste lichaamsgeschiktheid en nodige kennis
en rijvaardigheid- Duur.
1442

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Artikel 12 - Artikel
12.2 - Oprijden van een kruispunt - Verplichting tot bijzondere voorzichtigheid- Verplichting tot eerbiediging van de toegelaten
maximumsnelheid - Onderscheid - Toepassing.
1363

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Artikel 16 - Artikel
16.3- Rechts inhalen- Voorwaarden. 1448

Werkloosheid
Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid- Werkloosheidsduur- In aanmerking
te nemen periode- Begrip.
1472

Werkloosheid
Allerlei - Gnderwijs - Personeelslid - Beroepsloopbaan - Loopbaanonderbreking Onderbrekingsuitkering- Recht- Voorwaarden- Woonplaats.
1474

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd- Wet tot wijziging van de regels
inzake bewijsvoering in strafzaken- Weerlegbaar vermoeden- Wegverkeerswet, artikel67bis- Recht van verdediging- Aantasting
- Toepassing.
1302

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Inkomstenbelastingen - Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1992) 1466
Voorziening in cassatie.

Woonplaats
Burgerlijke partij die niet woont in gerechtelijk arrondissement waar het onderzoek wordt
gedaan- Verplichting aldaar woonplaats te
kiezen - Termijn van hager beroep tegen
beschikking raadkamer - Gevolgen.
1340

Woonplaats
Begrip- Werkloosheid- Onderwijs -Personeelslid - Beroepsloopbaan - Loopbaanonderbreking - Onderbrekingsuitkering Recht- Voorwaarden.
1474

Wraking
Tuchtzaken - Gerechtsdeurwaarder - Arrondissementskamer - Vordering tot wraking- Beoorde!ing door raad van beroep voor
gerechtsdeurwaarders.
1390

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen- Verjaring- Gemeenrechtelijke
bepalingen- Toepasselijkheid.
1438

10Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering- Verjaring- Aanvang- Vordering tot betaling van
prestaties - Cumulatieverbod - Uitsluiting
- Gevolg
1438
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Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Arbeidsongeval- Rechtspleging- Arbeidsongeschiktheid - Graad - Wijziging - Arbeidsongevallenverzekeraar- Verplichting- Verzekeringsinstelling- Draagwijdte.
1468

