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1o MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN)- DECREET VAN 3
MAART 1976 ONDERHOUDS- EN INSTANDHOUDINGSWERKEN- OMVANG- TOEPASSING.

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICH:rGEBOUWEN- MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN- DECREET VAN 3 MAART 1976- OMVANG
- TOEPASSING.

3o MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN)- DECREET VAN 3
MAART 1976 - HERSTELPLICHT - AARD.

4o MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN CBEHOUD VAN) - DECREET VAN 3
MAART 1976- HERSTELPLICHT- SAMENLOPENDE FOUTEN - GEVOLG.

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTVERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID SAMENLOPENDE FOUTEN - TOEPASSING.

6° HOOFDELIJKHEID-

STRAFZAKEN SAMENLOPENDE FOUTEN- HERSTELPLICHT
- TOEPASSING.

7o MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN)- DECREET VAN 3
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3°, 4°, 5o en 6° De bij artikel15, eerste lid,
van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en
dorpsgezichten bepaalde herstelplicht, als
ambtshalve te bevelen maatregel van burgerlijke aard die tot de strafuordering behoort, beoogt de schadelijke gevolgen van
de bij artikel13 van het decreet bepaalde
misdrijven te doen ophouden en blijft onverminderd voortbestaan wanneer deze
gevolgen, mede door andere feiten, waarvoor geen strafvervolgingen zijn ingesteld, zijn veroorzaakt; wanneer de dader van het misdrijf tot het ontstaan van
de schade heeft bijgedragen, in die zin dat
zonder dit misdrijf die schade, zoals in
concreto vastgesteld, niet zou zijn ontstaan, strekt het te zijnen laste te bevelen herstel zich uit tot de gehele schade
(3).

7o Krachtens artikel 1/i,_tweede lid, vgn het=
decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en
dorpsgezichten kan de minister of zijn gemachtigde, bij het verstrijken van de in
het vonnis vastgestelde termijn om de goederen in hun vroegere toestand terug te
brengen, de werken op kosten van de eigenaar te laten uitvoeren; deze maatregel, die ertoe strekt het herstel van de wegens het misdrijf veroorzaakte schade
effectief te verzekeren, moet oak ten laste
van de veroordeelde worden uitgesproken (4).
(VAN EECKHOUT E.A. T. VLAAMS GEWEST)
ARREST

MAART 1976- HERSTELPLICHT- AARD- VEROORDEELDE NIET-EIGENAAR - TOEPASSING.

(A.R. P.97.0945.N)

1 o en 2° Uit artikel 13, 1, van het decreet

van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, in samenhang gelezen met de artikelen 7 en 11, §§ 1 en 2, van hetzelfde decreet, volgt dat de toestand, zoals door het
beschermingsbesluit vastgelegd, bepalend is zowel voor de aard en de omvang
van de onderhouds- en instandhoudingswerken als voor de in artihel 15 van het
decreet bedoelde herstelplicht (1) (2).
(1) BoEs, M., Repertoire NotaTial, t. XV, livre
XIX, V Monument et Sites, p. 57, nr. 77.
0

(2) Het decreet van 3 maart 1976 werd gewijzigd door het decreet van de Vlaamse Raad van
22 februari 1955 (B.S., 5 april1995).

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1997 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen de
eiseressen ingestelde strafVorderingen:
(3) Cass., 3 mei 1996,A.R. C.95.0016.F, nr. 145.
(4) BoEs, M., Repertoire Notarial, t. XV, livre
XIX, V Monuments et Sites, p. 65, nr. 95; DRAYE,
A.M., Monumenten en landschappen in Belgie, Juridische aspecten, p. 160; zie inzake stedenbouw :
Cass., 19 sept. 1989, A.R. 1545, nr. 41.
0
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Overwegende dat bij akte, ter grif- let op de gegevens van het vooronderzoek
fie van het Hof neergelegd op 23 no- en het onderzoek ter terechtzitting is de tevember 1998, mr. Rene Butzler, advo- lastlegging A, zoals nader omschreven in de
caat bij het Hof van Cassatie, namens oorspronkelijke dagvaarding en voor zode eiseressen verklaart afstand zon- ver zij betrekking heeft op de periode vanaf
der berusting van de voorziening te 1 maart 1989 tot en met 29 augustus 1991,
lastens (eiseressen) bewezen; (. .. ) (eiseresdo en;
sen) hebben in de periode van 1 maart 1989
Overwegende dat de rechters de vor- tot en met 29 augustus 1991 als eigenaars
dering van de burgerlijke partij het nagelaten de nodige instandhoudings- en beVlaams Gewest niet in verband bren- schermingswerken uit te voeren aan hun
gen met de strafvordering en desbe- eigendommen gelegen binnen het betreffend niets aanhouden om er later schermde stadsgezicht. Het is niet nooduitspraak over te doen en aldus hun zakelijk dat zij hiertoe werden aangemaand
rechtsmacht volledig hebben uitgeoe- of van de aanmaningen die er zijn geweest
fend; dat de beslissingen derhalve kennis hadden; (tweede eiseres) liet ten oneindbeslissingen zijn in de zin van ar- rechte een en ander over aan haar echttikel416 (oud) Wetboek van Strafvor- genoot nu zij daadwerkelijk had vastgedering en er geen grond is tot het ver- steld dat niets werd ondernomen om de
decretale verplichtingen na te komen en de
lenen van de afstand;
verplichtingen in eerste instantie op haar
A.l. wat de beslissingen betreft rustten; (eerste eiseres) verwijst ten onwaarbij zij tot straf worden veroor- rechte naar een aanvraag tot het bekodeeld:
men van een vergunning voor de ontpleisteOverwegende dat de substantiele of ring van de voorgevel en de weigering van
op straffe van nietigheid voorgeschre- deze vergunning vermits het ontpleisteven rechtsvormen in acht zijn geno- ren niets te zien had met de naleving van
men en de beslissing overeenkom- de verplichtingen in verband met instandhoudings- en beschermingswerken, nu de
stig de wet is gewezen;
ontpleistering er precies tegen inging; het
A.2. wat de beslissingen betreft feit dat de goederen reeds voor 1 maart
waarbij hen bevolen wordt de be- 1989 in zeer slechte staat waren bracht niet
schermde panden in hun vorige toe- mede dat zij in de bewezen verklaarde pestand te herstellen :
riode niet meer gehouden waren de noodOver het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 15 van het decreet van de Vlaamse Raad van 3 maart
1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten,
doordat de appelrechters in de bestreden beslissing eiseressen op strafrechtelijk gebied veroordelen om in de periode
van 1 maart 1989 tot 29 augustus 1991 te
hebben nagelaten de nodige instandhoudings- en beschermingswerken uit te
voeren, zoals voorgeschreven in het koninklijk besluit van 6 december 1976, eiseressen voorts het bevel geven om op hun
kosten de beschermde panden in hun vroegere toestand terug te brengen binnen een
termijn van drie jaar vanafhet tijdstip dat
het arrest kracht van gewijsde zou verkrijgen en voor recht zeggen "dat bij nietnaleving van dit bevel binnen voormelde
termijn de bevoegde Minister of zijn gemachtigde de werken op (. .. ) kosten van (eiseressen) kan laten uitvoeren", op grand
van de volgende overwegingen : "(. .. ) ge-

zakelijke instandhoudingswerken uit te
voeren om de goederen te "behouden" dit is
tegen verder verval te behoeden. Niets laat
toe aan te nemen dat herstellingswerken
die het behoud zouden hebben veilig gesteld in de betrokken periode niet mogelijk ofverantwoord zouden zijn geweest.
Het is duidelijk dat elk van de betrokken
beklaagden wetens en willens de verkrotting van hun pand(en) in de hand hebben
gewerkt om de overheid bij een latere aanvraag van een vergunning voor meer lucratief geachte nieuwbouw voor een voldongen feit te plaatsen; (eiseressen) hebben
nagelaten de noodzakelijke instandhoudingswerken in de bewezen verklaarde
periode uit te voeren; geen van de aangevoerde gegevens maakt ook maar enigszins geloofwaardig dat dit geschiedde ingevolge overmacht of onoverkomelijke
dwaling; (. .. ) de goederen werden uit veiligheidsoverwegingen in de loop van de
maand juli 1992 gesloopt ; dit was, desgevallend naast het in gebreke blijven van de
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nieuwe eigenaar, het rechtstreekse gevolg van het door elk van de betrokken beklaagden gepleegde misdrijf; enkele maanden voordien waren de panden verkocht
aan de NV Granit-Sint-Annaplein, al dan
niet met kennisgeving van de terzake relevante gegevens (... ). Krachtens art. 15 van
het decreet van 3 maart 1976 wordt bij "elk
vonnis van veroordeling" bevel gegeven tot
het terugbrengen van het goed of de goederen in hun vroegere toestand en dit op
kosten van "de veroordeelde", onverminderd de schadeloosstelling; hetzelfde artikel bepaalt dat bij gebrek der uitvoering
van het bevel de Minister of zijn gemachtigde de werken op kosten van de "eigenaar" kan laten uitvoeren; uit het samenlezen van deze bepalingen volgt dat het
bevel bedoeld in artikel 15 moet worden gegeven aan de veroordeelde, zelfs al is deze
geen eigenaar meer van het goed en moet
onder "eigenaar" in de tweede aline a worden verstaan "veroordeelde". De bepaling
van artikel 15 zou overigens anders al te
zeer door een beklaagde tot dade letter kunnen worden gemaakt; bezwaarlijk kunnen (eiseressen) zich beroepen op
uitvoeringsmodaliteiten waarvan zijzelf aan
de oorsprong liggen en die zij konden voorzien. Ret terugbrengen in de vroegere toestand is noodzakelijk om aan de gevolgen
van het misdrijf een einde te stellen, het is
nog mogelijk en legt geen onverantwoord
hoge lasten op; gelet op de omvang van de
werken, de hiertoe te verrichten formaliteiten en de noodzakelijke tussenkomsten van derden dient de termijn binnen
dewelke tot het terugbrengen in de vroegere toestand dient te worden overgegaan
te worden bepaald op drie jaar" (vijfde en
zesde blad van het aangevochten arrest);
terwijl, eerste onderdeel, krachtens het
eerste lid van artikel 15 van het decreet
van 3 maart 1976 bij elk vonnis van veroordeling bevel wordt gegeven tot het terugbrengen van het goed of de goederen in
hun vroegere toestand en dit op kosten van
de veroordeelde; het terugbrengen van het
goed in zijn vroegere toestand door de strafrechter niet kan worden bevolen wanneer
deze maatregel niet meer noodzakelijk is
om de gevolgen van het misdrijf te doen
verdwijnen; het herstel immers niet mag
leiden tot het scheppen van een nieuwe wederrechtelijke toestand; het terugbrengen van het goed in zijn vroegere toestand
betrekking heeft op de toestand die het
goed had v66r het misdrijf werd gepleegd
en ertoe strekt de gevolgen van dit misdrijf ongedaan te maken; eiseressen in hun
op de terechtzitting van 2 mei 1997 inge-
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diende appelconclusie nopens de hen ten
laste gelegde misdrijven o.m. het volgende
aa·nvoerden : "Dat bezwaarlijk kan gesteld worden dat door het niet-uitvoeren
van werken tussen 1/03/89 en 29/08/91, een
pand volledig verkrot is, nu reeds in 1987
er zeer veel delen in slechte staat waren;
het in goede staat behouden was in 1989
niet meer mogelijk want het was al voiledig verkrot (... ); de eerste rechter he eft terecht gesteld dat het niet bewezen is dat de
oorzaak van het verval, aan (eiseressen) te
wijten is; in 1989 heeft zich enkel nog een
verdere verkrotting voorgedaan, om uiteindelijk te resulteren in een situatie zoals beschreven in de plaatsbeschrijving dd.
06/07/92" (derde blad in fine- vierde blad
van de aangehaalde appelconclusie); de
appelrechters zich te dezen beperken tot de
vaststelling dat "(h)et feit dat de goederen reeds voor 1 maart 1989 in zeer slechte
staat waren (.. .) niet mede(bracht) dat (eiseressen) in de bewezen verklaarde periode niet meer gehouden waren de noodzakelijke instandhoudingswerken uit te
voeren om de goederen te 'behouden' dit is
tegen verder verval te behoeden" (vierde
alinea van punt 4.2, vijfde blad van het
aangevochten arrest);
en terwijl, enerzijds, het terugbrengen
van de goederen in "hun vroegere toestand"
door de strafrechter niet mag worden bevolen wanneer het ongedaan maken van de
gevolgen van de bewezen verklaarde misdrijven - te dezen de feiten die eiseressen in de periode van 1 maart 1989 tot 29
augustus 1991 volgens het hofvan beroep
hadden gepleegd - ertoe zou leiden dat de
desbetreffende goederen opnieuw in een
staat van verval zouden dienen te worden gebracht; de appelrechters te dezen,
enerzijds, stellen "dat de goederen reeds
voor 1 maart 1989 in zeer slechte staat waren" (media het vijfde blad van het aangevochten arrest) en eiseressen, anderzijds,
veroordelen wegens het niet-uitvoeren van
de nodige instandhoudings- en
beschermingswerken in de periode van 1
maart 1989 tot 29 augustus 1991; in zoverre zou worden geoordeeld dat de appelrechters, door het herstel in de vroegere
toestand te bevelen, aan eiseressen zouden hebben bevolen om de bewuste goederen terug te brengen in de "zeer slechte
staat" waarin zij zich reeds v66r 1 maart
1989 bevonden, de door de appelrechters
bevolen herstelmaatregel niet wettig verantwoord is, nu artikel 15 van het decreet
van 3 maart 1976 de strafrechter niet toelaat om aan de veroordeelde te bevelen het
goed terug te brengen in een deplorabele
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toestand, wanneer niet wordt vastgesteld
dat deze deplorabele toestand nog enig nut,
relevantie of waarde zou hebben vanuit het
oogpunt van de bescherming, de instandhouding, het onderhoud of het herstel van
de monumenten, stads- en dorpsgezichten en de erbij horende goederen; de strafrechter de veroordeelde dienvolgens niet
zonder meer kan bevelen om het goed in
een "zeer slechte staat" terug te brengen;
en terwijl, anderzijds, de krachtens artikel15 van het decreet van 3 maart 1976
door de strafrechter te bevelen herstelmaatregel ertoe moet leiden dat de gevolgen van het bewezen verklaarde misdrijf
ongedaan worden gemaakt, doch niet mag
worden bevolen om een toestand ongedaan te maken die niet het voorwerp uitmaakt van de tenlastelegging en die derhalve betrekking heeft op feiten of
omstandigheden waarover de strafrechter niet vermag te statueren; in zoverre zou
worden geoordeeld dat de appelrechters,
door het herstel in de vroegere toestand te
bevelen, aan eiseressen zouden hebben bevolen om de bewuste goederen terug te
brengen in een goede staat, de door de
appelrechters bevolen herstelmaatregel niet
wettig verantwoord is, nu artikel 15 van
het decreet van 3 maart 1976 de strafrechter niet toelaat om behalve de gevolgen van
de bewezen verklaarde misdrijven, tevens
de gevolgen van een toestand die niet het
voorwerp van de strafvervolging uitmaakt
- te dezen de reeds bestaande deplorabele toestand van de panden v66r 1 maart
1989- d.m.v. een herstelmaatregel ongedaan te maken,
zodat de appelrechters, nu vaststaat dat
de panden reeds v66r het plegen van de bewe zen verklaarde misdrijven in een "zeer
slechte staat" waren, eiseressen niet wettig konden veroordelen om de goederen in
deze "zeer slechte staat" terug te brengen, noch om de panden in een "goede
staat" terug te brengen (schending van artikel 15 van het decreet van de Vlaamse
Raad van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten en stads- en dorpsgezichten);
en terwijl, tweede onderdeel, de strafrechter overeenkomstig artikel 15 van het
decreet van 3 maart 1976 het terugbrengen in de vroegere toestand van
beschermde onroerende goederen die werden gesloopt op bevel van de burgemeester niet kan bevelen, wanneer niet wordt
vastgesteld dat de toestand die door het bewezen verklaarde misdrijf werd veroorzaakt, een zodanig problematische situatie deed ontstaan dat het onmiddellijke
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slopen de enige mogelijke oplossing was om
aan de door het bewezen verklaarde misdrijfveroorzaakte toestand te verhelpen; eiseressen de bevestiging van het beroepen
vonnis vorderden en o.m. aanvoerden "(d)at
het slopen door de Stad gebeurd is na de
verkoop en nadat de nieuwe eigenaar geen
gevolg had gegeven aan de aanmaning"
(tweede alinea van het vierde blad van de
namens eiseressen op de terechtzitting van
2 mei 1997 ingediende appelconclusie); te
dezen niet werd betwist dat de desbetreffende onroerende goederen in de loop van
de maand juli 1992, d.w.z. op een ogenblik dat eiseressen de eigendom van de
panden reeds hadden overgedragen aan de
naamloze vennootschap "GranitAnnaplein", op bevel van de burgemeester van de stad Gent werden gesloopt; de
appelrechters in dit verband overwegen dat
"(d)e goederen (. .. ) uit veiligheidsoverwegingen in de loop van de maand juli 1992
(werden) gesloopt" en dat "dit (. .. ), desgevallend naast het in gebreke blijven van de
nieuwe eigenaar, het rechtstreekse gevolg (was) van het door elk van de betrokken beklaagden gepleegde misdrijf'; (eerste alinea van punt 5, zesde blad van het
aangevochten arrest); de omstandigheid dat
het slopen van de goederen op bevel van de
burgemeester het "rechtstreekse" - doch
blijkbaar niet het uitsluitende - gevolg
was van de bewezen verklaarde misdrijven, niet impliceert dat het slopen van de
goederen de enige en noodzakelijke oplossing was om te verhelpen aan de problematische toestand die ten gevolge van de
bewezen verklaarde misdrijven was ontstaan,
zodat de appelrechters het terugbrengen in de vroegere toestand van de desbetreffende panden, die werden gesloopt op
bevel van de burgemeester, niet wettig bevelen, nu niet wordt vastgesteld dat de toestand die door de bewezen verklaarde misdrijven werd veroorzaakt, een zodanig
problematische situatie deed ontstaan dat
het onmiddellijke slopen de enige mogelijke oplossing was om aan de door de bewezen verklaarde misdrijven veroorzaakte
toestand te verhelpen (schending van artikel 15 van het decreet van de Vlaamse
Raad van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten en stads- en dorpsgezichten);
en terwijl, derde onderdeel, krachtens het
tweede lid van artikel 15 van het decreet
van 3 maart 1976, bij het verstrijken van
de in het vonnis vastgestelde termijn om de
goederen in hun vroegere toestand terug te
brengen, de Minister of zijn gemachtigde de
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werken op kosten van de eigenaar kan laten uitvoeren; deze bepaling strikt dient te
worden ge'interpreteerd, wat o.m. impliceert dat de Minister of zijn gemachtigde de
werken niet kunnen laten uitvoeren op kosten van iemand die geen eigenaar (meer) is;
de appelrechters te dezen uitdrukkelijk opmerken dat eiseressen sinds 29 augustus
1991 niet meer de eigenaars van de bewuste panden zijn (cfr. punt 3.3, eerste alinea van het vijfde blad van het aangevochten arrest); het hofvan beroep dan ook niet
voor recht kon zeggen "dat bij niet-naleving
van dit bevel binnen voormelde termijn de
bevoegde Minister of zijn gemachtigde de
werken op (... ) kosten (van eiseressen) kan
laten uitvoeren",
zodat de appelrechters ten onrechte voor
recht zeggen "dat bij niet-naleving van dit
bevel binnen voormelde termijn de bevoegde Minister of zijn gemachtigde de werken op ( ... ) kosten (van eiseressen) kan laten uitvoeren" (schending van artikel 15
van het decreet van de Vlaamse Raad van
3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, luidens het toepasselijke artikel 7, tweede lid, van het
decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en
dorpsgezichten het koninklijk besluit
tot definitieve bescherming de algemene en desgevallend specifieke voorschriften inzake instandhouding en onderhoud vermeldt;
Dat, luidens artikelll, § 1, van hetzelfde decreet, de eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in een beschermd
stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, ertoe gehouden zijn door de
nodige instandhoudings- en onderhoudswerken, het onroerend goed in
goede staat te behouden en het niet te
ontsieren, te beschadigen of te vernielen;
Dat, krachtens artikelll, § 2, van
dit decreet, naast het bindend advies
van de minister of zijn gemachtigde
voor alle vergunningen verleend op
grand van de Stedenbouwwet, de in
het beschermingsbesluit bepaalde algemene en specifieke voorschriften inzake instandhoudingen en onderhoud
onverminderd toepasselijk zijn;
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Overwegende dat vermelde bepalingen beogen verdere wijzigingen,
zonder behoorlijke machtiging, aan de
bestaande toestand te voorkomen, en
onder meer, iedere eigenaar of vruchtgebruiker ertoe verplichten de hiertoe noodzakelijke instandhoudings- en
onderhoudswerken, te dezen overeenkomstig de voorschriften bepaald bij
koninklijk besluit van 6 december
1976 en naar het hierin gemaakte onderscheid, uit te voeren;
Dat, luidens artikel 2 van dit koninklijk besluit, de eigenaar van een
monument of van een ander onroerend goed, dat deel uitmaakt van een
stads- of dorpsgezicht, verplicht is zorg
te dragen voor de instandhouding en
het onderhoud, onder meer door de in
deze bepaling vermelde werken uit te
voeren en de erin opgesomde maatregelen te treffen;
Overwegende dat de bepaling van
artikel13, 1, van het decreet, zoals
toepasselijk, waarbij strafbaar wordt
gesteld "hij die verzuimt de overeenkomstig artikel 5, § 4, en artikel 11, §
2, bij koninklijk besluit bepaalde voorschriften na te leven met betrekking
tot de instandhouding en het onderhoud van voor bescherming vatbare of
beschermde onroerende goederen", in
samenhang met vermelde bepalingen van artikel 7 en artikelll, §§ 1 en
2, moet worden gelezen; dat hieruit
volgt dat de toestand, zoals door het
beschermingsbesluit vastgelegd, bepalend is zowel voor de aard en de omvang van de onderhouds- en
instandhoudingswerken als voor de in
artikel 15 van het decreet bedoelde
herstelplicht;
Overwegende dat de appelrechters,
door aan de eiseressen te bevelen om
de beschermde panden op hun kosten in hun "vroegere toestand" terug
te brengen, dit is een goede staat zoals die kon bestaan bij het nemen van
het beschermingsbesluit, niet bevelen deze goederen "in zeer slechte
staat" terug te brengen, maar binnen de grenzen en het voorwerp van
de telastlegging blijven, mitsdien hun
beslissing naar recht verantwoorden;

1484

HOF VAN CASSATIE

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de bij artikel15,
eerste lid, van het decreet bepaalde
herstelplicht, als ambtshalve te bevelen maatregel van burgerlijke aard die
tot de strafVordering behoort, beoogt
de schadelijke gevolgen van de bij artikel 13 van het decreet bepaalde misdrijven te doen ophouden;
Dat deze plicht onverminderd blijft
voortbestaan wanneer deze gevolgen
mede door andere feiten, waarvoor
geen strafVervolgingen zijn ingesteld,
zijn veroorzaakt;
Dat wanneer de dader van het misdrijf tot het ontstaan van de schade
heeft bijgedragen, in die zin dat zonder dit misdrijf die schade, zoals in
concreto vastgesteld, niet zou zijn ontstaan, het te zijnen laste te bevelen
herstel zich uitstrekt tot deze gehele
schade;
Dat niet daarenboven moet worden onderzocht of bij ontstentenis van
een ander feit, diezelfde schade niet
zou zijn ontstaan;
Overwegende dat de appelrechters
met de in het middel aangehaalde redenen vaststellen dat beide eiseressen in de aangenomen periode van de
telastlegging als eigenaars wetens en
willens, om de overheid bij een latere aanvraag van een vergunning
voor meer lucratief geachte nieuwbouw, voor een voldongen feit te plaatsen, de verkrotting van hun panden in
de hand hebben gewerkt, en dat hun
nalatigheid om de - nochtans
mogelijke en verantwoorde- instandhoudings- en beschermingswerken uit
te voeren, die de goederen tegen
.verder verval zouden hebben behoed,
naast het in gebreke blijven van de
nieuwe eigenaar, mede rechtstreeks tot
het slopen van de goederen uit veiligheidsoverwegingen heeft geleid;
Dat de appelrechters op grond van
die vaststellingen wettig vermochten
aan de eiseressen te bevelen om de beschermde panden op hun kosten in
hun vroegere toestand terug te brengen;
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Dat zij daarenboven niet dienden te
onderzoeken in welke mate ook denalatigheid van de nieuwe eigenaar of
een eventuele voorbarige beslissing om
te slopen, tot de vernieling van deze
panden zou hebben bijgedragen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel15, tweede lid, van het decreet van
3 maart 1976, de minister of zijn gemachtigde bij het verstrijken van de in
het vonnis vastgestelde termijn om de
goederen in hun vroegere toestand
terug te brengen, de werken op kosten van de eigenaar kan laten uitvoeren;
Dat de maatregel die ertoe strekt
het herstel van de wegens het misdrijf veroorzaakte schade effectief te
verzekeren, ook ten laste van de
veroordeelde moet worden uitgesproken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door verweerder tegen de eiseressen ingestelde
burgerlijke rechtsvordering :
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 149 van de
Grondwet, 3 en 4, eerste lid, van de Wet
van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 63, 66 en 67 van het Wetboek
van Strafvordering, 15, eerste lid, van het
decreet van de Vlaamse Raad van 3 maart
1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorPsgezichten, 2 en 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van
de procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd,

doordat de appelrechters in de bestreden beslissing de zaak op burgerlijk vlak
onbepaald uitstellen vooraleer te beslissen over de gegrondheid van het hager
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beroep van het Vlaams Gewest tegen eiseressen, op grand van de volgende overwegingen: "om zich burgerlijke partij te
kunnen stellen dient het Vlaams Gewest
aan te voeren persoonlijke schade te hebben geleden door het misdrijf en deze bewering aanneembaar te maken (artikelen 3 en 4 voorafgaande titel Wetboek van
Strafvordering en artikelen 63 en 67 van
dit wetboek). Het Vlaams Gewest voert niet
aan schade te hebben geleden, terwijl de
beklaagden de afwezigheid van persoonlijke schade ten gevolge van het misdrijf
niet aanvoeren. Mede gelet op het feit dat
de vordering van de burgerlijke partij in zover zij gericht was tegen de imniddels overleden derde beklaagde niet in staat van wijzen is past het de behandeling van de zaak
op burgerlijk gebied onbepaald uit te stellen ten einde partijen de gelegenheid te geven desbetreffend standpunt in te nemen"
(punt 6, zesde blad in fine - zevende blad
van het aangevochten arrest),

terwijl degene die zich door een misdrijfbenadeeld acht, zich krachtens deartikelen 3 en 4, eerste lid, van de Wet van
17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en
67 van het Wetboek van StrafVordering,
burgerlijke partij kan stellen voor de strafrechter; er slechts sprake is van een burgerlijke partijstelling wanneer degene die
zich als burgerlijke partij voor de strafrechter aandient, overeenkomstig de artikelen 63 en 66 van het Wetboek van Strafvordering, beweert schade te hebben
geleden door het misdrijf; de appelrechters
te dezen uitdrukkelijk opmerken dat "(h)et
Vlaams Gewest (... ) niet aan(voert) schade
te hebben geleden", en dienvolgens impliciet maar zeker vaststellen dat het Vlaams
Gewest, dat zich als burgerlijke partij aandiende, niet de vergoeding van eventuele
schade vorderde; het Vlaams Gewest inderdaad noch voor het hof van beroep noch
voor de eerste rechter de vergoeding van
enige schade had gevorderd en het hof van
beroep dienvolgens ten onrechte op eigen
initiatief beslist dat de zaak onbepaald
dient te worden uitgesteld alvorens nader te statueren nopens de gegrondheid van
het hager beroep van het Vlaams Gewest
tegen eiseressen, nu dienaangaande geen
vorderingen voor de strafrechter aanhangig zijn; het hof van beroep zich aldus voorneemt om nader te statueren nopens een
burgerlijke vordering die door het Vlaams
Gewest niet is ingesteld; de omstandigheid dat de in het eerste lid van artikel15
van het decreet van de Vlaamse Raad van
3 maart 1976 tot bescherming van monu-
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menten en stads- en dorpsgezichten wordt
voorgeschreven dat bij elk vonnis van veroordeling bevel dient te worden gegeven tot
het terugbrengen van het goed of de goederen in hun vroegere toestand en dit op
kosten van de veroordeelde "onverminderd schadeloosstelling", niet impliceert dat
degene die een dergelijke schadevergoeding wil vorderen, zich dienaangaande geen
burgerlijke partij zou dienen te stellen; de
appelrechters hun beslissing evenmin regelmatig met redenen omkleden, nu ze tegenstrijdig statueren door, enerzijds, te stellen dat het Vlaams Gewest niet de
vergoeding van eventuele schade vorderde,
en door, anderzijds, te oordelen dat de
zaak in dit verband dient te worden uitgesteld teneinde partijen de gelegenheid te
geven desbetreffend standpunt in te
nemen,
zodat de appelrechters, gelet op de omstandigheid dat het Vlaams Gewest niet beweerde schade te hebben geleden ten gevolge van het misdrijf, ten onrechte
oordelen dat er nog nader dient te worden gestatueerd nopens het hager beroep
dat deze partij tegen eiseressen had ingesteld (schending van de artikelen 3 en 4,
eerste lid, van de Wet van 17 april 1878
houdende de Voorafgaande Titel van het
wetboek van Strafvordering, 63, 66 en 67
van het Wetboek van Strafvordering en 15,
eerste lid, van het decreet van de Vlaamse
Raad van 3 maart 1976 tot bescherming
van monumenten en stads- en dorpsgezichten), zich voorts ten onrechte voornemen om nader te statueren nopens een burgerlijke vordering die door het Vlaams
Gewest niet is ingesteld (schending van de
artikelen 2 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginselgenoemd)en,
door in dit verband tegenstrijdig te statueren, hun beslissing evenmin regelmatig
met redenen omkleden (schending van artikel149 van de Grondwet):

Overwegende dat bij akte, ter griffie van het Hof neergelegd op 25 augustus 1997, mr. Rene Bu.tzler, advocaat bij het Hofvan Cassatie, namens
de eiseressen verklaart afstand zonder berusting van de voorziening te
doen;
Om die redenen, verleent akte van
de afstand in zoverre de voorziening
gericht is tegen de beslissing op de
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door verweerder tegen de eiseressen
ingestelde burgerlijke rechtsvordering; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
2S november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Hutzler en De Gryse.

Nr. 624

deelt dat eiseres onachtzaam is geweest
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (1).
4° Een onthouding kan strafbare deelne-

ming opleveren, wanneer niet alleen de
mededader een positieve plicht tot handelen heeft, maar bovendien zijn onthouding een positieve aanmoediging tot het
plegen van een misdrijf uitmaakt (2).
(VANDENBUSSCHE)
ARREST

(A.R. P.98.1185.N)

Nr. 624
2e KAMER - 23 november 1999

1 o MISDRIJF -

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL - ARTIKEL 80 JEUGDBESCHERMINGSWET- TOEPASSING.

2° MISDRIJF - ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - ALGEMEEN OPZET - WETENS EN WILLENS DE
VERBODEN HANDELING STELLEN- BE GRIP.

so

JEUGDBESCHERMING JEUGDBESCHERMINGSWET- ARTIKEL 80- CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL- BEGRIP.

4° MISDRIJF- DEELNEMING- ONTHOUDING- STRAFBARE DEELNEMING- VOORWAARDEN.

r, 2° en so Het misdrijf omschreven in ar-

tikel 80, tweede lid, Jeugdbeschermingswet en strafbaar gesteld bij artikel 80,
derde lid, van deze wet vereist geen bijzonder opzet, maar het algemeen opzet
wetens en willens de door de wet verbaden handeling te stellen, waarbij "wetens" vereist dat de dader handelt in de
wetenschap zowel van de strafbaarheid
van de gedraging als van het verwezenlijkt zijn van al de materiele elementen ervan, dit is dat een misdrijf wordt gepleegd, en "willens" vereist dat de dader
de bedoeling heeft het materieel bestanddeel van het misdrijf, dit is het verbaden handelen of het verboden verzuim, te
verwezenlijken, zoat het arrest enkel oor-

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1998 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 80, tweede en
derde lid, en artikel 89 van de Wet van 8
april 1965 betreffende de Jeugdbescherming en 149 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep bij het bestreden arrest beslist dat uit de
beoordelingsgegevens van het strafdossier
en uit het onderzoek ter zitting de lastens eiseres door de eerste rechter bewezen verklaarde feiten bewezen zijn gebleven; de bewezenverklaring van het aan
eiseres ten laste gelegde feit door de appelrechters als volgt wordt gemotiveerd : "Feit
is dat de foto, verschenen in de krant, gedeeltelijk onherkenbaar gemaakt werd door
het aanbrengen van een zwarte balk over
de ogen van de minderjarige. Ret hof (van
beroep) is echter van oordeel dat door het
geheel van foto (van de hand van eerste beklaagde) en tekst met de erin vermelde gegevens (van de hand van vierde beklaagde),
al wordt de naam niet genoemd van de
minderjarige, de identiteit kon blijken van
voornoemde minderjarige. (Eiseres) moet
toegeven dat zij verantwoordelijke is voor
het gedeelte van het werk in Gent als eindredactie, waar de onherkenbaarmaking
moest gebeuren, vroeger door middel van
(1) SMETS, J., Jeugdbeschermingsrecht, A.P.R.,
1996, p. 764, nr. 1999; Cass., 10 okt. 1989, A.R.
3066, nr. 86; 30 jan. 1966, A.R. P.95.0016.N, nr.
63; DUPONT, L., en VERSTRAETEN, R., Handboek
Belgisch Strafrecht, Acco, Leuven/Amersfoort,
1990, nrs. 421 en 422.
(2)

DUPONT,

L., en VERSTRAETEN, R., o.c., nr. 538.
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het balkje voor de ogen, thans het voiledig gezicht, zelfs al kwam de opdracht om
de foto te publiceren van de gewestelijke redactie, in dit geval Kortrijk. Zij herinnert
zich niet of zij de foto onder ogen had. Het
misdrijf is voltrokken door de publicatie
(verspreiding) van de foto (krant '1Iet Laatste Nieuws") en tekst (krant "Het Volk'').
Het vereiste opzet is in hoofde van beklaagden voorhanden, nu zij, minstens mede met
anderen, als verantwoordelijke terzake in
de vennootschappen NV Hoste voor Het
Laatste Nieuws, NV Het Volk voor de krant
Het Volk, vrijwillig nalieten te doen wat zij
wisten door de wet geboden te zijn, nl. te
verhinderen dat bedoelde foto's van minderjarigen en derhalve ook bij de publicatie op 26 mei 1995 (Het Laatste Nieuws),
op 26-27 mei 1995 (Het Volk) deze van de
minderjarige Desloover in onderhavig (geval zouden) gepubliceerd worden. Zij kunnen geen onwetendheid voorwenden, vermits dit zou inhouden dat zij niet voldeden
aan hun professionele verplichting, niet te
publiceren wat, of op een wijze die door onderscheiden bepalingen wordt gesanctioneerd, zoals o.m. zonder de ware naam en
woonplaats van de schrijver of van de drukker (art. 299 SWB), terzake niet toepasselijk, teksten en foto's waaruit de identiteit kan blijken van slachtoffers van
aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (als geen toestemming art. 378bis
SWB), terzake evenmin toepasselijk, of, zoals terzake, waaruit de identiteit kan blijken van minderjarigen (art. 80 Jeugdwet).
Het kan hen dus worden verweten dat zij
niet de nodige maatregelen namen om de
wettelijke verplichtingen, eigen aan hun
professionele activiteit, na te leven. Het behoorde aan derde beklaagde eventuele te
hoge werkdruk te melden aan degenen, die
voor organisatie en personeel in het bedrijf verantwoordelijk waren, maar ontneemt niets aan huidige tenlastelegging.
Overmacht kan in dezelfde zin al evenmin worden ingeroepen. Overmacht bestaat in een van de wil van de dader onafhankelijke omstandigheid, wat terzake,
zoals hiervoor blijkt, niet het geval is" (bestreden arrest, blz. 11 en 12),

terwijl, het misdrijf, zoals omschreven in
artikel 80, tweede lid, van de Wet van 8
april 1965 betreffende de Jeugdbescherming en strafbaar gesteld krachtens artikel 80, derde lid, van diezelfde wet
geen bijzonder opzet vereist; dat, nu de betrokken incriminatie geen bijzonder opzet vereist, dient te worden geconcludeerd
dat het algemeen opzet volstaat als moreel bestanddeel van het hoger omschre-
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ven misdrijf; een misdrijf in de wettelijke
omschrijving waarvan geen sprake is van
opzet of onachtzaamheid, immers niet strafbaar is aileen maar doordat het materiele
feit is gepleegd; het algemeen opzet bestaat uit het stellen wetens en willens van
de door de wet verboden handeling, zijnde
de bewuste wil tot het verwezenlijken van
de als wederrechtelijk omschreven situatie; de strafrechtelijke aansprakelijkheid
wegens het in artikel 80, tweede lid, van de
Wet betreffende de Jeugdbescherming omschreven misdrijfvereist dat bewezen wordt
dat eiseres wetens en willens als eindredacteur de betrokken foto heeft laten publiceren zonder ze voldoende onherkenbaar te maken; de appelrechters oordelen
dat "het misdrijfvoltrokken is door de publicatie van de foto en de tekst" en dat het
vereist opzet eveneens voorhanden is nu eiseres, minstens mede met anderen "vrijwillig naliet te doen wat zij wist door de
wet geboden te zijn, namelijk te verhinderen dat de bedoelde foto's van minderjarigen deze van de mindeijarige Desloovere in
onderhavig geval zouden gepubliceerd worden" (bestreden arrest, blz. 11 in fine); de
appelrechters zodoende niet vaststellen
welke positieve daad wetens en willens door
eiseres werd gesteld; het moreel element
van het lastens eiseres bewezen verklaarde
misdrijf door de appelrechters wordt omschreven als een schuldige nalatigheid, met
name te hebben nagelaten de publicatie
van de bedoelde foto te verhinderen; de
appelrechters evenwel niet vaststellen dat
eiseres wetens en willens de bedoelde foto
in het dagblad '1Iet Volk" van 27 mei 1995
heeft laten publiceren; de omstandigheid
dat eiseres op het ogenblik van de feiten als
eindredactrice verantwoordelijk was en desgevallend de bevoegdheid had om de publicatie van de foto tegen te houden indien zij het bestaan ervan had gekend niet
kan worden gelijk gesteld met de werkelijke bewezen kennis van de publicatie van
deze foto; het algemeen opzet, als moreel
bestanddeel van de in artikel 80, tweede
lid, van de Wet betreffende de Jeugdbescherming omschreven tenlastelegging
een werkelijke kennis vereist en de loutere theoretische mogelijkheid van verhindering van publicatie van de betrokken foto
terzake niet volstaat; de appelrechters enkel vaststellen dat eiseres de betrokken publicatie niet heeft verhinderd zonder ook
vast te stellen dat zij kennis had van het
feit dat de bedoelde foto ging gepubliceerd
worden en zij bewust heeft nagelaten de
publicatie van deze foto te verhinderen; de
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appelrechters zodoende eiseres in werkelijkheid schuldig verklaren aan een onachtzaamheid, nu zij, enerzijds, vaststellen dat zij vrijwillig naliet te doen wat zij
wist door de wet geboden te zijn en, anderzijds, oordelen dat het aan haar kon
worden verweten dat zij niet de nodige
maatregelen heeft genomen om de wettelijke verplichtingen, eigen aan haar professionele activiteit nate leven; de appelrechters niet eiseres verwijten de bedoelde
foto wetens en willens te hebben laten publiceren doch wel onachtzaam te zijn geweest door niet in de voorwaarden te hebben verkeerd de publicatie van deze foto
tegen te houden; de appelrechters zodoende
impliciet erkennen dat eiseres niet op de
hoogte was van de voorgenomen publicatie van de foto; onachtzaamheid als rooreel bestanddeel van het aan eiseres ten
laste gelegde feit evenwel niet volstaat, nu
het misdrijf omschreven in artikel 80 van
de wet betreffende de Jeugdbescherming algemeen opzet vereist; de loutere verwijzing naar de bevoegdheden van eiseres als
eindredactrice evenmin volstaat om de aanwezigheid van het moreel bestanddeel van
het bewezen verklaarde misdrijf te verantwoorden, nu het loutere bezit van de bevoegdheid om de publicatie van de foto te
verhinderen nog niet impliceert dat eiseres wetens en willens de publicatie van de
foto zou hebben toegestaan, de appelrechters derhalve, door het aan eiseres verweten strafbare feit bewezen te verklaren, zonder vast te stellen dat eiseres op de
dag van de feiten wist dat er een strafbare foto op de redactie aanwezig was en
dat iemand deze foto zou laten publiceren, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van de artikelen 80,
tweede en derde lid, en 89 van de wet van
8 april 1965 betreffende de Jeugdbescherming) en tevens nalaten hun beslissing regelmatig met redenen te omkleden (schending artikel 149 van de
Grondwet):

Overwegende dat, enerzijds, het
misdrijf omschreven in artikel 80,
tweede lid, J eugdbeschermingswet en
strafbaar gesteld bij artikel 80, derde
lid, van deze wet, geen bijzonder opzet vereist, maar het algemeen opzet
wetens en willens de door de wet verboden handeling te stellen; dat "wetens" vereist dat de dader handelt in
de wetenschap zowel van de strafbaarheid van de gedraging als van het verwezenlijkt zijn van al de materiele ele-
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menten ervan, dit is dat een misdrijf
wordt gepleegd; dat "willens" vereist
dat de dader de bedoeling heeft het
materieel bestanddeel van het misdrijf, dit is het verboden handelen of
het verboden verzuim, te verwezenlijken;
Dat, anderzijds, een onthouding
strafbare deelneming kan opleveren,
wanneer niet aileen de mededader een
positieve plicht tot handelen heeft
maar bovendien zijn onthouding een
positieve aanmoediging tot het plegen van een misdrijf uitmaakt;
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters
eiseres schuldig achten aan het haar
ten laste gelegde feit omdat zij, dader of mededader, als verantwoordelijke eindredactrice vrijwillig heeft nagelaten te doen wat zij wist door de
wet geboden te zijn, namelijk te verhinderen dat de foto's van de minderjarige zouden worden gepubliceerd, en
zij niet de nodige maatregelen heeft
genomen om de wettelijke verplichtingen eigen aan haar professionele activiteit nate leven enter zake geen
overmacht kan inroepen;
Overwegende dat het arrest dat enkel oordeelt dat eiseres onachtzaam is
geweest, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel.
23 november 1999- ze kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. Verbist.
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1489
(NESI T. VANDENHENDE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0232.F)

1o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMSTOORZAAK- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- OORZAKELIJK VERBAND- WETTIGHEID
- TOEZICHT DOOR HET HOF.

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
-ALGEMEEN -AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK- BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK
VERBAND - WETTIGHEID - TOEZICHT DOOR
HETHOF.

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER- OORZAKELIJK VERBAND- WETTIGHEID- TOEZICHT
DOOR HET HOF.

4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

1o, 2° en 3° Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de (out en de schade,
gaat het Hof evenwel na of de rechter uit
die vaststellingen die besl is sing wettig
heeft kunnen afleiden (1). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
4 o De rechter die oordeelt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de {out
van een van de in een verkeersongeval betrokken bestuurders en de uit dat ongeval voortuloeiende schade, zonder vast te
stellen dat de schade, zonder die {out, zich
niettemin zou hebben voorgedaan zoals ze
is gebeurd, uerantwoordt zijn beslissing
niet naar recht (2). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)

(1) Cass., 25 maart 1997, A.R. P.96.1075.F, nr.
161.
(2) Zie Cass., 3 mei 1996,A.R. C.95.0256.F, nr.
146.

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 17 oktober 1995 en 15
december 1998 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi;
Gelet op het arrest van 27 maart
1996 van het Hof, waarbij afstand
wordt verleend van de voorzieningen, in zoverre zij gericht zijn tegen de
door verweerder tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen,
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het vonnis van 17 oktober 1995:
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bodemrechter
in feite oordeelt over het al dan niet
bestaan van een oorzakelijk verband
tussen de fout en de schade; dat het
evenwel aan het Hof staat om na te
gaan of hij uit de door hem vastgestelde feiten wettig heeft afgeleid dat
er geen oorzakelijk verband tussen de
fout en de schade bestaat;
Overwegende dat, te dezen, de
feitenrechters, enerzijds, verweerder
schuldig hebben bevonden aan het feit
dat hij een voertuig met meer dan
twee wielen links heeft ingehaald op
een kruispunt waar de voorrang van
rechts van toepassing is; dat zij anderzijds beslist hebben "dat (de eiser) Nesi, als hij gehandeld had overeenkomstig artikel 19.1 van het
Wegverkeersreglement, dat hij in acht
moet nemen op een kruispunt waar de
voorrang van rechts van toepassing is,
zonder twijfel had opgemerkt dat de
motor klaar stand om een inhaalmaneuver uit te voeren; dat hieruit
blijkt dat (de eiser) Nesi volledig aansprakelijk is voor het ongeval en de
schadelijke gevolgen ervan, aangezien hij, door zijn gedrag, een onvoorspelbare hindernis vormde voor (de
verweerder) Vandenhende, die hem
volgde";
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Overwegende dat, aldus, de appelrechters beslist hebben dat er geen
oorzakelijk verband bestond tussen de
fout van Michel Vandenhende en de
schade, maar niet vastgesteld hebben dat de schade, zonder die fout,
zich niettemin zou hebben voorgedaan zoals ze is gebeurd; dat zij hun
beslissing aldus niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het vonnis van 15 december 1998 :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing van 17 oktober 1995
de vernietiging meebrengt van de beslissing van 15 december 1998, die er
het gevolg van is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede onderdeel, dat
niet kan leiden tot ruimere cassatie,
vernietigt de bestreden beslissingen, in
zoverre zij uitspraak doen over de door
verweerder tegen de eisers ingestelde
burger lijke rechtsvorderingen; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissingen, wat
de eerste ervan betreft; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in
hoger beroep.
24 november 1999- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Draps en De Bruyn.

KAMER -

ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VEROORDELING
OP DE STRAFVORDERING- TE VERMELDEN
WETTELIJKE BEPALINGEN.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENVORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- BETEKENINGBURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ.

3o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ- CASSATIEBEROEP- BETEKENING- MODALITEITEN.

1o Om naar recht met redenen omkleed te

zijn, moet een veroordelende beslissing op
de strafvordering, hetzij in haar eigen redenen, hetzij met verwijzing naar de beroepen beslissing, melding maken van de
wettelijke bepalingen die het aan de beklaagde ten laste gelegde feit strafbaar
stellen en van die welke een straf opleggen (1) (Art. 149 Gw.)
2° en 3° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, wanneer het aan de partijen tegen wie het is
gericht, wordt betekend overeenkomstig
het bepaalde in art. 38, § 1, Ger. W., dat
andere materies dan strafzaken regelt (2).
(Artt. 37 en 38 Ger.W.)
(PAQUAY T. LOMMERS)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0985.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 27 mei 1999 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
I. Op de voorziening van de beklaagde Anne-Catherine Paquay :

Nr. 626
2e

Nr. 626

24 november 1999

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

(1) Cass., 23 juni 1999, A.R. P.99.0354.F, nr.
389.
(2) Cass., 11 sept. 1996, A.R. P.96.0277.F, nr.
302.

Nr. 627
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Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van artikel 195,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering:
Overwegende dat, om naar recht
verantwoord te zijn, een veroordelende beslissing op de strafvordering
niet aileen melding moet maken van
de wettelijke bepalingen die het feit
strafbaar stellen, maar oak van die
welke een straf oplegt;
Overwegende dat het bestreden vonnis melding maakt van de wettelijke
bepalingen die het feit strafbaar stellen, maar geen enkele vermeldt die
een straf oplegt;
II. Op de voorziening van de burgerlijke partij Anne-Catherine Paquay:
Over de door verweerder opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid,
hieruit afgeleid dat eiseres haar voorziening niet regelmatig heeft doen betekenen:
Overwegende dat een burgerlijke
rechtsvordering voor de strafrechter
moet worden ingesteld overeenkomstig de regels van de strafrechtspleging; dat, te dezen, gelet op de aard
van de rechtspleging, de voorziening
moest worden betekend overeenkomstig de regels betreffende de betekening in strafzaken; dat de betekening
onregelmatig is, aangezien zij is geschied overeenkomstig artikel38 van
het Gerechtelijk Wetboek, dat betrekking heeft op de betekening in andere materies dan in strafzaken;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
~--

Om die redenen, zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
door eiseres aangevoerde middel, dat
niet kan leiden tot ruimere cassatie of
tot cassatie zonder verwij zing van de
beslissing op de strafVordering, en-:zonder acht te slaan op voornoemd-:iniddel, dat, in zoverre het gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering, geen verband houdt
met de ontvankelijkheid van de voor-
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ziening; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over
de tegen eiseres ingestelde strafvordering; verwerpt de voorziening voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in de
helft van de kosten van haar voorziening en laat de 'andere helft ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting houdende
in hager beroep.
24 november 1999 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Draps; J. Baivier, Verviers;

Nr. 627
2• KAMER- 24 november 1999

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - EINDBESLISSING- NIET DEFINITIEVE BESLISSING- NIET
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP- UITBREIDING- VOORWAARDEN.

1o Uit de omstandigheid alleen dat een van

de bij het ongeval betrokken bestuurders een (out heeft begaan die niet kon
worden voorzien, kan niet worden afgeleid dat de samenlopende fout van de andere bestuurder geen oorzakelijk verband met de schade vertoont (1) (Artt.
1382 en 1383 B.W.)

2° De vernietiging, op het regelmatig
cassatieberoep van de burgerlijke partij, van de eindbeslissing over het beginsel van de aansprakelijkheid, brengt de
vernietiging mee van de niet definitieve
(1) Zie Cass., 23 mei 1990, A.R. 8033, nr. 556.
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beslissing over de schade, welke beslissing het gevolg is van de eerstgenoemde
beslissing, oak al is het cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissing vooralsnog niet ontvankelijk (2).
(GASPART E.A. T. MONJOIE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1116.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 juni 1999 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
I. Op de voorziening van JeanFrangois Gaspart :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij, op de
door eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, uitspraak wordt gedaan over het beginsel van de aansprakelijkheid;
Overwegende dat, uit de omstandigheid alleen dat een van beide, bij
het ongeval betrokken bestuurders een
fout heeft begaan die niet kon worden voorzien, niet kan worden afgeleid dat de samenlopende fout van de
andere bestuurder niet in een oorzakelijk verband staat met de schade;
Overwegende dat het vonnis, op de
conclusie waarin eiser betoogt dat hij
zelf geen enkele fout heeft begaan die
in een oorzakelijk verband met het
door hem geleden ongeval staat, en de
afwezigheid van eigen aansprakelijkheid afl.eidt uit de omstandigheid dat
de fout van verweerder niet kon worden voorzien, antwoordt dat "(eiser)
meer aan de rechterkant van de rijbaan had kunnen en moeten blijven;
dat het ongeval, zonder die fout, zich
niet zou hebben voorgedaan zoals het
is gebeurd; (... ) dat, als (eiser) zo dicht
mogelijk tegen de rechterrand van de
rijbaan was gebleven, zoals hij dat
diende te doen, het ongeval verme(2) Zie Cass., 5 mei 1999, A.R. P.99.0029.F, nr.
262.

Nr. 627

den had kunnen worden en het onrechtmatig maneuver van (verweerder)- een bocht naar links- hem
geenszins zou hebben gehinderd";
Overwegende dat, aldus, de appelrechters geantwoord hebben op eisers conclusie en hun beslissing over
het bestaan van een oorzakelijk verband tussen eisers fout en de door hem
geleden schade regelmatig met redenen hebben omkleed en naar recht
hebben verantwoord;
Overwegende, evenwel, dat het vonnis door geen enkele grond antwoordt
op de conclusie waarin eiser betoogt
dat er bij het bepalen van de respectieve aansprakelijkheden van beide eisers, die een fout hebben begaan, voor
elk van hen rekening moest worden
gehouden met de mate waarin de omvang van de schade kon worden voorzien;
Dat, bijgevolg, de appelrechters hun
beslissing dat de fouten van eiser en
verweerder in eenzelfde mate hebben bijgedragen tot de schade, niet regelmatig met redenen hebben omkleed;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij, op de
door eiser ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, uitspraak wordt gedaan over de omvang van de schade :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing over het beginsel van de aansprakelijkbeid, de vernietiging meebrengt
van de niet definitieve beslissing over
de schade, die het gevolg is van de
eerstgenoemde beslissing, ook al is de
voorziening tegen die beslissing vooralsnog niet ontvankelijk;
II. Op de voorziening van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten:
Overwegende dat eiseres zich op 15
juli 1999 in cassatie heeft voorzien tegen het vonnis dat op 15 juli 1999 door
de Correctionele Rechtbank te Dinant,
in hoger beroep, op tegenspraak is gewezen:

Nr. 628
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Overwegende dat, buiten het bij artikel40, vierde lid, van de wet van 15
juni 1935 bepaalde geval en het geval van overmacht, het cassatieberoep
dat na het verstrijken van de bij artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn is ingesteld, laattijdig en derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van eiseres; vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het
beslist dat eiser een fout heeft begaan die in een oorzakelijk verband
staat met het ongeval; verwerpt eisers voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn voorziening en elke verweerder in een vierde van de
voormelde kosten; veroordeelt eiseres in de kosten van haar voorziening;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Namen, zitting houdende in hoger beroep.
24 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Geli}hluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. DeBruyn en
Draps.

Nr. 628
2e KAMER - 24 november 1999
1 o ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- DADEN VAN ONDERZOEK- REGELMATIGHEIDTOEZICHT.

2o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- DADEN VAN ONDERZOEK- REGELMATIGHEIDKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGTOEZICHT.
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so CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING- ALLERLEIONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VORDERING TOT
TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN EEN
DAAD VAN ONDERZOEK - WEIGERING CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1 o en 2° Als een van de partijen de hamer
van inbeschuldigingstelling op regelmatige wijze heeft gevorderd de regelmatigheid van een daad van onderzoeh na te
gaan, is die hamer verplicht voornoemd
toezicht te verrichten. (Artt. 2S5bis, §§ 1
en 2, Sv.)

so Het arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling, dat uitspraah doet over een
vordering tot toezicht op een daad van onderzoeh, is onmiddellijh vatbaar voor
cassatieberoep. (Art. 416, tweede lid, Sv.)
(BURGEON)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1524.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing, waarbij de door
de onderzoeksrechter gewezen beschikking tot verwerping van het verzoekschrift, waarin eiser had verzocht om
bijkomende daden van onderzoek te
verrichten, wordt bevestigd;
Overwegende dat die beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, en noch over een geschil inzake bevoegdheid noch met toepassing
van de artikelen 135 en 235bis van dat
wetboek uitspraak doet;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over het
toezicht op de regelmatigheid van de
rechtspleging :
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Overwegende dat eiser, in een voor
de kamer van inbeschuldigingstelling genomen conclusie, die kamer,
welke kennisgenomen heeft van eisers hoger beroep tegen de hierboven vermelde beschikking, met name
verzocht heeft om, overeenkomstig artikel 235bis van het Wetboek van
Strafvordering, toezicht te verrichten op de regelmatigheid van de
rechtspleging met betrekking tot een
daad van onderzoek, nl. een
deskundigenverslag, en dat rechtscollege, daarenboven, op grond van de artikelen 136, eerste lid, en 235bis van
voornoemd wetboek, gevorderd heeft
om de zaak aan zich te trekken, teneinde de onderzoeksrechter te bevelen bijkomende daden van onderzoek
te verrichten;
Dat het arrest, wat dat betreft, zich
ertoe beperkt te vermelden "dat het
hof(van beroep) geen reden ziet om de
rechtspleging ambtshalve te onderzoeken door de zaak aan zich te trekken, aangezien de raadkamer de
rechtspleging- binnen afzienbare tijd
- zal moeten regelen en de door
(eiser) voorgelegde problemen bijgevolg - zal moeten onderzoeken";
Overwegende, evenwel, dat de kamer van inbeschuldigingstelling, nu zij
door eiser is verzocht om de regelmatigheid van de voormelde daad van onderzoek nate gaan, op regelmatige
wijze heeft kennisgenomen van het hager beroep dat eiser had ingesteld tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, en, derhalve, overeenkomstig
voornoemd artikel 235bis, §§ 1 en
2, gehouden was de regelmatigheid
van die daad van onderzoek nate
gaan;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
En overwegende, daarenboven, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 629

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het geen
recht doet op de vordering tot onderzoek van de regelmatigheid van het
deskundigenverslag van dr. Boxho;
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 twee derde
van de kosten van zijn voorziening en
laat het overblijvende derde ten laste
van de Staat; verwij st de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Luik.
24 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatg~neraal - Advocaat : mr. A. Masset, VerVlers.

Nr. 629
2e KAMER - 24 november 1999

1o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- MOTIVERING.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- MOTIVERING- RECHT VAN VERDEDIGING.

1o en 2° Het recht van verdediging wordt
miskend door de appelrechters die de
handhaving van de voorlopige hechtenis bevelen, met name op grand dat uit de
conclusie van de verdachte blijkt dat hij
beslist te kwader trouw is en dat het besluit van een conclusie met een dergelijk uitgangspunt niet kan worden gevolgd (1).
(1) Zie Cass., 3 maart 1999, A.R. P.99.0722.F,

nr. 125

---~
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Nr. 630

HOF VAN CASSATIE
(HANOT)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1627.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 november 1999 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep
te Luik;
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Nr. 630
1e

KAMER-

26 november 1999

1° STEDENBOUW- BOUWVERGUNNINGMILITAIRE POST- BEWARING- BEGRIP.

2° LEGER- MILITAIRE POST- BEWARINGBOUWVERGUNNING.

3° STEDENBOUW- BOUWVERGUNNINGWERKEN BETREFFENDE DE MILITAIRE DIENST
-BEGRIP.

4 o LEGER- BOUWVERGUNNING- WERKEN

Over het derde middel :
Overwegende dat de appelrechters
de handhaving van eisers voorlopige hechtenis bevelen, op grond,
met name, dat uit zijn conclusie
blijkt dat hij 'beslist te kwader trouw
is" en dat ''het besluit van die conclusie" met een dergelijk uitgangspunt
"niet kan worden gevolgd", zodat zij
eiser het recht ontzegd hebben om
zijn verweermiddelen aan te dragen zoals hij dat meende te moeten
do en;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen,zonder dat er grond
bestaat tot onderzoek van de andere
middelen, die niet kunnen leiden tot
cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik.
24 november 1999 - 2" kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. M. Paquot, Namen.

BETREFFENDE DE MILITAIRE DIENST - BEGRIP.

1o en 2° Het op de bestuurslichamen rus-

tende verbod om over de militaire pasten te beschikken, is beperkt tot de behoeften betreffende de bewaring van die
posten en sluit niet uit dat een door de gewestelijke wetgeving inzake stedenbouw
opgelegde bouwvergunning noodzakelijk is, wanneer die beperking overschreden wordt. (Titel I, art. 13, Decreet 8-10
juli 1791; art. 41 Waals Wetboek van
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium.)
3° en 4° De rechter kan wettig overwegen
dat een bouwwerk, dat opgetrokken is in
valle stedelijke omgeving, dat in de gehele agglomeratie alom bekend is en dat
herhaaldelijk besproken is met een
gewestministerie, dat de plannen ervan
heeft gekregen, niet tot de "louter militaire dienst" behoort. (Titel III, art. 14,
Decreet 8-10 juli 1791.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V LANDSVERDEDIGING
T. WAALS GEWEST E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0314.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het eerste middel :
schending van de artikelen 13 van titel
I, 14 van titel III, 5 van titel N van het decreet van 8-10 juli 1791 betreffende de bewaring en de indeling van versterkte plaatsen en militaire posten, de politie van
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vestingswerken en andere, desbetreffende
zaken, 41, § 1, 1°, gewijzigd bij het decreet van de Waalse Gewestraad van 9 december 1993, 45, § 1, en 70 van het Waals
Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, vastgesteld bij het
besluit van de Waalse Gewestexecutieve
van 14 mei 1984, gewijzigd bij het decreet
van de Waalse Gewestraad van 18 juli
1991,
doordat het arrest, met bevestiging van
de beroepen beschikking van 24 juli 1996
van de voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Namen, die in kort geding uitspraak deed in het kader van artikel 70 van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, aanneemt dat "de kazerne
van de Genie en de aanpalende infrastructuur, met name de litigieuze brug en het
'Vas-t'y-frotte'-eiland, vanzelfsprekend een
militaire post zijn waarvan de gronden bij
(het) decreet (van 8-10 juli 1791) nationale eigendommen zijn verklaard en dat genoemd decreet nog steeds van toepassing is;
dat het arrest vervolgens de vordering niet
gegrond verklaart waarbij de Belgische
Staat, op grond van artikel 70, § 3, 5°, van
het Waals Wetboek de volgende maatregelen eiste: - ophe:ffing van de bevelen tot
staking van de afbraakwerken van de voormalige pijlers van de brug die het "Vast'y-frotte"-eiland in Jambes verbindt met de
rechteroever van de Maas waar de kazeme
van de Genie ligt - welke pijlers onbruikbaar waren geworden door het wassen van
de stroom - en van de bouw van nieuwe
pijlers en landhoofden, welke bevelen, respectievelijk op 18 juni 1996, mondeling werden gegeven door een vertegenwoordiger
van het Waals Gewest, met schriftelijke bevestiging op 20 juni 1996, en op 21 juni
1996, mondeling, door een ambtenaar van
de stad N amen, met schriftelijke bevestiging op dezelfde dag; - opheffing van de
door de stad N amen op 26 juni 1996 gedane verzegeling, op straffe van een dwangsom van 300.000 frank per dag vertraging, op grond dat : "B.l. Artikel13 van het
decreet. - Dat aangezien intrinsieke of extrinsieke gegevens ontbreken die een andere betekenis zouden kunnen rechtvaardigen, de term bewaring' die in het decreet
wordt gebruikt (artikel 13 van titel 1) in
zijn gangbare betekenis moet worden begrepen van 'behouden, intact of in dezelfde
staat laten', in de zin van 'entretien garde,
maintien, preservation, protection, sauvegarde' (zie Robert, Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue fran.,aise, t. II, 2e uitgave, volledig herzien en
aangevuld door Alain Rey); dat (eiser), die

Nr. 630

de tekst wat geweld aandoet, staande houdt
dat de wetgever van uit de periode van de
revolutie onder bewaring' verstond het behoud van de militaire installaties in gebruiksklare staat; dat, ook al zou geopteerd moeten worden voor een dergelijke
uitlegging, die duidelijk afwijkt van de bovenstaande omschrijving, de aangevatte
werken blijkbaar wel degelijk het door (eiser) zelf omschreven kader te buiten gaan,
aangezien ze betrekking hebben op 'de afbraak van de voormalige pijlers en (de)
bouw van nieuwe pijlers en landhoofden' (cf.
bijzonder bestek nr. 5/8/A/086); dat, meer
bepaald, de algemene directie der waterwegen van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer- hiema M.E.T. - na
gewag te hebben gemaakt van de 'wederopbouw van de brug en haar steunpunten' erop wijst dat 'in de Maas twee pijlers zullen worden geplaatst die bestaan in
een schacht in ter plaatse, in een caisson
met damplanken, gestort beton, en die wat
het hoven het water uitstekende gedeelte
betreft, bekleed zijn met breuksteun; op die
onderbouw metalen prefab elementen zullen worden vastgemaakt waarop de bovenbouw van het bouwwerk zal komen rusten (. .. )'; dat (eiser)- die in zijn vroegere
processtukken zelf herhaaldelijk gewag
had gemaakt van de wederopbouw van
de pijlers - tijdens het debat voor het
rechtscollege in hoger beroep toegeeft
dat de litigieuze werken - waarvan hij
overigens aanneemt dat ze alleen uitgevoerd worden om een militair bouwwerken operationeel te houden- 'de afbraak' noodzakelijk maken 'van de
restanten van de voormalige pijlers en
de werderopbouw van nieuwe pijlers in
hetzelfde materiaal (beton) met bovendien een esthetische bekommernis (bekleding in breuksteen)'; dat werken van die
aard en van die omvang geenszins gelijkgesteld kunnen worden met gewone werken van bewaring'; dat, indien het standpunt (van eiser) gevolgd zou worden, er dan
zou moeten worden aangenomen dat hij
nooit een bouwvergunning zou moeten aanvragen telkens als hij een bestaand bouwwerk zou afbreken om het door een nieuw
te vervangen, ofschoon artikel41 van het
Waals Wetboek niet alleen bouwwerken
maar ook afbraakwerken vergunningsplichtig maakt; dat het bij wijze van vergelijking belangrijk is erop te wijzen dat het
herbouwen van een gebouw of een constructie in de zin van artikel 41, § 1, 1°,
eerste lid, van het Waals Wetboek, begrepen moet worden als de vervanging van
dat gebouw of die constructie door een
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ander gebouw of een andere constructie van voor het veilen van hagen, het opsnoeien
dezelfde omvang als het afgebroken ge- van bomen en de aanleg van een omheibouw of de afgebroken constructie (... ); dat ding in het militair kwartier Sart Hulet;
zulks met name te verklaren valt door de dat ten slotte, de (verweerders) zonder te
vereisten inzake veiligheid en stabiliteit en worden tegengesproken, heiden bevestigzelfs als, zoals (eiser) in casu beweert, het den dat (eiser) al in 1937 van de overheid
'op identieke wijze' wordt herbouwd'; B.2. de vergunning vroeg om, ongeveer op de
Artikel 14 van het decreet. - (... ) Dat ook plaats waar nu de litigieuze brug ligt, twee
hier het begrip 'eigenlijke militaire dienst' pontons te bouwen die indirect zouden dieniet wordt omschreven in het decreet nen voor de 'opleiding van de troepen'; B.3.
waarin enkel een aantal begrippen wor- Besluit wat de toe passing van het decreet
den opgesomd waaronder dat van 'oplei- betreft. - Dat uit wat voorafgaat, afgeding van de troepen'; dat (eiser) beweert dat leid moet worden dat het decreet van 8-10
de werken die hij aangevat heeft onder juli 1791 in deze zaak geen toepassing
laatstgenoemde categorie vallen en tot sta- vindt, aangezien de omstreden werken,
ving daarvan verschillende gegevens aan- enerzijds, niet gelijkgesteld kunnen worwijst (... ); (dat), hoe dan ook, ( ... ) de draag- den met de 'bewaring' in de zin van artiwijdte van artikel14 van het revolutionair kel 13 van titel I en, anderzijds, geen gedecreet gelezen moet worden in het licht lijkenis vertonen met werken die
van de rondzendbrief nr. 24-9 van 16 ok- betrekking hebben op de eigenlijke militober 1967 waarin met name de dienstbe- taire dienst, zoals omschreven in artikel 14
trekkingen tussen de dienst voor steden- van titel III, waarvan de draagwijdte onbouw en de dienst der militaire gebouwen derzocht is in het licht van de rondzendwordt geregeld; dat de rondzendbrief in brief nr. 24-9 van 16 oktober 1967",
werkelijkheid het samenwerkingsakkoord
terwijl, eerste onderdeel, artikel 13 van tibekrachtigt dat de beide betrokken minis- tel I van het decreet van 8-10 juli 1791 beters op 12 februari 1963, dus korte tijd na paalt dat "aile (... ) militaire posten ( ... ) verde inwerkingtreding van de wet van 29 klaard worden nationale eigendommen te
maart 1962, hebben gesloten ten einde die zijn : in die hoedanigheid wordt de bevoegdwet in overeenstemming te brengen met de heid voor hun bewaring aan de Minister
vereisten van voornoemd decreet;( .. .) dat van Oorlog overgedragen, en mogen de adhet optrekken van een dergelijke construe- ministratieve lichamen er in geen geval
tie op een zijarm van de Maas, in voile ste- over beschikken (... )"; artikel 5 van titel N
delijke omgeving, die bij duizenden omwo- van het decreet een soortgelijke bepaling
nenden en zelfs in de gehele agglomeratie bevat: "aangezien de Minister van Oorlog
alom bekend is, terwijl (eiser) diverse con- verantwoordelijk wordt voor het goede getacten heeft gelegd met het M.E.T. dat zelfs bruik en de bewaring van de militaire inde plannen van de werken heeft gekre- richtingen en gebouwen (... ), mogen de adgen, geen reden is om af te wijken van be- ministratieve lichamen, in geen geval,
palingen die strikt toegepast moeten wor- erover beschikken ( ... )"; de term "bewaden, aangezien de wetgever de door de ring", zonder af te wijken van zijn gangmilitaire overheid opgerichte construe- bare betekenis, betrekking heeft op delities vergunningspichtig wilde maken; (zie tigieuze werken; de "afbraak" van de
de parlementaire voorbereiding van de wet- restanten van de beschadigde pijlers en het
ten van 1962 en 1970); dat de uitvoering "herbouwen" van nieuwe pijlers die dievan het samenwerkingsakkoord vaak de ge- nen als steun voor de demonteerbare brug,
meenschappelijke wil van de partijen tot ui- immers wei degelijk ertoe strekken de onting brengt, zodat het in dat verband be- derbouw van die brug "te bewaren, in delangrijk is erop te wijzen dat (eiser) het zelfde staat (.. .) te behouden"; het in casu,
nodig achtte een bouwvergunning aan te zoals het arrest oordeelt, geenszins gaat om
vragen voor de bouw van het Prilsport- de afbraak van een gebouw of van een concomplex in de Koninklijke Militaire school structie om ze te vervangen door een an- een gebouw dat echt nodig is voor de op- der gebouw of een andere constructie, maar
leiding van de troepen! - 'orndat het in om werken tot herstel van de plaats in de
voile stadscentrum werd ingeplant'; dat (ei- vorige staat die overeenkomstig artikel 41,
ser), aileen al voor de regio waarop dit ge- § 1, van het Waals Wetboek niet vergunschil betrekking heeft, bouwvergunnin- ningsplichtig zijn; voorts blijkt dat de term
gen gevraagd en gekregen heeft voor de "bewaring" in het decreet van 8-10 juli
bouw, in 1987 en 1988, van twaalf cha- 1791, een ruimere dan de gangbare betelets en van een technisch gebouw op het do- kenis heeft; de context waarin die term
maine de la Plaine in Belgrade en, in 1995, wordt gebruikt, aantoont dat de militaire
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overheid de ruimste bevoegdheid over de
militaire installaties bezit, gaande tot de bevoegdheid om erover te "beschikken", welke
bevoegdheid aan de burgerlijke overheid
ontzegd is (cf. de artikelen 13 van titel I en
5 van titel IV van het decreet: "de administratieve lichamen mogen er (niet) over
beschikken"); het arrest, als het de bij het
Waals Wetboek ingevoerde beperkingen van
het eigendomsrecht op eiser zou toepassen en de werken vergunningsplichtig zou
maken (zie de artikelen 41, § 1, 45, § 1, en
70 van dat wetboek), de zin en de draagwijdte zou ontnemen aan de bepalingen van
het revolutionair decreet, dat, blijkens de
vaststellingen van het arrest, nag steeds
van toepassing is; het arrest bijgevolg, aangezien het afwijzend beschikt op de vordering tot opheffing van de bevelen tot staking van de litigieuze werken en tot
ontzegeling, voorbijgaat aan het feit dat de
minister van Landsverdediging - voorheen "minister van Oorlog" - uitsluitend
bevoegd is om de nationale eigendommen,
bestaande in "militaire posten" te "bewaren", alsook aan de uitoefening door eiser
van het hem bij voornoemd decreet op die
"militaire posten" erkende eigendomsrecht (schending van de artikelen 13 van titel I en 5 van titel IV van het decreet van
8-10 juli 1791) en ten onrechte toepassing heeft gemaakt van de artikelen 41,
§ 1, 45, § 1, en 70 van het Waals Wetboek
van ruimtelijke ordening, stedenbouw en
patrimonium;

tweede onderdeel, artikel14 van titel III
van het decreet van 8-10 juli 1791 bepaalt
dat "voor alle aangelegenheden die uitsluitend op de militaire dienst betrekking hebben zoals ( ... ) de opleiding van de troepen, de militaire overheid totaal onafhankelijk is ten opzichte van het burgerlijk
gezag"; het arrest niet ontkent dat de litigieuze werken, zoals eiser staande houdt,
noodzakelijk zijn voor de opleiding van de
Genietroepen daar ze met name de bouw
van die brug en de oefeningen die" dankzij die brug gehouden kunnen worden, mogelijk maken; het arrest evenwel, op grand
van het feit dat die werken in valle stedelijke omgeving gebeuren en besproken zijn
door eiser en het Waals ministerie van Uitrusting en Vervoer (M.E.T.), oordeelt dat
het niet gaat om werken die betrekking
hebben op de "eigenlijke militaire dienst"
die krachtens voornoemd artikel 14 niet
vergunningsplichtig zijn; het samenwerkingsakkoord dat op 12 februari 1963
tussen de minister van Openbare Werken en de minister van Landsverdediging
gesloten is en bekrachtigd is door de rand-
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zendbriefnr. 24-9 van 16 oktober 1967in het licht waarvan volgens het arrest artikel14 van het revolutionair decreet uitgelegd moet worden - zoals het arrest eraan herinnert, bepaalt dat het departement
van Landsverdediging alleen oordeelt over
de aard van de constructies betreffende de
categorie van werken waarvoor het decreet van toepassing blijft, namelijk "de geheime werken in het raam van de internationale verplichtingen en verdedigingswerken van operationele aard", in
tegenstelling tot de "andere constructies"waaronder met name de werken betreffende huisvesting, opslagplaatsen en logistieke installaties- die overeenkomstig artikel 48 van de wet van 29 maart
1962 (artikel 45 van het Waals Wetboek)
vergunningsplichtig zijn; genoemd
samenwerkingsakkoord, alsook de commentaar erop die door het arrest wordt
aangehaald, bepaalt dat aileen de werken die in het raam van internationale verplichtingen moeten worden uitgevoerd, "geheim" moeten blijven; eiser de litigieuze
werken omschrijft als "verdedigingswerken
van operationele aard"; hij volgens het in
het arrest aangehaalde samenwerkingsakkoord en de aldaar geciteerde commentaar, alleen meester is over die omschrijving; de vertrouwelijke aard van de
installaties, waarvan gewag wordt gemaakt
in punt a) van die commentaar, geen verband houdt met de litigieuze werken zelf,
maar met het gebruik van die werken die
volgens voornoemde commentaar (punt c),
slechts "doorgaans" ver van elke bebouwde
zone verwijderd zijn; er geen enkele gevolgtrekking kan worden gemaakt uit het
feit dat wat het arrest omschrijft als "uitvoering van het samenwerkingsakkoord"
"heel vaak de gemeenschappelijke wil van
de partijen tot uiting brengt", terwijl, enerzijds, eiser als enige oordeelt over de aard
van een werk en uitmaakt ofhet niet buiten de "andere constructies" valt, als bedoeld in dat samenwerkingsakkoord en, anderzijds, de in het arrest weergegeven
voorbeelden van bouwvergunningsaanvragen, ofwel, door hun vaagheid nietszeggend zijn ("Prilsport"-complex, pantons ... ), ofwel zelf aantonen dat het om
"andere constructies" gaat (huisvesting, logistiek ... ) of om werken van v66r het
samenwerkingsakkoord (in 1937 gebouwde
pontons); een ministeriele circulaire en een
samenwerkingsakkoord tussen de betrokken ministers in geen geval hoven artikel
14 van het decreet van 8-10 juli 1791 kunnen gaan; het werken betreft die volgens
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eiser betrekking te hebben op "de opleiding van de troepen" en dus op de "eigenlijke militaire dienst" in de zin van die bepaling, zodat het arrest die bepaling
schendt door de latere bepalingen van de
wetten van 1962 en 1970 en van het
Waalse Wetboek die voornoemde bepaling niet hebben opgeheven, toe te passen; het hofvan beroep, nate hebben aangenomen dat het revolutionair decreet nog
steeds van kracht is, de artikelen 45 en 48
van de wet van 1962, gewijzigd bij de wet
van 1970 (artikelen 41 en 45 van het Waals
Wetboek) niet mocht toepassen; de verwijzing in het arrest naar de parlementaire
voorbereiding van de wetten van 1962 en
1970 niet terzake dienend is; de parlementaire voorbereiding van die wetten niet aileen geen afbreuk kan doen aan de toepassing van het decreet, maar met die
toepassing verenigbaar is, in zoverre het om
andere werken gaat dan die welke betrekking hebben op de "eigenlijke militaire
dienst" (artikel14 van het decreet), zoals
bouwwerken voor huisvesting (op te
merken valt dat de kazernes worden genoemd in de door het arrest aangehaalde
parlementaire voorbereiding : p. 3 : antwoord van de minister op een parlementaire vraag bij de artikelsgewijze bespreking van de wet van 1962 - Kamer,
Verslag- Pasin., 1962, 434); het hof
van beroep bijgevolg zijn beslissing dat
de bekritiseerde werken geen gelijkenis
vertonen met werken die betrekking
hebben op de eigenlijke militaire dienst,
zoals omschreven in artikel14 van titel III
van het decreet van 8-10 juli 1791, niet
wettig met redenen omkleedt (schending
van de in de aanhef van het mid del a angewezen bepalingen en inzonderheid
van artikel 14 van titel III van het decreet van 8-10 juli 1791):

Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande bekritiseerd te
worden, beslist, enerzijds, dat geen enkele bepaling van het Waals Wetboek
van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium de militaire installaties onttrekt aan het toepassingsgebied van artikel 41 van dat wetboek,
anderzijds, dat de Genieschool in Jambes, het "Vas-t'y-frotte"-eiland en de
brug die beide plaatsen verbindt een
militaire post zijn in de zin van het decreet van 8-10 juli 1791 betreffende de
bewaring en de indeling van versterkte
plaatsen en militaire posten, de politie van vestingswerken en andere, des-
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betreffende zaken, dat volgens voornoemd arrest nog steeds van
toepassing is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de door eiser aangevatte werken "betrekking hebben op 'de afbraak
van de oude pijlers (van de brug) en
(de) bouw van nieuwe pijlers enlandhoofden"' dat "in de Maas twee pijlers zullen worden geplaatst die bestaan in een schacht inter plaatse, in
een caisson met damplanken, gestort
beton, en die wat het hoven het water uitstekende gedeelte betreft, bekleed zijn met breuksteen; op die onderbouw metalen prefab elementen
zullen worden vastgemaakt waarop de
bovenbouw van het bouwwerk zal komen rusten";
Dat het oordeelt dat die werken,
door hun aard en omvang, meer omvatten dan de loutere bewaring van de
militaire posten waartoe de minister
van Landsverdediging krachtens artikel13 van titel I van het decreet van
8-10 juli 1791 bevoegd is, zowel in de
gangbare betekenis van behoud in dezelfde staat die het hof van beroep aan
dat begrip heeft gegeven als in de verruimde betekenis van behoud van de
installaties in gebruiksklare staat, die
eiser eraan heeft gegeven;
Dat het eraan toevoegt "dat, indien
het standpunt (van eiser) gevolgd zou
worden, (. .. ) hij nooit een bouwvergunning zou moeten aanvragen telkens als hij een bestaand bouwwerk
zou afbreken om het door een nieuw te
vervangen, ofschoon artikel41 van het
Waals Wetboek (van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium)
niet aileen bouwwerken maar ook
afbraakwerken vergunningsplichtig
maakt" en dat de litigieuze werken
niet vallen onder de categorie van werken die met toepassing van artikel 41,
§ 1, eerste lid, 1", van dat wetboek niet
vergunningsplichtig zijn;
Overwegende dat, enerzijds, het arrest, door de werken die eiser heeft
aangevat in feite te omschrijven, zijn
beslissing dat ze krachtens voornoemd

1500

HOF VAN CASSATIE

artikel41, § 1, eerste lid, 1", niet zijn
vrijgesteld van een bouwvergunning,
naar recht verantwoordt; dat die bepaling immers, zoals ze op het ogenblik van de litigieuze feiten van toepassing was, enkel de onderhoudswerken die het buitenaanzicht van het
desbetreffende gebouw geenszins wijzigen, van haar toepassingsgebied uitsluit;
Overwegende dat, anderzijds, het
krachtens de artikelen 13 van titel I
en 5 van titel IV van het decreet van
8-10 juli 1791 op de bestuurslichamen
rustende verbod om over de militaire
posten te beschikken, gelet op de door
het arrest vastgestelde wil van de wetgever om militaire installaties te onderwerpen aan artikel 41 van het
Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium,
enkel begrepen kan worden binnen de
perken van de behoeften betreffende
de bewaring van die posten, welke bevoegdheid door de voornoemde bepalingen aan de minister van Landsverdediging is toegekend;
Dat het hof van beroep, aangezien
het op grond van een feitelijke beoordeling van de aard en de omvang van
de litigieuze werken overweegt dat ze
die perken te buiten gaan, zijn beslissing dat artikel 13 van titel I van het
decreet van 8-10 juli 1791 aan de toepassing van de bepalingen van het
Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium
niet in de weg staat, naar recht verantwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, om te
oordelen of de door eiser verrichte werken uitsluitend betrekking hebben op
de eigenlijke militaire dienst in de zin
van artikel14 van titel III van het decreet van 8-10 juli 1791, overweegt dat
"de draagwijdte van (die bepaling) gelezen moet worden in het licht van de
rondzendbrief nr. 24-9 van 16 oktober 1967 waarin (. .. ) de dienstbetrekkingen tussen de dienst voor stedenbouw en de dienst der militaire
installaties wordt geregeld" en die "het
samenwerkingsakkoord bekrachtigt
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dat de beide betrokken ministers op 12
februari 1963 (. .. ) hebben gesloten";
Dat het hof van beroep uit zijn interpretatie van die stukken heeft afgeleid "dat de wetgever bepaalde werken die door hun aard het militair
geheim of het vertrouwelijk karakter van de installaties die eigendom
zijn van (eiser), in het gedrang kunnen brengen, heeft willen onttrekken aan de vergunningsplicht";
Overwegende dat het middel het arrest niet verwijt dat het de bewijskracht miskent van de stukken
waarop het zich baseert, maar alleen
opkomt tegen de interpretatie die het
hof van beroep ervan heeft gegeven;
Dat het Hof evenwel zijn bevoegdheid te buiten zou gaan ingeval het die
interpretatie door zijn interpretatie zou
vervangen;
Overwegende dat het hof van beroep, dat diende uit te maken of de litigieuze werken uitsluitend betrekking hebben op de eigenlijke militaire
dienst dan wel of het gaat om andere
constructies waarvoor een vergunning vereist was, de voomoemde rondzendbrief en het voornoemd
samenwerkingsakkoord niet heeft laten bovengaan op artikel 14 van titel III van het decreet van 8-10 juli
1791 maar het toepassingsveld van dat
decreet heeft omschreven;
Overwegende dat het arrest, met de
vaststelling, enerzijds, dat het litigieuze bouwwerk opgetrokken is "op
een zijarm van de Maas, in volle stedelijke omgeving, (en) bij duizenden
omwonenden en zelfs in de gehele agglomeratie alom bekend is", anderzijds, dat "(eiser) diverse contacten
heeft gelegd met het (Waals) ministerie van Uitrusting en Vervoer, dat zelfs
de plannen van de werken heeft gekregen" zijn beslissing dat die werken "geen betrekking hebben op de eigenlijke militaire dienst, zoals omschreven in artikel 14 van titel III"
van het decreet van 8-10 juli 1791,
naar recht verantwoordt;
Dat geen van de onderdelen kan
worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 november 1999- 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureurgeneraal-Advocaten :mrs. DeBruyn, Simont en Gerard.

Nr. 631
1e KAMER- 26 november 1999
VERBINTENIS -

BETALING- TOEREKE-

NING.

Het recht van de schuldenaar van verscheidene schulden om, rpanneer hij betaalt, te
verklaren welke schuld hi} wil voldoen,
wordt, behoudens het geval van misbruik
van dat recht, alleen beperkt door het in
andere wetsbepalingen aan de schuldeiser toegekende recht om zich te verzetten tegen de door de schuldenaar gedane
toerekening (1). (Art. 1253 B.W.)
(ATELIER DU VERRE N.V T. DE PRAETERE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0046.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 7 oktober en 23 december 1997 gewezen door het Hof
van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1134, 1244, 1253, 1254 van het Burgerlijk Wetboek, 39, tweede lid, van de op
31 december 1955 gecoiirdineerde wetten op
de wisselbrieven en orderbriefjes en 149
van de Grondwet,
doordat het arrest van 7 oktober 1997,
met wijziging van het beroepen vonnis,
(1) C. DALcQ, lJimputation des paiements, J.T,
1988, p. 77; P. VAN 0MMESLAGHE, Le paiement,
Rev. dr. U.L.B., val. 8, 1992, nr. 16, en noot 82, p.
34.
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"voor recht zegt dat de betalingen die in totaal 1. 762.881 frank bedragen, regelmatig zijn toegerekend op de door eiseres aangevoerde wissels, en dat het arrest van 23
december 1997 "de rechtsvordering van (eiseres) in haar geheel niet gegrond verklaart" en haarj in de kosten van beide instanties veroordeelt, op grond, enerzijds,
(arrest van 7 oktober 1997), "dat het geschil zijn oorsprong hierin vindt dat (verweerder) betoogt dat (de) twee wisselbrieven door de vennootschap Aluglas zijn
betaald in 1988, terwijl (eiseres) beweert
dat op dat ogenblik tussen (de) partijen was
overeengekomen dat de door Aluglas gedane betalingen bij voorrang dienden te
worden toegerekend op de leveringen die
niet waren gewaarborgd door de wisselbrieven, die pas dienden te worden teruggezonden na volledige aanzuivering van de
rekening van de klant; (. .. ) dat de rechtbank van koophandel ten onrechte beslist
heeft dat (de) partijen waren overeengekomen die betalingen toe te rekenen op de
onbetaalde leveringen, andere dan die
welke door de twee wisselbrieven waren gewaarborgd (. .. ) dat, bij ontstentenis van
overeenkomst, het recht op toerekening,
overeenkomstig artikel 1253 van het Burgerlijk wetboek in de eerste plaats toekomt aan verweerder; dat hij dat recht op
ondubbelzinnige wijze heeft uitgeoefend op
het ogenblik zelf van de betaling; (. ..) dat
(eiseres), gelet op artikel39, tweede lid, van
de wet op de wisselbrieven en orderbriefjes, de door Aluglas gedane gedeeltelijke betalingen niet mocht weigeren en zich niet
mocht verzetten tegen de door de schuldenaar gedane toerekening van de schuld; dat
Aluglas dus het recht had haar betalingen toe te rekenen op de gewaarborgde
schuld eerder dan op de niet gewaarborgde
schuld (. .. ); dat (eiseres) immers geen enkel recht had op de betaling van de niet gewaarborgde schulden eerder dan op de betaling van de niet gewaarborgde" (lees : "de
gewaarborgde") en, anderzijds (arrest van
23 december 1997), dat het bedrag van
259.757 frank is betaald "door middel van
een cheque op de Kredietbank waarin verwezen wordt naar de facturen FA 13961409 en waarin wordt vermeld dat het bedrag moet worden toegerekend op de wissel
van 1.102.813 frank",

terwijl de schuldenaar van verscheidene schulden, wanneer hij het hem door
artikel 1253 van het Burgerlijk Wetboek
toegekende recht uitoefent om "te verklaren welke schuld hij wil voldoen", geen afbreuk mag doen aan de wettige belangen
van de schuldeiser; die algemene regel kan
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worden afgeleid uit het bepaalde in de artikelen 1244, eerste lid, en 1254 van het
Burgerlijk Wetboek die daarvan bijzondere toepassingen zijn; de schuldenaar immers krachtens eerstgenoemd artikel zijn
betaling niet kan toerekenen op een schuld
waarvan het bedrag hoger is dan het door
hem betaalde bedrag; de schuldenaar van
een schuld die interest opbrengt, krachtens het tweede artikel, zijn gedeeltelijke
betaling niet mag toerekenen op het kapitaal eerder dan op de interesten; zij tot gevolg heeft dat in het geval dat de schuldeiser zich verzet tegen de door de
schuldenaar op grond van artikel 1253 gedane verklaring van toerekening, die de
schuldeiser niet zint, de rechter de in het
geding zijnde belangen tegenover elkaar
moet afWegen alvorens te beslissen over de
toerekening; die regels niet terzijde worden gesteld wanneer, zoals te dezen, een
van de schulden een wisselschuld is ten
aanzien waarvan de schuldeiser, luidens artikel39, tweede lid, van de gecoordineerde
wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes, niet gerechtigd is een gedeeltelijke betaling te weigeren, en de andere schuld een
gewone schuld is, en wanneer de schuldenaar verklaart zijn gedeeltelijke betaling
toe te rekenen op de wisselschuld; daaruit volgt dat,

eerste onderdeel, de arresten, zo ze aldus moeten worden begrepen dat de vennootschap Aluglas, gelet op het feit dat een
van haar schulden jegens eiseres een
wisselschuld was, het recht had om haar
gedeeltelijke betalingen eerst toe te rekenen op die schuld, zonder dat eiseres gerechtigd is zich tegen die toerekening te
verzetten met het argument dat zij daardoor in haar belangen werd geschaad, de
beslissing dat "de betalingen die in totaal
1.762.881 frank bedragen, regelmatig zijn
toegerekend op de aangevoerde wissels" en
dat de rechtsvordering van eiseres "in haar
geheel ongegrond is" niet naar recht verantwoorden door de overweging, enerzijds,
dat de vennootschap Aluglas haar betalingen mocht toerekenen op de door het aval
van de verweerder gewaarborgde wisselschuld eerder dan op de niet gewaarborgde
gewone schuld, daar eiseres "geen enkel
recht had op de betaling van de niet gewaarborgde schulden eerder dan op de betaling van de( ... ) gewaarborgde schulden", en, anderzijds, dat het bedrag van
259.757 frank was betaald "door middel
van een cheque waarin verwezen wordt
naar de facturen FA 1396-1409 en waarin
wordt vermeld dat voomoemd bedrag moet
worden toegerekend op de wissel van

Nr. 631

1.102.813 frank" (schending van de artikelen 1134, 1244, 1253, 1254 van het Burgerlijk Wetboek en 39, tweede lid, van de
gecoordineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes);

tweede onderdeel, de arresten, zo ze aldus moeten worden begrepen dat eiseres,
gelet op de' omstandigheden van de zaak,
geen wettig belang had om zich te verzetten tegen door de vennootschap Aluglas op
grond van artikel 1253 van het Burgerlijk Wetboek gedane toerekening, niet antwoorden op de conclusie waarin eiseres, na
te hebben onderstreept dat de schuldenaar het hem toegekende recht op toerekening niet onbeperkt mocht uitoefenen
maar op een wijze die de wettige belangen van de schuldeiser niet schaadde, omstandig had betoogd "(dat zij) een aval van
2.022.638 frank had gekregen als waarborg voor haar schuldvorderingen", dat "zij,
ondanks het feit dat zij niet was betaald en
in weerwil van de bewoordingen van artikel 1244, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, akkoord (was) gegaan om gedeeltelijke betalingen van haar schuldvordering
te ontvangen en zij dus ingestemd had met
een nieuw uitstel van betaling terwijl ze
doorging met nieuwe leveringen", dat "bijgevolg, indien de toerekening van de betalingen aan de vrije keus van de schuldenaar zou zijn overgelaten, zulks niet
alleen afbreuk zou hebben gedaan aan het
wettig recht van de schuldeiser die, krachtens de cambiale hoofdelijkheid onverwijld de betaling van het aval had kunnen eisen, maar bovendien aan die
waarborg elke betekenis zou hebben antnomen" en "dat de aanwezigheid van die
voorwaarden de reden is waarom de eerste rechter" terecht "ook de toepassing had
geweigerd van artikel 1253 van het Burgerlijk Wetboek, daar die toepassing de
aantasting van de door Chaar) wettig verkregen rechten tot gevolg zou hebben gehad" (schending van artikel 149 van de
Grondwet):

Overwegende dat luidens artikel
1253 van het Burgerlijk Wetboek de
schuldenaar van verscheidene schulden het recht heeft om, wanneer hij
betaalt, te verklaren welke schuld hij
wil voldoen;
Dat, behoudens het geval van misbruik van dat recht door de schuldenaar, dat recht alleen wordt beperkt
door het in andere wetsbepalingen aan
de schuldeiser toegekende recht om
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zich te verzetten tegen de door de
schuldenaar gedane toerekening;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat eiseres geen
enkele afzonderlijke grief aanvoert tegen het arrest van 23 december 1997;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
26 november 1999- 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerte voorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureurgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 632
1e KAMER - 26 november 1999

TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15
JUNI 1935) -IN EERSTE AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEWAREND BESLAG - VERZET VAN DE BESLAGENE.

De dagvaarding waarbij de beslagene verzet doet tegen een bewarend beslag waartoe op eenzijdig verzoekschrift toelating is
verleend, moet worden gesteld in de taal
die voor de gedinginleidende akte is bepaald (1). (Artt. 4, § 1, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken; art. 1419 Ger.W.)
(CONFISERIE LEONIDAS N.V T. PRALIDAS N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0059.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 1033, 1034, 1125, 1126, 1130, 1419
(1) Zie Cass., 24 april1987, A.R. 5125, nr. 497,
en 6 okt. 1988, A.R. 6066, nr. 76.
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van het Gerechtelijk Wetboek, 4, § 1, 24, 27
en 37 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken,

doordat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, de dagvaarding die eiseres tegen verweerster had uitgebracht en
waarin zij derdenverzet had ingesteld tegen een op eenzijdig verzoekschrift van verweerster in het Frans gegeven beschikking van de beslagrechter "nietig verklaart
en beslist dat zij geen andere dan de bij de
wet toegelaten gevolgen heeft", op grond
"dat krachtens de wet op het gebruik der
talen in gerechtszaken, die op beperkende
wijze moet worden uitgelegd, het bij dagvaarding gedane derdenverzet een nieuwe
procedure inleidt; (. ..) dat de dagvaarding
in derdenverzet in die omstandigheden nietig is en geen andere dan de bij de wet toegelaten gevolgen heeft; dat zij immers in
het Nederlands diende te worden betekend, daar de maatschappelijke zetel van
(verweerster) te Gent was gevestigd",
terwijl krachtens artikel 4, § 1, derde lid,
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, de rechtspleging wordt voortgezet in de taal der akte
tot inleiding van het geding, tenzij de verweerder, voor alle verweer en alle exceptie, zelfs van onbevoegdheid, vraagt dat de
rechtspleging in de andere taal wordt voortgezet; de regel dat de rechtspleging wordt
voortgezet in de taal waarin de gedinginleidende akte is gesteld, krachtens de artikelen 24 en 27 van de wet van 15 juni
1935, tevens van toepassing is op de rechtspleging voor de hoven van beroep en voor
het Hof; het derdenverzet tegen een op eenzijdig verzoekschrift gewezen beschikking waarbij toelating tot bewarend beslag wordt verleend, inhoudt dat het bij
eenzijdig verzoekschrift ingeleide debat op
tegenspraak wordt voortgezet; het derdenverzet bijgevolg geen nieuwe procedure of
nieuw geding inleidt, zelfs niet als het bij
wijze van dagvaarding wordt ingesteld,
maar een buitengewoon rechtsmiddel is
waardoor het bij eenzijdig verzoekschrift ingeleide geding wordt voortgezet; het
derdenverzet, krachtens artikel 1125, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, met
dagvaarding aan alle partijen, moet worden gebracht voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen; de dagvaarding in derdenverzet tegen een op eenzijdig
verzoekschrift gegeven beschikking geen
nieuwe procedure inleidt, maar de reeds ingeleide procedure voortzet; ze bijgevolg
moet worden gesteld in de taal van de
gedinginleidende akte; die akte, zijnde het
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door verweerster neergelegde eenzijdig verzoekschrift tot het verkrijgen van de toestemming om bewarend beslag te leggen, in
het Frans was gesteld en de bestreden beslissing bijgevolg in het Frans was gewezen; de door eiseres uitgebrachte dagvaarding in derdenverzet bijgevolg in het Frans
diende te worden gesteld; het arrest bijgevolg op de bovenstaande gronden niet wettig heeft kunnen beslissen dat de door eiseres aan verweerster betekende dagvaarding in derdenverzet "nietig was en
geen andere dan de bij de wet toegelaten
gevolgen had" :

Overwegende dat, krachtens de artikelen 1033 en 1419, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, al wie niet
in dezelfde hoedanigheid in de zaak is
tussengekomen, verzet kan doen tegen de beslissing waa:rbij toelating tot
bewarend beslag wordt verleend of geweigerd, en waardoor zijn rechten worden benadeeld;
Dat, wanneer toelating tot bewarend beslag is verleend op eenzijdig
verzoekschrift, de beslagene, wanneer hij niet in de zaak is tussengekomen, het in die artikelen bedoelde
rechtsmiddel kan instellen tegen de
beschikking;
Overwegende dat voomoemd rechtsmiddel, ook al wordt het door de wet
verzet genoemd, in werkelijkheid
derdenverzet is; dat het overeenkomstig de artikelen 1034 en 1125, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
door dagvaarding aan alle partijen gebracht wordt voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen;
Overwegende dat die dagvaarding
tot gevolg heeft dat een nieuw geding
wordt ingeleid waarin de verzetdoende
partij en de beslaglegger als partijen
optreden;
Dat zij derhalve onderworpen is aan
artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken waarin wordt
bepaald in welke taal de gedinginleidende akte moet worden gesteld,
en niet aan artikel 4, § 1, derde lid,
van die wet, dat betrekking heeft op de
taal waarin de rechtspleging moet worden voortgezet;
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Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt eiseres in de kosten.
26 november 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureurgeneraal- Advocaten : mrs. Gerard en Delahaye.

Nr. 633
1e

KAMER-

26 november 1999

RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKENALGEMEEN- HOOFDCONCLUSIE BUITEN TERMIJN -AANVULLENDE CONCLUSIE- VOORWAARDEN.

Het is een partij die niet binnen de door de
rechter bepaalde termijn een hoofdconclusie heeft overgelegd, niet noodzakelijk verboden naderhand een aanvullende conclusie en stukken over te leggen
binnen de daartoe bepaalde termijn (1).
(Artt. 740 en 747 Ger.W.)
(M ... T.T... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.034l.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
(1) Zie G. DE LEVAL, Les conclusions en matiere civile, Ed. Conference du Jeune Barreau de
Liege, 1981, p. 16, nr. 16; A. FE'ITWEISS, Manuel
de procedure civile, 1987, p. 228, nr. 285; G. DE
LEVAL "La mise en etat des causes", in Le nouveau droitjudiciaire prive, Dossiers du Journal
des 1l-ibunaux, Larcier, 1994, p. 78-79, noot 10;
Gerechtelijk Wetboek, Jurisprudentie. Uitg. die
Keure, art. 747, nr. 4;A.J. ENGLEBERT, Sanctions et pouvoirs du juge dans le mise en etat des
causes, Kluwer, 1997, nrs. 75-78.
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Over het middel : schending van de artikelen 740 en 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen beginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest, na te hebben overwogen dat de hoofdconclusie van appellant (thans eiser) wegens de laattijdige
overlegging ervan uit het debat moest worden geweerd, beslist dat ook de aanvullende conclusie van eiser uit het debat
moest worden geweerd, op grond "dat een
partij die haar hoofdconclusie niet tijdig
heeft neergelegd, geen aanvullende conclusie meer mag nemen", en doordat het arrest vervolgens zegt dat "krachtens artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek
hetzelfde verbod ook geldt voor de door (eiser) overgelegde stukken die niet ten laastste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd, overeenkomstig die wetsbepaling,
maar aileen tegelijk met de aanvullende
conclusie, op een ogenblik waarop ten gevolge van de beschikking waarbij de zaak
in staat van wijzen werd gesteld de gei:ntimeerde (thans verweerster) geen tijd meer
had voor haar wederantwoord,
terwijl, eerste onderdeel, de beschikking waarbij de rechtsdag om conclusie te
nemen werd vastgesteld op 14 maart 1997
bepaalde dat r eiser tot 30 juni 1987 een
conclusie mocht neerleggen op de griffie van
het hof van beroep; 2" verweerster aldaar
eventueel een aanvullende conclusie mocht
neerleggen tot 15 oktober 1997; 3" eiser aldaar eventueel een aanvullende conclusie mocht neerleggen tot 31 december 1997;
de op 7 april 1997 op de griffie neergelegde conclusie van eiser aan verweerster
is overgelegd op 17 juli 1997; laatstgenoemde op 13 oktober 1997 op de griffie een
samenvattende conclusie" heeft neergelegd; eiser op 18 november 1997 op de griffie een aanvullende conclusie heeft neergelegd die hij voordien aan eiser (lees :
verweerster) had toegezonden; ook al is het
denkbaar dat een van de partijen die haar
hoofdconclusie niet heeft overgelegd binnen de daartoe vastgestelde termijn (artikel 747 in fine van het Gerechtelijk Wethoek), geen aanvullende conclusie meer
mag nemen met de enige bedoeling de laattijdige overlegging van de hoofdconclusie te
verhelpen, zulks niet het geval is wanneer - zoals te dezen - de aanvullende
conclusie van die partij een uitbreiding is
van of een toelichting is bij het gemotiveerde verzoekschrift in hoger beroep en de
in eerste aanleg genomen conclusie die geacht wordt in dat verzoekschrift overgenomen te zijn, of wanneer - zoals thans
eveneens het geval is - die aanvullende
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conclusie een antwoord vormt op de samenvattende conclusie, die de tegenpartij, die zelftoestemming gekregen had om
een aanvullende conclusie neer te leggen,
genomen heeft binnen de voor de neerlegging daarvan bepaalde termijn, en die samenvattende conclusie de slotsom overneemt van de eerste conclusie van die partij
alsook het geheel van de middelen die voor
haar worden aangevoerd tot staving van
haar vordering tot verwerping van het
hoofdberoep en tot staving van haar tegenberoep; eiser dus ten gevolge van het feit
dat zijn aanvullende conclusie uit het debat is geweerd de mogelijkheid werd ontzegd om de middelen die hij had aangevoerd in zijn verzoekschrift in hoger beroep
en in zijn conclusie in eerste aanleg toe te
lichten en te antwoorden op de aanvullende samenvattende conclusie in hoger beroep van verweerster; het hof van beroep
bijgevolg, door de aanvullende conclusie die
eiser genomen had binnen de in de beschikking daartoe bepaalde termijnen uit
het debat te weren, op grond dat eiser, nu
hij zijn hoofdconclusie te laat had overgelegd, geen aanvullende conclusie meer kon
nemen, artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek schendt, daar dat artikel
niet bepaalt dat de partij die haar hoofdconclusie te laat heeft overgelegd, niet meer
kan repliceren op de conclusie van de tegenpartij; het hoftevens het recht van verdediging van eiser schendt (schending van
artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wethoek en van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging);

tweede onderdeel, artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies worden overgelegd, uit het debat
moeten worden geweerd, zonder daarbij
aan te geven dat het gaat om een hoofdconclusie en zonder de overlegging van die
stukken te onderwerpen aan de voorwaarde
dat de tegenpartij de tijd moet krijgen voor
haar wederantwoord; het hofvan beroep
bijgevolg, nu het de door eiser tegelijk met
zijn aanvullende conclusie overgelegde
stukken uit het debat heeft geweerd, artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek en
het recht van verdediging van eiser schendt
(schending van artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 747, § 2,
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
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dat de voorzitter of de door hem aangewezen rechter, op verzoek van ten
minste een van de partijen, de termijnen om conclusie te nemen kan bepalen, dat die magistraat de termijnen
om conclusie te nemen en de rechtsdag voor de pleidooien bepaalt en dat,
onverminderd de toepassing van de
uitzonderingen bedoeld in artikel 748,
§§ 1 en 2, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de aldus bepaalde termijnen, ambtshalve
uit de debatten worden geweerd;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat de beschikkingvan 14 maart
1997 waarbij de termijnen werden bepaald voor het in staat van wijzen
brengen van de zaak, (eiser) de verplichting oplegde zijn hoofdconclusie
uiterlijk op 30 juni 1997 neer te leggen ter griffie van het hof (van beroep)" en dat eiser "die conclusie reeds
op 7 april 1997 heeft neergelegd, maar
niet betwist ze pas op 17 juli 1997 aan
(verweerster) te hebben overgelegd";
dat het, zonder door het middel te worden bekritiseerd, beslist de hoofdconclusie van eiser wegens de laattijdige overlegging ervan uit het debat
te weren;
Overwegende dat het arrest vervolgens als algemene regel stelt "dat een
partij die haar hoofdconclusie niet tijdig genomen heeft, geen aanvullende
conclusie meer mag nemen"; dat het
derhalve de aanvullende conclusie van
eiser uit het debat weert. ofschoon ze
ter griffie is neergelegd binnen de termijn, die was vastgesteld in een beschikking tot vaststelling van de termijnen om conclusie te nemen;

Nr. 634

Overwegende dat het arrest, nu het
de door eiser overgelegde stukken uit
het debat weert, op grand dat zij aileen tegelijk met de aanvullende conclusie zijn overgelegd, de wetsbepaling en het algemeen rechtsbeginsel
die in het middel zijn aangegeven,
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
uitspraak doet over de ontvankelijkheid van de hogere beroepen; 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 de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Luik.
26 november 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal (2) - Advocaat : mr. De
Bruyn.

Nr. 634
1e KAMER- 26 november 1999

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. DE

Dat het arrest aldus de wetsbepaling en het algemeen rechtsbeginsel
die in het middel zijn aangegeven
schendt;

PERSONEN -T.A.V. DE ECHTGENOTEN- UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - VASTSTELLING.

Wat het tweede onderdeel betreft:

(2) Het O.M. had besloten tot verwerping van
de voorziening en overwoog daarbij dat de zogenaamde "aanvullende" conclusie die in casu overgelegd was, zich niet beperkte tot een louter
wederantwoord op de conclusie van de tegenpartij, zodat het hofvan beroep ze wettig uit het debat had geweerd wegens laattijdige overlegging
van de hoofdconclusie. Het onderhavige arrest
grondt de vernietiging op de te algemene aard
van de motivering van het bestreden arrest.

Overwegende dat, krachtens artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek,
alle memories, nota's of stukken die
niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd, ambtshalve uit
de debatten worden geweerd;
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De uitkering tot levensonderhoud die verschuldigd is aan de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen, moet worden vastgesteld door de toestand van die
echtgenoot op het ogenblik van de echtscheiding te vergelijken met zijn toestand
tijdens het samenleven en niet met zijn,
meer recentere, toestand bij de scheiding (1). (Art. 301 B.W.)
(A ... T.H ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0431.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis op 24 februari 1998 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 301 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1997, en 149
van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt om na echtscheiding aan verweerster een uitkering tot levensonderhoud te betalen op grand dat, volgens de
vergelijking van de inkomsten van eiser en
verweerster tijdens het jaar v66r de overschrijving van de echtscheiding met de inkomsten op het ogenblik van die overschrijving en daarna, "( ... ) de inkomsten van
(eiser) zonder enige twijfel nagenoeg onveranderd zijn gebleven zowel v66r als na
de echtscheiding; dat de inkomsten van
(verweerster) daarentegen van 35.694 frank
(het jaar v66r de overschrijving van de echtscheiding) gedaald zijn tot 28.671 frank
(1994 stelsel van brugpensioen), in 1995
weer gestegen zijn (35.925 frank) en uiteindelijk "teruggevallen" zijn op 24.997
frank (datum van de toekenning van het
rustpensioen),
terwijl, eerste onderdeel, de echtgenoot die
de echtscheiding verkregen heeft, uit de
goederen en de inkomsten van de andere
echtgenoot, een uitkering kan worden toegekend die, rekening houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat
stellen kan in zijn bestaan te voorzien op
een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven; de toestand die de niet-schuldige
(1) Cass., 26 sept. 1985, A.R. 7353, nr. 50; zie
Cass., 28 sept. 1989,A.R. 8473, nr. 64, en 20 dec.
1996, A.R. C.95.020l.N, nr. 523.
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echtgenoot tijdens het samenleven genoot
derhalve vergeleken dient te worden met de
toestand op het ogenblik van de overschrijving van de echtscheiding en, in voorkomend geval, daarna; het begrip samenleven de scheiding van tafel en bed uitsluit;
in casu uit de tweede aanvullende conclusie van eiser blijkt dat hij en verweerster
sinds het jaar 1985 van tafel en bed gescheiden zijn; het bestreden vonnis overigens vaststelt dat verweerster in 1992 een
echtscheiding de plano tegen eiser verkregen heeft; het bestreden vonnis derhalve,
door voor de berekening van de aan verweerster te betalen uitkering, rekening te
houden met de inkomsten van eiser en verweerster in 1991, dus in het jaar v66r de
echtscheiding, niet wettig beslist dat de inkomsten van eiser onveranderd zijn gebleven en dat de inkomsten van verweerster
gedaald zijn en, bijgevolg, niet wettig beslist dat eiser veroordeeld wordt om aan
verweerster een uitkering na echtscheiding te betalen (schending van artikel301
van het Burgerlijk Wetboek) of, althans, het
Hof niet in staat stelt na te gaan of het zijn
beslissing dienaangaande naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 301
van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de
Grondwet);

tweede onderdeel, de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen, een uitkering van de andere echtgenoot kan ontvangen, die rekening houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat
stellen kan in zijn bestaan te voorzien op
een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven; de toestand die de niet-schuldige
echtgenoot tijdens het samenleven genoot
derhalve vergeleken dient te worden met de
toestand op het ogenblik van de overschrijving van de echtscheiding en, in voorkomend geval, daama; het samenleven waarmee rekening moet worden gehouden de
volledige periode van het samenwonen is en
niet aileen het samenwonen zoals het bestaat op het ogenblik van de scheiding; in
casu het bestreden vonnis rekening houdt
met de inkomsten van eiser en verweerster
in 1991, dus in het jaar v66r de overschrijving van de echtscheiding, en ze vergelijkt met de inkomsten op het ogenblik van
de overschrijving van de echtscheiding en
daarna; het bestreden vonnis derhalve niet
wettig beslist dat de inkomsten van eiser
onveranderd zijn gebleven en dat de inkomsten van verweerster gedaald zijn en,
bijgevolg, niet wettig beslist dat eiser veroordeeld wordt om verweerster een uitkering na echtscheiding te betalen (scherrding van artikel 301 van het Burgerlijk
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weerster gevorderde uitkering vastgesteld moet worden door rekening te
houden met de levensomstandigheden tijdens het samenwonen; dat het
vervolgens vermeldt, "betreffende de
Wat het eerste onderdeel betreft: materiele omstandigheden van het samenleven v66r de echtscheiding", "de
Over de door verweerster opgewor- inkomsten van de partijen in 1991 (het
pen grond van niet-ontvankelijkheid : j aar v66r de overschrijving van de
het onderdeel is nieuw;
echtscheiding) opliepen" tot de bedraOverwegende dat het onderdeel op- gen die het aanhaalt en ze vergelijkt
komt tegen de grondslag van het be- met de inkomsten die ze daarna hebstreden vonnis dat bij de beoordeling ben ontvangen;
van de "materiele omstandigheden van
Overwegende dat uit de stukken
het samenleven v66r de echtscheiding", verwijst naar de inkomsten van waarop het Hof vermag acht te slaan,
de partijen "in 1991 (het jaar v66r de blijkt dat de echtscheiding van de paroverschrijving van de echtscheiding)"; tijen op 27 juli 1992 overgeschreven
werd, maar dat ze al sinds 1985 geOverwegende dat, in beginsel, niet scheiden leefden;
nieuw is het middel dat, ook al houdt
het geen verband met een bepaling die
Het bestreden vonnis, dat zich bij de
de openbare orde raakt of van dwin- beoordeling "van de voorwaarden van
gend recht is, kritiek uitoefent op een het samenleven" baseert op de inkomreden die de rechter ter verantwoor- sten van de partijen tijdens het jaar
ding van zijn beslissing geeft;
v66r de echtscheiding en bij de vastDat de grond van niet-ontvanke- stelling van de door verweerster gelijkheid niet aangenomen kan wor- vorderde uitkering, die inkomsten vergelijkt met die welke bestonden op het
den;
ogenblik
van de overschrijving van de
Over het onderdeel zelf :
echtscheiding en daarna, zijn beslisOverwegende dat de echtgenoot die sing om verweerster een uitkering na
de echtscheiding heeft verkregen op de echtscheiding toe te kennen, niet naar
goederen en inkomsten van de an- recht verantwoordt;
dere echtgenoot een uitkering kan ontvangen die, rekening houdend met zijn
Dat het onderdeel gegrond is;
inkomsten en mogelijkheden, hem in
staat stellen kan in zijn bestaan te
voorzien op een gelijkwaardige wijze
Om die redenen, vernietigt het beals tijdens het samenleven;
streden vonnis; beveelt dat van dit arDat die uitkering vastgesteld moet rest melding zal worden gemaakt op
worden door de toestand te vergelij- de kant van het vernietigde vonnis;
ken die de niet schuldige echtgenoot houdt de kosten aan en laat de uittijdens het samenleven genoot met zijn spraak daaromtrent aan de bodeminkomsten op het ogenblik van de rechter over; verwijst de zaak naar de
echtscheiding;
Rechtbank van Eerste Aanleg te NijOverwegende dat het bestreden von- vel, zitting houdende in hoger beroep.
nis, bij de wijziging van het beroepen vonnis dat beslist had dat ver26 november 1999 - 1e kamer - Voorweerster "(niet) bewees (. .. ) dat haar zitter
: de h. Marchal, eerste voorzitter financiele of vermogensrechtelijke toe- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluistand bezwaard of gedaald zou zijn in dende conclusie van de h. Piret, procureurvergelijking met de periode van het sa- generaal- Advocaten : mrs. Gerard en De
menleven", oordeelt dat de door ver- Bruyn.
Wetboek) of, althans, het Hofniet in staat
stelt nate gaan ofhet zijn beslissing dienaangaande naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 301 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet);
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3e KAMER--,- 29 noveinber 1999

1° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- GEMEENSCHAPPEN- ONDERWIJZEND PERSONEELSCHADEVERGOEDING- PERIODE VAN TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - PERSONEELSLID- RECHTSVORDERING- GERECHTSKOSTEN- HOEDANIGHEID VAN WETTELIJKE
SCHULDENAAR- VEROORDELING.

2° GERECHTSKOSTEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDSPERSONEEL - GEMEENSCHAPPEN- ONDERWIJZEND PERSONEEL- SCHADEVERGOEDING- PERIODE VAN TIJDELIJKE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - PERSONEELSLID- RECHTSVORDERING- HOEDANIGHEID
VAN WETTELIJKE SCHULDENAAR- VEROORDELING.

3° ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- GEMEENSCHAPPEN- ONDERWIJZEND PERSONEELSCHADEVERGOEDING- BLIJVENDE INV ALIDITEIT- GERECHTSKOSTEN- PERSONEELSLID- INSTELLEN VAN RECHTSVORDERINGHOEDANIGHEID VAN WETTELIJKE SCHULDENAAR- GEVOLG.

4° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) PROCEDURE VOOR
ARBEIDSRECHTBANK- ARBEIDSONGEVAL IN
OVERHEIDSSECTOR- GEMEENSCHAPPENONDERWIJZEND PERSONEEL- VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN PARTIJ- VEROORDELING
TOT DE KOSTEN - GEVOLG.

1o en 2° In een geschil over een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een lid van het
onderwijzend personeel in inrichtingen
van onderwijs, die zijn georganiseerd namens en door de gemeenschappen, moet
de executieve van de betrokken gemeenschap in de kosten worden veroordeeld.
(Art. 16, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel (1); artt. 1,
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2°, 3, eerste lid, 2°, e, K.B. 24 jan.
1969 (2).)
3° Het lid van het onderwijzend personeel in inrichtingen van onderwijs die
zijn georganiseerd namens en door de gemeenschappen, en dat slachtoffer is van
een arbeidsongeval, moet ook niet zijn
vordering tot toekenning van vergoedingen, renten en gerechtskosten instellen tegen de Belgische Staat die uiteindelijk de
last van de vergoedingen en rente evenals de gerechtskosten moet dragen. (Art.
16, eerste lid, Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel; artt. 24 en 28 K.B.
24 jan. 1969 (3).)
4 o Degene die tussenkomt in een geding om
het vonnis bindend te horen verklaren
dient zelf de kosten te dragen van zij~
tussenkomst; op dergelijke vrijwillige tussenkomst vindt artikel 28 van het K.B.
van 24 jan. 1969 geen toepassing (4).
(Artt. 813, 882 en 1017 Ger.W.; art. 28
K.B. 24 jan. 1969 (5).)
(VLAAMSE GEMEENTSCHAP T. ADAMS E.A.)
ARREST

(A.R. S.98.0124.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1234 van het
Burgerlijk Wetboek, 1017 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1 inzonderheid lid 1
5° zoals gewijzigd door de wet van 31 juli
~991, 3 zoals gewijzigd door de wet van 13
Juli 1973, 3bis zoals gewijzigd door de wet
van 13 juli 1973, 16 zoals gewijzigd door de
wet van 31 juli 1991, 19 van de wet van 3
juli 1967 betreffende de schadevergoe(2) Art. 1 vervangen bij K.B. 21 nov. 1991 tot
wijziging van het K.B. 24 jan. 1969; art. 28 zoals ve~angen bij art. 9 K.B. 13 nov. 1973; art. 3,
eerste hd, 2', e, zoals vervangen bij art. 4 K.B. 21
nov. 1991.
(3) Zie noot 2.

(1) Zoals vervangen bij art. 4 wet 24 juli 1991
v66r de vervanging ervan bij art. 71 wet 20 dec.
1995 houdende fiscale, financiele en diverse bepalingen.

(4) Zie: Cass., 29 jan. 1928, Bull. en Pas. 1928
'
I, 120; 2 juni 1960, A. C., 1960, p. 887. '
(5) Zie noot 2.
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ding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector, 1 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van
21 november 1991, 8, 24, 27 in de versie
v66r de wijziging ervan door het koninklijk besluit van 6 maart 1998, 28 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 13
november 1973, en 32 zoals gewijzigd door
het koninklijk besluit van 24 maart 1986,
van het koninklijk besluit van 24 januari
1969 betreffende de schadevergoeding ten
gunste van personeelsleden van de
overheidssector, voor arbeidsongevallen en
voor ongevallen op de weg naar en van het
werk,

doordat het bestreden arrest de vordering van eerste verweerder tegen eiseres,
tot betaling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de gerechtskosten en tot bekrachtiging van 100% tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 16.04.1991 tot
19.01.1993, ontvankelijk en gegrond verklaart, voor recht zegt dat eerste verweerder ingevolge het arbeidsongeval waarvan hij op 15 april 1991 het slachtoffer is
geweest in dienst van een inrichting van
onderwijs, georganiseerd door en namens
eiseres een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid heeft overgehouden van 16
april 1991 tot en met 19 januari 1993, eiseres veroordeelt tot het betalen van de bezoldiging van eerste verweerder gedurende
de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en eiseres veroordeelt in de kosten van
het geding, voor wat betreft de kosten van
eerste verweerder niet begroot in besluiten, voor wat betreft de kosten van de deskundige Van Trappen begroot op 40.000 fr.,
op de motieven :
"4. Beoordeling
De vraag die aan het Arbeidshof wordt
voorgelegd kan geresumeerd worden als
volgt : Hoe dienen art. 16, 1ste lid, van de
wet van 3 juli 1967 (m.i.v. 1.1.1996 gew.
door art. 71 W. 20.12.1995 houdende fiscale, financiele en diverse bepalingen) en
art. 24 K.B. 24.1.1969 betreffende de schadevergoeding, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector ge"interpreteerd te
worden wanneer het slachtoffer van een arbeidsongeval in dienst van een inrichting
van onderwijs, georganiseerd door en namens de Gemeenschappen, een vordering
tot het hem horen toekennen van de renten en vergoedingen instelt tegen (eiseres) en de kosten van deze renten en vergoedingen ten laste vallen van de Schatkist,
evenals de procedurekosten.
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Uit de samenlezing van de artikelen 1, 3,
4, par. 1, laatste al., 16, 19 W. 3.7.1967 en
de artikelen 1, 3, 6, 7, 8 en 9 van het K.B.
van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector dient te worden afgeleid dat de 'Minister', zijnde de Executieve waaronder
(eerste verweerder) ressorteert, een
toekenningsvoorstel van renten en vergoedingen uitwerkt.
De 'Minister' onderzoekt 'of de toekenningsvoorwaarden van de vergoedingen vervuld zijn, hij onderzoekt de bestanddelen
van de overkomen schade en stelt aan de
getroffene de betaling van een rente voor.
Wordt een akkoord bereikt dan wordt het
verwerkt in een ministerieel besluit hetwelk vaststelt dat een akkoord tot stand gekomen is, en waarin worden vermeld de bezoldiging waarop de rente wordt berekend,
de aard van het letsel, de verminderde geschiktheid en de datum van de consolidatie.'
Daar overeenkomstig art. 19 W. 3.7.1967
'alle geschillen met betrekking tot de toepassing van deze wet, ook die over de vaststelling van het percentage van blijvende
invaliditeit' behoren tot de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten, diende eerste verweerder, die het voorgestelde percentage
van blijvende arbeidsongeschiktheid betwistte, een vordering in te leiden tegen (eiseres), zijnde de Executieve, die in navolging van het hogervermelde bevoegd is
terzake een beslissing te nemen.
Zijn vordering, ingeleid bij dagvaarding
van 22 juli 1992 tegen (eiseres), vertegenwoordigd door de Executieve, zoals hoger
reeds omschreven is niet aileen ontvankelijk, doch tevens gegrond in zoverre ten
aanzien van (eiseres) door de Arbeidsrechtbank de elementen worden vastgesteld
waarover (eiseres) bevoegd is een beslissing te nemen.
Derhalve dient ten overstaan van (eiseres) voor recht te worden gezegd dat (eerste verweerder) tengevolge het arbeidsongeval waarvan hij op 15 april 1991 het
slachtoffer is geweest in dienst van een inrichting van onderwijs, georganiseerd door
en namens (eiseres), de volgende arbeidsongeschiktheden heeft overgehouden :
- een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid voor de periode van 16 april
1991 tot en met 19 januari 1993,
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- vanaf 20 januari 1993, datum van de
heling der letsels, een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 8 %.
Het in aanmerking te nemen basisloon
voor de berekening van de aan (eerste verweerder) uit te keren vergoedingen wordt
bepaald op 1.433.309,- Fr. en dient in toepassing van art. 4 par. 1 W. 3. 7.1967 te worden begrensd op 300.000,- Fr., zonder dat
dit laatste bedrag kan worden gei:ndexeerd
( ... ).

Overeenkomstig art. 28 K.B. 24.1.1969
worden de 'gerechtskosten' (in de Nederlandse tekst) betaald door de zorg van het
ministerie waaronder de dienst ressorteert waarbij het ongeval moet worden aangegeven.
De Franstalige tekst heeft betrekking op
'depens', waaronder deze kosten dienen te
worden begrepen, in tegenstelling tot de 'indemnisation des frais' (vergoeding van kosten), waarover in de Franstalige tekst van
het K.B. van 13.11.1973 (B.S. van 24.11.73),
waarbij art. 28 K.B. 24.1.1969 vervangen
werd, sprake is.
Verder dient er in toepassing van art. 28
K.B. 24.1.1969 rekening mee te worden gehouden dat dit artikel 28, aldus vervangen werd door het K.B. 13.11.1973, en dus
v66r de aanpassing van de arbeidsongevallenreglementering in de overheidssector aan het bestaan van gemeenschappen en gewesten.
Een letterlijke interpretatie zou immers
tot gevolg hebben dat de gerechtskosten
dienen te worden betaald door de zorg van
het Vlaams Ministerie van Onderwijs.
Nochtans wordt, zoals hoger uiteengezet, de procedure, overeenkomstig de thans
geldende wettelijke bepalingen ten aanzien van de gemeenschappen en gewesten, niet gevoerd tegen het Vlaams ministerie van Onderwijs, doch tegen (eiseres),
zijnde de Executieve.
In het verlengde van de bevoegdheden
die aan (eiseres), zijnde de Executieve, worden toegekend en de verantwoordelijkheid die deze draagt, vereist een redelijke
uitlegging, dat de gerechtskosten betaald
worden door de zorg van (eiseres), tegen
wie de procedure ook moet worden gevoerd.
Anders redeneren zou tot de onbillijke
oplossing leiden dat het slachtoffer tevens een partij in de procedure moet betrekken, die met deze procedure geen uitstaans heeft, en dat anderzijds het Vlaams
Ministerie van Onderwijs, dat verder geen
bevoegdheden in deze betwisting heeft en
geen verantwoordelijkheid draagt, gerechts-
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kosten zou dienen te betalen, die uiteindelijk ten laste vallen van de Schatkist.
Bijgevolg dient (eiseres) te worden veroordeeld tot de gerechtskosten; Deze vallen evenwel in toepassing van art. 16, 1ste
lid, der wet van 3.7.1967 en art. 24 K.B.
24.1.1969 ten laste van de Schatkist.
(. .. )";

terwijl, eerste onderdeel, de gerechtskosten dewelke, krachtens het aangehaald artikel 28, van het koninklijk besluit van 24
januari 1969, betaald worden door de zorg
van het ministerie waaronder de dienst ressorteert waarbij het ongeval moet worden aangegeven, enkel betrekking hebben op de procedurekosten met betrekking
tot de vergoedingen en renten, waarvan het
aangehaald artikel 24 van hetzelfde koninklijk besluit, in uitvoering van het aangehaald artikel16, lid 1 van de wet van 3
juli 1967, bepaalt dat zij ten laste komen
van de schatkist; genoemde vergoedingen
en renten bij een ongeval zonder dodelijke afloop gedefinieerd zijn in artikel 3, 1o
a en ben 3°, van genoemde wet van 3 juli
1967 en uitsluitend be trekking hebben op
de medische kosten, verplaatsingskosten en
renten wegens blijvende invaliditeit;
zodat, het bestreden arrest zijn beslissing, eiseres op de vordering van eerste verweerder tot betaling van zijn bezoldiging
gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid te veroordelen tot de
kosten van het geding op grond van artikel 28 van hoger genoemd koninklijk besluit van 24 januari 1969 niet wettig verantwoordt (schending van de in de aanhef
van het middel aangehaalde bepalingen, behoudens de artikelen 1234 van het Burgerlijk Wetboek, 1017 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek);
terwijl, tweede onderdeel, krachtens de
aangehaalde artikelen 1, inzonderheid lid
1, 5o en 3bis van de wet van 3 juli 1967 en
32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, de onderworpen personeelsleden tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid hun bezoldiging behouden
verschuldigd op grond van hun arbeidsovereenkomst of hun wettelijk of reglementair statuut;
eiseres in regelmatig genomen beroepsbesluiten op blz. 2 opwierp dat zij die vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid volledig heeft betaald, welke betaling
door eerste verweerder niet ontkend, noch
betwist werd;
Krachtens artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek door betaling de verbintenis
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tenietgaat, waaruit volgt dat de rechtsvordering van eerste verweerder tot betaling
van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge de uitdoving van zijn schuldvordering geen voorwerp meer heeft en dienvolgens de rechter deze ongegrond dient te
verklaren, zodanig dat tweede verweerder als in het ongelijk gestelde partij verwezen diende te worden in de kosten van
deze vordering krachtens artikel1017, lid
1, van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 1017, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing is, vermits de vordering van tweede verweerder
met betrekking tot de tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet bedoeld is in een van de
artikelen 580, 581, 582, 1° of2°, maar wel
in artikel 579, 1 o van datzelfde wetboek
overeenkomstig artikel 19 van de hoger genoemde wet van 3 juli 1967 op de arbeidsongevallen in de overheidssector, welke wet
zelf, evenmin als enige andere bijzondere
wet anders bepaalt dan in lid 1 van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek;
zodat, het bestreden arrest eiseres niet
wettig veroordeelt tot het betalen van de
reeds door eiseres betaalde bezoldiging de
periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (schending van artikel 1234 van het
Burgerlijk Wetboek) en bijgevolg in de kosten van het geding op de vordering van eerste verweerder (schending van de in de
aanhefvan het middel aangehaalde bepalingen behoudens artikel 1234 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat eiseres de vergoeding
· voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid
volledig heeft betaald;
Dat het arrest dit niet vaststelt;
Dat het onderdeel het Hof verplicht
tot een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de wet van 3 juli
1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector onder hoofdstuk II de
vergoedingen bepaalt waarop het personeelslid aanspraak kan maken gedurende de periode van tijdelijke ar-
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beidsongeschiktheid evenals de renten
waarop dat personeelslid recht heeft in
geval van blijvende invaliditeit;
Dat in het hoofdstuk N van die wet
"algemene bepalingen" zijn gesteld, die
derhalve op de voorgaande hoofdstukken derhalve ook op hoofdstuk II van
toepassing zijn;
Dat artikel 16, eerste lid, van dit
hoofdstuk IV, zoals vervangen bij artikel4 van de wet van 31 juli 1991 tot
wijziging van de wet van 3 juli 1967 en
v66r de vervanging ervan bij artikel 71
van de wet van 20 december 1995 houdende fiscale, financiele en diverse bepalingen, bepaalt dat de renten en vergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de besturen, diensten
en instellingen, vermeld in "artikel1,
1°, 3°, 5° en 6°" ten laste vallen van de
Schatkist en dat dit eveneens geldt
voorde procedurekosten, behalve wanneer het gaat om een tergende en roekeloze eis;
Dat overeenkomstig die indeling in
hoofdstukken van de wet het voormelde artikel 16 ook toepasselijk is op
de gerechtskosten in verband met de
tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
Dat dit artikel 16 bepaalt dat de
schatkist de gerechtskosten dient te
dragen maar niet bepaalt wie tegenover het personeelslid in de kosten
moet worden veroordeeld;
Overwegende dat artikel1, eerste
lid, 3o, van de voormelde wet van 3 juli
1967, zoals vervangen bij artikel1 van
de voormelde wet van 31 juli 1991 en
v66r de vervanging ervan bij 64 van de
voormelde wet van 20 december 1995,
bepaalt dat de bij de wet van 3 juli
1967 gestelde regeling van schade ten
gevolge van arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar of van het werk
en ten gevolge van beroepszieken door
de Koning, in een in ministerraad
overlegd besluit, onder de voorwaarden en binnen de perken die hij bepaalt, toepasselijk wordt verklaard op
de leden van het vast, stagedoend, tijdelijk, hulppersoneel of personeel dat
wordt in dienst genomen door een arbeidsovereenkomst en die behoren tot
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de besturen en andere diensten van de
executieven van de gemeenschappen
en de gewesten, met inbegrip van de
inrichtingen van onderwijs dat georganiseerd wordt door en namens de
gemeenschappen;
Overwegende dat artikel 1 van het
koninklijk besluit van 24 januari 1969
betreffende de schadevergoeding ten
gunste van personeelsleden van de
overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar
en van het werk, werd vervangen bij
artikel 2 van het koninklijk besluit van
21 november 1991 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 24 januari
1969;
Dat, krachtens artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 november 1991,
die vervanging van artikel 1 in werking is getreden op 1 januari 1989;
Overwegende dat, krachtens het te
dezen toepasselijke artikel 1, 2°, van
het koninklijk besluit van 24 januari
1969 de regeling ingesteld bij de wet
van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten, in de overheidssector toepasselijk wordt verklaard op de leden van
het vast, het stagedoend, het tijdelijk personeel en het hulppersoneel en
op de personeelsleden die bij een arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen en die behoren tot de besturen en andere diensten van de
regelingen van de gemeenschappen en
de gewesten, met inbegrip van de inrichtingen van onderwijs georganiseerd door en namens de gemeenschappen;
Overwegende dat artikel 28 van het
voormelde koninklijk besluit van 24 januari 1969, zoals vervangen bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 13
november 1973, bepaalt dat de kosten van de administratieve procedure,
de bij artikel 4bis van dit koninklijk
besluit bedoelde verplaatsingskosten
en de gerechtskosten worden betaald
door de zorg van het ministerie waaronder de dienst ressorteert waarbij het
ongeval moet worden aangegeven;
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Dat dit artikel geen onderscheid
maakt tussen de gerechtskosten in een
rechtspleging over een geschil over de
tijdelijke arbeidsongeschiktheid dan
wel de blijvende invaliditeit;
Overwegende dat artikel 3, eerste
lid, 2°, e, van het koninklijk besluit
van 24 januari 1969, zoals vervangen bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 november 1991, bepaalt
dat onder "de minister" in het voormelde koninklijk besluit van 24 januari 1969 wordt verstaan, wat de leden van het onderwijzend personeel
betreft, "de executieve" waaronder zij
ressorteren;
Ove!Wegende dat uit het voorgaande
volgt dat in een geschil over een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een
lid van het onderwijzend personeel in
inrichtingen van onderwijs, die zijn georganiseerd namens en door de gemeenschappen, de executieve van de
betrokken gemeenschap in de kosten
moet worden veroordeeld;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1 inzonderheid lid 1, 5o, zoals gewijzigd door de wet
van 31 juli 1991, 3 zoals gewijzigd door de
wet van 13 juli 1973, 16 zoals gewijzigd
door de wet van 31 juli 1991, 19 van de wet
van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector, 1 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 november 1991, 8, 24, 27
in de versie v66r de wijziging ervan door
het koninklijk besluit van 6 maart 1998, 28
zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 november 1973, van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste
van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk,
doordat het bestreden arrest de vordering van eerste verweerder tegen eiseres,
tot betaling van de blijvende arbeidsongeschiktheid en de gerechtskosten en tot bekrachtiging van 8 % blijvende arbeidsongeschiktheid met consolidatiedatum op
20.01.1993 met vaststelling van het basisloon op 300.000 Bef x 8% = 24.000 Bef aan
spilindex 114,20, ontvankelijk en gegrond
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verklaart, voor recht zegt dat eerste verweerder ingevolge het arbeidsongeval waarvan hij op 15 april 1991 het slachtoffer is
geweest in dienst van een inrichting van
het onderwijs, georganiseerd door en namens eiseres, vanaf 20 j anuari 1993, datum van de heling der letsels, een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
van acht ten honderd (8 %) heeft overgehouden, dat het in aanmerking te nemen
basisloon voor de berekening van de aan
eerste verweerder uit te keren vergoedingen bepaald wordt op 1.433.309,- frank en
in toepassing van art. 4, § 1 W. 3.7.1967
dient te worden begrensd op 800.160,- frank
en eiseres veroordeelt in de kosten van het
geding, voor wat betreft de kosten van eerste verweerder niet begroot in besluiten,
voor wat betreft de kosten van de deskundige Van Trappen begroot op 40.000 fr., op
de motieven :
"4. Beoordeling
De vraag die aan het Arbeidshof wordt
voorgelegd kan geresumeerd worden als
volgt : Hoe dienen art. 16 1ste lid van de
wet van 3 juli 1967 (m.i.v. 1.1.1996 Gew.
door art. 71 W. 20.12.1995 houdende fiscale, financiele en diverse bepalingen) en
art. 24 K.B. 24.1.1969 betreffende de schadevergoeding, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector gemterpreteerd te
worden wanneer het slachtoffer van een arbeidsongeval in dienst van een inrichting
van onderwijs, georganiseerd door en namens de Gemeenschappen, een vordering
tot het hem horen toekennen van de renten en vergoedingen instelt tegen (eiseres) en de kosten van deze renten en vergoedingen ten laste vallen van de Schatkist,
evenals de procedurekosten.
Uit de samenlezing van de artikelen 1, 3,
4, § 1, laatste al., 16, 19 W. 3.7.1967 en de
artikelen 1, 3, 6, 7, 8 en 9 van het K.B. van
24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector dient te worden afgeleid dat de 'Minister', zijnde de Executieve waaronder
(eerste verweerder) ressorteert, een
toekenningsvoorstel van renten en vergoedingen uitwerkt.
De 'Minister' onderzoekt 'of de toekenningsvoorwaarden van de vergoedingen vervuld zijn, hij onderzoekt de bestanddelen
van de overkomen schade en stelt aan de
getroffene de betaling van een rente voor.
Wordt een akkoord bereikt dan wordt het
verwerkt in een ministerieel besluit het-
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welk vaststelt dat een akkoord tot stand gekomen is, en waarin worden vermeld de bezoldiging waarop de rente wordt berekend,
de aard van het letsel, de verminderde geschiktheid en de datum van de consolidatie.'
Daar overeenkomstig art. 19 W. 3.7.1967
'alle geschillen met betrekking tot de toepassing van deze wet, ook die over de vaststelling van het percentage van blijvende
invaliditeit' behoren tot de bevoegdheid van
de arbeidsgerechten, diende eerste verweerder, die het voorgestelde percentage
van blijvende arbeidsongeschiktheid betwistte, een vordering in te leiden tegen (eiseres), zijnde de Executieve, die in navolging van het hogervermelde bevoegd is
terzake een beslissing te nemen.
Zijn vordering, ingeleid bij dagvaarding
van 22 juli 1992 tegen (eiseres), vertegenwoordigd door de Executieve, zoals hoger
reeds omschreven is niet alleen ontvankelijk, doch tevens gegrond in zoverre ten
aanzien van (eiseres) door de Arbeidsrechtbank de elementen worden vastgesteld
waarover (eiseres) bevoegd is een beslissing te nemen.
Derhalve dient ten overstaan van (eiseres) voor recht te worden gezegd dat (eerste verweerder) tengevolge het arbeidsongeval waarvan hij op 15 april 1991 het
slachtoffer is geweest in dienst van een inrichting van onderwijs, georganiseerd door
en namens (eiseres), de volgende arbeidsongeschiktheden heeft overgehouden :
- een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid voor de periode van 16 april
1991 tot en met 19 januari 1993,
- vanaf 20 januari 1993, datum van de
heling der letsels, een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 8 %.
Bet in aanmerking te nemen basisloon
voor de berekening van de aan (eerste verweerder) uit te keren vergoedingen wordt
bepaald op 1.433.309,- Fr. en dient in toepassing van art. 4 § 1 W. 3.7.1967 te worden begrensd op 300.000,- Fr., zonder dat
dit laatste bedrag kan worden gei:ndexeerd
(. .. ).

Overeenkomstig art. 28 K.B. 24.1.1969
worden de 'gerechtskosten' (in de Nederlandse tekst) betaald door de zorg van het
ministerie waaronder de dienst ressorteert waarbij het ongeval moet worden aangegeven.
De Franstalige tekst heeft betrekking op
'depens', waaronder deze kosten dienen te
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worden begrepen, in tegenstelling tot de 'indemnisation des frais' (vergoeding van kosten), waarover in de franstalige tekst van
het KB. van 13.11.1973 (B.S. van 24.11.73),
waarbij art. 28 K.B. 24.1.1969 vervangen
werd, sprake is.
Verder dient er in toepassing van art. 28
K.B. 24.1.1969 rekening mee te worden gehouden dat dit artikel 28, aldus vervangen werd door het K.B. 13.11.1973, en dus
v66r de aanpassing van de arbeidsongevallenreglementering in de overheidssector aan het bestaan van gemeenschappen en gewesten.
Een letterlijke interpretatie zou immers
tot gevolg hebben dat de gerechtskosten
dienen te worden betaald door de zorg van
het Vlaams Ministerie van Onderwijs.
Nochtans wordt, zoals hoger uiteengezet, de procedure, overeenkomstig de thans
geldende wettelijke bepalingen ten aanzien van de gemeenschappen en gewesten, niet gevoerd tegen het Vlaams ministerie van Onderwijs, doch tegen (eiseres),
zijnde de Executieve.
In het verlengde van de bevoegdheden
die aan (eiseres), zijnde de Executieve, worden toegekend en de verantwoordelijkheid, die deze draagt, vereist een redelijke uitlegging, dat de gerechtskosten
betaald worden door de zorg van (eiseres), tegen wie de procedure ook moet worden gevoerd.
Anders redeneren zou tot de onbillijke
oplossing leiden dat het slachtoffer tevens een partij in de procedure moet betrekken, die met deze procedure geen uitstaans heeft, en dat anderzijds het Vlaams
Ministerie van Onderwijs, dat verder geen
bevoegdheden in deze betwisting heeft en
geen verantwoordelijkheid draagt, gerechtskosten zou dienen te betalen, die uiteindelijk ten laste vallen van de Schatkist.
Bijgevolg dient (eiseres) te worden veroordeeld tot de gerechtskosten; Deze vallen evenwel in toepassing van art. 16, 1ste
lid der wet van 3.7.1967 en art. 24 K.B.
24.1.1969 ten laste van de Schatkist.
( ... ).

De renten worden betaald door de zorg
van het Bestuur der Pensioenen.
Rekening houdend met de (oorspronkelijk) ingestelde vordering van (eerste verweerder) en het verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst door (tweede verweerder)
tot het gemeen en tegenstelbaar verklaren van de uit te spreken beslissing (art. 15,
16 Ger.W.) kan (tweede verweerder) in deze
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procedure niet worden veroordeeld tot het
betalen van de rente.
Hij dient evenwel deze rente uit te betalen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en in acht genomen de
hogervermelde beslissingen, die betrekking hebben op de vaststelling van de verschuldigde rente.
Bijgevolg dient de uitspraak op dit onderdeel tegenstelbaar te worden verklaard
aan (tweede verweerder).";

terwiJl, de aangehaalde artikelen 16 van
de wet van 3 juli 1967 en 24 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 bepalen dat de renten en de vergoedingen ten
laste van de Schatkist komen en hetzelfde
geldt voor de procedurekosten, behalve
wanneer het gaat om een tergende en roekeloze eis; uit deze bepalingen volgt dat de
schuldenaar van de getroffene door een arbeidsongeval, die ingevolge het koninklijk besluit van 24 januari 1969 onder toepassing van de wet van 3 juli 1967 valt, de
Belgische Staat is tegen wie de getroffene zijn vordering tot het bekomen van de
vergoedingen, renten en de procedurekosten dan ook dient in te stellen; elke vordering gericht door de getroffene tegen een
andere instantie met aparte rechtspersoonlijkheid, gericht zijnde tegen de verkeerde
persoon die niet zijn wettelijke schuldenaar is, ontoelaatbaar, minstens ongegrond is;
en terwijl, door de zorg van het ministerie waaronder de dienst ressorteert waarbij het ongeval moet worden aangegeven,
luidens het aangehaalde artikel 28 van het
koninklijk besluit van 24 januari 1969,
slechts de gerechtskosten dienen te worden betaald van de procedure die door de
getroffene gevoerd wordt tegen zijn wettelijk schuldenaar, de Schatkist; op grond van
deze bepaling genoemd ministerie niet moet
instaan voor de zorg van de betaling van de
procedurekosten verbonden aan om het
even welke vordering van de getroffene en
o.m. niet voor de als zodanig ontoelaatbare, minstens ongegronde vordering rechtstreeks gericht door de getroffene tegen genoemd ministerie, omdat dergelijke
vordering buiten het toepassingsgebied van
de aangehaalde artikelen 16, lid 1 van de
hogergenoemde wet van 3 juli 1967 en 24
van het koninklijk besluit van 24 januari
1969 valt;
en terwijl, de vordering van eerste verweerder tot het bekomen van de renten, de
vergoedingen voor zijn medische kosten en
de procedurekosten ten laste van eiseres,
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lastens haar ontoelaatbaar, minstens ongegrond was in zijn geheel en niet gericht
was tegen de enige wettelijke schuldenaar;

zodat, het bestreden arrest op de vordering van eerste verweerder tegen eiseres
onwettig zegt voor recht, dat eerste
verweerder ingevolge het arbeidsongeval waarvan hij op 15 april 1991 het
slachtoffer is geweest in dienst van
een inrichting van het onderwijs, georganiseerd door en namens eiseres, vanaf
20 januari 1993, datum van de heling
der letsels, een blijvende gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid (van 8 %) heeft
overgehouden, dat het in aanmerking te
nemen basisloon voor de berekening van
de aan eerste verweerder uit te keren
vergoedingen bepaald wordt op 1.433.309,frank en in toepassing van art. 4, § 1
W. 3. 7.1967 dient te worden begrensd
op 800.160,- frank en onwettig eiseres
veroordeelt in de kosten van het geding,
omdat deze vordering ontoelaatbaar;j
minstens ongegrond was tegen eiseres die'
niet de wettelijke schuldenaar ervan is:·
(schending van de in de aanhef van het
middel aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat, wat betreft de
blijvende invaliditeit, artikel 16, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 en
artikel 24 van het koninklijk besluit
van 24 januari 1969 bepalen dat de
vergoedingen en renten aan de bedoelde personeelsleden ten laste komen van de Schatkist en dat dit eveneens geldt voor de procedurekosten,
behalve in het geval van een roekeloze en tergende eis;
Dat daaruit niet volgt dat de vordering van de getroffene ook tegen de
Belgische Staat moet worden ingesteld;
Overwegende verder dat artikel 28
van het voormelde koninklijk besluit
van 24 januari 1969 niet bepaalt dat
de vordering van de getroffene moet
worden gesteld tegen degene die uiteindelijk de last van de vergoedingen en rente evenals de gerechtskosten moet dragen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
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schending van de artikelen 813, 1017 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 882
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest op de vrijwillige tussenkomst van tweede verweerder, eiseres in de kosten van het geding veroordeelt, overeenkomstig artikel 1017 van
het Gerechtelijk Wetboek, voor wat betreft de kosten van tweede verweerder begroot op 9.600- frank rechtsplegingsvergoeding;
terwijl de tweede verweerder in deze
zaak vrijwillig was tussengekomen, teneinde tot de debatten toegelaten te worden en de tussenkomst er enkel toe strekte
de te nemen beslissing zich aan hem gemeen te horen verklaren; krachtens de artikelen 882 B.W., 1017, lid 1 en 1042 Ger.
Wb. bij een vordering tot bewarende tussenkomst de kosten ten laste van de vrijwillig tussenkomende partij vallen en dit
ongeacht de afloop van het geding; bij een
vordering tot gemeenverklaring de verzoeker evenzeer de kosten draagt;
zodat het bestreden arrest eiseres niet
wettig veroordeelt in de kosten van het geding voor wat betreft tweede verweerder
(schending van de in de aanhef van het
middel aangehaalde bepalingen);

Over het door de tweede verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het middel: het middel vertoont geen belang omdat de
veroordeling van eiseres in de kosten van de tweede verweerder verantwoord is door artikel 28 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969;
Overwegende dat het onderzoek van
de grond van niet-ontvankelijkheid onafscheidbaar verbonden is met het onderzoek van het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat degene die tussenkomt in een geding om het vonnis bindend te horen verklaren, zelf de kosten van zijn tussenkomst dient te
dragen;
Dat op dergelijke vrijwillige tussenkomst artikel 28 van het voormelde
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koninklijk besluit van 24 januari 1969
geen toepassing vindt;
Overwegende dat de tweede verweerder voor de eerste rechter vrijwillig is tussengekomen om het vonnis bindend te horen verklaren;
Overwegende dat het arrest in zoverre het eiseres veroordeelt in de kosten van de tweede verweerder in eerste aanleg, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond
1s;
Overwegende dat de tweede verweerder door de eerste rechter werd
veroordeeld tot betaling aan de eerste verweerder, zodat tweede verweerder die tegen zijn veroordeling hager
beroep instelde, in hager beroep niet
louter meer optrad tot bindendverklaring van het tussen te komen
arrest;
Overwegende dat het middel in zoverre het ervan uitgaat dat tweede
verweerder ook in hager beroep een
tussenkomende partij was enkel om
het tussen te komen arrest hem bindend te horen verklaren, feitelijke
grondslag mist;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest enkel in zoverre het eiseres veroordeelt in de kosten van eerste aanleg van de tweede verweerder;
verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiseres in vijf zesde
van de kosten; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
29 november 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Boes, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Delahaye en De Bruyn.
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3e KAMER- 29 november 1999
WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING
-ADMINISTRATIEVE SANCTIE- UITSLUITING
- OVERMACHT- BEGRIP.

Overmacht, die de administratieve sanetie opgelegd, door de werkloosheidsdirecteur uitsluit, kan enkel voorvloeien
uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de mens niet heeft
kunnen voorzien ofvoorkomen (1). (Artt.
1147 en 1148 B.W.; artt. 71 en 154
Werkloosheidsbesluit 1991.)
(R.V.A. T. SPELlERS)
ARREST

(A.R. S.99.0007.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 oktober 1998 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 44, 45 (lid 2
en 3 zoals ingevoegd bij koninklijk besluit
van 31 december 1992, B.S., 26 januari
1993, lid 4 en 5 zoals ingevoegd bij koninklijk besluit van 29 januari 1993, B.S., 13 februari 1993), 71, eerste lid, in het bijzonder 1", 4° en 5°, 137, § 1, 2° (zoals van
kracht v66r zijn vervanging bij artikel1, A
van het koninklijk besluit van 11 januari
1993, B.S., 21januari 1993, inwerkingtreding : 1 februari 1993), 154 en 169 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de Werkloosheidsreglementering
(hiema afgekort: het Werkloosheidsbesluit),
en van het wettelijk begrip "overmacht" zoals dat inzake verbintenissen een wettelijke grondslag heeft in de artikelen 1147 en
1148 van het Burgerlijk Wetboek;
doordat het bestreden arrest het vonnis dat de bestreden administratieve beslissing van 19 janum".i. 1993 had bevestigd, met uitzondering van de terugvordering voor de dagen van 1 tot en met 27
oktober en de duur van de administratieve sanctie van uitsluiting, hervormt en
(1) Cass., 16 maart 1998, A.R. S.97.0105.N, nr.
149.
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dientengevolge de administratieve beslis- 169 van het Werkloosheidsbesluit daarensing van "25 januari 1993" (lees : 19 ja- boven aan eiser de verplichting oplegt om
nuari 1993) vernietigt, en zulks op grond elke onrechtmatig ontvangen som terug te
vorderen;
van de hiernavolgende overwegingen :
"Uit het Proces-verbaal van 27 oktober
het arrest vaststelt dat 1. Verweerder te1992 blijkt dat (verweerder) tewerkge- werkgesteld was op 27 oktober 1992 nasteld was op 27 oktober 1992 nadat op 26 dat op 26 oktober de arbeidsovereenkomst
oktober 1992 de arbeidsovereenkomst was geschorst was wegens slecht weder en 2. Op
geschorst wegens slecht weder, dat (ver- 27 oktober 1992 door de controledienst van
weerder) zijn controlekaart voor tijde- eiser een controle werd verricht en verlijke werkloosheid C.3.2s niet kon voorleg- weerder zijn controlekaart voor tijdelijke
gen en deze kaart nog niet ontvangen had werkloosheid C 3.2s niet kon voorleggen;
van de werkgever;
het arrest zodoende vaststelt dat ver(Eiser) betwist niet dat de werkgever van weerder de hem door eiser verweten in(verweerder) nagelaten heeft het bewijs van breuken had begaan;
tijdelijke werkloosheid, waartoe hij wettehet arrest niettemin de beslissing van eilijk gehouden is dit uit eigen beweging te . ser tot uitsluiting en terugvordering evendoen, te overhandigen aan de werknemer als sanctionering van verweerder voor de
(artikel137, § 1, 2° van het koninklijk be- vastgestelde inbreuken vernietigt op grond
sluit voormeld);
van de overweging dat verweerder zich in
(Verweerder) bevindt zich in de onmo- een toestand van overmacht bevond omgelijkheid, bij gebrek aan ontvangst van het dat zijn werkgever nagelaten had het bedocument C 3.2s van zijn werkgever, te vol- wijs van tijdelijke werkloosheid aan verdoen aan de reglementaire verplichting weerder te overhandigen, zodat verweerder
voorzien door artikel 71, eerste lid van het zich in de onmogelijkheid, bij gebrek aan
koninklijk besluit voormeld; (verweerder) ontvangst van het document C 3.2s van zijn
heeft noch fout, noch onregelmatigheid be- werkgever, bevond aan de reglementaire
gaan (. .. );
verplichting van artikel 71 eerste lid te vol(Verweerder) kunnen de werkloosheids- doen (" ... dat de werkgever van (verweerder) nagelaten heeft het bewijs van tijdeuitkeringen niet worden geweigerd;
Bij gebrek aan fout en intentie in hoofde lijke werkloosheid, ... , te overhandigen aan
van (verweerder) kan geen administra- de werknemer; (verweerder) bevindt zich in
tieve sanctie van uitsluiting opgelegd wor- de onmogelijkheid, bij gebrek aan ontvangst van het document C 3.2s van zijn
den" (p. 4 arrest);
werkgever, te voldoen aan de reglementerwijl, eerste onderdeel, artikel 71, eer- taire verplichting voorzien door artikel 71,
ste lid van het Werkloosheidsbesluit be- eerste lid van het Werkloosheidsbesluit") (p.
paalt dat "om uitkeringen te kunnen ge- 4 arrest);
nieten (. .. ) de werknemer, 1 o in het bezit
het arrest zodoende te kennen geeft dat
(moet) zijn van een controlekaart vanaf de
eerste e:ffectieve werkloosheidsdag van de de artikelen 154 en 169 van het
maand tot de laatste dag van de maand en Werkloosheidsbesluit geen toepassing vindeze bij zich bewaren; (. .. ) 4° voor de aan- den wanneer de vastgestelde inbreuken op
vang van zijn activiteit bedoeld in artikel artikel 71, eerste lid te wijten zijn aan over45, hiervan melding (moet) maken op zijn macht in hoofde van de belanghebbende;
het arrest zodoende aan deze bepalincontrolekaart met onzichtbare (lees : onuitwisbare) inkt, (. .. ) 5o zijn controlekaart gen een voorwaarde toevoegt die de wetonmiddellijk (moet) voorleggen bij elke vor- gever niet heeft voorzien, nu noch artikel
dering door een daartoe bevoegd persoon"; 154 noch artikel 169 van het
krachtens artikel154, eerste lid, 1o en 2° Werkloosheidsbesluit de exceptie van overvan het Werkloosheidsbesluit, de werk- macht bevatten;
loze die onverschuldigde uitkeringen heeft
zodat het arrest, in de mate dat het de
ontvangen of kan ontvangen doordat hij beslissing van eiser tot uitsluiting van het
zich niet gedragen heeft naar de bepalin- recht op werkloosheidsuitkeringen en tot
gen van artikel 71, eerste lid,(. .. ) 4° ofnaar sanctionering wegens ook door het arrest
artikel 71, eerste lid, 5° (dat laatste arti- vastgestelde inbreuken op de werkkel voorzover hij op dat ogenblik van de loosheidsreglementering vernietigt, op
vordering een activiteit verricht bedoeld in grond van de overweging dat er in hoofde
artikel 45), van het genot van uitkerin- van verweerder overmacht kon worden
gen wordt uitgesloten gedurende ten min- vastgesteld, aan de artikelen 44, 45, 71,
ste vier en ten hoogste 26 weken; artikel 154, 169 van het Werkloosheidsbesluit een
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voorwaarde toevoegt die deze bepalingen
niet bevatten en derhalve zijn beslissing
niet naar recht beantwoordt (schending van
aile in het middel aangehaalde bepalingen);
terwijl, tweede onderdeel, overmacht enkel kan voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die
de mens niet heeft kunnen voorzien of voorkomen;
het arrest in casu oordeelt dat verweerder zich in de onmogelijkheid bevond aan
zijn verplichting op grand van artikel 71
Werkloosheidsbesluit te voldoen !outer omdat zijn werkgever nagelaten had aan zijn
verplichting tot afgifte van die controlekaart te voldoen;
de loutere tekortkoming van de werkgever om aan zijn verplichting tot afgifte van
de kaart te voldoen (artikel 137, § 1, 2° van
het Werkloosheidsbesluit) evenwel geen
overmacht oplevert voor de werknemer om
aan zijn verplichtingen op grand van artikel 71 van het Werkloosheidsbesluit te voldoen, daar zulks niet aantoont dat de werknemer zich onvoorzienbaar en onoverkomelijk in de onmogelijkheid bevond zich te
gedragen naar voormeld artikel 71; zoals eiser in beroepsconclusie had laten gelden "de
werknemer ... slechts overmacht kan inroepen wanneer hij bewijst dat de nalatigheid volledig buiten zijn wil lag en het niet
volstaat dat hij verwijst naar de onwettige gewoonte van zijn werkgever om de
C 3.2 niet tijdig afte leveren" (p. 2 beroepsconclusie eiser);
het arrest derhalve uit het voormelde gegeven, met name het !outer gebrek aan ontvangst van het document vanwege de werkgever, niet wettig heeft kunnen afleiden dat
verweerder onvoorzienbaar en onoverkomelijk in de onmogelijkheid verkeerde zich
te gedragen naar de voormelde bepalingen van artikel 71, nu het niet nagaat of
verweerder niet aile mogelijke maatregelen heeft getroffen om in het bezit van de
controlekaart te komen;
zodat het arrest, dat de beslissing van eiser tot uitsluiting van verweerder van 1 tot
en met 27 oktober 1992 en tot terugvordering van de ten onrechte ontvangen uitkeringen, evenals tot oplegging van een administratieve sanctie heeft vernietigd, op
grand dat verweerder zich in een staat van
overmacht bevond daar hij zich, gelet op de
niet-naleving door zijn werkgever van zijn
afgifteverplichting, op grand van artikel
137, § 1, 2° van het Werkloosheidsbesluit,
in de onmogelijkheid bevond zijn eigen verplichting op grand van artikel 71 van het
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Werkloosheidsbesluit nate leven, de artikelen 71, eerste lid en 137, § 1, 2° van het
Werkloosheidsbesluit evenals het wettelijk begrip overmacht zoals inzake verbintenissen omschreven bij de artikelen 1147
en 1148 van het Burgerlijk Wetboek heeft
geschonden; tevens, door op die onwettige grand de beslissing van eiser te vernietigen, aile in het middel aangehaalde bepalingen van het Werkloosheidsbesluit
heeft geschonden :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 71, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit van 2S november 1991, de
werknemer, om uitkeringen te kunnen genieten, 1o in het bezit moet zijn
van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van de
maand tot de laatste dag van de
maand en deze bij zich moet bewaren; . .. 4 o v66r de aanvang van de
arbeidsactiviteit bedoeld in artikel4S,
hiervan moet melding maken op zijn
controlekaart met onuitwisbare inkt;
so zijn controlekaart onmiddellijk moet
voorleggen bij elke vordering door een
daartoe bevoegde persoon;
Overwegende dat, krachtens artikel 1S4, eerste lid, 1o, van het
Werkloosheidsbesluit van 2S november 1991, van het genot van uitkeringen wordt uitgesloten gedurende ten
minste vier weken en ten hoogste zesentwintig weken, de werknemer die
onverschuldigde uitkeringen heeft ontvangen, doordat hij zich niet gedragen heeft naar de bepalingen van artikel 71, eerste lid, 3e en 4°, ofnaar de
bepalingen van artikel 71, eerste lid,
so, voor zover hij op het ogenblik van
de vordering een activiteit verricht bedoeld in artikel 4S;
Overwegende dat overmacht die de
sanctie uitsluit, enkel kan voortvloeien
uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de mens
niet heeft kunnen voorzien ofvoorkomen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. verweerder na een tijdelijke werkloosheid het werk op 27 oktober 1992 hervatte; 2. op laatstgenoemde datum controle werd verricht
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en verweerder zijn controlekaart niet
kon voorleggen;

Nr. 637

Nr. 637

3e KAMER- 29 november 1999

Dat het arrest te kennen geeft dat
verweerder zich in een toestand van
overmacht bevond omdat hij de
controlekaart C3.2 niet gekregen had
van de werkgever en zich aldus in de
onmogelijkheid bevond te voldoen aan
de reglementaire verplichting van artikel 71; dat het arrest hierbij overweegt dat verweerder alzo noch een
fout, noch een onregelmatigheid beging;
Overwegende dat het arrest, nu het
niet uitsluit dat verweerder maatregelen kon nemen om vanaf de eerst effectieve werkloosheidsdag reeds in het
bezit te komen van de controlekaart,
uit de voormelde gegevens en omstandigheden niet wettig heeft kunnen afleiden dat verweerder onvoorzienbaar en onoverkomelijk in de
onmogelijkheid verkeerde zich te gedragen naar de voormelde bepalingen van artikel 71 van het
Werkloosheidsbesluit 1991;
Dat het arrest aldus het wettelijk
begrip overmacht miskent en de in het
onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Antwerpen.
29 november 1999 - 3° kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.

SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERSTOEPASSINGSGEBIED- UITBREIDING- VERRICHTEN VAN GOEDERENVERVOER -ACTMTEIT- DRAAGWIJDTE.

Voor de toepassing van de R.S.Z.-wet, op
grand van art. 3, enig lid, 5°, KB. 28 nov.
1969 is niet vereist dat het verrichten van
het vervoer de hoofdactiviteit is van de
door de ondernemer gegeven opdracht (1).
(Art. 3, enig lid, 5°, K.B. 28 nov. 1969.)
(R.S.Z. T. D.B.G. VO.F.)
ARREST

(A.R. S.99.0048.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, § 1, 2, § 1,
1o van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en 3, enig lid, 5°, na
zijn wijziging bij K.B. van 15 juni 1970, van
het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van voormelde wet van
27 juni 1969;
doordat het bestreden arrest, met vernietiging van het vonnis van de
arbeidsrechtbank, de oorspronkelijke vorderingen van eiser tot betaling van 55.553
fr. + 602.830 fr. achterstallige bijdragen,
meer de moratoire intresten, als ongegrond afwijst en eiser veroordeelt tot de
kosten, zulks om reden dat artikel3, enig
lid, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 te dezen niet van toepassing is, wat als volgt wordt gemotiveerd :
"Opdat artikel 3, 5° Uitvoeringsbesluit
R.S.Z.-Wet toepassing kan vinden dient de
beoogde persoon dus in de eerste plaats vervoer te verrichten. Vervoer is de handeling die erin bestaat een persoon of een
(1) Cass., 10 okt. 1988, A.R. 6243, nr. 81; 21
juni 1993, A.R. 8365, nr. 297; vgl. Cass., 17 nov.
1997, A.R. S.96.0180.N, nr. 480.
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zaak in de ruimte te verplaatsen. Het verrichten van vervoer kan ook andere taken behelzen dan het besturen van een
voertuig zoals laden en lossen. Taken die
evenwel geen rechtstreeks verband houden met het verrichten van vervoer maar
erop gericht zijn het vervoer op een doeltreffende wijze te laten verlopen, zoals bijvoorbeeld het bemannen van de verkeerscentrale, zijn echter niet in het verrichten
van vervoer begrepen (Cass., 17 november 1997, J.T.T., 1998, 68). De ruimtelijke
verplaatsing van goederen moet ook de
hoofdverbintenis van de betrokkene zijn
wanneer hij zowel goederen vervoert als taken verricht die geen verband houden met
transport (Arbh. Bergen, 3 september 1993,
J.T.T., 1994, 393).
(Verweerster) houdt voor dat zij met Carlos Gheeraert geen vervoersovereenkomst,
maar een handelsagentuurovereenkomst
heeft gesloten. Volgens (verweerster) bestand de taak van Carlos Gheeraert erin
varkenskwekers te bezoeken, voor haar rekening varkens en biggen aan te kopen en
vervolgens de aangekochte dieren op de
door haar aangeduide bestemming te leveren;
Bij zijn verhoor op 10 mei 1994 verklaarde de verantwoordelijke van (verweerster) reeds dat Carlos Gheeraert het
vervoer doet van door hem aangekochte
dieren. De sociale inspecteur noteerde in
zijn dienstverslag dat Gheeraert inderdaad levende dieren voor rekening van (verweerster) opkoopt en ze naar de aangeduide bestemming vervoert. Carlos
Gheeraert zelf bevestigt in een ongedateerde verklaring dat hij voor rekening van
(verweerster) kocht en verkocht (stuk 8 verweerster).
Het blijkt afdoende dat de opdracht van
Gheeraert er inderdaad in de eerste plaats
in bestond varkens en biggen op te kopen
voor rekening van (verweerster). Essentieel voor de door hem uitgeoefende activiteit, in haar geheel beschouwd, is het selecteren van de dieren en het onderhandelen over de prijs, terwijl het vervoer van
de aangekochte dieren slechts bijkomstig is.
In de gegeven omstandigheden kan de activiteit die door Carlos Gheeraert voor rekening van (verweerster) wordt verricht
niet als vervoer van goederen worden gekwalificeerd.
Er moet bijgevolg besloten worden dat artikel 3.S Uitvoeringsbesluit R.S.Z.-Wet ten
dezen niet van toepassing is." (zie arrest, p.
9, midden) p. 10, vierde alinea);
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terwijl artikel 3, enig lid, so, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 de
toepassing van de wet van 27 juni 1969 verruimt tot de personen die vervoer van goederen verrichten dat hun door een onderneming opgedragen wordt, door middel van
voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn
ofwaarvan de aankoop gefinancierd of de
financiering gewaarborgd wordt door de ondernemer, alsmede tot die ondernemer;
voor de toepassing van deze bepaling
slechts drie voorwaarden moeten zijn vervuld, zoals in het arrest terecht werd opgemerkt:
"- de door de bedoelde persoon verrichte
activiteit moet goederenvervoer betreffen;
- vervoer dat toevertrouwd wordt door
een onderneming;
- vervoer dat verricht wordt met voertuigen waarvan de vervoerder geen eigenaar is of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt
door de onderneming-opdrachtgever" (arrest, p. 9, vierde alinea);
de appelrechters aannemen dat
Gheeraert vervoer van goederen (dieren)
had verricht in opdracht van verweerster,
doch niettemin oordelen dat deze activiteit niet als vervoer van goederen kan worden gekwalificeerd vermits het verrichte
vervoer slechts bijkomstig was aan de hem
door verweerster toevertrouwde taak, zijnde
het selecteren van dieren met het oog op
hun aankoop en het onderhandelen over de
prijs;
artikel 3, enig lid, 5o, van het K.B. van 28
november 1969, niet vereist dat het vervoer van goederen de essentiele activiteit
uitmaakt van de opdracht die een onderneming toevertrouwt aan de persoon belast met het vervoer;
het vervoer van goederen derhalve bijkomstig mag zijn aan het geheel der activiteiten uit te oefenen voor de opdrachtgever;
de loutere omstandigheid dat de opdracht
ook taken behelst die niet rechtstreeks verband houden met het verrichten van vervoer in ieder geval de toepassing van artikel 3, enig lid, so, van het K.B. van 28
november 1969 niet kan uitsluiten ten aanzien van de taken die wel vervoer van goederen tot voorwerp hebben; de verbintenis tot het verrichten van vervoer van
goederen tenslotte niet dient voor te vloeien
uit een vervoersovereenkomst;
zodat het bestreden arrest door te oordelen dat het verrichten van vervoer van
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goederen in de zin van artikel 3, enig lid,
5', van het K.B. van 28 november 1969, onderstelt dat dit vervoer de essentie ofhoofdverbintenis moet uitmaken van de opdracht
die een onderneming toevertrouwt aan een
persoon die het vervoer van goederen moet
verrichten, aan deze bepaling een voorwaarde heeft toegevoegd die het niet bevat (schending van alle in de aanhef van
het middel opgesomde artikelen), en, in zoverre het arrest vereist dat het vervoer van
goederen krachtens een vervoersovereenkomst moet worden verricht, zijn beslissing evenmin wettig heeft verantwoord
(schending van dezelfde bepalingen :

Overwegende dat, luidens artikel 2,

Nr. 638

Overwegende dat het arrest de verruiming van de wet van 27 juni 1969
met betrekking tot het door Carlos
Gheeraert gedane vervoer weigert omdat diens essentiele opdracht het bezoeken van varkenskwekers, het selecteren van dieren en het onderhandelen over de prijs was, terwijl het
vervoer van de aangekochte dieren
slechts bijkomstig was;
Dat het arrest aldus de als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is; .

§ 1, 1 o, van de wet van 27 juni 1969

tot herziening van de besluitwet van
Om die redenen, vernietigt het be28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der ar- streden arrest, behalve in zoverre dit
beiders, de Koning, bij in minister- het hager beroep ontvankelijk verraad overgelegd besluit en na het ad- klaart; beveelt dat van dit arrest melvies van de N ationale Arbeidsraad te ding zal worden gemaakt op de kant
hebben ingewonnen, de toepassing van van het gedeeltelijk vernietigde ardeze wet kan uitbreiden, onder de rest; houdt de kosten aan en laat de
voorwaarden die Hij bepaalt, tot de beslissing daaromtrent aan de feitenpersonen die, zonder door een arbeids- rechter over; verwijst de aldus beovereenkomst te zijn verbonden, te- perkte zaak naar het Arbeidshof te
gen loon arbeidsprestaties onder het Brussel.
gezag van een ander persoon verrich29 november 1999 - 3e kamer - Voorten of die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een zitter en verslaggever : de h. Boes, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende con·
arbeidsovereenkomst;
clusie van mevr. De Raeve, advocaatOverwegende dat ter uitvoering generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en
daarvan, bij koninklijk besluit van 28 Hutzler.
november 1969, inzonderheid artikel
3, 5°, de toepassing van de wet werd
verruimd tot de personen die vervoer
van goederen verrichten dat hun door
een onderneming wordt opgedragen,
door middel van voertuigen waarvan Nr. 638
zij geen eigenaar zijn of waarvan de
aankoop gefinancierd of de financie2e KAMER - 30 november 1999
ring gewaarborgd wordt door de ondernemer, alsmede tot die ondernemer;
RECHTERLLJKE ORGANISATIE - STRAFOverwegende dat de toepassing van
ZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS·
COLLEGE- RECHTER.WETTIG VERHINDERD
de wet van 27 juni 1969 van geen anBIJ DE UITSPRAAK- VERVANGING- VOORdere dan de bij die bepaling gestelde
WAARDE.
voorwaarden afhangt; dat voor de toepassing van die wet op grand van voor- Art. 779 Gerechtelijk Wetboek noch enige anmeld artikel 3, 50, mitsdien niet verdere wettelijke bepaling schrijft voor dat
eist is dat het verrichten van het
het vonnis of arrest de wettige verhindevervoer de hoofdactiviteit is van de
ring van een rechter om de uitspraak bij
door de ondernemer gegeven opdracht;
te wonen van de zaak waarover hij mede
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heeft beraadslaagd, dient vast te stellen, wanneer die vervanging zonder tegenstrijdigheid blijkt uit andere processtukken (1). (Art. 779 Ger.W.)
(VERHAEGHE)
ARREST

(A.R. P.98.0353.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 januari 1998 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat de aanwijzing door
de voorzitter van het gerecht, met toepassing van artikel 779, tweede lid,
Gerechtelijk Wetboek, van een rechter om op het ogenblik van de uitspraak een rechter die wettig verhinderd is om de uitspraak van een
vonnis of een arrest waarover hij heeft
beraadslaag, bij te wonen, te vervangen, niet noodzakelijk moet blijken uit
het vonnis of het arrest maar ook kan
blijken uit andere processtukken;
Overwegende dat ui t het procesverbaal van de terechtzitting van het
hofvan beroep van 30 oktober 1997
blijkt dat de zaak is behandeld, dat het
openbaar ministerie heeft gevorderd
en dat eiser werd gehoord in zijn middelen van verdediging, door de zetel
samengesteld uit voorzitter Van Peteghem en de raadsheren Beaucourt
en Van Bossuyt;
Overwegende dat uit het bevelschrift
van de eerste voorzitter van 28 januari 1998 blijkt dat raadsheer Beaucourt wettig was verhinderd en de uitspraak van het arrest waarover hij
heeft beraadslaagd, bij te wonen en
dat kamervoorzitter De Graef is aan(1) Cass., 16 dec. 1997, A.R. P.97.0418.N, nr.

558.
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gewezen om hem op het ogenblik van
de uitspraak te vervangen;
Overwegende dat het arrest op 28
januari 1998 is uitgesproken door
voorzitter De Graef en de raadsheren Van Peteghem en Van Bossuyt;
Dat aldus uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan, zonder tegenstrijdigheid blijkt dat het arrest is
gewezen door de rechters die alle zittingen waarop de zaak is behandeld,
hebben bijgewoond, dat raadsheer
Beaucourt wettig was verhinderd de
uitspraak bij te wonen van de zaak
waarover hij mede heeft beraadslaagd
en dat hij op het ogenblik van de uitspraak is vervangen overeenkomstig
de bepaling van artikel 779, tweede
lid, Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 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. P.
Bracke, Gent.

Nr. 639
2e KAMER - 1 december 1999

1° CASSATIEBEROEP- ALGEMEEN- HOF
VAN CASSATIE -ARRESTEN- VERENIGDE KAMERS- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE
MINISTER- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- KAMERS. VERENIGDE KAMERS. VOLTALLIGE
ZITTING. ALGEMENE VERGADERING- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER- RECHTERLIJKE MACHT - HOOGSTE ORGAAN BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.
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3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE) - ARTIKEL 103 - HOF VAN CASSATIE- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER- RECHTERLIJKE MACHT - HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDREDEN VAN RET HOF
- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG-

4° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE) - ARTIKEL 125 - HOF VAN CASSATIE- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING - BESCHULDIGDE MINISTER- RECHTERLIJKE MACHT - HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDREDEN VAN RET HOF
- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.

5° MACHTEN- UITVOERENDE MACHTHOF VAN CASSATIE - VERENIGDE KAMERS STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BESCHULDIGDE MINISTER - RECHTERLIJKE
MACHT- HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN RET HOF- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.

1 o De arresten van het Hof van Cassatie

zijn niet vatbaar voor cassatieberoep wegens de aard van het rechtscollege dat de
beslissing heeft gewezen; dat is het geval voor de arresten die door het Hof, in
verenigde kamers en als bodemgerecht,
ten aanzien van ministers zijn gewezen
(1). (Artt. 103 en 1025 Gw.)

Nr. 639

Ik meen dat die cassatieberoepen niet
ontvankelijk zijn.
In de regel staan geen rechtsmiddelen
open tegen de door het Hofvan Cassatie gewezen arresten (3). Het Hofheeft die regel bijvoorbeeld toegepast op de rechtsmiddelen tegen de arresten van de eerste
kamer van het Hof, waarbij een verzoek tot
wraking van magistraten van het Hof werd
verworpen (4), oftegen de arresten van het
Hof die een zaak in staat van herziening
verwijzen (5). Op die regel zijn er evenwei uitzonderingen : het gaat om de gevallen inzake verzoekschriften tot intrekking ofverzet (6), met name inzake regeling
van rechtsgebied (7). Hieraan kunnen de
verzoekschriften tot herroeping (8) ofwijziging (9) wegens verschrijving, en de verzoekschriften tot uitlegging (10) van dearresten van het Hof worden toegevoegd.
De wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat
het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek, die nog niet in werking is getreden, voegt hieraan nog twee rechtsmiddelen tegen arresten van het Hof toe.
Ret gaat om hogere beroepen, voor de verenigde kamers van het Hof, tegen bepaalde,
door de eerste kamer van dat Hof genomen beslissingen (11).

2°, 3°, 4° en 5° De Grondwetgever heeft,

v66r de herziening van de artt. 103 en 125
Gw., het Hof, als hoogste orgaan van de
Rechterlijke Macht, de bevoegdheid willen verlenen om ministers te berechten en
heeft het Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van de bodemrechter verleend, zonder, evenwel, rechtsmiddelen open te stellen tegen de arresten die het Hof in die
hoedanigheid gewezen heeft, zoals het dat
m.b.t. de beslissingen van andere rechtscolleges heeft gedaan (2). (Artt. 103 en
125 Gw.)
(DELANGRE)

Advovaat-generaal Spreutels heeft in substantie gezegd :
I. Over het geheel van de cassatieberoepen, in zoverre zij gericht zijn tegen
de arresten die het Hof van Cassatie in verenigde kamers gewezen heeft.

(3) Cass., 21 april 1958, 647; Cass., 11 dec.
1984, A.R. 9184, nr. 230.
(4) Cass., 29 mei 1979, 1142.
(5) Cass., 30 maart 1982, A.R. 7136, nr. 461.
(6) Cass., 9 feb. 1970, 528; Cass., 12 okt. 1971,
165; Cass., 19 juni 1972, 982; Cass., 13 juni 1979,
1219; Cass., 27 sept. 1983, A.R. 8102-8103, nr. 49,
22 nov. 1983, A.R. 8334, nr. 161, en 27 okt. 1992,
A.R. 7071, nr. 701. Verzet tegen een arrest van
het Hofwordt aileen toegestaan, als de bij art.
420ter Sv., voorgeschreven vormvereisten entermijnen niet zijn nageleefd.
·
(7) Art. 533 Sv.; Cass., 27 nov. 1985, A.R. 4 703,
nr. 213.
(8) Cass., 4 mei 1988, A.R. 5543, nr. 544, en de
noot B.J.B.; Cass., 22 juni 1998, A.R. S.97.0141.N,
nr. 330.
(9) Cass., 21 april 1994, A.R. C.94.0075.F, nr.
191; Cass., 30 april 1999, A.R. C.99.0118.N, nr.
253.
(10) Cass., 11 sept. 1996, A.R. P.96.1115.F, nr.
304; Cass., 20 okt. 1999, A.R. P.99.0826.F, nr. 550.

(1) Zie de verwijzingen in conclusie O.M.
(2) Zie de verwijzingen in conclusie O.M.

(11) Artt. 412ter, tweede lid, Ger.W., en 414,
tiende lid, nieuw.

- .------~-
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Tegen de arresten van het Hofkan evenwei nooit cassatieberoep worden ingesteld.
In verschillende arresten werd die regel in
algemene bewoordingen bevestigd (12).
Dit is a fortiori het geval voor arresten
die het Hofvan Cassatie, als bodemgerecht
en in verenigde kamers, t.a.v. ministers gewezen heeft. Het Hofheeft dit uitdrukkelij beslist in een arrest van 27 okt. 1998
(13), waarin gepreciseerd wordt dat zulks
te wijten is aan de aard van het rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen.
In deze zaak was het cassatieberoep gericht tegen een arrest dat het Hof, in verenigde kamers, op 16 september 1998 gewezen heeft in de Agusta-Dassault-zaak. In
zijn memorie van antwoord schreef verweerder, die zelf cassatieberoep heeft ingesteld waarvan het Hof thans kennisgenomen heeft, "que les decisions de la
Cour de cassation siegeant en chambres
reunis ne sont pas susceptibles de recours;
que ceci resulte de I'article 119 du Code judiciaire qui stipule que 'lorsque, apres une
cassation, la deuxieme decision est attaquee par les memes moyens que ceux du
premier pourvoi, la cause est portee devant les chambres reunies de la Cour de
cassation, composee ainsi qu'il est dit a
l'article 131. Aucun recours en cassation
n'est admis contre la deuxieme decision'; (... )
qu'il est evident que la Cour de cassation
ne pourrait renvoyer la cause que devant
une juridiction du meme rang soit devant
elle-meme siegeant de chambres reunies".
Van doorslaggevender belang dan die
argumenten is, volgens mij, de wil
van de Grondwetgever van 1831 om de
berechtiging van ministers toe te vertrouwen aan het hoogste rechtscollege
van de rechterlijke hierarchie (14). Hoe
(12) Cass., 26 jan. 1937 (Bull. en Pas., 1937, I,
7°); Cass., 21 dec. 1972, 443, redenen; Cass., 23
april1980, niet gepubliceerde redenen, en 13 aug.
1980, nrs. 539 en 698; Cass., 20 april1993, A.R.
P.93.0531.N, nr. 191; Cass., 21 april1999, A.R.
P.99.0348.F, niet gepubliceerd: "attendu
qu'aucune disposition legale ne pr<\voit Ia possibilite pour une partie de se pourvoir en cassation contre un arret de Ia Cour qui a rejete un
precedent pourvoi".
(13) Cass., 27 okt. 1998, P.98.1215.F, niet gepubliceerd.
(14) Zie M. VERDUSSEN, Contours et enjeux du
droit constitutionnel penal, Brussel, 1995, biz. 541
tot 544, en A. ALEN, "De strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de !eden van de :federale en de
gemeenschaps- en gewestregeringen - welke
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kan men zich bijgevolg een beroep tegen die
beslissing van het hoogste gerechtshofvoorstellen, te meer daar de grondwetgevers
uitdrukkelijk bepaald hebben dat het Hof
in verenigde kamers uitspraak doet (15),
wat wel degelijk erop wijst dat die belangrijke opdracht toevertrouwd wordt aan het
Hof zelf, als een rechtscollege, en niet aan
een van zijn kamers? Naast dit principieel bezwaar moet ook rekening worden
gehouden met een praktisch bezwaar. Hoe
kan men twee verschillende rechtscolleges samenstellen die, elk van hen, uit minstens elf led en van het Hof moeten bestaan, en waaruit, daarenboven, de
magistraten geweerd moeten worden die de
behandeling van de zaak hebben bijgewoond of diegenen die menen zichzelf te
moeten wraken?
De parlementaire voorbereiding van de
grondwetsherziening van 12 juni 1998, die
voornoemde bevoegdheid aan het hof van
beroep heeft verleend, vermeldt uitdrukkelijk dat de grondwetgever beslist heeft
dat er geen cassatieberoep kon worden ingesteld tegen een arrest dat door het Hof in
verenigde kamers is gewezen. Het was een
van de argumenten die tot staving van die
herziening werden aangevoerd. Zo werd in
de openbare zitting van de Kamer van
volksvertegenwoordigers verkondingd :
"Nous avons constate le caractere malsain
d'un systeme qui ne prevoyait qu'un degre de juridiction et qui impliquait par ailleurs que la meme instance etait en quelque sorte amenee a juger du fond et en
meme temps, par une sorte de paranoi:a, a
controler la regularite de la procedure. Ce
systeme mettait notre cour supreme dans
une position impossible puisqu'on lui demandait de remplir une mission a laquelle
elle n'etait pas preparee, celle de juger le
fond, et en meme temps de se controler ellememe" (14).
II. Op het cassatieberoep van Alfons
Puelinckx:
rechterlijke instantie ?",La responsabilite penale des ministres {ederaux, communautaires et
1-egionaux, Brussel, 1997, biz. 111 tot 116, nrs. 6
tot 12, alsook de door die auteurs opgegeven verwijzingen.
(15) Art. 103 Gw. (1994).
(16) Verklaring van de h. Serge Moureaux,
Hand., Kamer, volt., 22 aprill998, nr. 239, biz.
8457. Zie ook de verklaringen van de h. VANDENBERGHE, mevr. WILLAME-BOONEN en de h. FORET,
Hand., Senaat, 11 juni 1998, biz. 5639, 5642 en
5638.
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Eiser verzoekt het Hof subsidiair om de
volgende vraag aan hetArbitragehofte stellen : "Schendt het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grandwet, in zoverre het geen cassatieberoep
toestaat aan beklaagde die door het Hof
van Cassatie, in verenigde kamers, zijn veroordeeld, nude artikelen 416 en volgende
van dat wetboek aan elke veroordeelde het
recht geven om bij het Hof van Cassatie
cassatieberoep in te stellen tegen de eindbeslissing ?".

Nr. 639

stantieel en kan niet door een ander worden vervangen (17).

Het tweede cassatieberoep werd diezelfde dag ingesteld door een verklaring op
de griffie van het Hof van Beroep te Luik.
Een eerste cassatieberoep, dat door eiser tegen hetzelfde arrest werd ingesteld, werd
door het Hofvan Casatie evenwel bij een
arrest van 27 juli 1998 verworpen. Tegen
dat arrest heeft eiser tevens een cassatieberoep ingesteld, dat om de hierboven vermelde redenen niet ontvankelijk is. Art. 438
Die vraag kan volgens mij niet worden Sv.
bepaald dat, wanneer een eis tot casgesteld. Enerzijds kunnen de hoven en satie
verworpen wordt, de partij die hem
rechtbanken het Arbitragehof immers niet heeft ingesteld,
zich onder geen enkel voorverzoeken om na te gaan of de afwezig- wendsel en op grand
van geen enkel midheid van wetgeving terzake conform de del nogmaals in cassatie kan voorzien, beartt. 10 en 11 Gw. is, aangezien die vraag houdens het in art. 40, vierde lid, Taalwet
geen verband houdt met de in art. 26 Bij- Gerechtszaken bepaalde geval, en het gezondere Wet Arbitragehof opgesomde ma- .val van regelmatige afstand, die met deze
teries (1 7).
zaak geen verband houden (20). Het beAnderzijds kan het Hof geen vraag stel- treft hier m.a.w. de regel : "na een eerste
len aan het Arbitragehof die, zelfs onrecht- cassatieberoep wordt een ander cassatiestreeks, een onderzoek van art. 103 Gw. im- beroep niet toegelaten".
pliceert, aangezien een dergelijke vraag
niets uitstaande heeft met het bepaalde in
Conclusie : verwerping.
voornoemd art. 26 (18). Dat artikel bepaalt dat het Arbitragehof, bij wijze van
ARREST (vertaling)
prejudiciele beslissing, bij wege van arrest uitspraak doet op vragen omtrent de
schending door een wet, een decreet of een
(A.R. P.98.1626.F)
in art. 134 Gw. bedoelde regel, van de artt.
10, 11 en 24 Gw. De omstandigheid dat eiser het recht niet heeft gehad om cassatieRET HOF; - Gelet op de bestreberoep in te stellen tegen de arresten van den arresten, op 3 september 1998, 16
het Hof, vloeit voort uit de toepassing van september 1998, 14 oktober 1998 en 23
art. 103 Gw. en niet uit een wet, een de- december 1998 door het Hofvan Cascreet of een ordonnantie.

satie in verenigde kamers gewezen;

Ten slotte heeft eiser twee cassatieberoepen ingesteld tegen het arrest dat de
kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hofvan Beroep te Luik op 29 juni 1998 gewezen heeft.
Die cassatieberoepen zijn volgens mij niet
ontvankelijk. Het eerste cassatieberoep
werd immers op 5 januari 1999 ingesteld
door een verklaring op de griffie van het
Hof van Cassatie. Welnu, art. 417 Sv. bepaalt dat de verklaring van beroep in cassatie gedaan wordt op de griffie van het
rechtscollege dat de bestreden beslissing
heeft gewezen. Dat vormvereiste is sub-

Overwegende dat eisers akte van
verschijning bij vergissing vermeldt
dat hij verklaart zich in cassatie te
voorzien tegen het tussenarrest dat
''het Hof van Cassatie op 16 september 1996 in verenigde kamers heeft
uitgesproken op 22 maart 1998, met
als vermelding 'arresten (3) 16/09/
1998' onderaan op de bladzijde", terwijl het om het arrest van 16 september 1998 gaat;

(17) Cass., 16 sept. 1998, A.R. A.94.000l.F, J.T.,
1998, blz. 656.

(19) Cass., 17 sept. 1997,A.R. P.97.0468.F, nr.
356.

(18) Cass., 12 feb. 1996, A.R. A.94.0002.F, nr.
75; Cass., 16 sept. 1998, supra.

(20) Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.99.0026.F, nr.
22, en 16 juni 1999, A.R. P.99.0310.F, nr. 366.
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Overwegende dat de arresten van
het Hofvan Cassatie niet vatbaar zijn
voor cassatieberoep wegens de aard
van het rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen;
Dat zulks het geval is voor de arresten die door het Hof, in verenigde kamers en als bodemgerecht,
ten aanzien van ministers zijn gewezen;
Dat de Grondwetgever, voor de
herziening van de artikelen 103 en
125 Gw., het Hof, als hoogste orgaan van de Rechterlijke Macht, de
bevoegdheid heeft willen verlenen
om ministers te berechten en het Hof,
te dien einde, alle bevoegdheden
van de bodemrechter heeft verleend,
zonder evenwel, wat de rechtsmiddelen betreft, de arre sten die het
Hof in die hoedanigheid gewezen heeft, met de beslissingen van
andere rechtscolleges gelijk te stellen;
Dat de Grondwetgever, door die buitengewone bevoegdheid te verlenen
aan het Hof van Cassatie, dat als
bodemgerecht en in verenigde kamers
uitspraak doet, uitgesloten heeft
dat tegen de aldus gewezen beslissingen cassatieberoep kan worden ingesteld ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
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2e KAMER - 1 december 1999

1° CASSATIEBEROEP- ALGEMEEN- HOF
VAN CASSATIE -ARRESTEN- VERENIGDE KAMERS- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE
MINISTER- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- KAMERS. VERENIGDE KAMERS. VOLTALLIGE
ZITTING. ALGEMENE VERGADERING- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER- RECHTERLIJKE MACHT- HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF - RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE)- ARTIKEL 103- HOF VAN CASBATIE- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER - RECHTERLIJKE MACHT - HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF
- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG-

4 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE)- ARTIKEL 125 - HOF VAN CASBATIE - VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER- RECHTERLIJKE MACHT - HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF
- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.

5° MACHTEN- UITVOERENDE

MACHTHOF VAN CASSATIE- VERENIGDE KAMERSSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BESCHULDIGDE MINISTER - RECHTERLIJKE
MACHT- HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.

6° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN-

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie van eiser, die
geen verband houdt met de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters - Verslaggever : de h.
Verougstraete, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - VERKLARING
VAN CASSATIEBEROEP.

7o CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS
INGESTELD- GEVOLG.

8° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCIDL- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- GRENZEN -ARTIKEL 103 GW.
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go PREJUDICIEEL GESCHIL -

ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING- GRENZEN- ARTIKEL 103 GW.

10° GRONDWET-

GRONDWET 1994 (ART.
100 TOT EINDE) - ARTIKEL 103 -ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN
CASSATIE- VERPLICHTING- GRENZEN.

Nr. 640

art. 103 Gw. impliceert (5). (Art. 26, § 1,
3°, Wet Arbitragehof.)
(PUELINCKX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. p_gg_0014.F)

1 o De arresten van het Hof van Cas sa tie

zijn niet vatbaar voor cassatieberoep wegens de aard van het rechtscollege dat de
beslissing heeft gewezen; dat is het geval voor de arresten die door het Hof, in
verenigde kamers en als bodemgerecht,
ten aanzien van ministers zijn gewezen
(1). (Artt. 103 en 1025 Gw.)
2°, 3°, 4° en 5° De Grondwetgever heeft,
v66r de herziening van de artt. 103 en 125
Gw., het Hof, als hoogste orgaan van de
Rechterlijke Macht, de bevoegdheid willen verlenen om ministers te berechten en
heeft het Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van de bodemrechter verleend, zonder, evenwel, rechtsmiddelen open te stellen tegen de arresten die het Hof in die
hoedanigheid gewezen heeft, zoals het dat
m.b.t. de beslissingen van andere rechtscolleges heeft gedaan (2). (Artt. 103 en
125 Gw.)
6° De verklaring van beroep in cassatie

moet worden gedaan op de griffie van het
rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen (3). (Art. 417 Sv.)
7o In strafzaken kan een partij, behoudens het in art. 40, vierde lid, Taalwet
Gerechtszaken, bepaalde geval en het geval van regelmatige afstand, zich onder
geen enkel voorwendsel en op grand van
geen enkel middel nogmaals tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien (4).
(Artt. 438 Sv.)
8°, go en 10° Het Hofvan Cassatie kan het
Arbitragehof geen vraag stellen die zelfs onrechtstreeks - een onderzoek van
(1) Zie verwijzing 3 van arrest nr. 639 (conclusie O.M.)
(2) Zie verwijzing 4 van arrest nr. 639 (conclusie O.M.)
(3) Zie verwijzing 5 van arrest nr. 639 (conclusie O.M.)
(4) Zie verwijzing 6 van arrest nr. 639 (conclusie O.M.)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 29 juni 1998 door de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Luik gewezen,
en op 27 juli 1998, 16 september 1998,
7 oktober 1998, 14 oktober 1998 en 23
december 1998 door het Hof van Cassatie in verenigde kamers gewezen;
Overwegende dat de voorziening, ingesteld door verklaring op de griffie
van het Hof van Beroep te Luik op 5
januari 1999, gericht is tegen de beslissing die de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik op 29 juni 1998 gewezen
heeft; dat er op diezelfde dag tegen dezelfde beslissing een voorziening is ingesteld door verklaring op de griffie
van het Hofvan Cassatie; dat laatstgenoemde verklaring tevens een voorziening bevatte tegen de beslissingen : die door het Hof van Cassatie
zijn gewezen op 27 juli 1998, 16 september 1998, 7 oktober 1998, 14 oktober 1998 en 23 december 1998;
Dat er grond bestaat tot voeging van
de zaken;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest dat de kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Luik op 29 juni
1998 heeft gewezen :
Overwegende dat de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing van
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Luik
om het hoger beroep van eiser niet
ontvankelijk te verklaren, dat hij ingesteld had tegen de beslissing van de
(5) Zie verwijzing 7 van arrest nr. 639 (conclusie O.M.)

Nr. 640

HOF VAN CASSATIE

raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, die zijn verzet tegen een beschikking van de voormelde
raadkamer had verworpen, waarbij bepaalde feiten, op vordering van het
openbaar ministerie, aan onderzoeksrechter Ancia zijn onttrokken en het
dossier van de rechtspleglng naar de
procureur des Konings is verwezen om
te handelen als naar recht;
A. Op de voorziening die door een
verklaring op de griffie van het Hof
van Cassatie is ingesteld :
Overwegende dat artikel 417 van
het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de verklaring van beroep in
cassatie moet worden gedaan op de
griffie van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen;
Dat de voorziening die is ingesteld
door een verklaring op de griffie van
het Hofvan Cassatie, niet ontvankelijk is;
B. Op de voorziening die is ingesteld door een verklaring op de griffie van het Hofvan Beroep te Luik:
Overwegende dat een eerste voorziening, die gericht is tegen het arrest dat op 29 juni 1998 is gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Luik, is verworpen door het arrest van
27 juli 1998 van het Hof; dat het Hof
die voorziening niet ontvankelijk heeft
verklaard, op grand dat het arrest van
29 juni 1998 geen eindarrest is en
geen uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid;
Overwegende dat eiser, die zijn voorziening tevens tegen het arrest van 27
juli 1998 van het Hof richt, betoogt
dat, in tegenstelling tot de beslissing
van het Hof, zowel de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik als de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te
Luik uitspraak hebben gedaan over
geschillen inzake bevoegdheid;
Overwegende dat artikel 438 van
het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, wanneer een eis tot cassatie verworpen wordt, de partij die hem
heeft ingesteld zich onder geen en-
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kel voorwendsel en op grand van geen
enkel middel nogmaals in cassatie kan
voorzien tegen hetzelfde arrest ofvonnis, behoudens toepassing van het in
artikel 40, vierde lid, van de wet van
15 juni 1935 betreffende het gebruik
der talen in gerechtszaken bepaalde
geval, en het geval van regelmatige afstand;
Overwegende dat de voorziening
niet ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de arresten van het Hof
van Cassatie :
Overwegende dat de arresten van
het Hof van Cassatie niet vatbaar zijn
voor cassatieberoep wegens de aard
van het rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen;
Dat zulks het geval is voor de arresten die door het Hof, in verenigde
kamers en als bodemgerecht, ten aanzien van ministers zijn gewezen;
Dat de Grondwetgever, v66r de herziening van de artikelen 103 en 125
van de Grondwet, het Hof, als hoogste orgaan van de Rechterlijke Macht,
de bevoegdheid heeft willen verlenen om ministers te berechten en het
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van de bodemrechter heeft verleend, zonder evenwel, wat de rechtsmiddelen betreft, de arresten die het
Hof in die hoedanigheid heeft gewezen, gelijk te stellen met de beslissingen van andere rechtscolleges;
Dat de Grondwetgever, door die buitengewone bevoegdheid te verlenen
aan het Hof van Cassatie, dat als
bodemgerecht en in verenigde kamers
uitspraak doet, uitgesloten heeft dat
tegen de aldus gewezen beslissingen
cassatieberoep kan worden ingesteld;
Overwegende dat eiser het Hof subsidiair verzoekt om, zo het Hof de
voorziening gedeeltelijk ofvolledig onontvankelijk verklaart, de volgende
prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen : "Schendt het Wetboek
van Strafvordering de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, in zoverre het
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geen cassatieberoep toestaat aan beklaagden die door het Hofvan Cassatie, in verenigde kamers, zijn veroordeeld, nude artikelen 416 en volgende
van dat wetboek aan elke veroordeelde
het recht geven om bij het Hof van
Cassatie cassatieberoep in te stellen
tegen de eindbeslissing?";
Overwegende dat de door eiser aangevoerde grieven niet te wijten zijn
aan de bepalingen van het Wetboek
van Strafvordering, doch betrekking
hebben op het beginsel zelf van de soevereine macht, die door de wetgever
aan de Grondwetgever is toegekend;
Dat artikel 26, § 1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof bepaalt dat voornoemd
Hof, bij wijze van prejudiciele beslissing, bij wege van arrest uitspraak
doet op vragen omtrent de schending
door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde
regel, van de artikelen 10, 11 en 24
van de Grondwet;
Dat de omstandigheid dat eiser het
recht niet heeft gehad om tegen dearresten van het Hof cassatieberoep in te
stellen, volgt uit de toepassing van artikel 103 van de Grondwet;
Dat het Hof geen vraag kan stellen aan het Arbitragehof die, zelfs onrechtstreeks, een onderzoek van het
voormelde artikel 103 impliceert;
Dat de vraag niet kan worden gesteld;
Om die redenen, ongeacht de middelen in de door eiser neergelegde memarie, die geen verband houden met
de ontvankelijkheid van de voorziening, voegt de twee, onder het nummer P.98.0014.F ingeschreven voorzieningen, die zijn ingesteld door de
verklaringen op de griffies van het Hof
van Cassatie en van het Hof van Beroep te Luik; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 1999 - ze kamer - Voorzitter : de h. Holsters - Verslaggever : de h.
Vera,ugstraete - Gelijkluidende conclusie

Nr. 641

van de h. Spreutels, advocaat-generaal Advocaten : mrs. J.M. Defourny en D. Kuty,
Luik.

Nr. 641
2 8 KAMER- 1 december 1999

1o CASSATIEBEROEP- ALGEMEEN- HOF
VAN CASSATIE- ARRESTEN- VERENIGDE KAMERS- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE
MINISTER- ONTVANKELIJKHEID.

zo

CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- KAMERS. VERENIGDE KAMERS. VOLTALLIGE
ZITTING. ALGEMENE VERGADERING- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER- RECHTERLIJKE MACHT- HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF - RECHTSMIDDELEN - GEVOLG.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE) - ARTIKEL 103 - HOF VAN CASBATIE- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER- RECHTERLIJKE MACHT - HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF
- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.

4° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE) - ARTIKEL 125 - HOF VAN CASSATIE - VERENIGDE KAMERS - STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER- RECHTERLIJKE MACHT- HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF
- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.

5o MACHTEN- UITVOERENDE

MACHTHOF VAN CASSATIE - VERENIGDE KAMERSSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BESCHULDIGDE MINISTER - RECHTERLIJKE
MACHT- HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.

1o De arresten van het Hof van Cassatie

zijn niet vatbaar voor cassatieberoep wegens de aard van het rechtscollege dat de
beslissing heeft gewezen; dat is het geval voor de arresten die door het Hof, in
verenigde kamers en als bodemgerecht,
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->-=-=-=--=--- -- ---~~-~--

HOF VAN CASSATIE

Nr. 642

ten aanzien van ministers zijn gewezen
(1). (Artt. 103 en 1025 Gw.)
2°, 3°, 4° en 5° De Grondwetgever heeft,
v66r de herziening van de artt. 103 en 125
Gw., het Hof, als hoogste orgaan van de
Rechterlijke Macht, de bevoegdheid witlen verlenen om ministers te berechten en
heeft het Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van de bodemrechter verleend, zonder, evenwel, rechtsmiddelen open te stellen tegen de arresten die het Hof in die
hoedanigheid gewezen heeft, zoals het dat
m.b.t. de beslissingen van andere rechtscolleges heeft gedaan (2). (Artt. 103 en
125 Gw.)
(MANGE)

ARREST

(vertaling)
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Dat de Grondwetgever, door die buitengewone bevoegdheid te verlenen
aan het Hof van Cassatie, dat als
bodemgerecht en in verenigde kamers
uitspraak doet, uitgesloten heeft dat
tegen de aldus gewezen beslissingen
cassatieberoep kan worden ingesteld;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters - Verslaggever : de h.
Verougstraete - Gelijkluidende conclusie
van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

(A.R. P.99.0024.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1998 door
het Hof van Cassatie in verenigde kamers gewezen;
Overwegende dat de arresten van
het Hofvan Cassatie niet vatbaar zijn
voor cassatieberoep wegens de aard
van het rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen;
Dat zulks het geval is voor de arresten die door het Hof, in verenigde
kamers en als bodemgerecht, ten aanzien van ministers zijn gewezen;
Dat de Grondwetgever, v66r de herziening van de artikelen 103 en 125
van de Grondwet, het Hof, als hoogste orgaan van de Rechterlijke Macht,
de bevoegdheid heeft willen verlenen om ministers te berechten en het
het Hof, te dien einde, aile bevoegdheden van de bodemrechter heeft verleend, zonder evenwel, wat de rechtsmiddelen betreft, de arresten die het
Hof in die hoedanigheid heeft gewezen, gelijk te stellen met de beslissingen van andere rechtscolleges;
(1) Zie verwijzing 3 van arrest nr. 639 (conclusie O.M.)
(2) Zie verwijzing 4 van arrest nr. 639 (conclusie O.M.)

Nr. 642
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1° CASSATIEBEROEP- ALGEMEEN- HOF
VAN CASSATIE -ARRESTEN- VERENIGDE KAMERS- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE
MINISTER- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- KAMERS. VERENIGDE KAMERS. VOLTALLIGE
ZITTING. ALGEMENE VERGADERING- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER- RECHTERLIJKE MACHT - HOOGSTE ORGAAN BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF- RECHTSMIDDELEN - GEVOLG.

3° GRONDWET -

GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE) - ARTIKEL 103 - HOF VAN CASSATIE- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER - RECHTERLIJKE MACHT - HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF
- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG-

4 ° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE)- ARTIKEL 125- HOF VAN CASSATIE- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER - RECHTERLIJKE MACHT - HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF
- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.
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5° MACHTEN- UITVOERENDE MACHTHOF VAN CASSATIE- VERENIGDE KAMERS STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BESCHULDIGDE MINISTER - RECHTERLIJKE
MACHT- HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN RET HOF- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.

1o De arresten van het Hof van Cassatie

zijn niet vatbaar voor cassatieberoep wegens de aard van het rechtscollege dat de
beslissing heeft gewezen; dat is het geval voor de arresten die door het Hof, in
verenigde kamers en als bodemgerecht,
ten aanzien van ministers zijn gewezen
(1). (Artt. 103 en 1025 Gw.)
2°, 3°, 4° en 5° De Grondwetgever heeft,
v66r de herziening van de artt. 103 en 125
Gw., het Hof, als hoogste orgaan van de
Rechterlijke Macht, de bevoegdheid witlen verlenen om ministers te berechten en
heeft het Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van de bodemrechter verleend, zonder, evenwel, rechtsmiddelen open te stetlen tegen de arresten die het Hof in die
hoedanigheid gewezen heeft, zoals het dat
m.b.t. de beslissingen van andere rechtscolleges heeft gedaan (2). (Artt. 103 en
125 Gw.)
(WALLYN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0025.F)

HET HOF;- Gelet op de bestredena rresten, op 16 september 1998, 7
oktober 1998 en 23 december 1998
door het Hof van Cassatie in verenigde kamers gewezen;
Overwegende dat de arresten van
Hofvan Cassatie niet vatbaar zijn voor
cassatieberoep wegens de aard van het
rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen;
Dat zulks het geval is voor de arresten die door het Hof, in verenigde

Nr. 643

kamers en als bodemgerecht, ten aanzien van ministers zijn gewezen;
Dat de Grondwetgever, v66r de herziening van de artikelen 103 en 125
van de Grondwet, het Hof, als hoogste orgaan van de Rechterlijke Macht,
de bevoegdheid heeft willen verlenen om ministers te berechten en het
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van de bodemrechter heeft verleend, zonder, evenwel, wat de rechtsmiddelen betreft, de arresten die het
Hof in die hoedanigheid gewezen heeft,
gelijk te stellen met de beslissingen
van andere rechtscolleges;
Dat de Grondwetgever, door die buitengewone bevoegdheid te verlenen
aan het Hof van Cassatie, dat als
bodemgerecht en in verenigde kamers
uitspraak doet, uitgesloten heeft dat
tegen de aldus gewezen beslissingen
cassatieberoep kan worden ingesteld;
Dat, bijgevolg, de voorziening niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, ongeacht de memarie van eiser, die geen verband
houdt met de ontvankelijkheid van de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
1 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters - Verslaggever : de h.
Verougstraete - Gelijkluidende conclusie
van de h. Spreutels, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. M. De Kock en F. Antioco, Brussel.

Nr. 643
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1 december 1999

1° CASSATIEBEROEP- ALGEMEEN- HOF
VAN CASSATIE- ARRESTEN- VERENIGDE KAMERS- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE
MINISTER - ONTVANKELIJKHEID.

(1) Zie verwijzing 3 van arrest nr. 639 (conclusie O.M.).

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN RET HOF

(2) Zie verwijzing 4 van arrest nr. 639 (conclusie O.M.).

- KAMERS. VERENIGDE KAMERS. VOLTALLIGE
ZITTING. ALGEMENE VERGADERING- VER-
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ENIGDE KAMERS - STRAFZAEEN- STRAFVORDERING- BESCiillLDIGDE MINISTER- RECHTERLIJKE MACHT- HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDREDEN VAN RET HOF - RECHTSMIDDELEN - GEVOLG.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART

100
TOT EINDE) - ARTIKEL 103 - HOF VAN CASSATIE- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER - RECHTERLIJKE MACHT - HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDREDEN VAN RET HOF
- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG-

4° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE) - ARTIKEL 125 - HOF VAN CASSATIE- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN
- STRAFVORDERING- BESCHULDIGDE MINISTER - RECHTERLIJKE MACHT - HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDREDEN VAN RET HOF
- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.

5° MACHTEN -

UITVOERENDE MACHTHOF VAN CASSATIE- VERENIGDE KAMERSSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BESCHULDIGDE MINISTER RECHTERLIJKE
MACHT- HOOGSTE ORGAAN- BEVOEGDHEDEN VAN RET HOF- RECHTSMIDDELEN- GEVOLG.

1o De arresten van het Hofvan Cassatie

zijn niet vatbaar voor cassatieberoep wegens de aard van het rechtscollege dat de
beslissing heeft gewezen; dat is het geval voor de arresten die door het Hof, in
verenigde kamers en als bodemgerecht,
ten aanzien van ministers zijn gewezen
(1). (Artt. 103 en 1025 Gw.)
2°, 3°, 4° en 5° De Grondwetgever heeft,
v66r de herziening van de artt. 103 en 125
Gw., het Hof, als hoogste orgaan van de
Rechterlijke Macht, de bevoegdheid willen verlenen om ministers te berechten en
heeft het Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van de bodemrechter verleend, zonder, evenwel, rechtsmiddelen open te stetlen tegen de arresten die het Hof in die
hoedanigheid gewezen heeft, zoals het dat
m.b.t. de beslissingen van andere rechtscolleges heeft gedaan (2). (Artt. 103 en
125 Gw.)
(1) Zie verwijzing 3 van arrest nr. 639 (conclusie O.M.).
(2) Zie verwijzing 4 van arest nr. 639 (conclusie O.M.).
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(CLAES)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0046.F)

RET HOF; -Gelet op de bestreden arresten, op 16 september 1998 en
23 december 1998 door het Hof van
Cassatie in verenigde kamers gewezen;
Overwegende dat de arresten van
Hof van Cas satie niet vatbaar zijn voor
cassatieberoep wegens de aard van het
rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen;
Dat zulks het geval is voor de arresten die door het Hof, in verenigde
kamers en als bodemgerecht, ten aanzien van ministers zijn gewezen;
Dat de Grondwetgever, v66r de herziening van de artikelen 103 en 125
van de Grondwet, het Hof, als hoogste orgaan van de Rechterlijke Macht,
de bevoegdheid heeft willen verlenen om ministers te berechten en het
Hof, te dien einde, alle bevoegdheden van de bodemrechter heeft verleend, zonder evenwel, wat de rechtsmiddelen betreft, de arresten die het
Hof in die hoedanigheid gewezen heeft,
gelijk te stellen met de beslissingen
van andere rechtscolleges;
Dat de Grondwetgever, door die buitengewone bevoegdheid te verlenen
aan het Hof van Cassatie, dat als
bodemgerecht en in verenigde kamers
uitspraak doet, uitgesloten heeft dat
tegen de aldus gewezen beslissingen
cassatieberoep kan worden ingesteld;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters - Verslaggever : de h.
Verougstraete - Gelijkluidende conclusie
van de h. Spreutels, advocaat-generaal.
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ze KAMER -

1 december 1999

1 o WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ARTIKEL 12 -ARTIKEL 12, § 4
- DRAAGWIJDTE.

zo WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ARTIKEL 19-ARTIKEL 19, § 1
- DRAAGWIJDTE.

1 o en zo De rijbeweging die erin bestaat

naar rechts of links af te slaan om de rijbaan te verlaten of zijn voertuig langs de
linkerkant van de rijbaan op te stellen,
wordt geregeld door art. 19 en niet door
art. 12.4 Wegverkeersreglement (1).
(JACQUEMIN T. TAYMANS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0650.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 maart 1999 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde:
A) In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde stra:fvordering;
2) waarbij eiser veroordeeld wordt
wegens de telastlegging D (onopzettelijke slagen en verwondingen bij gebrek aan voorzichtigheid) :
Over het vierde middel:
Overwegende dat de rijbeweging, die
erin bestaat naar rechts of links af te
slaan om de rijbaan te verlaten of zijn
voertuig langs de linkerkant van de
rijbaan op te stellen, door artikel 19
(1) Cass., 12 jan. 1989, A.R. 2441, nr. 275;
Cass., 28 jan. 1992, A.R. 6302, nr. 278.
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van het Wegverkeersreglement en niet
door artikel 12.4 geregeld wordt;
Overwegende dat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, vaststelt dat "de motorrijder (verweerder) zag dat (eisers)
voertuig van het merk Peugeot stilstond en zijn linker richtingaanwijzer in werking was gesteld; dat oak (eiser) erkent dat hij stilstond, alsook dat
hij zijn voertuig, nadat de tegenliggers hem voorbijgereden waren, opnieuw in beweging had gebracht om
zijn prive-eigendom binnen te rijden;
dat (eiser) verklaart in zijn achteruitkijkspiegel te hebben gekeken alvorens zijn voertuig opnieuw in beweging te brengen; dat, evenwel, gelet op
de plaats van de schade, moet worden aangenomen dat (eiser) de motorrijder had moeten zien; dat, als wordt
aangenomen dat hij gekeken heeft, besloten moet worden dat hij onvoldoende of op een verkeerde manier in
zijn achteruitkijkspiegel heeft gekeken en dat hij de in de rechtstreekse
dagvaarding vermelde bepalingen van
het Wegverkeersreglement (12.4, 19.1
en 19.3.1) heeft overtreden";
Overwegende dat de appelrechters
beslissen dat eiser een rijbeweging
heeft uitgevoerd, die erin hestand naar
links af te slaan om zijn voertuig op
zijn prive-eigendom aan de linkerkant van de rijbaan op te stellen,
(welke beweging) geregeld wordt door
artikel19 van het Wegverkeersreglement; dat zij eiser derhalve niet konden verwijten artikel 12.4 van voornoemd reglement te hebben overtreden;
Dat het onderdeel gegrond is;
B) In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door verweerder tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging, op
de niet beperkte voorziening van eiser, beklaagde, van de beslissing op de
tegen hem wegens de telastlegging D
ingestelde strafvordering (onopzettelijke slagen of verwondingen),
de vernietiging meebrengt van de

--------~~~~==

Nr. 645

=========

c_=.=--=-==---=--=---~L-

HOF VAN CASSATIE

definitieve en niet definitieve beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg zijn van de eerstgenoemde
beslissing;
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2e KAMER - 1 december 1999
1o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- GE-

II. Op de voorziening van eiser, burgerlijke partij :

HEIM VAN BET ONDERZOEK- MISKENNINGGEVOLG.

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- NA-

Overwegende, evenwel, dat de vernietiging van de beslissingen op de tegen eiser wegens de telastlegging Dingestelde strafvordering en op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, wegens het verband dat het
vonnis tussen het geheel van de beslissingen legt, de vernietiging meebrengt - binnen de hierna omschreven grenzen -van de beslissing op de
door hem tegen verweerder ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, waartegen eiser zich regelmatig in cassatie
heeft voorzien;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de tegen eiser wegens de telastlegging D ingestelde
strafvordering en in zoverre het uitspraak doet over de door en tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, behalve in zoverre het beslist
dat verweerder een fout heeft begaan
die in een oorzakelijk verband met het
ongeval staat; 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
een derde van de kosten van zijn voorziening en verweerder in de overige
twee derden; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende
in hoger beroep.
1 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. P. Wery, Dinant.

TUURBEHOUD- BEVOEGDE AGENTEN- HULP
VAN EEN DERDE- WETTIGHEID.

3° MILIEURECHT- NATUURBEHOUDBEVOEGDE AGENTEN- HULP VAN EEN DERDE
- WETTIGHEID.

4° ARBITRAGEHOF- PRE.TUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING
-GRENZEN.

5o PREJUDICIEEL GESCHIL -

ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING- GRENZEN.

1o Het geheim van het vooronderzoek is

geen algemeen rechtsbeginsel. Een schending van dat geheim kan alleen invloed
hebben op strafvervolgingen, als deze op
die schending gegrond zijn of als de verzamelde bewijzen naderhand op die
schending zijn gegrond (1).
2° en 3° Het is de bevoegde agenten, die een
proces-verbaal opmaken wegens schending van de wet van 12 juli 1973 op het
natuurbehoud, niet verboden om bij de
uitoefening van hun ambt de hulp van
een derde in te roepen (2). (Art. 15 Gw.;
artt. 47 en 59 wet 12 juli 1973.)
4° en 5° Het Hofvan Cassatie hoeft aan het
Arbitragehof geen prejudiciele vraag te
stellen, wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (3).
(Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(1) Cass., 28 april 1999, A.R. P.98.0936.F, nr.
244.
(2) Zie Cass., 27 maart 1985, A.R. 4081, nr.
456, met concl. adv.-gen. Janssens de Bisthoven, in Bull. en Pas., I, nr. 456; Cass., 9 juni 1987,
A.R. 9767, nr. 610; Cass., 5 april 1996, A.R.
A.94.0002.F, nr. 111.
(3) Cass., 15 dec. 1998, A.R. P.98.1276.F, nr.
521.
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(REYNAERTS T. WAALS GEWEST)
ARREST (vertaling)

(A.R. P.99.084 7 .F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 mei 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
kennisgenomen hebben van de conclusie, waarin eiser, in hoofdzaak, betoogde dat de agenten van het Bestuur van waters en bossen zich
tijdens de bij hem op maandag 21 april
1997 verrichte huiszoeking niet door
vertegenwoordigers van het Koninklijk Belgisch verbond voor de Bescherming van de Vogels en door filmmakers hadden mogen laten bijstaan
en vergezellen, zonder, met name, artikel 15 van de Grondwet te overtreden, dat de onschendbaarheid van de
woonplaats waarborgt, en zonder, derhalve, de nietigheid van de aldus verzamelde bewijzen tot gevolg te hebben;
Overwegende dat het arrest, in antwoord op dat verweer, met verwijzing
naar de gronden van de eerste rechter, die het ovemeemt, vaststelt dat eiser reeds tijdens een bij hem verrichte
huiszoeking d.d. 18 april 1997 op de
hoogte schijnt te zijn gebracht van de
noodzaak om het onderzoek van zijn
apparatuur op 21 april voort te zetten en dat hij zich vervolgens op diezelfde dag met de huiszoeking akkoord
heeft verklaard, zonder bezwaar te
maken tegen het feit dat de verbalisanten zouden worden vergezeld door
derden;
Overwegende dat de appelrechters
aldus het bij artikel149 van de Grandwet voorgeschreven vormvereiste hebben nageleefd en hun beslissing regelmatig met redenen hebben om-

Nr. 645

kleed; dat zij niet verder hoefden te
antwoorden op de in het middel weergegeven passages uit eisers conclusie, die, wegens hun beslissing, doelloos waren geworden;
Dat het onderdeel, wat dat betreft,
niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat
het geheim van het vooronderzoek
geen algemeen rechtsbeginsel is; dat
een schending van dat geheim alleen
invloed kan hebben op strafvervolgingen, als deze op die schending gegrond
zijn of als de verzamelde bewijzen naderhand op die schending zijn gegrond;
Dat het onderdeel, wat dat betreft,
faalt naar recht;
Overwegende, ten slotte, dat de artikelen 15 van de Grondwet en 4 7 en
59 van de wet van 12 juli 1973 op het
natuurbehoud, de bevoegde agenten,
die een proces-verbaal opmaken wegens overtreding van de voormelde
wet, niet verbieden om bij de uitoefening van hun ambt de hulp van een
derde in te roepen;
Dat het onderdeel, wat dat betreft,
eveneens faalt naar recht;

Over het derde middel :
Overwegende dat eiser de nietigheid van het door de rechter van de
Politierechtbank te Marche-enc
Famenne op 14 april1997 uitgevaardigde huiszoekingsbevel niet voor de
bodemrechters heeft aangevoerd; dat
hij voor de bodemrechters evenmin
heeft geconcludeerd dat de agenten die
over de toepassing moesten waken van
de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, op straffe van nietigheid van
de daaropvolgende vaststellingen, een
huiszoekingsbevel van de onderzoeksrechter dienden te verkrijgen alvorens de huiszoeking te verrichten;
Dat het middel, dat niet voor de eerste maal kan worden opgeworpen voor
het Hof, niet ontvankelijk is; dat het

Nr. 646
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niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure, zodat het Hof geen prejudiciele vraag
aan het Arbitragehof hoeft te stellen;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Van
Ommeslaghe; P. Neuville, Marche-enFamenne.

Nr. 646
2• KAMER- 1 december 1999

BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
(BIJZONDERE REGELS)- EINDBESLISSINGVOORBEHOUD VOOR DE TOEKOMST- STRAFRECHTER- RECHTSMACHT- GEVOLG.

De strafrechter oefent zijn rechtsmacht volledig uit, wanneer hij definitief uitspraak
doet over de strafvordering en over de
rechtsvordering van de burgerlijke partij, ook al heeft hij aan die partij akte verleend van haar voorbehoud voor de toekomst (1). (Art. 4 V.T.Sv.)
(1) Zie Cass., 10 juni 1986, A.R. 8667, nr. 628;
Cass., 22 sept. 1993, A.R. P.93.0567.F, nr. 366.

(LELEUX T. CAPECE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0930.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 18 mei 1999 gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Luik;
I. Op de voorziening van eiseres :
Over het middel: schending van artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering,
doordat de voornoemde rechtbank heeft
kennisgenomen van de conclusie die eiseres, handelend zowel in eigen naam als in
naam van wettelijk beheerder van de goederen van haar minderjarige dochter, na
heropening van het debat heeft neergelegd, inzonderheid 1°) een vordering tot terugbetaling van een bedrag, in hoofdsom,
van 123.898 frank, wat, gelet op de deling van de aansprakelijkheden, neerkomt
op 75 pet. van het bedrag van de faetuur
van 31 maart 1998, die betrekking had op
een speciaal bedieningspaneel, en 2°) een
provisionele vordering van 20.620 frank (75
pet. van 75.493 frank), dat het persoonlijk aandeel van eiseres vertegenwoordigt
in de verpleeg-, medische en paramedische kosten van na het vonnis van 18 september 1997; dat het bestreden vonnis onder "6. Het speciaal bedieningspaneel en de
verpleeg-, medische en paramedische kosten" beslist "dat de rechtbank haar uitspraak niet heeft aangehouden, aangezien ze voorbehoud heeft gemaakt over de
mogelijke vordering betre:ffende de kosten van de stembediening, de toebehoren en
de vernieuwing van bepaalde apparatuur,
maar van die vordering niet meer kan
kennisnemen; dat aan de burgerlijke partij akte zal worden verleend van het feit dat
zij die vordering voor het bevoegde rechtscollege wenst voort te zetten" (blz. 4),
terwijl de Correctionele Rechtbank te
Luik, in haar vonnis van 18 november
1997, inzonderheid 1°) aan eiseres een persoonlijke vergoeding van 298.041 frank (75
pet. van 397.388 frank) heeft toegekend
voor de op 31 oktober 1997 stopgezette
verpleegkosten (punten 3.1.13 en 3.10.1),
2°) de kosten van de stembediening en van
de toebehoren heeft aangehouden (punt
3.11) en 3°) de heropening van het debat
heeft bevolen op de terechtzitting van 10
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maart 1998, om de partijen in staat te stellen de toekomstige materiele schade van de
minderjarige dochter van eiseres te ramen op grond van de in de motivering van
het vonnis opgesomde stukken; het strafgerecht weliswaar niet bevoegd is om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering die de burgerlijke partij instelt na
de definitieve uitspraak van dat strafgerecht over de strafVordering en over de
door die partij ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zelfs als ze aan de burgerlijke
partij akte heeft verleend van haar voorbehoud voor de toekomst, maar dit niet het
geval is, wanneer het strafgerecht het debat heeft heropend om uitspraak te doen
over een van de schadeposten; die beslissing de rechtsmacht van de strafrechter
niet volledig uitput, zodat hij bevoegd blijft
om kennis te nemen van vorderingen die
betrekking hebben op uitgaven die na zijn
vorig vonnis zijn gedaan, en om uitspraak
te doen over de punten waarvoor hij voorbehoud had verleend; het bestreden vonnis bijgevolg niet wettig heeft kunnen beslissen dat voornoemd strafgerecht niet
meer van dergelijke vorderingen kon
kennisnemen (schending van artikel 4 van
de wet van 17 april 1878);

Overwegende dat de strafrechter
zijn rechtsmacht volledig uitoefent,
wanneer hij definitief uitspraak doet
over de strafvordering en over de
rechtsvordering van de burgerlijke
partij, ook al heeft hij aan die partij
akte verleend van haar voorbehoud
voor de toekomst; dat de strafrechter, die aan een burgerlijke partij akte
verleent van het door haar gevorderde
voorbehoud betreffende een van haar
schadeposten, niet bevoegd is om,
dienvolgens, na de door hem bevolen
heropening van het debat over een andere schadepost, zelf over het voormelde voorbehoud uitspraak te doen of
van een nieuwe vordering kennis te
nemen;
Overwegende dat het vonnis van 18
november 1997 van de Correctionele
Rechtbank te Luik weliswaar de heropening van het debat over de toekomstige materiele schade van het
slachtoffer heeft bevolen, maar daarom
zijn uitspraak over een vordering tot
vergoeding van de aankoop van een
speciaal bedieningspaneel of over een
vordering tot vergoeding van de mo-

Nr. 647

gelijke, na het vonnis te maken
verpleeg-, medische en paramedische
kosten nog niet heeft aangehouden;
dat het vonnis, voor die twee mogelijke en toekomstige schadeposten, aan
eiseres aileen akte heeft verleend van
het door haar gevorderde voorbehoud,
waardoor het zijn rechtsmacht, wat die
punten betreft, volledig heeft uitgeoefend;
Dat de appelrechters, bijgevolg, hun
beslissing om zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de
vorderingen die, met name, betrekking hebben op het bedieningspaneel
en de verpleegkosten, naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn
voorziening.
1 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. Draps.

Nr. 647
2e KAMER - 1 december 1999

1o RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING- OMSCHRIJVING- WIJZIGING- VOORWAARDEN- RECHTERLIJKE BESLISSING -AUTHENTIEKE VERMELDINGENBEWIJS TOT BETICHTING VAN VALSHEID.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- OMSCHRIJVING
- WIJZIGING- VOORWAARDEN- RECHTERLIJKE BESLISSING- AUTHENTIEKE VERMELDINGEN- BEWIJS TOT BETICHTING VAN VALSHEID.

3° WEGVERKEER- INSCHRIJVING VAN
VOERTUIGEN- MOTORVOERTUIG- TOT DE

Nr. 647
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OPENBARE WEG TOEGELATEN VOERTUIGENMISDRIJF- BESTANDDELEN.
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gen zijn aan de cassatieprocedure (4).
(Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)

4 o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- RECIIT VAN VERDEDIGING
- ONTVANKELIJKHEID - NIET IN HET DUITS
GEPUBLICEERD K.B.

so

(STASSEN)
ARREST

ARBITRAGEHOF -

PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
-GRENZEN.

6° PREJUDICIEEL GE SCHIL -

ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING- GRENZEN.

1o en 2° De strafrechter heeft het recht en

de plicht om het feit van de telastlegging precies te omschrijuen, op voorwaarde dat het feit hetzelfde blijft en de
beklaagde zich tegen de nieuwe omschrijving heeft kunnen verdedigen (1); de vermelding in de beslissing dat de beklaagde
zich tegen die omschrijving heeft verdedigd, geldt zolang die omschrijving niet
van valsheid is beticht (2).
3° Het misdrijf dat erin bestaat een niet

vooraf ingeschreven voertuig op de openbare weg te hebben toegelaten, vereist niet
dat de dader de verkeersbelasting moest
betalen of de eigenaar van het voertuig
moest zijn. (Art. 3, § 1, K.B. 31 dec. 19S3
houdende reglementering van de inschrijving van de motorvoertuigen en de aanhangwagens.)
4 o Het niet aan de bodemrechter voorgelegde middel, ten betoge dat het recht van
verdediging miskend werd (3) door het
feit dat het K.B. 31 dec. 1953 in het Belgisch Staatsblad slechts in het Nederlands en in het Frans en niet in het Duits
is bekendgemaakt, is nieuw en derhalve
niet ontvankelijk.

so en 6°

Het Hof van Cassatie hoeft het
Arbitragehof geen prejudiciele vraag te
stellen, wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die ei-

(1) Zie Cass., 25 nov. 1997, A.R. P.95.1350.N,
nr. 500; Cass., 13 jan. 1999,A.R. P.98.152l.F, nr.
21; Cass., 19 jan. 1999, A.R. P.97.0599.N, nr. 30;
Cass., 3 maart 1999, A.R. P.98.1042.F, nr. 126.

(2) Zie Cass., 13 sept. 1994, A.R. P.92.6877.N,
nr. 374.
(3) Cass., 15 sept. 1999, A.R. P.99.1151.F, nr.
462.

(vertaling)

(A.R. P.99.0966.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, dat op 26 mei 1999 in hoger beroep in het Duits is gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Eupen, en gelet op de in die taal ingestelde voorziening;
Gelet op de beschikking van 2 juli
1999 van de eerste voorzitter van het
Hof, waarbij beslist wordt dat de
rechtspleging vanaf de terechtzitting
in het Frans zal worden gevoerd;
Over het eerste middel in zijn geheel :
Overwegende dat eiser is gedagvaard om voor de politierechtbank te
verschijnen, ter zake dat hij "op 22
maart 1998, te Raeren, een voertuig in
het verkeer heeft gebracht dat niet
vooraf bij de Dienst van het Wegverkeer is ingeschreven op aanvraag van
de persoon die er zelf gebruik van
maakt of er voordeel uit haalt, ofwel
omdat voornoemd voertuig het persoonlijk bezit van die persoon is, ofwei omdat het hem door verhuring of
door een andere overeenkomst voortdurend of gewoonlijk ter beschikking
staat"; dat de dagvaarding betrekking heeft op artikel 3 van het koninklijk besluit van 31 december 1953
houdende reglementering van de inschrijving van de motorvoertuigen en
de aanhangwagens;
Overwegende dat de politierechtbank heeft vastgesteld dat eiser niet is
gedagvaard overeenkomstig de in het
beroepen vonnis weergegeven bewoordingen van artikel 3, § 1, eerste lid,
(4) Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.0847.F, supra.
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van voornoemd koninklijk besluit, en
hem vervolgens heeft vrijgesproken;

Nr. 647

Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel :

Overwegende dat het bestreden vonnis, op het hoger beroep van het openbaar ministerie, vaststelt dat "(eiser) voor de appelrechtbank tevens
verweer heeft gevoerd tegen de aldus gewijzigde telastlegging", met
name de in dat vonnis vermelde telastlegging, ter zake dat hij "op 22
maart 1998, te Raeren, een motorvoertuig in het verkeer heeft gebracht
dat niet vooraf, op aanvraag en op
naam van zijn eigenaar is ingeschreven in het in artikel 2 bedoelde repertorium van de motorvoertuigen en de
aanhangwagens";
Dat uit de bewoordingen waarop het
Hof vermag acht te slaan, weliswaar
niet blijkt dat eiser door de
politierechtbank is verzocht om zich tegen de nieuwe omschrijving te verdedigen, maar dat de vaststelling in het
bestreden vonnis dat eiser zich voor de
appelrechtbank tegen die nieuwe telastlegging heeft verdedigd, geldt zolang die omschrijving niet van valsheid is beticht; dat eiser die
omschrijving evenwel niet van valsheid heeft beticht;
Overwegende, voor het overige, dat
de appelrechters het recht en de plicht
hadden om het ten laste gelegde feit
precies te omschrijven, op voorwaarde
dat het door hen in aanmerking genomen feit hetzelfde bleef als het feit
waarop de vervolging gebaseerd was,
en laatstgenoemde, zoals zij vastgesteld hebben, zich tegen de nieuwe omschrijving heeft kunnen verdedigen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het misdrijf op
grond waarvan de appelrechters eiser veroordelen, niet vereist dat de dader van dat misdrijf de verkeersbelasting moest betalen of de eigenaar
van het voertuig moest zijn;

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser voor de appelrechters heeft aangevoerd dat zijn
recht van verdediging was miskend,
doordat het koninklijk besluit van 31
december 1953 in het Belgisch Staatsblad in het N ederlands en in het
Frans, maar niet in het Duits is bekendgemaakt, terwijl hij Duitstalig is;
Dat het middel, dat niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden
aangevoerd, niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat
het vonnis vaststelt dat eiser zich voor
de appelrechtbank tegen die nieuwe en
in het Duits gestelde telastlegging
heeft verdedigd, dat de in het Duits
uitgesproken veroordeling aileen op die
telastlegging steunt en dat eiser niet
betoogt dat die nieuwe omschrijving
niet overeenstemt met de officiele tekst
van het voormelde koninklijk besluit,
zoals die in het N ederlands en in het
Frans in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt; dat het middel, dat aileen kritiek oefent op de oorspronkelijke, in de dagvaarding opgenomen
omschrijving, doelloos en derhalve niet
ontvankelijk is;
Dat het Hof, gelet op de nietontvankelijkheid van het middel, de
door eiser gestelde prejudiciele vraag
niet aan hetArbitragehofhoeft te stellen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 1999 - ze kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Fatzinger, Eupen.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 648
Nr. 648

2e KAMER - 1 december 1999
1° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ARTIKEL 67- VERKEERSBORD
B 19 - DRAAGWIJDTE.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDEUITBREIDING VAN DE VERNIETIGING -ANDERE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN EEN ANDERE BEKLAAGDE- VERBAND
TUSSEN DE BESLISSINGEN - GEVOLG.

1 o De bij het verkeersbord B19 opgelegde

verplichting om voorrang te verlenen verbiedt de voorrangschuldige niet om zijn
weg te vervolgen, mits hij dat voorzichtig doet, maar verplicht hem wel voorrang te verlenen zodra een voorranggerechtigde bestuurder uerschijnt (1).
(Artt. 5 en 67.3 Wegverkeersreglement.)

2° Vernietiging van de beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering brengt de vernietiging mee van de beslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van eerstgenoemde beslissing (2);
vernietiging van die beslissing brengt op
haar beurt de vernietiging mee van de beslisisng op de door een andere burgerlijke partij tegen een andere beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
wanneer die burgerlijke partij zich regelmatig in cassatie heeft voorzien en de
bodemrechter een verband heeft gelegd
tussen het geheel van de beslissingen (3).
(BAYOT E.A. T. JOUNNIAUX E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0982.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 juni 1999 in hoger be(1) Zie Cass., 29 juni 1988, A.R. 6676, nr. 673.
(2) Cass., 28 april1999, A.R. P.98.0936.F, nr.
244.
(3) Zie Cass., 15 okt. 1997,A.R. P97.0399.F, nr.
406.
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roep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dinant;
I. Op de voorziening van Jean-Pierre
Bayot:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafVordering :
Overwegende dat de bij het verkeersbord B 19 opgelegde verplichting om voorrang te verlenen, de
voorrangschuldige niet verbiedt om
zijn weg te vervolgen, mits hij dat
voorzichtig doet, maar hem wel verplicht voorrang te verlenen zodra een
voorranggerechtigde bestuurder verschijnt;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de zichtbaarheid op de plaats
van de feiten bijzonder beperkt is en
eiser is gestopt toen hij het door verweerster bestuurde voertuig opmerkte;
Overwegende dat het vonnis de artikelen 5 en 67 van het Wegverkeersreglement schendt, wanneer het beslist dat het verkeersbord B 19 een
onvoorwaardelijke verplichting oplegt en alleen een ongewoon gedrag
van de voorranggerechtigde de voorrangschuldige van zijn verplichtingen kon ontslaan, zonder acht te slaan
op het feit dat eiser overeenkomstig de
verkeerstekens had gehandeld door te
stoppen;
Dat het onderdeel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt
van de beslissing op de door verweerder tegen hem ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, die het gevolg is van
de eerstgenoemde beslissing;
II. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Dumont :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen verweerster ingestelde strafVordering :
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Overwegende dat eiseres, als burgerlijke partij, niet is veroordeeld in de
kosten van de strafVordering, en, derhalve, tegen die beslissing geen
cassatieberoep kan instellen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
·
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Nr. 649

naar de Correctionele Rechtbank te
Namen, zitting houdende in hager beroep.
1 december 1999 - ze kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Draps.

Nr. 649

Overwegende dat de appelrechters,
door de in het eerste onderdeel aangegeven gronden, geantwoord hebben op de conclusie die verweerster in
haar tweede onderdeel had overgenomen;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Overwegende, evenwel, dat de vernietiging van de beslissingen op de tegen de eiser Jean-Pierre Bayot ingestelde strafvordering en op de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, wegens het verband dat het
vonnis tussen het geheel van de beslissingen legt, de vernietiging meebrengt van de beslissing op de door eiseres, de naamloze vennootschap
Dumont, tegen de verweerster An Vanlerberghe ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waartegen voornoemde eiseres zich regelmatig in cassatie heeft
voorzien

ze KAMER -

1 december 1999

1° RECHTBANKEN -

ALGEMEEN- VERWIJZING NAAR RECHTSPRAAK- GELDIGHEID.

zo

GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKENPROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- HOGERE BEROEPEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN
RET OPENBAAR MINISTERIE - BEVESTIGING
VAN DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER- VEROORDELING VAN BEKLAAGDEAPPELKOSTEN.

3o GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- VEROORDELING IN DE APPELKOSTEN- MOTIVERING.

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VEROORDELING IN
DE APPELKOSTEN.

5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZA-

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het
uitspraak doet over de tegen Ann Vanlerberghe ingestelde strafVordering; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eiseres Dumont N.V in de
helft van de kosten van haar voorziening en de verweerster Ann Vanlerberghe in de andere helft van die kosten; laat de kosten van de voorziening
van Jean-Pierre Bayot ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak

KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- MIDDELEN- ARGUMENTEN - VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN - GRENZEN.

6° ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- RECHTBANKEN- VERPLICHTINGGRENZEN.

7o PREJUDICIEEL GESCHIL -

ARBITRAGEHOF - RECHTBANKEN- VERPLICHTING- GRENZEN.

8° ARBITRAGEROF- PREJUDICIEEL GESCIDL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING

~~~·~=-=========
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- GRENZEN- BEDOELDE WETTELIJKE BEPALINGEN.

go PREJUDICIEEL GESCHIL -

ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING- GRENZEN- BEDOELDE WETTELIJKE BEPALINGEN.

1o Het arrest dat tot staving van een wets-

uitlegging naar een precedent in de rechtspraak verwijst, geeft aan dat precedent
geen algemene en als regel geldende
draagwijdte (1). (Art. 6 Ger.W.)
2° Wanneer de appidrechters, op de hogere beroepen van de beklaagde en van
het O.M., de door de eerste rechter aan de
beklaagde opgelegde veroordelingen bevestigen, kunnen zij de beklaagde wettig in de appelkosten verwijzen (2) (Artt.
162, 194 en 211 Sv.)
3° en 4° Bij gebrek aan een desbetreffende

conclusie van de beklaagde hoeven de
appidrechters zijn veroordeling in de
appelkosten, die een rechtsgevolg is van
hun beslissing, niet speciaal met redenen te omkleden (3). (Art. 149 Gw.)

5o De verplichting om vonissen en arresten met redenen te omkleden en te antwoorden op de regelmatig voorgedragen
middelen, houdt niet de verplichting in
om te antwoorden op de argumenten die
tot staving van die middelen zijn aangevoerd en die geen afzonderlijke middelen vormen (4). (Art. 149 Gw.)
6° en 7o De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep,
zijn niet verplicht het Arbitragehof te vragen om bij wege van prejudiciele beslissing uitspraak te doen over een uraag betreffende schending, a.m. door een wet,
van de artt. 10 en 11 Gw., wanneer zij
van oordeel zijn dat die wet die
grondwetsbepalingen kennelijk niet
(1) Cass., 2 april 1998, A.R. C.95.0017 .N, nr.
189; zie Cass., 24 juni 1998, A.R. P.98.0359.F, nr.
337; Cass., 20 sept. 1999, A.R. S.98.0056.F, nr.
471.
(2) Zie Cass., 18 nov. 1980, A.R. 6100, nr. 168.
(3) Zie Cass., 30 sept. 1980, A.R. 5935, nr. 71;
Cass., 18 okt. 1985, A.R. F.1182.N, nr. 109; Cass.,
11 mei 1989, A.R. 8442, nr. 518.
(4) Cass., 5 juni 1998, A.R. C.97.0186.F, en 24
aug. 1998, A.R. P.98.1008.N, nrs. 290 en 372.

1543

schendt (5). (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26,
§ 1, Bijzondere Wet Arbitragehof.)

go en go Het Hof van Cas sa tie hoeft het
Arbitragehof geen prejudiciele vraag te
stellen, als die betrekking heeft op de
schending van de artt. 10 en 11 Gw. door
bepalingen waarop het bestreden arrest
niet is gegrond (6). (Artt. 10 en 11 Gw.;
art. 26, § 1, 3, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(SEVRIN)
ARREST (uertaling)

(A.R. P.99.1092.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 28 juni 1999 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de appelrechters,
nu zij beslissen dat "(. .. ) de in trekking van het rijbewijs, opgelegd met
toepassing van artikel 55 van de wet
van 16 maart 1968 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, in feite geen sanctie maar
een preventieve maatregel is, die ertoe strekt gevaarlijke bestuurders, voor
een bepaalde tijd, uit het verkeer te
verwijderen" en vervolgens verwijzen naar een arrest dat het Hof over
dat onderwerp heeft gewezen, aldus
aangeven waarom zij oordelen dat het
niet om een sanctie gaat, en als dusdanig geen uitspraak doen bij wege
van een algemene en als regel geldende beschikking;
Dat zij ':'ervolgens erop wijzen "dat
het recht ~an verdediging te dezen dus
niet kan zijn miskend" en daarenboven beslissen dat "de wetgever, bijgevolg, wat dat betreft, terecht heeft
beslist om geen voorafgaandelijk
tegensprekelijk de bat of rechtspleging in hoger beroep in te richten; dat
(5) Cas., 19 mei 1999,A.R. P.98.1546.F, nr. 293.
(6) Cass., 14jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24.
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de houder van het ingetrokken rijbe- de beklaagde geen enkel verschil uitwijs evenwel de teruggave ervan kan maakt of de in trekking gemotiveerd
vragen door een verzoekschrift bij het werd door de toestand van alcoholopenbaar ministerie in te dienen; dat intoxicatie, dan wel door de weige(eiser) van die mogelijkheid overi- ring om een bloedproef te doen vergens gebruik heeft gemaakt; (. .. ) dat richten, aangezien de wet de
uit de door het openbaar ministerie intrekking in beide gevallen toestaat;
voorgelegde stukken blijkt dat (ei- dat, te dezen, uit het 'onderzoek van
sers) rijbewijs onmiddellijk is inge- het strafdossier blijkt dat de beslistrokken voor een duur van 9 dagen; sing van de procureur des Konings gedat de duur van de intrekking overi- motiveerd werd door de weigering van
gens op eisers uitdrukkelijk verzoek is de bloedproef; (. .. ) dat, ten slotte, oningekort"; dat de appelrechters, door derstreept moet worden dat die bedie gronden en door de eerstgenoemde slissing aan (eiser) is bekendgemaakt
reden, antwoorden op de conclusie overeenkomstig de wettelijke bepalinwaarin eiser betoogde dat de intrek- gen"; dat zij aldus voldoen aan de verking van zijn rijbewijs, die door de pro- plichting om hun beslissing met redecureur des Konings bij de Rechtbank nen te omkleden, en derhalve niet
van EersteAanleg te Neufchateau voor verplicht waren om, daarenboven, elk
een duur van vijftien dagen was be- argument van eiser een voor een te bevolen, "een sanctie" was, waarover hij, antwoorden, aangezien die argumen"in strijd met artikel 6 van het Ver- ten geen afzonderlijke middelen vordrag tot bescherming van de rechten men;
van de mens," meer bepaald door midDat het onderdeel niet kan worden
del van een beroep, "geen verweer aangenomen;
heeft kunnen voeren";
Wat het tweede onderdeel betreft:
Dat het middel niet kan worden
Overwegende dat het onderdeel, zoaangenomen;
als uit het hierboven vermelde antOver het tweede middel :
woord op het eerste middel blijkt, niet
Overwegende dat de appelrechters, kan worden aangenomen, in zoverre
op de hogere beroepen van eiser en het gegrond is op de schending van arvan het openbaar ministerie, de door tikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
de eerste rechter tegen eiser uitgeOverwegende, voor het overige, dat
sproken veroordelingen bevestigen, zodat zij laatstgenoemde wettig in de artikel 26, § 2, derde lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
appelkosten kunnen veroordelen;
Dat zij, bij gebrek aan een desbe- Arbitragehof, bepaalt dat de rechtstreffende conclusie van eiser, de ver- colleges waarvan de beslissingen vatoordeling in de appelkosten niet spe- baar zijn voor cassatieberoep, niet geciaal met redenen hoefden te houden zijn het Arbitragehof te vragen
omkleden, aangezien die veroorde- om, bij wege van een prejudiciele beling het rechtsgevolg is van de beslis- slissing, uitspraak te doen over de
sing over de gegrondheid van die ho- schending door, met name, een wet,
van de artikelen 10 en 11 van de
gere beroepen;
Grondwet, als zij oordelen dat die wet
Dat het middel faalt naar recht;
de grondwetsbepalingen kennelijk niet
Over het derde middel :
schendt;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters,
Overwegende dat de appelrechters te dezen, beslissen dat er geen grond
op de in dat onderdeel weergegeven bestaat om de hun door eiser voorgeconclusie antwoorden door er de hier- legde prejudiciele vraag aan het
boven vermelde overwegingen van het Arbitragehofte stellen, aangezien "de
bestreden vonnis tegenover te stel- grondwettelijke regels van de gelijklen, en door te beslissen "dat het voor heid van de Belgen voor de wet en van
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niet-discriminatie niet uitsluiten dat
tussen verschillende categorieen van
personen een onderscheid in behandeling wordt gemaakt, voor zover het
criterium van dat onderscheid op een
objectieve en redelijke wijze wordt verantwoord; dat het bestaan van een
dergelijke verantwoording beoordeeld
moet worden in het licht van het doel
en de gevolgen van de bekritiseerde
maatregel, alsook van de aard van de
betrokken beginselen; dat het gelijkheidsbeginsel miskend wordt, als vaststaat dat er tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel geen redelijke verhouding van evenredigheid bestaat (... ); (... ) dat, te dezen (... )
de beginselen van gelijkheid en nietdiscriminatie kennelijk niet werden
miskend" en "dat de vergelijking, die
(eiser) in conclusie meent te kunnen
maken tussen de intrekking van het
rijbewijs en het verval van het recht
tot sturen, niet kan worden aangenomen, omdat zij uitgaat van een verkeerde veronderstelling, namelijk dat
de intrekking van het rijbewijs een
sanctie zou zijn, wat zij niet is";
Dat, aldus, de appelrechters hun beslissing om die prejudiciele vraag niet
te stellen, naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel, wat dat betreft,
evenmin kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, dat
kritiek oefent op een ten overvloede
gegeven grond van het vonnis, niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt, niet kan worden aangenomen, in zoverre eiser daarin
betoogt dater geen of zelfs "geen bevredigend" antwoord op de conclusie is
gegeven;
Overwegende dat het vonnis eisers
recht tot sturen, op grond van de artikelen 34, § 2, 3°, en 38 van de wet op
de politie van het wegverkeer, wegens de telastlegging D (weigering van
bloedproef zonder gewettigde reden)
met name gedurende een maand ver-

[
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vallen verklaart, terwijl de voormelde,
preventiefbedoelde maatregel tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, van zijn kant, door het openbaar ministerie is genomen;
Dat eisers veroordeling niet is gegrond op de artikelen 55, 56 en 60,
§§ 3 en 4, van de voormelde wet, ofschoon eiser, in dat onderdeel, verzoekt om aan het Arbitragehof de
vraag te stellen of deze de artikelen 10
en 11 van de Grondwet schenden; dat
het Hof bijgevolg niet gehouden is om
een dergelijke prejudiciele vraag te
stellen, aangezien deze geen verband
houdt met eisers veroordeling;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. J. Baudoin, Neufchateau.

Nr. 650
2e KAMER - 1 december 1999

1° WRAKING -AKTE VAN WRAKING- ONDUIDELIJKE FElTEN- DAGVAARDING VAN DE
BETROKKEN PARTIJEN- GEVOLG.

2° WRAKING -

WRAKINGSGRONDEN SCHRIFTELIJK BEWIJS OF BEGIN VAN BEWIJS
- AFWEZIGHEID - GEVOLG.

1o Wanneer het Hof kennisneemt van een

vordering tot wraking, doet het uitspraak
zonder andere partijen dan de verzoeker te dagvaarden, wanneer de akte van
wraking, bij gebrek aan precisering, gegrond is op feiten die zo vaag zijn, dat
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niet kan worden bepaald wie de betrokken partijen zijn die krachtens de wet opgeroepen moeten worden (1). (Art. 838,
tweede lid, Ger.W.)

te 1050 Brussel, aan om het arrest, op
verzoek van de gri:ffier, binnen 24 uur
aan de partijen te betekenen; veroordeelt verzoeker in de kosten.

2° Als de wrakende partij geen schriftelijk bewijs of begin van bewijs van de
wrakingsgronden levert en de voorgelegde gegevens geen voldoende grand opleveren om het bewijs door getuigen te bevelen, verwerpt het Hof de wraking op
gewone verklaring van de betrokken magistraat (2). (Art. 839 Ger.W.)

1 december 1999 - ze kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

(FRISQUE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1668.F)

HET HOF; - Gelet op de akte van
wraking, die op 16 december 1999 op
de gri:ffie van het Hof van Beroep te
Luik is ontvangen en die, door tussenkomst van de procureur-generaal,
op 23 november 1999 op de gri:ffie van
het Hof is neergelegd;
Gelet op de schriftelijke verklaring
van raadsheer Nicole Londot, onderaan de akte van wraking;
Overwegende dat, enerzijds, de vordering van verzoeker gegrond is op feiten die zo vaag zijn dat het Hof onmogelijk kan nagaan wie, behalve
hem, de betrokken partijen zijn die
krachtens de wet opgeroepen moeten worden;
Overwegende dat, anderzijds, verzoeker geen schriftelijk bewijs of begin van bewijs van de wrakingsgronden levert; dat het Hof dus aileen
kan verwijzen naar de verklaring van
de gewraakte magistraat, aangezien
de voorgelegde gegevens geen voldoende grond opleveren om het bewijs door getuigen te bevelen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; wijst gerechtsdeurwaarder Robert De Valek, Dautzenbergstraat 21,
(1) Zie Cass., 16 mei 1980, nr. 587.
(2) Zie Cass., 7 nov. 1969, 247.
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1o INKOMSTENBELASTINGEN -PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTENMEERWAARDEN- BEGRIP.

zo

INKOMSTENBELASTINGEN - AANSLAGPROCEDURE ONTHEFFING OVERBELASTINGEN- MATERIELE VERGISSING- BEGRIP.

1° Winsten en lasten die door de belastingplichtige worden behaald of vastgesteld
uit hoofde of ter gelegenheid van de volledige en definitieve stopzetting van de exploitatie van zijn bedrijf of van de uitoefening van een vrij beroep, een ambt, post
of winstgevende bezigheid en die voortkomen van meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa, met inbegrip van grondstoffen, producten en
koopwaren, die voor de exploitatie, dat beroep of die bezigheid werden gebruikt, zijn
aan de inkomstenbelasting onderworpen voor hun werkelijke waarde en worden zonder aftrek van disconto in aanmerking genomen om de belasting vast te
stellen. (Art. 31, 1°, W.I.B .. thans art. 28,
1°, W.I.B. 1992

zo

De materiele vergissing waarvoor de
directeur der belastingen buiten de
bezwaartermijnen bepaald bij art. 277
WI.B. ambtshalve ontheffing kan verlenen, is een feitelijke vergissing als gevolg van een misvatting omtrent het
bestaan van materiele gegevens bij
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ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist (1). (Art. 277, § 1,
W.I.B., thans art. 376, § 1, W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. CELIS)
ARREST

(A.R. F.96.0049.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1996 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 31, 1o, en 277,
§ 1, WIB zoals die van toepassing waren
voor het aanslagjaar 1984,

doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat (verweerder) een handelszaak heeft overgedragen op 25 oktober 1983 gelegen Jordaenskaai 6-8 te
Antwerpen voor de prijs van 5.000.000
frank betaalbaar door wissels zonder intrest, dat de boekwaarde van de overgedragen handelszaak in totaal2.488.096
frank bedroeg en de meerwaarde 2.511.378
frank, dat hierop onmiddellijk in 1983
(aanslagjaar 1984) een disconto in rekening werd gebracht van 747.859 dat afgeboekt werd naar een provisierekening en
dus niet ten laste werd gelegd van het resultaat, dat voor 1983 een stopzettingsmeerwaarde werd aangegeven van
1.763.519 frank zijnde 2.511.378 frank747.859 frank, dat de ovememer in de loop
van 1984 failliet verklaard werd en er geen
enkele betaling meer te verwachten viel,
dat de administratie de provisionering van
het disconto geweigerd heeft, dat (verweerder) stelt dat er terzake een dubbele belasting is ontstaan door het belasten van
het disconto in aanslagjaar 1984 en deze
dubbele belasting zou blijken uit de boekhoudkundige verwerking van het disconto,
beslist dat het geboekte disconto op het nog
niet eisbaar gedeelte van de schuldvordering in geen geval een opbrengst is die tijdens het boekjaar 1983 zou zijn verworven, dat (eiser) in feite in besluiten niet
ontkent dater terzake een dubbele belasting is doch voorhoudt dat deze dubbele be(1) Cass., 26 sept.l997,A.R. F.97.0044.F,A.C.,
nr. 370.
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lasting in het aanslagjaar 1985 zou moeten rechtgezet worden, dat inderdaad, gezien het disconto in 1983 bij de belastbare winst wordt gevoegd, de heer Celis in
1984 recht heeft op een afboeking van dit
disconto naar een kostenrekening, dat, gezien (verweerder) het gedeelte van de oninbaar geworden schuldvordering ten belope van dit disconto niet als een verlies
heeft afgeboekt in 1984 (aanslagjaar 1985)
en ook niet als verlies kon afboeken omdat het op een provisierekening stand, hij
thans een tweede keer zou worden belast
in het aanslagjaar 1984 omdat de administratie dit dis conto in dit j aar rechtstreeks
wil belasten, dat bovendien het aanslagbiljet art. 600.137 waarin het disconto van
747.859 frank werd belast (aanslagjaar
1984) slechts verzonden werd op 23 januari 1987 zodat (verweerder) op dat ogenblik zijn aangifte m.b.t. aanslagjaar 1985
niet meer kon aanpassen, dat dan oak dient
aangenomen dat er terzake een dubbel belasting is, dat de aanslag die moet ontheven worden deze is die ongegrond is namelijk deze van het aanslagjaar 1984
huidige betwiste aanslag, dat (verweerder) immers recht had op een disconto
maar zijn bezwaarschrift laattijdig was, dat
het principe van het disconto op een schuldvordering die pas in de toekomst eisbaar is
reeds in de rechtspraak was toegelaten
vooraleer dit principe opgenomen was in
het WIB (zie o.m. Cass. 28 oktober 1982,
FJF 82/47), dat over het bedrag van het
disconto geen betwisting bestaat, dat dienvolgens de bestreden beslissing m.b.t. het
punt van het disconto dient gewijzigd en
deze grief dient te worden ingewilligd en de
ontheffing beveelt wegens dubbele belasting op het disconto ten belope van 747.859
frank,

terwijl, eerste onderdeel, voor wat betreft de meerwaarden als bedoeld in art. 31,
1°, WlB generlei disconto in mindering mag
worden gebracht van de overdrachtprijs nu
uit deze wetsbepaling volgt dat enkel in
aanmerking mag worden genomen de
overdrachtprijs zoals die is "vastgesteld" in
de akte van overdracht van 25 oktober 1983
zijnde 5.000.000 frank (stuk 20, blz. 3) ongeacht of de betaling van de overdrachtprijs onmiddellijk geschiedt of in de tijd gespreid wordt en ongeacht of de niet-contant
betaalde overdrachtprijs al dan niet renteopbrengend is, zodat het bestreden arrest door te beslissen dat het door (verweerder) berekende en geboekte disconto
ten onrechte in de aanslagbasis van het
aanslagjaar 1984 is opgenomen en de
aanslag van het aanslagjaar 1984 in die
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mate ongegrond is artikel 31, 1°, WIB
schendt en (. .. )

prijs, geen deel van de belastbare
meerwaarde is;

Wat het eerste onderdeel betreft:

Dat het aldus artikel 31, 1o, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schendt;

Overwegende dat, volgens artikel
20, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bedrijfsinkomsten die zijn welke rechtstreeks
of onrechtstreeks voortkomen uit winsten en baten die betrekking hebben
op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend
door de genieter of door de persoon
waarvan hij de rechtverkrijgende is;
Dat, krachtens artikel 31, 1 o, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), winsten ofbaten als bedoeld in artikel20, 4°, die zijn welke
worden behaald of vastgesteld uit
hoofde of ter gelegenheid van devolledige en definitieve stopzetting, door
de belastingplichtige, van de exploitatie van zijn bedrijf of van de uitoefening van een vrij beroep, een ambt,
post of winstgevende bezigheid en die
voortkomen van meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa,
met inbegrip van grondstoffen, producten en koopwaren, die voor de exploitatie, dat beroep of die bezigheid
werden gebruikt;
Overwegende dat de winsten en lasten die voortkomen van de bedoelde
behaalde of vastgestelde meerwaarden,
aan de inkomstenbelasting onderworpen zijn voor hun werkelijke waarde in
de loop van het jaar tijdens hetwelk de
meerwaarde is behaald ofvastgesteld;
Dat, anders dan in geval van een zekere schuldvordering die geen rente
oplevert, maar die pas later opeisbaar is, de behaalde of vastgestelde
meerwaarde, zonder aftrek van disconto, in aanmerking moet worden genomen om de belasting vast te stellen;
Overwegende dat het arrest beslist
dat het door verweerder geboekte discon to op het nog niet eisbaar gedeelte
van de schuldvordering voor het nietbetaalde gedeelte van de overlatings-

Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel277, § 1, WIB, inzonderheid miskenning van het begrip materiio\le vergissing,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat in het bericht van wijziging van
4 november 1986 wordt vermeld "dat de
stopzettingsmeerwaarde ten belope van
2.511.904 frank gezamenlijk werd belast
daar de overgedragen activa alle minder
dan 5 jaar in het actief werden opgenomen", dat van deze voorwaarde van 5 jaar
in het voor het aanslagjaar 1984 geldende
art. 31, 1°, WIB en art. 93, § 1, 2°, b, WIB
geen sprake is, dat er blijkbaar geen enkele appreciatie mogelijk is over het toe te
passen tarief, beslist dat deze verkeerde
aanslagvoet dan ook dient gelijk gesteld te
worden met een onacht:iaamheid, dat deze
vergissing dan ook als een materiele vergissing dient aanzien te worden in de zin
van art. 277, § 1, WIB en dat het tarief derhalve 16,5 pet. bedraagt,
terwijl uit het bericht van wijziging blijkt
dat het onderwerpen van de stopzettingsmeerwaarde aan het tarief dat slaat op de
geglobaliseerde inkomsten het resultaat is
van een redenering en dienvolgens het gevolg is van een rechtsdwaling die niet op
grond van art. 277, § 1, WIB kan worden
rechtgezet vermits de toepassing ervan beperkt is tot vergissingen die onafhankelijk zijn van enige juridische beoordeling,
zodat het bestreden arrest door te beslissen dat de toepassing van een verkeerde
aanslagvoet in casu dient te worden gelijkgesteld met een onachtzaamheid en dat
deze vergissing dan ook als een materiele
vergissing dient te worden beschouwd, artikel 277, § 1, WIB schendt:

Overwegende dat, krachtens artikel 277, § 1, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) en onder de aldaar bepaalde voorwaarden,
de directeur der belastingen ambtshalve ontheffing verleent van de overbelastingen die onder meer voortvloeien uit materiele vergissingen;

====~=====~=-~==~
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Dat de materiele vergissing in de zin
van voormeld artikel 277, een feitelijke vergissing is als gevolg van een
misvatting omtrent het bestaan van
materiele gegevens bij ontstentenis
waarvan de belasting wettelijke grandslag mist;
Overwegende dat indien een stopzettingsmeerwaarde onterecht gezamenlijk belast wordt in plaats van tegen
een afzonderlijke aanslagvoet van 16,5
percent, dit toe te schrijven is aan een
verkeerde beoordeling van de verschuldigde belasting en geen rnateriele vergissing is;
Overwegende dat het arrest, door
anders te oordelen, ambtshalve anthefting verleent buiten d~ gevallen
waarin het vermelde artikel277, § 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) voorziet; dat het aldus dit artikel schendt ;
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De directeur der belastingen of de door hem
gedelegeerde ambtenaar kan ambtshalve
ontheffing verlenen van de overbelastingen die blijken uit afdoende bevonden
nieuwe bescheiden of feiten waarvan het
laattijdig overleggen of aanvoeren door de
belastingschuldige wordt verantwoord
door wettige redenen : gelden alleen als
nieuwe feiten of bescheiden, die welke een
bewijs kunnen opleveren dat voordien niet
is geleverd en die de belastingplichtige
niet kon overleggen of aanvoeren voordat de termijnen van bezwaar of beroep
waren verstreken (1). (Art. 277, § 1,
W.I.B., thans art. 376, § 1, W.I.B. 1992.)

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

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

(A.R. F.96.0072.N)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door verweerder buiten de
termijn van artikel 389 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
(1992) neergelegde memorie van antwoord, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit de voorziening ontvankelijk verklaart en beslist
over de recuperatie van bedrijfsverliezen; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gernaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Gent.
2 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever ; de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal-Advocaat; mr. J. Speecke, Kortrijk.

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 maart 1996 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 277, § 1, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen zoals van toepassing voor het aanslagjaar
1990,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de betekening op 25 april1990 van het kadastraal inkomen aan (verweerders), gebeurtenis die plaats vond nadat (verweerders) hun aangifte in de personenbelasting
met betrekking tot het aanslagjaar 1990
hadden onderschreven, een nieuw feit is in
de zin van artikel277, § 1, Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (hierna WIB) dat
niet vroeger bekend was aan verweerders
(1) Cass., 31 okt. 1991, A.R. F.1118.F, nr. 126.
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en dan ook niet vroeger kon bekend gemaakt worden aan de administratie, zodat verweerders kunnen steunen op artikel 277, § 1, WIB en het verzoek hierop
gesteund, kan aanvaard worden,

terwijl, voor de toepassing van artikel
277, § 1, WIB enkel als een "nieuw feit" in
de zin van deze wetsbepaling kan worden beschouwd een feit dat de belastingplichtige niet kon inroepen v66r het verstrijken van de bezwaartermijn, zodat het
ter kennis brengen van het bedrag van het
kadastraal inkomen hetgeen reeds op 25
april 1990 plaats vond geen ambtshalve
ontheffing kon teweeg brengen nu de belastingplichtige in staat was dit feit in te
roepen v66r het verstrijken van de
bezwaartermijn op 30 april 1992 en het arrest, door te beslissen dat verweerders kunnen steunen op artikel277, § 1, WIB de in
het middel aangevoerde wetsbepaling
schendt:

Overwegende dat artikel 277, § 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat de directeur
der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar ambtshalve ontheffing verleent hetzij van de overbelastingen die voortvloeien uit materiele
vergissingen of uit dubbele belasting,
hetzij van die welke blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of
feiten waarvan het laattijdig overleggen of aanvoeren door de belastingschuldige wordt verantwoord door wettige redenen;
Dat voor de toepassing van die wetsbepaling alleen als nieuwe feiten of bescheiden gelden, die welke een bewijs kunnen opleveren dat voordien
niet is geleverd en die de belastingplichtige niet kon overleggen of aanvoeren voordat de termijnen van bezwaar of beroep waren verstreken;
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de betekening van het kadastraal inkomen gebeurde op 25 april
1990, daags na het verzenden van de
belastingaangifte, dat het kohier met
betrekking tot de betwiste belasting
uitvoerbaar werd verklaard op 14
maart 1991 en hiervan kennis werd
gegeven op 19 maart 1991, en de termijn van bezwaar overeenkomstig artikel 272 van het Wetboek van de In-
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komstenbelastingen (1964) verstreek
op 30 april 1992;
Overwegende dat het arrest op
grand van die vaststellingen niet wettig kon beslissen dat de betekening
van het kadastraal inkomen een nieuw
feit is in de zin van artikel 277 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
de voorziening ontvankelijk verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
2 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal.
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2° INTERESTEN -

MORATOIRE INTERESTEN- INKOMSTENBELASTINGEN- ONTHEFFING- TERUGBETALING VAN OVERBELASTINGEN.

3o INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - ONROERENDE
VOORHEFFING- INKOHIERING OP NAAM VAN
DE VROEGERE EIGENAAR - VERANDERING
VAN EIGENAAR- INVORDERING TEN LASTE
VAN DE NIEUWE EIGENAAR.

1o en 2° Geen interest wordt toegekend bij
de terugbetalingen van overbelastingen
als bedoeld bij art. 277, §§ 1 en 2, WI.B.,
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die na het verstrijken van de termijnen
van bezwaar en hager beroep van ambtswege geschiedt (1). (Art. 309, lid 1, 3°,
W.I.B., thans art. 419, lid 1, 3°, W.I.B.
1992.)
3° In geval van overlegging van het bewijsstuk dat de belastbare goederen op een
andere eigenaar zijn overgegaan, mag de
invordering van de onroerende voorheffing ingekohierd op naam van de vroegere eigenaar van een onroerend goed dat
van titularis is veranderd, krachtens hetzelfde kohier worden voortgezet ten laste
van de werkelijke schuldenaar van de belasting : het enkele feit dat een onroerend goed van eigenaar verandert en de
vroegere eigenaar geen onroerende voorheffing meer verschuldigd is, heeft derhalve niet de nietigheid voor gevolg van
de aanslag, die aanvankelijk op naam
van de vroegere eigenaar werd ingekohierd. (Art. 297 W.I.B., thans art. 306
W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. HOLLEVOET)
ARREST

(A.R. F.97.0009.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 1996 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel309, lid 1, 3°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen zoals het van toepassing was voor de
aanslagjaren 1985 en 1986 (hierna afgekort WIB),
doordat na te hebben vastgesteld dat met
betrekking tot de aanslagjaren 1985 en
1986 de bezwaartermijn verstreken was
maar het arrest evenwel op grond van artikel 277, § 1, WIB ambtshalve ontheffing wegens materiiHe vergissing van de
aanslagen met betrekking tot deze aanslagjaren verleent omdat de vergissing binnen de drie jaar was gemeld en de terugbetaling van de betaalde onroerende
voorheffing beveelt verhoogd met de wette(1) Cass., 18 maart 1994, A.R. F.2004.N, nr.
134.
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lijke interesten overeenkomstig artikel 308
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
terwijl artikel 309, lid 1, 3°, WIB bepaalt dat geen interest wordt toegekend bij
terugbetaling van overbelastingen als bedoeld in artikel 277, § 1, en 2, die na het
verstrijken van de termijn van bezwaar van
ambtswege geschiedt,
zodat het arrest, nu het op grond van een
na het verstrijken van de bezwaartermijn
maar binnen de drie jaar ingediend verzoek de toekenning van moratoriuminteresten beveelt, artikel309, lid 1, 3°,
WIB schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 309, lid 1, 3o, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964) geen
interest wordt toegekend bij de terugbetalingen van overbelastingen als bedoeld bij artikel277, §§ 1 en 2, die na
het verstrijken van de termijnen van
bezwaar en hager beroep van ambtswege geschiedt;
Dat het arrest dat in de vorengenoemde omstandigheid interest toekent, de in het middel aangewezen
wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 297 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen zoals
het van toepassing is voor het aanslagjaar 1987 (hierna afgekort WIB),
doordat het bestreden arrest beslist dat
in beroep niet ernstig wordt betwist dat de
Registratie van Overijse heeft verzuimd de
verkoop van het onroerend goed aan de Administratie van het Kadaster door te geven, reden waarom de aanslag werd gevestigd op basis van voorbijgestreefde
gegevens en dat thans niet meer wordt betwist dat verzoekster inderdaad geen eigenaar meer was in 1987 en dat geen onroerende voorheffing verschuldigd was, dat
het bezwaarschrift dan ook ten onrechte ongegrond werd verklaard en verweerster er
uiteraard belang bij had de afwijzende beslissing van de directeur voor het hofvan
beroep aan te vechten, dienvolgens het verhaal gegrond verklaart, de aanslag in de
onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 1987 vernietigt en de terugbetaling
van het eventueel teveel betaalde beveelt,
terwijl, zelfs indien de eigendomsoverdracht van het onroerend goed ingevolge
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een verzuim of een nalatigheid van de Registratie van Overijse niet aan de Administratie van het Kadaster werd gemeld, en
de onroerende voorheffing ingevolge deze
tekortkoming op naam van de vroegere eigenaar werd ingekohierd, noch de directeur der directe belastingen noch het hof
van beroep bevoegd zijn om de aanslag nietig te verklaren nu, ingeval de vroegere eigenaar de eigendomsoverdracht bewijst, de
invordering van de onroerende voorheffing ingekohierd op naam van de vroegere
eigenaar van het onroerend goed dat van titularis is veranderd, overeenkomstig artikel 297 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, krachtens hetzelfde kohler
mag worden voortgezet ten laste van de
werkelijke schuldenaar van de onroerende
voorheffing, dit wil zeggen de nieuwe eigenaar die een nieuw exemplaar van het
aanslagbiljet ontvangt met de vermelding
dat het krachtens deze bepaling werd uitgereikt,
zodat het arrest door de aanslag te vernietigen aan de administratie het recht ontneemt ingesteld door artikel 297 WIB en
dienvolgens deze wetsbepaling schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 297 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964), mag in geval van overlegging van het in artikel
296 bedoelde bewijsstuk, de invordering van de onroerende voorheffing ingekohierd op naam van de vroegere eigenaar van een onroerend goed dat
van titularis is veranderd, krachtens
hetzelfde kohier worden voortgezet ten
laste van de werkelijke schuldenaar
van de belasting;
Dat uit die bepaling volgt dat uit het
enkele feit dat een onroerend goed van
eigenaar verandert en de vroegere eigenaar geen onroerende voorheffing
meer verschuldigd is, niet volgt dat de
aanslag die aanvankelijk op naam van
de vroegere eigenaar werd ingekohierd nietig is;
Overwegende dat het arrest dat
zulks beslist, artikel297 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
(1964) schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het inte-
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rest toekent op de aanslagen in de
voorheffing voor de jaren 1985 en 1986
en de aanslag in de onroerende voorheffing vernietigt voor het aanslagjaar 1987; 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
derde van de kosten; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.
2 december 1999 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal.
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1o INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE ONTHEFFING OVERBELASTINGEN- MATERIELE VERGISSING- FEITELIJKE BEOORDELING.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING

DOOR DE FEITENRECHTER- INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDUREONTHEFFING- OVERBELASTINGEN- MATERIELE VERGISSING.
1o en 2° De materiele vergissing waar-

voor de directeur der belastingen buiten
de bezwaartermijn bepaald bij art. 277
W.I.B. ambtshalve ontheffing kan verlenen, is een feitelijke vergissing als gevolg van een misvatting omtrent het bestaan van materiele gegevens bij
ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist (1): de feitenrechter
oordeelt onaantastbaar of de feitelijke vergissing het gevolg is van een misvatting
omtrent materiele gegevens. (Art. 277, §
1, W.I.B., thans art. 376, § 1, W.I.B.
1992.)
(1) Cass., 26 sept. 1997, A.R. F.97.0044.F, nr.
370.
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. VAN DELSEN E.A.)
ARREST

(A.R. F.98.0028.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 november 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het middel, gesteld als uolgt :
schending van artikel277, § 1, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (afgekort W.I.B.) zoals van toepassing voor het
aanslagjaar 1984,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat de aanslag stoelt op
twee stukken van het dossier waaruit blijkt
dat de (verweerder), die handel drijft onder de benaming "Corner-Plastiek", voor
het plaatsen van een goot een bedrag van
12.500 frank heeft aangerekend op een
(niet-gedagtekende) bestelbon nr. 313 (bijlage 27/3), terwijl op de factuur nr. 0002
(gedagtekend 4-8-1983) een bedrag van
6.360 frank werd vermeld (bijlage 27/2), dat
de administratie ervan uitging dat deze
werkwijze werd toegepast voor alle uitgevoerde werken van het jaar 1983, zodat zij
de omzet verhoogde met coefficient 2,08 en
dat aldus de omzet werd berekend op
1.676.480 frank of 806.000 frank (omzet
volgens gegevens van de BTW-diensten) x
208 pet., beslist dat onder materiele vergissing moet worden begrepen een rekenfout, een schrijffout of een andere grove vergissing, onafhankelijk van enige juridische
beoordeling, dat ten deze dient te worden
vastgesteld dat de oorspronkelijke taxatie steunt op een grove vergissing die haar
oorsprong vindt in een onachtzaamheid of
een verstrooidheid. of een onoplettendheid vanwege de belastingambtenaar met
de taxatie belast, dat het duidelijk is dat de
taxateur onachtzaam of verstrooid of onoplettend moet zijn geweest waar hij, zonder de twee stukken goed te lezen, ervan
uitging dat de beide stukken (bestelbon en
factuur) betrekking hadden op hetzelfde
werk, dat bij een normaal nazicht van bestelbon en factuur het toch opvalt dat de
bestelbon betrekking heeft op goten "vooraan en achteraan" terwijl de factuur enkel gewaagt van "goot vooraan woning", dat
de grove onachtzaamheid van de taxatieambtenaar wordt gestaafd door de vermelding op de fiche van 8 november 1983 opgemaakt door de controlediensten (bijlage
27/1) waar er sprake is van "factuur 0002
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dd. 4.8.1983 voor plaatsen goot vooraan de
prijs van 6.000 frank BTW niet inbegrepen" en verder "voor hetzelfde werk heeft
betaald via bestelbon 313 de som van
12.500 (fotokopien hierbij) bewijs van
fraude", dat deze vermeldingen op de werkfiche van de administratie voldoende wijzen op de onachtzaamheid of de verstrooidheid of de onoplettendheid van de
taxatieambtenaar die ervan uitging dat
voor hetzelfde werk slechts de helft van de
prijs werd gefactureerd, dat zulks geenszins steunt op een juridische redenering
maar op een onoplettendheid in het nazien van voorhanden zijnde stukken, dat
als gevolg van deze grove vergissing van de
taxateur een overbelasting is ontstaan en
dat nu de aanslag in toepassing van het
toenmalige art. 277, § 1, W.I.B. op grond
van een materiele vergissing onjuist werd
bevonden waardoor een overbelasting is
ontstaan, de gevestigde aanslag door de administratie dient te worden herberekend,

terwijl een materiele vergissing in de zin
van artikel 277, § 1, W.I.B. een feitelijke
vergissing is als gevolg van een misvatting over het bestaan van materiele gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist en die niet
toe te schrijven is aan de wil van de
aanslagambtenaar of aan diens beoordeling, dat hieruit volgt dat de door de aanslagambtenaar ingevolge het'verschil tussen het op de bestelbon vermelde bedrag en
het uiteindelijk op de factuur vermelde bedrag (stukken 27/2 en 27/3) gevoerde redenering dat slechts een deel van de uitgevoerde werken werd gefactureerd, berust
op een beoordeling van de aanslagambtenaar die niet in aamnerking komt als
materiele vergissing in de zin van artikel
277, § 1, W.I.B. :

Overwegende dat de materiele vergissing bepaald in artikel277, § 1, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) een feitelijke vergissing is als gevolg van een misvatting
over het bestaan van materiele gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke grondslag mist;
Dat de feitenrechter onaantastbaar
oordeelt of de feitelijke vergissing het
gevolg is van een misvatting omtrent
materiele gegevens;
Overwegende dat de appelrechters
beslissen dat de "oorspronkelijke taxatie steunt op een grove vergissing die
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haar oorsprong vindt in een onachtzaamheid of een verstrooidheid of een
onoplettendheid vanwege de belastingambtenaar met de taxatie belast";
Dat het middel in wezen opkomt tegen die beoordeling en derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, , verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Verbist.

lastingen en het hof van beroep in geval
van voorziening niet toe na te gaan of bepaalde aanslagbestanddelen al dan niet
terecht in aanmerking werden genomen
om de belastbare grondslag te bepalen
van de belastingheffing (1). (Art. 277, § 3,
Io, W.I.B., thans art. 376, § 3, 1 o W.I.B.
1992.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. LAMBERTZ E.A.)
ARREST

(A.R. F.99.0004.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1998 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
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1 o OPENBARE ORDE -

INKOMSTENBELASTINGEN- ONTHEFFING VAN AMBTSWEGE
- INKOMSTEN- ONDERZOEK NAAR HUN BELASTBAARHEID.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE - ONTHEFFING - OVERSCHOTTEN VAN VOORHEFFINGEN EN VOORAFBETALINGEN AANSLAG DEFINITIEF
GEVESTIGD- VASTSTELLING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.

1o De vraag of de directeur en na hem het

hofvan beroep in het kader van art. 277,
§ 3, WI.B. mag onderzoeken of bepaalde

inkomsten belastbaar zijn, belangt de objectieve vereisten van de geldigheid van de
aanslag aan en is essentieel voor de juiste
hefting van belastingen : zij is derhalve
van openbare orde.
2° Wanneer de aanslag definitief is geworden bij gebrek aan tijdig en regelmatig
bezwaarschrift, laat de bevoegdheid om
overeenkomstig art. 277, § 3, 1 W.I.B.
ambtshalve ontlasting te verlenen van het
overschot van de voorheffingen en voorafbetalingen als bedoeld in art. 211, § 2
van hetzelfde wetboek, de directeur der be-

schending van artikel277, § 3, 1o en van
artikel277, § 3, 2°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (hierna genoemd
W.I.B.) zoals van toepassing voor het
aanslagjaar 1987,
doordat het bestreden arrest, na te hebben beslist dat het bezwaarschrift van 28
december 1989 buiten de in artikel 272
W.I.B. gestelde termijn werd ingediend en
dus onontvankelijk is, beslist dat het bezwaarschrift wel ontvankelijk is in de mate
dat het beoordeeld wordt als verzoekschrift
bedoeld in artikel277, § 3, W.I.B. en zich
vervolgens buigt over de grond van de zaak,
te weten ofhet bedrag van 3.235.863 frank
dat aan (eerste verweerder) door de V.Z.W.
"Service des Pensionnes de la Societe
Generale des Minerais" werd uitbetaald al
dan niet aan belastingheffing onderhevig is
en op grond van een geheel van vaststellingen beslist dat het bedrag van 3.235.863
frank geen aanvullend legaal pensioen uitmaakt dat belastbaar is krachtens artikel32bis, eerste lid, W.I.B. maar een deelneming in de winst gehecht aan een
levensverzekeringscontract die niet belastbaar is, het :fiscaal verhaal gegrond verklaart en de outlasting van de bestreden
aanslag beveelt in de mate dat de som van
3.235.863 frank een deelneming in de winst
uitmaakt die niet belastbaar is,
(1) Zie

CH.

CARDYN,

H.

DEPRET

en M.

LooccKX, "Procedure fiscale contentieuse", 3e
edt., Bruylant, 1992, 77.
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terwijl, door het niet tijdig indienen van
een bezwaarschrift in de zin van artikel 272
W.I.B. de aanslag in de regel definitief
wordt voor de belastingplichtige en, eens de
bezwaartermijn verstreken, artikel277,
§ 3, 1°, W.I.B. enerzijds enkel toelaat het totaal bedrag van de verrekenbare, terugbetaalbare voorheffingen en van de voorafbetalingen te vergelijken met het bedrag
van de belastingschuld zoals die belastingschuld voortvloeit uit de bij ontstentenis
van een regelmatig bezwaarschrift definitief geworden aanslag, maar niet meer toelaat te onderzoeken of een aanslagbestanddeel waarop de definitief geworden
belastingheffing is gesteund al dan niet terecht in de belastbare grondslag werd opgenomen en terwijl anderzijds artikel277,
§ 3, 2°, W.I.B. enkel ambtshalve ontheffing toestaat van de vermindering beoogd
in de artikelen 80 (vermindering van de belastingen voor echtgenoten), 81 (vermindering voor kinderen ten laste), 87 (vermindering voor jonggehuwden), 87bis
(vermindering voor levensverzekering), 88
(vermindering voor vervangingsinkomsten) en 162, § 1 (vermindering van onroerende voorheffing), van hetzelfde W.I.B.,
met uitsluiting van om het even welk ander bestanddeel van de aanslag, zodat het
bestreden arrest, nate hebben beslist dat
het bezwaarschrift van 28 december 1989
onontvankelijk is, door op grond van ditzelfde bezwaarschrift in het kader van art.
277, § 3, W.I.B te onderzoeken ofhet bedrag van 3.235.863 frank al dan niet een
belastbaar inkomen is, door te beslissen dat
dit bedrag niet belastbaar is en door de ontheffing in deze mate van de aanslag te bevelen, de draagwijdte van zowel artikel277,
§ 3, 1 o, W.I.B als van artikel277, § 3, 2°,
W.I.B. heeft miskend en dienvolgens deze
wetsbepalingen heeft geschonden :
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Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat de directeur der
directe belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar, en dus ook het
hof van beroep in geval van voorziening, aileen ambtshalve outlasting
kunnen verlenen in de gevallen bepaald bij artikel 277, § 1 en § 3, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
Overwegende dat het arrest de antlasting beveelt van de bestreden aanslag op grond van het feit dat de som
van 3.235.206 frank die verweerder
heeft ontvangen van de V.Z.W. Service des Pensionnes de la Societe des
Minerais, na inhouding van de bedrijfsvoorhe:ffing, een niet-belastbare
deelneming in de winst uitmaakt en
geen belastbaar extra-legaal pensioen;

Dat het arrest aldus outlasting verleent van voorhe:ffingen overeenkomstig artikel277, § 3, 1°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
(1964), krachtens welk de directeur
der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar, ambtshalve antlasting verleent van het overschot van
de voorhe:ffingen en voorafbetalingen
als bedoeld in artikel211, § 2, van hetzelfde wetboek, voor zover dit overschot door de administratie werd vastgesteld of door de belastingplichtige
aan de administratie werd bekendgemaakt binnen drie jaar vanaf 1 jaOver de door verweerders opgewor- nuari van het aanslagjaar waartoe de
pen grand van niet-ontvankelijkheid : belasting behoort waarmede deze voorhet middel is nieuw;
he:ffingen en voorafbetalingen zijn te
verrekenen;
Overwegende dat de vraag of de directeur en na hem het hofvan beroep
Overwegende dat de bevoegdheid
in het kader van artikel277, § 3, van om overeenkomstig artikel 277, § 3, 1 o,
het Wetboek van de Inkomstenbelas- van het Wetboek van de Inkomstentingen (1964) mag onderzoeken ofbe- belastingen (1964) ambtshalve outlaspaalde inkomsten belastbaar zijn, de ting te verlenen van het overschot van
objectieve vereisten van de geldig- de voorhe:ffingen en voorafbetalingen
heid van de aanslag aanbelangt en es- als bedoeld in artikel211, § 2, van hetsentieel is voor de juiste he:ffing van zelfde wetboek, de directeur der bebelastingen, en derhalve van open- lastingen en het hof van beroep in gebare orde is;
val van voorziening, niet toelaten na
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te gaan ofbepaalde aanslagbestanddelen al dan niet terecht in aanmerking werden genomen om de belastbare grondslag te bepalen van de
belastingheffing nadat de aanslag definitiefis geworden bij gebrek aan tijdig en regelmatig bezwaarschrift;
Overwegende dat het arrest, enerzijds, vaststelt dat het bezwaarschrift
van de verweerders, gericht tegen de
op 20 augustus 1987 ingekohierde
aanslag, laattijdig werd ingediend en
derhalve onontvankelijk is;
Dat het, anderzijds, het vermelde
bezwaarschrift in aanmerking neemt
als het verzoekschrift bedoeld in artikel277, § 3, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) en hierop
rechtdoende, ontlasting verleent overeenkomstig artikel277, § 3, 1°, van
hetzelfde wetboek na te hebben geoordeeld dat een bedrag van 3.235.206
frank niet belastbaar is;
Dat het arrest aldus artikel 277, § 3,
1 o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
de voorziening van verweerders 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 Hofvan Beroep te Gent.
2 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Londers Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal.
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1o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET BEDRIJFSVOORHEFFING- INKOHIERING VAN
DE BELASTING TERUGBETALING MORATORWMINTERESTEN.

2° INTERESTEN- MORATOIRE

INTERESTEN - PERSONENBELASTING - BEDRIJFSVOORHEFFING- INKOHIERING VAN DE BELASTING- TERUGBETALING.

1 o en 2° Moratoire interest is verschuldigd op het bedrag van de terug te geven bedrijfsvoorheffing in de mate waarin
de overeenkomstig art. 266 WI.B. ingekohierde personenbelasting gekweten
werd door verrekening van voormelde
bedrijfsvoorheffing (1). (Art. 308 W.I.B.,
thans art. 418 W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. VAN BREEDAM)
ARREST

(A.R. F.99.0062.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 1999 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 309, 2° en van artikel309, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B.) en voor zover nodig van artikel419, 2° en van artikel
419, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna afgekort
W.I.B./92),
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat in de beslissing het bezwaarschrift voor aanslagjaar 1987 laattijdig werd verklaard maar de bezwaren
gedeeltelijk werden ingewilligd in toepassing van artikel277, § 3, W.I.B., een bijkomende ontheffing verleent en de teruggave van de ten onrechte gei:nde bedragen
beveelt te vermeerderen met de
moratoriuminterest op de belastingen,
(1) Zie Cass., 7 sept. 1995, A.R. F.93.004l.N, nr.
369, met concl. van A. G. Goeminne.
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terwijl een onthe:ffing die wordt verleend
bij toepassing van artikel277, § 3, lid 1 of
2 W.I.B. (artikel 376, § 3, r en 2°, W.I.B/
92) geen aanleiding kan geven tot de toekenning van moratoriuminterest nu enerzijds artikel277, § 3, 1°, W.I.B. (artikel376,
§ 3, 1°, W.I.B./92) enkel toelaat een onthe:ffing te verlenen van het overschot van
voorhe:ffingen en voorafbetalingen als bedoeld in artikel211, § 2, W.I.B. (artikel304,
§ 2, W.I.B./92) en artikel309, 2°, W.I.B. (artikel 419, 2°, W.I.B./92) bepaalt dat geen interest wordt toegekend bij terugbetaling
van het overschot van voorhe:ffingen en
voorafbetalingen als bedoeld in artikel 211,
§ 2, W.I.B. (artikel304, § 2, W.I.B./92) en
anderzijds, krachtens artikel309, 4°, W.I.B.
(artikel419, 4°, W.I.B./92) evenmin interest wordt toegekend bij terugbetaling van
de verminderingen als bedoeld bij artikel
277, § 3, 2°, W.I.B. (artikel376, § 3, 2°,
W.I.B./92), zodat het bestreden arrest in
casu niet gerechtigd was interest toe te
kennen en derhalve de in het middel aangehaalde wetsbepalingen heeft geschonden:

Overwegende dat ui t het arrest
blijkt dat wat aanslagjaar 1987 betreft,
1. de verweerders te laat een bezwaarschrift hebben ingediend;

2. de gedelegeerde ambtenaar op
grond van artikel 277, § 3, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) ambtshalve onthe:ffing heeft
verleend van de vastgestelde overbelasting als overschot van bedrijfsvoorheffing;
3. het Hof oordeelt dat bijkomende
bedragen moeten worden afgetrokken van de belastbare inkomsten;
Dat het arrest de herberekening beveelt van de bestreden aanslag en de
teruggave beveelt van de ten onrechte
ge'inde bedragen te vermeerderen met
moratoriuminterest op de belastingen;
Overwegende dat het middel niet
opkomt tegen de verrekening van de
voorhe:ffing met de verschuldigde voorhe:ffing; dat het arrest enkel wordt bestreden in zoverre het voor het
aanslagjaar 1987 moratoriuminterest
toekent;
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Overwegende dat als de belasting
ingekohierd wordt en verrekend met
de betaalde voorheffingen, deze laatste in die mate de aard krijgen van
een belasting;
Dat bij terugbetaling ervan in beginsel moratoriumrente verschuldigd
is;
Dat noch artikel 309, eerste lid, 2°,
noch artikel309, eerste lid, 4°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) betrekking hebben op de
voorheffingen die de aard verkregen
hebben van een belasting ingevolge de
verrekening ervan;
Dat het middel dat aileen steunt op
de schending van die wetsbepalingen als grond voor de stelling dat geen
rente verschuldigd is, niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 december 1999- 1e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal.
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2 december 1999

RECHTERLIJKE TUCHT -

PLAATSVERVANGENDE RECHTER- WEIGERING EEN BESLISSING TE ONDERTEKENEN -AFBREUKAAN
DE PLICHTEN VAN HET AMBT- ONTZETTING.

Onder geen enkel voorwendsel mag een
rechter weigeren een beslissing te ondertekenen waarover regelmatig is beraadslaagd. Door aldus te handelen doet hij
ernstig afbreuk aan de plichten van zijn
ambt, wat zijn ontzetting kan verantwoorden. (Art. 152, tweede lid, Grandwet; artt. 404 Ger.W.)
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
CASSATIE T. X... )
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Aangezien de heer X. door alzo te
handelen niet alleen blijk gaf van halsstarrigheid en van gebrek aan
ARREST
verantwoordelijkheidsbesef;
dat zijn houding ook gevolgen had
(A.R. D.99.0022.N)
op de werking van de Justitie, tot
HET HOF; - Het Hof van Cassa- schade van de belanghebbende justitie, in openbare en algemene verga- tiabelen;
dering, samengesteld overeenkomdat dit gedrag op ernstige en onverstig artikel 348, tweede lid, van het antwoorde wijze afbreuk doet aan de
Gerechtelijk Wetboek;
plichten en aan de waardigheid van
Gelet op de schriftelijke vordering het ambt;
van de procureur-generaal, die luidt
Aangezien de heer X. aldus beweals volgt :
zen heeft niet langer te kunnen deelnemen aan de uitoefening van de rech"Aan het Hof van Cassatie,
terlijke macht;
De procureur-generaal bij dit Hof
Gelet op de artikelen 152 van de
heeft de eer kenbaar te maken :
Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot 420
dat de heer X., (... )
en 422 tot 426 van het Gerechtelijk
bij koninklijk besluit van (... ) tot Wetboek;
plaatsvervangend raadsheer in het hof
Vordert dat het hof, in algemene
van beroep te Y. werd benoemd;
vergadering, uitspraak doende in opendat hij op (... ) de openbare terecht- bare terechtzitting, en, na onderzoek,
zitting van het hofvan beroep te Y., de de heer X., voornoemd, uit zijn ambt
van plaatsvervangend raadsheer in het
wettelijke eed heeft afgelegd;
dat hij aan de gerechtelijke werk- Hofvan beroep te Y. ontzet en hem in
zaamheden van het Hof van beroep de kosten veroordeelt.
Brussel, 28 oktober 1999.
deelnam, totdat, bij het vernemen van
Voor de procureur-generaal,
het negatief advies van de examencode eerste advocaat-generaal,
missie van het wervingscollege der
(get.) J. du Jardin."
magistraten, dat gewaagt van zijn 'gebrek aan maturiteit en (aan) verstanGehoord X. in openbare terechtzitdelijke bekwaamheid voor de uitoefe- ting;
ning van het ambt van magistraat' (cfr.
Gehoord eerste advocaat-generaal
door betrokkene zelf aangehaald in
zijn brief aan de eerste voorzitter van du Jardin in zijn conclusie, waarbij hij
het hofvan beroep te Y., van 9 april het Hof verzoekt recht te doen op de
1999), hij de beslissing nam de arres- hiervoren weergegeven vordering van
ten, in de zaken waaraan hij mede be- 28 oktober 1999, strekkende tot ontraadslaagd had, wegens een beweerde zetting van X. uit zijn ambt van
'absolute morele verhindering' niet plaatsvervangend raadsheer in het Hof
meer te kunnen ondertekenen, met het van Beroep te Y.;
gevolg dat die arresten ook niet ten geOverwegende dat uit het tuchtpaste tijd konden worden uitgespro- onderzoek, de overgelegde stukken en
ken, terwijl hij tevens niet kon wor- uit het onderzoek door het Hof blijkt
den vervangen, in zoverre hij niet als dat X. geweigerd heeft arresten te onwettig verhinderd kan worden be- dertekenen in zaken waarin hij zitschouwd, in de zin van artikel 770 van ting had;
het Gerechtelijk Wetboek;
Dat hij uitlegt dat hij bezwaarlijk
dat hij meermaals en, alleszins voor nog arresten kon ondertekenen natwee dossiers vergeefs, op zijn wette- dat hij niet geslaagd was voor het exalijke plichten werd gewezen;
men inzake beroepsbekwaamheid; dat
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2 december 1990 - Algemene vergadehij voorts uitlegt dat hij weliswaar verplicht werd zitting te houden, dit ook ring - Voorzitter : de h. Marchal, eerste
heeft gedaan, maar meent dat het voor voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
hem moreel onmogelijk was de arres- de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal.
ten te ondertekenen;
Dat hij ondanks aanmaningen van
de eerste voorzitter van het Hof van
Beroep te Y. zijn weigering heeft gehandhaafd voor twee arresten op ho- Nr. 658
ger beroep tegen vonnissen van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Z.;
1e KAMER- 3 december 1999
Overwegende dat de rechter onder
geen enkel voorwendsel mag weigeren recht te spreken; dat die plicht een 1° PAULIAANSE REeHTSVORDERING
van de belangrijkste plichten is die op
- VERDELING- NALATENSCHAP- SCiillLDde rechter weegt; dat de wetgever voor
EISERS VAN DE MEDEGERECHTIGDE- PAULIde miskenning van die plicht strafAANSE VORDERING- VOORWAARDEN.
rechtelijke en civielrechtelijke saneties heeft opgelegd, hetgeen wijst op 2° VERDELING NALATENSCHAP
het belang van die plicht voor de goede
SCHULDEISERS VAN DE MEDEGERECHTIGDErechtsbedeling;
PAULIAANSE VORDERING- VOORWAARDEN.
Dat de weigering een beslissing te
ondertekenen waarover regelmatig is 1 o en 2° De schuldeisers van een medegerechtigde in een nalatenschap kunberaadslaagd, nadelig is zowel voor de
nen de pauliaanse vordering bepaald in
rechtsonderhorigen die hierdoor worartikel 1167, eerste lid, van het Burgerden getroffen als voor de goede werlijk Wetboek niet uitoefenen tegen een buiking van de rechterlijke organisatie en
ten hen voltrokken verdeling, wanneer zij
voor het vertrouwen in de Rechtervoordien tegen die verdeling geen verzet
hebben gedaan, behalve wanneer de verlijke Macht;
deling fictief blijkt of bedrieglijk werd volDat de redenen die X. aanvoert als
trokken teneinde het in artikel 882 Buruitleg voor zijn houding, van subjecgerlijk Wetboek bepaalde verzet onmogetieve en emotionele aard zijn en geen
lijk te maken (1). (Artt. 882 en 1167 B.W)
objectieve morele rechtvaardiging opleveren;
Overwegende dat de houding van X. (VERBEKE E.A. T. BANK BRUSSEL LAMBERT N.V)
ernstig afbreuk doet aan de plichten
Advocaat-generaal De Riemaecker heeft
van zijn ambt; dat hij niet meer kan
deelnemen aan de uitoefening van de in substantie gezegd :
Rechterlijke Macht;
Onderhavige zaak heeft betrekking op

Om die redenen, rechtdoende op tegenspraak, in openbare terechtzitting; gelet op de artikelen 152, tweede
lid, van de Grondwet, 404, 405, 409,
417 tot 420, 422 tot 424, 426 van het
Gerechtelijk Wetboek, en 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden; ontzet X. uit zijn ambt
van plaatsvervangend raadsheer in het
Hofvan Beroep te Y.; veroordeelt hem
in de kosten die op heden nul frank
belopen.

een vordering ingesteld door een schuldeiser (verweerster) tegen de borgen van een
toegestaan krediet, inzonder heid Jan
easier en zijn moeder eerste eiseres, teneinde voor recht te horen zeggen dat de
akte van 20 mei 1986, waarbij de famillie
easier een einde maakte aan de onverdeeldheid van een onroerend goed uit de
nalatenschap van hun overleden echtgenoot en vader, overeenkomstig artikel 1167
Burgerlijk Wetboek haar niet kan worden tegengeworpen omdat de eiseressen en
(1) Zie aangehaalde rechtspraak en rechtsleer
in de concl. van het O.M.
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de heer Jan easier met hedriegelijke henadeling van haar rechten tot een verdeling wa.ren overgegaan.
In het eerste onderdeel van het enig middel komen de eiseressen op tegen de heslissing van de appelrechter dat artikel 882
Burgerlijk Wethoek niet eraan in de weg
staat dat een pauliaanse vordering, als hepaald hij artikel 1167 van hetzelfde Wethoek, door een schuldeiser wordt ingesteld. Bovendien voeren zij aan dat
hepaalde verweermiddellen niet zijn heantwoord.
In dat onderdeellaten de eiseressen, m.i.
terecht, gelden dat, wat hetreft de verdeling van een onroerend goed uit een nalatenschap, de schuldeiser wanneer hij, niet
conform artikel 822 Burgerlijk Wethoek
v66r de verdeling verzet heeft gedaan of
niet in de verdeling is tussengekomen, of zo
hij dit wel heeft gedaan, wanneer de verdeling niet huiten hem om en met miskenning van een door hem gedaan verzet is geheurd, niet meer kan opkomen tegen de
voltrokken verdeling van dit onroerend
goed, ook niet door middel van de pauliaanse vordering.
Die stelling herust immers op de opeenvolgende lezing van deze hepalingen.
Artikel1167, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek hepaalt dat de schuldeisers
"ook in hun eigen naam kunnen opkomen
tegen handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met herdiegelijke henadeling van
hun rechten".
Het tweede lid van dat artikel hepaalt
dat "niettemin, wat hetreft hun rechten vermeld in de titel Erfenissen en in de titel
Huwelijksvermogensstelsels, zij zich naar
de aldaar voorgeschreven regels gedragen".
Artikel 882 van het Burgerlijk Wethoek
hepaalt dat "de schuldeisers van een deelgenoot, om te heletten dat de verdeling met
hedrieglijke henadeling van hun rechten geschiedt, zich ertegen kunnen verzetten dat
zij huiten hun aanwezigheid gedaan wordt;
zij hehhen het recht op eigen kosten in de
verdeling tussen te komen; tegen een voltrokken verdeling echter kunnen zij niet opkomen hehalve wanneer deze heeft plaatgehad huiten hen om en met miskenning
van een door hen gedaan verzet."
Artikel 882 van het Burgerlijk Wethoek
geeft aan de schuldeisers van de deelgenoten een preventief middel om te voorkomen dat de verdeling met hedrieglijke henadeling van hun rechten zou geschieden
door hun toe te laten op te komen tegen of
tussen te komen hij de verdeling; tegen eer1

Nr. 658

voltrokken verdeling kunnen zij evenwel
niet opkomen, tenzij deze plaatsgehad heeft
huiten hen om en met miskenning van het
door hen gedaan verzet.
Uit de combinatie van artikel 1167,
tweede lid, en artikel 882 in fine, heeft de
meerderheid van rechtspraak en rechtsleer
afgeleid dat de schuldeisers van een medegerechtigde in een nalatenschap over geen
enkel rechstmiddel meer heschikt om de
voltrokken verdeling aan te vechten, zelfs
niet wegens hedrog (2), precies omdat artikel 882 van het Burgerlijk Wethoek afwijkt van de algemene regeling m.h.t. de
pauliaanse vordering en een hijzondere regeling inhoudt hetreffende de verdeling van
een nalatenschap (3).
Tegen een voltrokken verdeling kunnen de schuldeisers van de deelgenoten hijgevolg ook niet opkomen op grond van de
pauliaanse vordering hepaald in artikel
1167, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, hehalve wanneer de verdeling zelf fictiefhlijkt, hedrieglijk werd voltrokken teneinde het in artikel 882 hepaalde verzet
onmogelijk te maken (4), ofvoltrokken is in
de verdachte periode voorafgaande aan een
faillissement van de schuldenaar (5).
(2) VAN 0MMESLAGHE, P., Reu.prat.not., 1961,
408; PlRSON, R., "Examen de jurisprudence (1960

a 1964)- successions et liberalites", R.C.J.B.,

1966, p.156; PLANroL, M., en RIPERT, G., 11-aite pratique de droit civil frant;;ais, deel VII, "obligations", 1954, p. 280, nr. 951 : 'Tarticle 1167 annonce lui-meme qu'il existe des regles
particulieres pour I'action paulienne dans lamatiere des successions (. .. ). L'exception qui conceme les successions se trouve dans I'article 882.
C'est le procede de !'opposition et de !'intervention;
les creanciers font opposition a ce que le partage
ait lieu hors leur presence. S'ils ont neglige cette
precaution, le partage, une fois consomme, est irrevocable, la fraude serait-elle certaine."
(3) DILLEMANS, R., en VERSTRAETE, J., "Overzicht van rechtspraak- erfenissen (1961-1967),
T.P.R., 1968, p. 389, nr. 28; PUELINCRX-COENE, en
VERSTRAETE, J., "Overzicht van de rechtspraakerfenissen (1978-1987)", T.P.R., 1988, p. 1003, nr.
109; MARTY, G., en RAYNAUD, P., "Droit civil- les
successions et les liberalites", Paris, Sirey, 1983,
p. 600, nr. 800.
(4) MARTY, G., en RAYNAUD, P., op. cit., p. 601;
Cass.fr. (1ste kamer), 5 november 1991, Tijd. v.
not., 1993, p. 132; ScHIKS, A, en VANISTERBEEK, A.,
Traite formulaire de la pratique notariale, deel rv,
droit civil, boek N, Brussel, 1927, p. 248, nr. 683.
(5) BEHARTOUCHAIS, M., "Juris-Classeur civil,
art. 815 a 909- succesions", 1993, nrs. 73 a 95.
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In onderhavige zaak heeft het hofvan beroep niet vastgesteld dat de tussen partijen tot stand gekomen verdeling een geveinsde of fictieve verdeling is, noch dat er
bij deze verdeling bedriegelijke collusie van
alle deelgenoten zou zijn geweest teneinde
het verzet van de schuldeiser van de deelgenoten onmogelijk te maken.
De appelrechter heeft enkel aangenomen dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van de rechten van verweerster
zou zijn geschied hetgeen geen afbreuk doet
aan de principiele onmogelijkheid van de
niet-verzetdoende schuldeiser om devoltrokken verdeling nog aan te vechten op
grond van artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek (6).
Verweerster voert daarentegen aan dat
de pauliaanse vordering tegen een voltrokken verdeling nog mogelijk is in geval van
bedrog.
Zij steunt zich op de rechtsleer van De
Page en Dekkers, die tot dit besluit komen omdat het Hofvan Cassatie in die zin
zou hebben beslist in zijn arrest van 25 mei
1962 (7).
De voorafgaande feiten en procedures
van deze zaak zijn, samengevat, devolgende : de schuldeiser van deelgenoten had
een vordering ingesteld teneinde de verdeling van het onverdeelde onroerend goed
te bekomen. Deze vordering werd niet verder gezet en de zaak werd geschrapt. Ondertussen hebben de deelgenoten het goed
aan een derde verkocht die te goeden trouw
handelde aangezien hij niet op de hoogte
was van het verzet. 'Then de schuldeiser zijn
oorspronkelijke vordering opnieuw instelde, heeft hij moeten vaststellen dat het
goed verkocht was. Daarop stelde hij een
vordering in om de nietigheid te doen uitspreken van de verkoopsovereenkomst en
voor recht te doen zeggen dat het onroerend goed aan het onverdeelde patrimonium toebehoort. De schuldeiser steunde
zich op het onbeschikbaar karakter van de
goederen voortvloeiend uit artikel882 van
het Burgerlijk Wetboek, zijn verzet diende,
overeenkomstig deze wetsbepaling, dezelfde gevolgen hebben als die van een beslag.
(6) PLANIOL, M., en RIPERT, G., op.cit., nr. 951.
(7) Cass., 25 mei 1962 (Bull. en Pas., 1962, I,
1089); DE PAGE, H., en DEKKERS, R., "Traite e!ementaire de droit civil beige", IX, Brussel,
Bruylant, 1974 (2de uitg.), p. 791, nr. 1124.A; DEKKERS, R., Handboek burgerlijk recht Bruylantstandaard, III, 1979, nr. 676.
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Bij arrest van 25 mei 1962, heeft immers uw Hof de rechstleer betreffende de
onbeschikbaarheid van goederen verworpen, door te stellen dat de gevolgen van het
verzet bepaald in artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek niet die zijn van een beslag (8), en bijgevolg heeft het beslist dat
artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek
geen toepassing vindt op een verkoop aan
een derde om uit de onverdeelheid te treden.
Uit dat arrest kan niet afgeleid worden
over welke rechten een niet-verzetdoende
schuldeiser beschikt, aangezien de schuldeiser in deze zaak regelmatig verzet had
aangetekend.
Bovendien stelt verweerster, in haar memarie van antwoord, aan uw Hof een substitutie van motieven voor : het arrest zou
op wettige wijze de toepasselijkheid van artikel 1167 van het Burgerlijk Wetboek hebben aangenomen, aangezien uit de feitelijke gegevens vervat in het arrest zou
blijken dat de onverdeelheid van het kwestieuze onroerend goed haar oorsprong vindt
in een nalatenschap, waaruit echter niet
kan worden besloten dat de verdeling van
dat goed voor een verdeling van nalatenschap, zoals bedoeld in artikel 882 van het
Burgerlijk Wetboek kan aanzien worden;
Verweerster gaat ervan uit dat de uitonverdeelheidtreding m.b.t. een goed in medeeigendom van alle erfgerechtigden, op vraag
van een der erfgenamen, een overeenkomst
is die losgekoppeld is van de nalatenschap.
Dit standpunt kan niet bijgetreden worden daar artikel 882 van het Burgerlijk
Wetboek toepasselijk is inzake verdeling
van nalatenschappen als universaliteiten of
gedeelten ervan en het kwestieus onroerend goed tot op de dag van de verdeling
noch steeds tot de nalatenschap behoort.
De rechstleer waarop verweerster zich
steunt heeft betrekking op het geval van
een vraag tot uitonverdeelheidtreding van
gewezen mede-erfgenamen die naar aanleiding van een verdeling van de nalatenschap mede-eigenaars van het onroerend
goed zijn geworden (9). In dat geval gaat
het over een nieuwe verdeling van het onroerend goed zonder enige band met de verdeling van de nalatenschap.
(8) Voor een uiteenzetting van de rechtsleer
m.b.t. de onbeschikbaarheid zie: VAN 0MMESLAGHE, P., op.cit., p. 413.
(9) R.PD.B.,

V
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successions, p. 309, nr. 1595.
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Het onderdeellijkt mij derhalve inzoverre gegrond.
Conclusie : cassatie.
ARREST

(A.R. e.96.0121.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1995 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 882, 1167, inzonderheid het tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 149 van de op 17 februari
1994 gecoordineerde bepalingen van de
Grondwet, voor zoveel als nodig 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek en van de algemene rechtsbeginselen inzake de autonomie van de partijen in het burgerlijk geding, beschikkingsbeginsel genoemd, en
inzake het recht van verdediging,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing het door verweerster ingestelde hoger beroep gegrond verklaart en
dienvolgens voor recht zegt dat de rechtshandeling dd. 20 mei 1986 waarbij eerste
eiseres en J. easier hun onverdeeld aandeel in het onroerend goed te Roeselare,
Kerelstraat 2, overdragen aan tweede eiseres, niet tegenwerpelijk is aan verweerster en dat verweerster kan handelen alsof deze rechtshandeling niet is
geschied, op grond van de volgende overwegingen:
"(. .. ) (verweerster) preciseert in haar akte
van hoger beroep dat haar verhaal gericht
is tegen (de heer Jan easier en eiseressen) en dus aileen betrekking heeft op de
rechtshandelingen waarbij (de heer Jan
easier en eerste eiseres) afstand deden van
hun onverdeelde gerechtigheden in het
woonhuis te Roeselare, Kerelstraat 2, in het
voordeel van (tweede eiseres), rechtshandelingen die volgens (verweerster) haar niet
tegenstelbaar zijn zodat zij verder kan handelen alsof zij niet waren gesteld",
En voorts:
"Het (. .. ) onroerend goed was medeeigendom van (eerste eiseres) J. easier,
(tweede eiseres) en K. easier (geen partij). Omtrent dit goed gebeurde een uit onverdeeldheidtreding" (eerste alinea in fine
van het derde blad van het aangevochten
arrest),
En voorts:
"De borgen J. easier en (eerste eiseres)
hebben op 20 mei 1986 hun aandeel in een
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woonhuis te Roeselare, Kerelstraat 2 overgedragen aan (tweede eiseres). (Verweerster) komt daartegen op op grond van
artikell167 B.W. Volgens haar hebben de
schuldenaars bedrieglijk gehandeld en wisten zij dat zij, gelet op hun toestand en deze
van de Pvba J. easier, aan (verweerster)
nadeel berokkenden. (Tweede eiseres) acht
zij medeplichtig aan deze handelingen,
welke aileen beoogden een toestand van onvermogen te scheppen",
En voorts:
De afstand-verdeling van 20 mei 1986
vermeldt aileen dat de afstanddoeners
(waaronder de borgen) verklaren volledig
vereffend te zijn voor wat hun aandeel betreft. De betaling aan en de aanwending
van het aandeel toekomend aan J. easier
en (eerste eiseres) blijken niet, terwijl
(tweede eiseres) voorhield dat haar moeder, (eerste eiseres), jaar en dag op haar
kosten leefde en regelmatig gelden ontving bij wijze van lening of ter bede ... ",
En voorts:
"De pauliaanse vordering vereist dat de
schuldvordering voorafgaat aan de gewraakte handeling. Opeisbaarheid is niet
vereist voorafgaand aan de gewraakte handeling. Opeisbaarheid is wel vereist op het
ogenblik van het instellen van de pauliaanse vorderingen. Een uitvoerbare titel is
niet vereist. Hier dagtekent de borgstelling van 14juni 1984. (Tweede eiseres) betwist dit niet. De schuldvordering werd opeisbaar vanaf 18 november 1986.
(Verweerster) voldeed bijgevolg aan de voorwaarden om de pauliaanse vordering in te
stellen.
Artikel 882 B.W. staat het stellen van een
pauliaanse vordering door een schuldeiser niet in de weg.
(De heer Jan easier en eiseressen) betwisten de gegrondheid van de vordering.
De eerste rechter wees de vordering af omdat (verweerster) niet bewijst dat de betwiste rechtshandeling haar schuldenaars
verarmde en omdat de bedrieglijke benadeling van haar rechten niet bewezen werd.
(. .. )

Wat de verarming van de schuldenaars
(borgen) aangaat is bewezen dat zij in
plaats van een aandeel in een onroerend
goed een som geld zouden hebben ontvangen. Volgens (verweerster) wordt dit geld
buiten bereik gehouden van de schuldeisers.
J. easier betwist dit. Hij houdt voor dat
(tweede eiseres), benevens compensatie van
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een deel van de door haar te betalen opleg, zelfs schijven van 100.000 frank zou betaald hebben aan de gefailleerde vennootschap, zodat hij persoonlijk niets in handen
kreeg. Dit zou moeten blijken uit het strafrechtelijk onderzoek. Kopie van het strafdossier legt hij niet over. Welke schulden de
vennootschap zou hebben betaald geeft hij
niet op. (Tweede eiseres) beweert eveneens dat door de verdeling geen verarming ontstond in hoofde van haar moeder (eerste eiseres) en da t integendeel
daardoor schulden konden betaald worden. Deze vage bewering preciseert zij niet.
Zij beweert onwetend te zijn geweest omtrent de schuldenlast van J. easier. Zij concludeert dat zij zowel ten tijde van de verdeling als ervoor en erna gehospitaliseerd
was in psychiatrische instellingen en
weken- en maandenlang niet thuis was (... ).
Alles wijst erop dat de verdeling van 20
mei 1986 geen normale operatie was. Dit
blijkt uit de akte zelf en uit de omstandigheden waarin ze plaats vindt. Het relaas
van (tweede eiseres) bewijst dat zij daartoe geen initiatief nam. Zij laat uitschijnen
dat zij daartoe geestelijk onbekwaam was.
Er wordt weliswaar een waarde van
2.250.000 frank opgegeven, maar niet het
aandeel van iedere betrokkene. Vermits
(eerste eiseres) eigenares was voor de helft
diende zij alleszins 1.125.000 frank te ontvangen en iedere andere mede-eigenaar
theoretisch 375.000 frank. (Eerste eiseres) had bovendien vruchtgebruik op de
helft van de kinderen. Er diende een omzetting te gebeuren in kapitaal. Zo'n een berekening ligt niet voor en gebeurde allicht niet. Elkeen werd voorafbetaald, maar
elk betalingsbewijs ontbreekt. Er is sprake
van leningen toegestaan aan (eerste eiseres), welke werden gecompenseerd. Wederom wordt niets gepreciseerd. J. easier
beweert dan op zijn beurt dat ook wat hem
betreft leningsschulden aan (tweede eiseres) werden gecompenseerd. Zij heeft dit
niet beweerd.
(Jan easier en eiseressen) zouden moeten aantonen dat effectief schuldeisers betaald werden en dat het normale betalingen betreft. Zij bewijzen niets.
De vader-echtgenoot is overleden in 1979.
In 1983 komt een verdeling tussen van het
onroerend goed in de Kerelstraat 4. Logisch ware alsdan geweest om een volledige verdeling te doen van de nalatenschap en van de huwelijksgemeenschap. Dit
gebeurt niet. Voor de verdeling van het
tweede onroerend goed aan de Kerelstraat
2 wordt geen specifieke reden ofnoodzaak
opgegeven. Het betrof de gezinswoning.
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(Tweede eiseres), ongehuwd, woonde daar
eveneens. Zij wonen daar nog steeds. (Eerste eiseres) blijkt zulke verdeling niet gevraagd te hebben, evenmin als K. easier.
(Tweede eiseres) wekte de indruk dat zij
geestesziek is, zodat het verzoek bezwaarlijk van haar uitgaat. Alles wijst er op dat
het idee voor de verdeling uitgaat van J.
easier, die elk middel zou hebben aangegrepen om het hoofd hoven water te houden en in chronische geldnood verkeerde,
maar terzelfder tijd bekommerd was omtrent het lot van zijn familieleden.
Deze verdeling is dubieus. Elke afstanddoende is reeds vergoed v66r de akte. Geen
enkel bedrag van betalingen wordt opgegeven, geen enkel bewijs van betaling wordt
overgelegd. Er is sprake van leningen, van
geld ten bede, van onderhoud op kosten van
(tweede eiseres). (Eerste eiseres) is nochtans weduwe. Dat zij geen inkomsten heeft
wordt niet beweerd. In 1983 had zij haar
aandeel in het onroerend goed in de Kerelstraat 4 overgedragen. J. easier zou daar
dan 500.000 frank hebben uitgekeerd ...
Het bestanddeel verarming is genoegzaam bewezen, al ware het slechts vermits de betaling van opeisbare normale
schulden niet bewezen wordt, in het bijzonder wat de zobeweerde leningen betreft. Overigens wordt de betaling al ware
het slechts van een enkele schuld niet aangetoond. Bewezen is aileen dat het aandeel van de borgen in het onroerend goed
verdwenen is, dat een corresponderend bedrag in de plaats kwam niet.
J. easier kan bezwaarlijk voorhouden dat
hij zijn persoonlijke vermogenstoestand niet
kende. Hij kan evenmin overtuigen dat hij
handelde in het belang van zijn schuldeisers, integendeel.
(Eiseressen) kunnen ook niet zonder
meer voorhouden van niets af te weten.
(Eerste eiseres) was vennote. Het bedrijf
was in het naastliggend pand gevestigd.
Het betreft hier blijkbaar een gewilde onwetendheid. Dit verhindert niet dat zij bewust hun medewerking hebben verleend
aan de betwiste verdeling, waarvan zij wisten, minstens dienden te weten dat deze geschiedde in abnormale omstandigheden.
Opmerkelijk is dat zij niet mededelen van
wie het initiatief daartoe uitging en alleszins niet voorhouden dat zij tussenkwam op
hun verzoek. Alles duidt integendeel op collusie tussen alle betrokkenen. Een ernstige en nauwkeurige afrekening ontbreekt.
(Eerste) noch (tweede eiseres) werken mede
aan de bewijsvoering en beperken zich tot
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vage oncontroleerbare beweringen. Bedrieglijke benadeling en medeplichtigheid is als bestanddeel eveneens bewezen in hunne hoofde.
De vordering van (verweerster) is gegrond",
terwijl, eerste onderdeel, eiseressen in hun
in eerste aanleg ingediende besluiten het
volgende aanvoerden :
"(Verweerster) kan als schuldeiseres van
(eerste eiseres) niet meer opkomen tegen de
verdeling die destijds plaats greep tussen
de verschillende deelgerechtigden.
(Verweerster) was destijds en tijdig op de
hoogte van deze verdeling tussen de erfgerechtigden en heeft hiertegen nooit geen
verzet willen aantekenen.
(Verweerster) kan nu onmogelijk no(g)
gaan opkomen tegen deze verdeling, dit zou
trouwens ook in strijd zijn met de bepalingen van art. 882 in fine van het Burgerlijk Wetboek. De uit onverdeeldheidtreding geschiedde bij notarii:He akte de dato
20 mei 1986 en dit tussen alle
deelgerechtigden'' (derde blad van de in eerste aanleg namens eiseressen ingediende
besluiten dd. 10 april1989, onder de hoofding "primo : art. 882 Burgerlijk Wetboek");
Eiseressen deze besluiten in hoger beroep uitdrukkelijk hernamen, nu ze dienaangaande opmerken :
"Herneming van vorige besluiten : (Eiseressen) hernemen uitdrukkelijk de argumentatie vervat in hun besluiten genamen in eerste aanleg.
Dit betreft geen stijlclausule en deze
werkwijze, die wordt aangenomen om nutteloze her haling te vermijden werd aanvaard door het arrest van het Hof van Cassatie van 4 oktober 1985 (R. W. 1986-87,
194)" (bovenaan het zevende blad van de
appelconclusie van eiseressen dd. 10 april
1991);
Eiseressen in hun appelconclusie bovendien het volgende opmerkten:
"met betrekking tot de voorwaarden ten
opzichte van (de) te herroepen rechtshandeling wordt, met betrekking tot de voorwaarde dat de daad van verarming de feitelijke insolvabiliteit van de debiteur
veroorzaakt of verergerd wordt (,) algemeen aanvaard dat de verdeling van de gemeenschap van goederen of van de nalatenschap .niet getroffen kunnen worden
door de pauliaanse vordering" (voorlaatste
alinea van het elfde blad van de appelconclusie van eiseressen dd. 10 april1991);
De appelrechter zich in dit verb and beperkt tot de vaststelling dat "(a)rtikel 882
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B.W (. .. ) het stellen van een pauliaanse vordering door een schuldeiser niet in de weg
(staat)";
De schuldeisers van een deelgenoot, naar
luid van de artikelen 882 en 1167, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek, in beginsel evenwel niet kunnen opkomen tegen
een voltrokken verdeling van een nalatenschap - zelfs niet wanneer deze verdeling met bedrieglijke benadeling van hun
rechten geschiedde - behalve wanneer
deze heeft plaatsgehad buiten hen om en
met miskenning van een door hen gedaan
verzet;
Te dezen noch door partijen (cfr. het
derde blad in fine van verweersters appelconclusie en de derde alinea van het derde
blad van de appelconclusie van eiseressen), noch door de appelrechter werd betwist dat de gewraakte notariele akte dd.
20 mei 1986 de verdeling inhield van een
onroerend goed dat tot de nalatenschap van
wijlen de echtgenoot van eerste eiseres, vader van tweede eiseres en van de heer en
mevrouw Jan en Katrien Casier, behoorde
en dat verweerster geen verzet had geformuleerd tegen deze verdeling;
Het hof van beroep bijgevolg niet wettig kon oordelen dat verweerster d.m.v. een
pauliaanse vordering tegen de akte van verdeling van woning nr. 2 dd. 20 mei 1986
kon opkomen, nu noch door de appelrechter,
noch door verweerster werd gesteld dat zij
tegen deze verdeling verzet zou hebben gedaan en dat de verdeling niettegenstaande
een dergelijk verzet toch plaats zou hebben gegrepen; het hof van beroep zich te dezen beperkt tot de vaststelling dat de verdeling met de bedrieglijke benadeling van
de rechten van verweerster werd doorgevoerd;
De bestreden beslissing bovendien niet
regelmatig met redenen is omkleed, nu de
appelrechter de aangehaalde aanvoeringen van eiseressen niet beantwoordt,
zodat de appelrechter, door te oordelen
dat de akte van verdeling van 20 mei 1986
niet tegenwerpelijk is aan verweerster en
dat verweerster kan handelen alsof deze
rechtshandeling niet is geschied, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 882 en 1167,
inzonderheid het tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek) en- door niet te antwoorden op de conclusies van eiseressen niet regelmatig met redenen omkleedt
(schending van artikel149 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde bepalingen van
de Grondwet);
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikelll67, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de schuldeisers ook in hun
eigen naam kunnen opkomen tegen de
handelingen die hun schuldenaar verricht heeft met bedrieglijke benadeling van hun rechten;
Dat het tweede lid van dit artikel
· bepaalt dat niettemin, wat betreft hun
recht vermeld in de titel"erfenissen"
en "huwelijksvermogensstelsels", zij
zich naar de aldaar voorgeschreven regels moeten gedragen;
Overwegende dat artikel 882 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de
schuldeisers van een deelgenoot, om te
beletten dat de verdeling met bedrieglijke benadeling van hun rechten geschiedt, zich ertegen kunnen verzetten dat zij buiten hun aanwezigheid
gedaan wordt en, dat zij het recht hebben om op eigen kosten in de verdeling tussen te komen; dat dit artikel
echter ook bepaalt dat de schuldeisers
niet kunnen opkomen tegen een voltrokken verdeling, behalve wanneer
deze heeft plaats gehad buiten hen om
en met een miskenning van een door
hen gedaan verzet;
Overwegende dat uit de voorgaande
wetsbepalingen volgt dat de schuldeisers van een medegerechtigde in een
nalatenschap de pauliaanse vordering bepaald in artikel1167, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek niet kunnen uitoefenen tegen een buiten hen
voltrokken verdeling, wanneer zij voordien tegen die verdeling geen verzet
hebben gedaan, behalve wanneer de
verdeling fictief blijkt of bedrieglijk
werd voltrokken teneinde het in artikel 882 B.W. bepaalde verzet onmogelijk te maken;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek het stellen van een pauliaanse vordering door een eiser niet in
de weg staat en de pauliaanse vordering tegen de bedoelde akte van verdeling van het onverdeelde goed te
Roeselare, Kerelstraat 2, toelaat, zonder vast te stellen dat de tussen de
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partijen tot stand gekomen verdeling fictief is of bedrieglijk voltrokken werd teneinde het in artikel 882
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde
verzet onmogelijk te maken;
Dat het aldus de artikelen 882 en
1167 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het onderdeel in zoverre 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; verklaart dit arrest bindend
voor Jan easier; 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.
3 december 1999- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en Simont.
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1e KAMER- 3 december 1999

1o HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR
- ALLERLEI - RECHTSVORDERING - VERHUURDERS- BETALING VAN DE INDEXERINGEN- VERJARING- VERMOEDEN VAN BETALING- WEERSLAG.

2° VERJARING- ALLERLEI- RECHTSVORDERING- VERHUURDERS- BETALING VAN DE
INDEXERINGEN- VERJARING- VERMOEDEN
VAN BETALING- WEERSLAG.
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1 o en 2° De verjaring voorzien bij artikel

2273, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek berust niet, ondanks de plaats waar
het voorkomt in het Burgerlijk Wetboek,
op een vermoeden van betaling (1). (Art.
2273, lid 1, B.W.)
(HOUTZAGERIJ PELEMAN B.V.B.A.
T. PELEMAN-VAN PETEGHEM)

Advocaat-generaal De Riemaecker heeft
in substantie gezegd :
Onderhavige zaak heeft betrekking op
een vordering van een verhuurder tot betaling van het bedrag dat volgt uit de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van
levensonderhoud; m.a.w. de " indexeringen" van de huurprijs, en de daarbij aansluitende korte verjaring van een jaar
krachtens artikel 2273, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek.
In het enig middel, dat mij gegrond lijkt,
verwijt eiseres aan de appelrechters dat zij
de exceptie van verjaring niet hebben aangenomen om reden dat de korte verjaring
bepaald in artikel 2273, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, berust op een vermoeden van betaling en dat het in casu vaststaat dat indexaties niet betaald werden.
Het middel stelt derhalve een zeer interessante vraag, waarover Uw Hof zich vooralsnog niet heeft uitgesproken, te weten of
de verjaring van de vordering van een verhuurder tot betaling van het bedrag dat
volgt uit de aanpassing van de huurprijs
aan de kosten van levensonderhoud, bepaald in het eerste lid van artikel 2273
Burgerlijk Wetboek berust op een "vermoeden van betaling" zoals de andere ''korte
verjaringen" bedoeld in de artikelen 2271
(verjaring van de rechtsvordering van de
onderwijzers, leermeesters en hotelhouders) en 2272 Burgerlijk Wetboek (verjaring van de rechtsvordering van geneesheren, apothekers, gerechtsdeurwaarders
en handelaren voor levering aan niethandelaren)?
Voor die laatste zogenaamde " korte verjaringen" is de wetgever ervan uitgegaan
dat de betaling van dergelijke schulden onmiddellijk of op korte termijn na de totstandkoming van het contract heeft plaatsgehad en dat de partijen geen geschrift
hebben opgesteld, noch nopens het onstaan, noch nopens het tenietgaan van deze
(1) Zie aangehaalde rechtspraak en rechtsleer
in de concl. van het O.M.
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geldschulden. De wetgever veronderstelt
dat de schuldeiser geen titel heeft om het
bestaan van zijn schuldvordering te bewijzen en dat de schuldenaar geen kwijting bezit waarmee hij de betaling van zijn schuld
kan aantonen (2).
De wetgever he eft korte verj aringstermijnen ingevoerd, waaraan hij bovendien
het karakter van een betalingsvermoeden
heeft verleend, vatbaar voor tegenbewijs
binnen de perken bepaald bij artikel2275
Burgerlijk Wetboek, om het eventueel bedrag tegen te gaan dat uit dit gebrek aan
schriftelijk bewijs zou kunnen voortvloeien.
De gewone verjaringstermijnen, alsmede de
vijfjarige verjaring bedoeld in artikel2277
Burgerlijk Wetboek, berusten daarentegen niet op een vermoeden van betaling,
maar zijn ingegeven door de practische bekommernis dat het bewijs na verloop van
tijd moeilijker wordt.
Wat artikel 2273 betreft, is het zo dat de
bepaling waarvan de schending wordt aangevoerd ingevoerd werd door de wet van 29
december 1983. Het oude artikel2273, dat
betrekking had op de verjaring van de
rechstvordering van pleitbezorgers tot betaling van hun kosten en hun loon, behoorde, volgens de unanieme rechtsleer,
eveneens tot die ''korte verjaringen" (3),
De redenering van de rechtbank, zoals eiseres terecht laat opmerken, vindt enkel
steun in de plaats die artikel 2273 inneemt
in het Burgerlijk Wetboek, namelijk onmiddellijk na de andere "korte verjaringen" en voor artikel 2275, waaruit pre-.
cies het vermoeden van betaling voortvloeit.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt
duidelijk dat de minister van Justitie, bij
de redactie van het nieuw artikel2273 Burgerlijk Wetboek en bij het bepalen van de
plaats ervan in het Bugerlijk Wetboek, zich
(2) REGOUT-MASSON, M., "La prescription en
droit civil", C.U.P. Luik, 1998, p. 43. Deze auteur heeft het enkel over de "korte verjaringen" van de rechtsvorderingen van onderwijzers, hotelhouders, geneesheren maar niet
specifiek over de rechtsvordering van de verhuurder tot betaling van de indexeringen.
(3) DE PAGE, H., en DEKKERS, R., "Traite elementaire de droit civil belge", VII, Brussel,
Bruylant, 1957, 1193; WILMS, W., "De ingebrekestelling -De kwijtende ve1jaring", Prolegomena nr. 8, Brussel, Swinnen, 1985, 69; VAN
OEVELEN, A., "Algemeen overzicht van de bevrijdende veljaring en de vervaltermijnen in het Belgisch privaatrecht", T.P.R., 1987, 1755.
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bleem was inzake bewijsvoering (7). De
wetgever had nochtans verondersteld dat
de schuldeiser in het geval van een mondelinge huurovereenkomst geen titel heeft
om het bestaan van zijn schuldvordering te
bewijzen en dat de schuldenaar geen kwijting bezit waarmee hij de betaling van zijn
schuld kan aantonen.
De ontstaansgeschiedenis van het nieuwe
artikel2273 Burgerlijk Wetboek maakt duidelijk dat de wetgever aileen een specifieke verjaring met een zeer korte termijn
heeft willen
invoeren voor
de
indexeringen van de huurprijs en, dat hij
deze heeft ingeschakeld midden de zogenaamde "korte verjaringen" zonder daarbij acht te slaan op de juridische aard van
deze "korte verjaringen".
Er dient te worden opgemerkt dat ook als
de wetgever geen gevolg had gegeven aan
de door de Raad van State voorgestelde nummering, deze bepaling zich toch midden de
zogenaamde "korte verjaringen" zou bevinden, onder het nummer 2272bis, maar
dit zonder enige toelichting of debat omtrent de vraag of deze bepaling al dan niet
gegrond is op een vermoeden van betaling.
Aangezien de wetgever van 1983 dienaangaande geen standpunt heeft ingenomen dient onderzocht te worden of de
nieuwe bepaling overeenstemt met de wil
van de wetgever inzake de zogenaamde
"korte verjaringen".
Met andere woorden, kunnen de rechtsvordering van de verhuurder tot betaling
van het bedrag dat volgt uit de aanpassing van een huurprijs aan de kosten van
levensonderhoud, en de rechtsvordering van
de huurders tot teruggave van het te veel
betaalde ( tweede lid van artikel 2273) gelijkgesteld worden met de rechtsvorderingen bepaald bij de artikelen 2271 en 2272
van het Burgerlijk Wetboek?
De basisgedachte van het stelsel "korte
(4) Ged1: St., Senaat, 1982-83, nr. 556/1- me- verjaringen", lijkt mij in deze gevallen
marie van toelichting, p.10: "ge!nspireerd door
moeilijk terug te vinden, met name de overhet advies van de Raad van State wordt artikel
weging dat deze geldschulden dadelijk of
2273 van het Burgerlijk Wetboek vervangen door
vrijwel onmiddellijk worden vereffend en
een nieuwe bepaling".
dat daarom geen geschrift wordt opgesteld.
(5) Ged1: St., Senaat, 1982-83, nr. 556/1, p. 25.
Bovendien lijkt het principe van vermoe(6) VAN OEVELEN, A., noot onder Vredeg. Sintden van betaling moeilijk verzoenbaar met
Niklaas, 8 januari 1986 : "De verjaring van de
rechtsvordering van de verhuurder tot betaling' de rechtsvordering van de huurders tot tevan achterstallige indexverhogingen (art. 2273,
ruggave van het te veel betaalde.

heeft laten leiden door het advies van de
Raad van State (4).
In dat advies laat de Raad van State opmerken dat waar het ontwerp van wet beoogt in het Burgerlijk Wetboek een artikel 2272bis in te voegen, dient vastgesteld
te worden dat het oude artikel 2273 van
hetzelfde wetboek stilzwijgend is opgeheven bij de wet van 10 oktober 1967, artikel 3-9 (waarbij het ambt van pleitbezorger werd afgeschaft), zodat de Raad van
State voorstelde deze nummering te behouden (5).
De wetgever heeft bijgevolg gebruik gemaakt van een vrijgekomen plaats in het
Burgerlijk Wetboek om de verjaring van
sommige vorderingen van de verhuurders
en van de huurders in te schakkelen midden een aantal bepalingen betreffende verjaringen, die aan een bijzonder statuut zijn
onderworpen, zonder zich uit te spreken
over de vraag of aan de ingevoerde nieuwe
verjaringstermijn het karakter van een
betalingsvermoeden diende te worden verleend of niet (6).
De wetgever had nochtans de kans gehad om desbetreffend stelling te nemen,
daar bij de bespreking van de artikelen
voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de vraag werd gesteld of de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud bepaald bij artikel 1728bis,
§ 1, B.W. en waarbij wordt gesteld dat die
aanpassing slechts kan gebeuren indien
zulks is overeengekomen, alleen mogelijk
is wanneer er een schriftelijke huurovereenkomst is of ook wanneer de overeenkomst mondeling is gesloten.
De minister verklaarde dat de bepaling
van toepassing is op de schriftelijke
huurovereenkomsten alsook op de mondelinge overeenkomsten, maar merkte enkel op dat in dat laaste geval er een pro-

eerste lid, B.W.)", R. W, 1986-1987, 1104; CoECKELBERGHS, P. en MATTHYS, M., "la prescription de
l'article 2273 du Code civil est-elle ou non fondee
sur une presomption de paiement?", T Vred.,
1986, p. 298.

(7) Ged1: St., Kamer, 1983-1984, nr. 807/9, p.
24.
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De verjaring bedoeld in het nieuwe artikel2273, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek is bijgevolg, m.i., niet gegrond op
een vermoeden van betaling, maar beoogt,
evenals artikel2277 van hetzelfde wethoek, te vermijden dat een periodieke verbintenis op korte tijd te snel zou aangroeien
(8). Net zoals Uw Hofin zijn arrest van 23
april1998, betreffende de draagwijdte van
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek,
heeft gesteld beoogt deze verjaring in het
bijzonder de termijnschuldenaar te beschermen en de schuldeiser aan te sporen tot zorgvuldigheid (9).
Ret middel is derhalve gegrond.
In ondergeschikte orde wijst verweerster
erop in haar memorie van antwoord, dat indien cassatie uitgesproken wordt, deze geen
invloed mag hebben op de beslissing waarbij de appelrechters oordelen dat de vordering tot ontbinding van de huurceel gerechtvaardigd is, daar de veroordeling niet
alleen huurindexatie maar ook achterstallige huur en achterstallige terugbetaling
van onroerende voorheffing bevat, en dit
vermengd in een enkel bedrag, dient m.i.,
de veroordeling tot betaling van het geheel bedrag van 1.312.655 frank vernietigd te worden, hetgeen de vernietiging
meebrengt van de beslissing over de huurontbinding, de wederverhuringsvergoeding
en de uitspraak over de kosten.
Conclusie : in zoverre cassatie.
ARREST

(A.R. C.98.0416.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 juni 1998 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Mechelen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 2273, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek, zoals vervangen bij artikel 8 van de
wet van 29 december 1983,
doordat de rechtbank van eerste aanleg eiseres veroordeelt tot betaling van
1.312.565 frank ten titel van o.m. huurachterstallen, de huurceel van 9 maart
1992 ontbonden verklaart lastens eise(8) VAN OEVELEN, A,

op.cit., p.

1106; WILMS,

W.,

op.cit., p. 71.
(9) Cass., 23 april 1998, A.R. C.95.0442.N, nr.
207.
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res, haar veroordeelt tot ontruiming van de
gehuurde panden binnen de maand na de
betekening van het vonnis en bij gebreke
daarvan verweerster machtigt vanafheden om zo nodig over te gaan tot uitdrijving via gerechtsdeurwaarder en eiseres
veroordeelt tot betaling van 53.334 frank
ten titel van wederverhuringsvergoeding,
o.a. op volgende gronden:
"De korte verjaring van een jaar (berust) op een vermoeden van betaling, en in
casu staat vast dat (eiseres) de indexaties niet betaald heeft, doch zich integendeel voor alle niet betaalde bedragen baseert op de compensatie met beweerd
uitgevoerde werken. Er is derhalve geen
sprake van verjaring (Cass. 20 februari
1941, AC 41, 38). Verder staat vast dat (eiseres) tot einde juni 97 slechts 396.000
frank heeft betaald dan wanneer verschuldigd was inachtgenomen hetgeen voorafgaat:
* maart 92 tot december 93 :
14.000 X 22 = 308.000 F
* januari 94 tot januari 97 :
17.778 (17.000 X 116,83/111,72) X 37 =
657.777 F
* februari 97 tot december 97 :
18.579 X 11 = 204.354 F
* Totaal: 1.170.131 Fin hoofdsom.
Derhalve is (eiseres) in totaal nog een
saldo verschuldigd van: 1.170.131 F +
538.434 F- 396.000 F (betaald) = 1.312.565
F in hoofdsom.
Gelet op een dergelijk opgelopen huurachterstal is de vordering tot ontbinding
van de huurceel met de aanveiwante vorderingen conform art. 1184 en 1741 B.W.
gerechtvaardigd",
terwijl de in artikel2273, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek bepaalde verjaring door verloop van een jaar van de
rechtsvordering van de verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van
levensonderhoud geenszins berust op een
'vermoeden van betaling' zoals het geval is
voor de andere korte verjaringen bedoeld in
de artikelen 2271 en 2272 om reden dat
doorgaans noch voor het ontstaan, noch
voor het tenietgaan van deze geldschulden
een schriftelijk bewijs wordt opgesteld,
maar is ingegeven door de bekommernis
van de wetgever te voorkomen dat de schulden van de huurders te hoog zouden oplopen door de nalatigheid van de verhuurders bij het vorderen van de betaling van
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de aanpassingen van de hu urprijzen aan de
kosten van levensonderhoud,
>

zodat de rechtbank niet wettig he.eft
geoordeeld dat er, in verband met de 'gevorderde indexeringen' geen sprake is van
veijaring en, bijgevolg, evenmin wettig, wegens de 'opgelopen huurachterstal', de vordering tot ontbinding en de aanverwante
vorderingen gegrond heeft verklaard, op
grond dat de korte verjaring van Min jaar .:
bepaald bij artikel2273, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek, berust op een 'vermoeden van betaling en in casu vast staat
dat (eiseres) de indexaties niet betaald
heeft, doch zich integendeel voor alle niet
betaalde bedragen baseert op de compensatie met beweerd uitgevoerde werken'
(schending van de in het middel vermelde
wetsbepaling) :

Overwegende dat artikel 2273, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvordering van de
verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit de aanpassing van
de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud, verjaart door verloop van een jaar;
Dat artikel 2273, tweede lid, bepaalt dat de rechtsvordering van de
huurders tot teruggave van het teveel betaalde veijaart door verloop van
een jaar vanaf de verzending van het
verzoek bepaald bij artikel1728quater;
Dat dit artikel ingevoegd werd bij
artikel 8 van de wet van 29 december 1983;
Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis niet blijkt dat de verjaringen van artikel 2273 van het Burgerlijk Wetboek op een vermoeden van
betaling berusten;
Dat in het tweede lid van dit artikel uitdrukkelijk wordt uitgegaan van
de situatie dater betaald is en niet
van de situatie dat eventueel niet werd
betaald;
Overwegende dat het bedrag van de
indexatie van de huur gebruikelijk samen wordt betaald met het bedrag van
de huur;
Dat de huurschuld verjaart overeenkomstig artikel 2277 van het Bur-
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gerlijk Wetboek, dat niet berust op een
vermoeden van betaling;
Overwegende dat uit wat voorafgaat volgt dat het voormelde artikel
2273, eerste lid, ondanks de plaats
waar het voorkomt in het Burgerlijk
Wetboek, niet berust op een vermoeden van betaling;
Overwegende dat het bestreden vonnis de door de eiseres aangevoerde exceptie van verjaring van de vordering tot betaling van de bedragen van
de indexatie van de huur verwerpt op
grand dat artikel 2273, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek berust op een
vermoeden van betaling;
Dat het bestreden vonnis dit artikel schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietigipg
van de beslissing over de veijaring van
de vordering tot betaling van achterstallige bedragen van indexatie van de
huurprijs zich uitstrekt tot de overige beslissingen van het bestreden
vonnis met uitzondering van de beslissing over de oorspronkelijke tegeneis van eiseres;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre het
uitspraak doet over de tegeneis van eiseres; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting
houdende in hager beroep.
3 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en Van Heeke.
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Cassatie, in een uitspraak over een geval
betreffende de toepassing van artikel 70, §
2, vijfde lid (oud)- dat dan artikel 76qua3e KAMER - 6 december 1999
ter, § 2, vijfde lid, van de wet van 9 augustus 1963 was geworden - op 8 februari
1990 beslist heeft dat een dading die tusZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER- sen het slachtoffer van een ongeval en de
verzekeraar van de aansprakelijke derde
ZEKERING- ALGEMEEN- PRESTATIES werd aangegaan zonder instemming van de
TOEKENNINGSVOORWAARDEN GEMEEN
verzekeringsinstelling voor ziekte en inRECHT - ANDERE WETGEVING - SCHADEvaliditeit, tegen die instelling niet kan worLOOSSTELLING- RECHTHEBBENDE- RECHT
den aangevoerd, zelfs als degene die scha-GRENZEN.
deloosstelling verschuldigd is, bij het
Indien voor de schade krachtens het ge- aangaan van de dading, niet wist dat de
meen recht of krachtens een andere wet- verzekeringsinstelling had betaald (. .. ); (eigeving werkelijk schadeloosstelling is ver- seres) derhalve had moeten overwegen om
leend, heeft de rechthebbende geen recht bij de verzekeraar van de aansprakelijke
meer op de prestaties van de ziekte- en derde de teruggave te vragen van de door
invaliditeitsverzekering voor zover hem, haar gedane uitgaven, waarvan niet wordt
rekening houdend met hun waarde, scha- betwist dat zij er het gevolg van zijn",
deloosstelling is toegekend (1). (Art.
terwijl, ...
76quater, § 2, Z.I.V.-wet (2).)
tweede onderdeel, krachtens artikel 70,
§ 2, van de wet van 9 augustus 1963, dat
76quater, § 2 is geworden, de bij die wet be(L.C.M. T. DOGOT)
paalde prestaties geweigerd worden indien voor de schade voortvloeiend uit
ARREST (vertaling)
ziekte, letsels, functionele stoornissen of
overlijden, krachtens het gemeen recht wer(A.R. S.98.0027.F)
kelijk schadeloosstelling is verleend; indien de schade al vergoed is door toedoen
HET HOF; - Gelet op het bestre- van de verzekeringsinstelling, de rechtden arrest op 17 november 1997 ge- hebbende geen recht op prestaties meer
wezen door het Arbeidshof te Luik, af- heeft of in elk geval enkel aanspraak kan
maken op het verschil tussen de bedradeling N amen;
gen die krachtens het gemeen recht zijn
Over het middel : schending van de ar- toegekend en de prestaties van de verzetikelen 1165 van het Burgerlijk Wetboek, kering; de prestaties die in weerwil van de
70, § 2, zowel in de versie ervan v66r het cumulatieregel toegekend zijn, vanaf de bekoninklijk besluit van 4 december 1978 als taling ervan onverschuldigd zijn en de
na de wijziging ervan bij dat koninklijk be- verzekeringsinstelling, overeenkomstig arsluit, 76quater, § 2, dat ingevolge de tikel 97 van voornoemde wet, de terugvorprogrammawet van 30 december 1988 in de dering ervan bij de rechthebbende moet inplaats is gekomen van artikel 70, § 2, 97 leiden; de omstandigheid dat de
van de wet van 9 augustus 1963 tot instel- verzekeringsinstelling ook tegen de aanling en organisatie van een regeling voor sprakelijke derde in rechte zou kunnen opverplichte ziekte- en invaliditeits- treden geen weerslag heeft op de onververzekering, 241, § 1, van het koninklijk be- schuldigdheid van de betaling en de
sluit van 4 november 1963 tot uitvoering gevolgen ervan; eiseres, bij wege van haar
van de wet van 9 augustus 1963 en 149 van verzoekschrift, bij de arbeidsgerechten een
de Grondwet,
rechtsvordering aanhangig maakte die gedoordat lhet bestreden arrest afwijzend grond was op een bij artikel 70, § 2, dat
beschikt ofer de rechtsvordering van ei- 76quater, § 2, van de wet van 9 augustus
ser tot terugbetaling van het onverschul- 1963 is geworden, verboden cumulatie; het
digd betaalde, op grand "dat het Hofvan arrest, dat vaststelt dat het ongeval aanleiding heeft gegeven tot de betalingen van
eiseres, aanneemt, of althans niet uitsluit, dat verweerster van de aansprake(1) Cass., 19 dec. 1988, A.R.G. 6350, nr. 233, lijke derde vergoeding had kunnen verkrijmotieven, inz. p. 482; zie Cass., 10 nov. 1981, A.R. ·
gen voor de toekomstige schade die uit dat
6792, A. C., 1981-82, nr. 172.
ongeval voortvloeide, en dat geen vergelij(2) Zie thans art. 136, § 2, Gee. W. 14juli 1994.
king maakt waaruit zou kunnen volgen dat

==========
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de verzekeringsinstelling toch terecht een
vergoeding heeft betaald omdat de schade,
in vergelijking met de prestaties van de
verzekering in gemeen recht, niet voldoende
gedekt zou zijn, maar dat afwijzend beschikt over de vordering van eiseres op
grond van redenen waaruit enkel kan worden afgeleid dat de dading niet tegen haar
zou kunnen worden aangevoerd zodat zij
haar rechten jegens de aansprakelijke
derde zou behouden, bijgevolg de artikelen 70, § 2, dat 76quater, § 2 geworden is,
en 97 van de wet van 9 augustus schendt;
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70, § 2, dat 76quater, § 2 is geworden, van de wet van 9 augustus verboden cumulatie, niet wettig die vordering ongegrond heeft kunnen
verklaren zonder nate gaan ofvoor de
schade die aanleiding had gegeven tot
de vergoeding door eiseres, krachtens het gemeen recht of krachtens
een andere wetgeving niet werkelijk
schadeloosstelling was verleend en of,
bijgevolg, de prestaties van de verzekering niet onverschuldigd waren;
Dat het onderdeel gegrond is;

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat krachtens artikel 70, § 2, dat 76quater, § 2 is geworden, van de wet van 9 augustus tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplich te ziekte- en
invaliditeitsverzekering, indien voor de
schade krachtens het gemeen recht of
krachtens een andere wetgeving werkelijk schadeloosstelling is verleend, de
rechthebbende geen recht meer heeft
op de prestaties van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering voor zover
hem, rekening houdend met hun
waarde, schadeloosstelling is toegekend;
Dat, in een dergelijk geval, de
verzekeringsinstelling die de prestaties betaald heeft, op grond van artikel 97 van de wet, tegen de gerechtigde de rechtsvordering tot terugvordering van het onverschuldigd
betaalde moet instellen;
Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat verweerster, naar
aanleiding van een ongeval van 22 februari 1973, met de aansprakelijke
derde of zijn verzekeraar een dading
heeft aangegaan "blijkbaar ter regeling, zonder enig voorbehoud, van alle,
zowel huidige als toekomstige schadelijke gevolgen van dat ongeval", anderzijds, dat de ziekenhuisopname van
verweerster tussen 9 en 22 november 1989 die aanleiding heeft gegeven tot de kosten die eiseres terugvordert "verband houdt met (dat)
ongeval";
Dat het arbeidshof op een vordering die gegrond is op een bij artikel

Om die redenen, ongeacht de memorie van antwoord die niet door een
advocaat bij het Hof van Cassatie is
ondertekend; 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 eiseres in de kosten; verwijst de zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
6 december 1999 - 1e kamer -'-- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Draps.
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3e KAMER- 6 december 1999

1 o SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNE·
MERS - BIJDRAGEN- HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID HOOFDAANNEMER BOUWPLAATS- TEWERKGESTELDE WERKNEMERS- DAGELIJKSE LIJST- WEGLATINGEN
- RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VERSCHULDIGD BEDRAG- AARD.

2° STRAF- ALLERLEI- SOCIALE

ZEKERHEID- WERKNEMERS- BIJDRAGEN- HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - HOOFDAANNEMER - BOUWPLAATS - TEWERKGESTELDE WERKNEMERS- DAGELIJKSE LIJSTWEGLATINGEN- RIJKSDIENST VOOR MAAT-
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SCHAPPELIJKE ZEKERHEID - VERSCHULDIGD
BEDRAG -AARD.

3o RECHTEN VAN DE MENS

-INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN- STRAF - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - BIJDRAGEN HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - HOOFDAANNEMER - BOUWPLAATS - TEWERKGESTELDE WERKNEMERS- DAGELIJKSE LIJSTWEGLATINGEN- RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKEKHEID - VERSCHULDIGD
BEDRAG -AARD.

4o SOCIALE ZEKERHEID-

WERKNEMERS- BIJDRAGEN- HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - HOOFDAANNEMER BOUWPLAATS- TEWERKGESTELDE WERKNEMERS - DAGELIJKSE LIJST- WIJZE.

5o SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS- BIJDRAGEN- HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - HOOFDAANNEMER BOUWPLAATS- TEWERKGESTELDE WERKNEMERS- DAGELIJKSE LIJST- NALATIGHEIDRIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID- VERSCHULDIGD BEDRAG- VERPLICHTING- DRAAGWIJDTE.

1°, 2° en 3° De hoofdaannemer die niet op
elke bouwplaats een dagelijkse lijst bijhoudt van alle werknemers die er tewerkgesteld zijn, die nalaat een werknemer
daarop te vermelden of die onjuiste vermeldingen aanbrengt, is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het bij de
wet bepaalde bedrag verschuldigd; dat bedrag is geen administratieve sanctie noch
straf maar een forfaitaire herstelvergoeding waarop de regels niet van toepassing zijn volgens welke, enerzijds, geen
misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren ingesteld
voordat het misdrijf werd gepleegd, en,
anderzijds, de minst zware straf wordt
toegepast indien de ten tijde van het vonnis bepaalde strafverschilt van die welke
ten tijde van het misdrijfwas bepaald (1).
(Art. 30ter, § 6, A, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969 (2); art 15 I.V.B.P.R.)
(1) Cass., 3 mei 1999, A.R. 8.98.0015, F, nr.
256, met concl. O.M.
(2) Art. 30ter, § 6, na de wijziging ervan bij art.
24 W. 20 juli 1991. Die bepaling werd naderhand nog gewijzigd. Thans is zij opgeheven : zie
K.B. 26 dec. 1988, artt. 2 en 13, B.S., 31 dec.
1998, twee uitg., p. 42131 e.v.
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4° Iedere hoofdaannemer heeft de verplich-

ting op elke bouwplaats een dagelijkse
lijst bij te houden van alle werknemers
die er tewerkgesteld zijn; die dagelijkse
lijst moet tijdig opgemaakt zijn opdat de
bevoegde ambtenaren op elk ogenblik van
de dag kunnen nagaan of die lijst overeenstemt met de toestand die ze op de
bouwplaats vaststellen; om geldig te zijn
moet ook die lijst alle reglementaire vereisten in acht nemen. (Art. 30ter, § 4,
Sociale-Zekerheidswet Werknemers (3);
art. 1 K.B. 12 maart 1990 (4).)
3° De hoofdaannemer die met name niet op
elke bouwplaats een dagelijkse lijst bijhoudt van alle werknemers die er tewerkgesteld zijn, is aan de Rijksdienst vdor
Sociale Zekerheid het bij de wet bepaalde
bedrag verschuldigd; wanneer een hoofdaannemer nalaat die lijst aan de bevoegde
ambtenaren te bezorgen, kan zulks, als zodanig, niet worden beschouwd als een
niet-inachtneming van de voornoemde
verplichting een dagelijkse lijst bij te houden. (Art. 30 ter, §§ 4 en 6, A, SocialeZekerheidswet Werknemers (5).)
(ETABLISSEMENTS JEAN WUST N.V. T. R.S.Z.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0084.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1997 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het eerste middel : schending van artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
(3) Art. 30ter, § 4, v66r de wijziging ervan bij
W. 6 aug. 1993. Art. 30ter is thans opgeheven : zie
K.B. 26 dec. 1998, artt. 2 en 13, B.S., 31 dec.
1998, tweede uitg., p. 42131 e.v.
(4) K.B. 12 maart 1990 tot uitvoering van art.
30ter, § 4, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Dat K.B. is thans opgeheven : zie K.B. 26
dec. 1998, artt. 36, 3°, en 37, B.S., 31 dec. 1998,
tweede uitg., p. 42131 e.v.)
(5) Art. 30ter, § 4, v66r de wijziging ervan bij
W. 6 aug. 1993, en art. 30ter, § 6, na de wijziging ervan bij art. 24 W. 20 juli 1991. Art. 30ter
is thans opgeheven : zie K.B. 26 dec. 1998, artt.
2 en 13, B.S., 31 dec. 1998, tweede uitg., p. 42131
e.v.
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ondertekend te New York op 19 december
1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981, en van de artikelen 2, tweede lid, van
het Strafwetboek, 30ter, § 4 (v66r de wijziging ervan bij de wet van 6 augustus
1993 en bij het koninklijk besluit van 30
juni 1994) en § 6 (na de wijziging ervan bij
artikel 22 van de wet van 6 juli 1989 en artikel24 van de wet van 20 juli 1991, maar
v66r de wijziging ervan bij de wetten van
6 augustus 1993 en 30 maart 1994), van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, vastgelegd in voornoemd artikel 2, tweede lid, van het
Strafwetboek, volgens hetwelk de minst
strenge strafwet terugwerkende kracht
heeft;

doordat eiseres in conclusie betoogt dat
"de wet van 6 augustus 1993 de verplichting om op elke bouwplaats een dagelijkse
lijst bij te houden van alle er tewerkgestelde werknemers, vervangen heeft door de
verplichting om een dagboek bij te houden, waarin alle voornoemde werknemers
worden vermeld, en aldus de paragrafen 4
en 5 van artikel 30ter van de wet van 27
juni 1969 gewijzigd heeft; dat de wetsbepalingen in werking zouden treden op 1 januari 1994; dat de inwerkingtreding vervolgens tot 1 juli 1994 werd uitgesteld,
maar die bepalingen vervangen werden
door de verplichting, voor alle op de bouwplaats tewerkgestelde werknemers, om in
het bezit te zijn van een geldige sociale
identit.eitskaart of van een aanvraag voor
een sociale identiteitskaart; dat noch het
dagboek, noch het alternatief, d.i. de sociale identiteitskaart, op 1 januari 1994 van
kracht zijn geworden, zodat de diensten
(van verweerder) tot de slotsom komen dat,
vanaf 1 januari 1994, noch de dagelijkse
lijsten noch de dagboeken bijgehouden moeten worden door de betrokken werkgevers; dat er dus, vanuit juridisch oogpunt,
sinds 1 januari 1994 geen enkele verplichting meer bestaat om de dagelijkse lijsten op te maken en bij te houden (H. DE
WITTE, "Construction" van 23 september 1994, blz. 10); dat (verweerder) dus beweert sancties aan (eiseres) op te leggen
wegens gedragingen die door de wet niet
meer worden gestraft; dat, gelet op het feit
dat de geldboeten en de sanctie, wegens
hun aard, vallen onder de algemene beginselen van het strafrecht, artikel 2 van
het Strafwetboek derhalve toepassing moet
vinden; dat het beginsel, vastgelegd in artikel 2, tweede lid, van het StrafWetboek,
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volgens hetwelk de minst strenge strafwet terugwerkende kracht heeft, voor alles geldt wat de situatie van de betrokkenen verbetert, als niet blijkt dat de
bescherming van de maatschappij, ter vrijwaring waarvan bepaalde feiten gedurende een welbepaald tijdvak moesten worden gestraft, nog langer de bestraffing van
soortgelijke feiten vereist wanneer die zich
tijdens het daaropvolgende tijdvak voordoen (Cass., 17 november 1993,A.C., 1993,
blz. 957); dat uit het voorgaande volgt dat
er aan (eiseres) geen enkele strafkan worden opgelegd"; dat het arrest, op die conclusie, beslist dat "(eiseres) de vergoeding ten onrechte omschrijft als een
vervangende strafrechtelijke geldboete of
als een administratieve geldboete; dat de
forfaitaire vergoeding die (verweerder) op
grond van artikel30ter, § 6, van de wet gerechtigd is te eisen, niet in artikel 35 is opgenomen, zodat de strafrechter ze niet kan
opleggen, zelfs als de hoofd- of onderaannemer voor de correctionele rechtbank vervolgd werd wegens niet-inachtneming van
de bepalingen van artikel 30ter, § 4; dat het
dus zeker niet om een strafrechtelijke sanetie gaat; (... ) dat de forfaitaire vergoeding
die (aan verweerder) verschuldigd is door
de hoofdaannemer die het bepaalde in artikel 30ter, § 4, niet heeft nageleefd, geen
straf is, maar een louter burgerrechtelijk
karakter heeft en derhalve niet tot doel
heeft strafbaar gedrag te stra:ffen maar bedrog te voorkomen; dat die vergoeding
daarenboven een forfaitair karakter heeft,
zodat zij niet strekt tot vergoeding van een
precieze schade, aangezien het mogelijk is
dat er geen schade is; dat die vergoeding als
afschrikking bedoeld is, aangezien een opzettelijk hoge vergoeding wordt opgelegd;
(... ) dat de forfaitaire vergoeding geen strafrechtelijk karakter heeft en dus niet kan
worden aangemerkt als een van de in de
wet van 30 juni 1971 bedoelde administratieve boeten; dat men kan volstaan met
vast te stellen dat 'het misdrijf', nl. de nietinachtneming van de bepalingen van artikel 30ter, §§ 4 en 6, uiteraard niet is vermeld in de limitatieve opsomming in de
artikelen 1 en 10bis van de voormelde wet;
dat zij dus niet kan worden beschouwd als
een van de 'vervangende strafrechtelijke
sancties' zoals ze door Fr. Lagasse zijn omschreven (Amendes administratives, droits
de l'homme et Cour d'Arbitrage, J. T T,
1993, 181, nr. 5 en de noot 13); dat, kortom,
de vergoeding dus niet van strafrechtelijke aard is en zelfs geen vervangende
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strafrechtelijke geldboete is, doch een louter burgerrechtelijke vergoeding die ertoe strekt een gedraging te straffen, waarbij het bedrieglijk opzet zelfs geen
noodzakelijk bestanddeel van de onrechtmatige daad hoeft te zijn; dat de bijdrageopslagen en vergoedingen, bedoeld in de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27
juni 1969, immers niet wegens een onrechtmatige daad betaald moeten worden, maar alleen omdat de betrokkene de
opgelegde verplichtingen niet is nagekomen; (... ) dat de vaststelling dat de door
(verweerder) gevorderde vergoedingen niet
wegens schending van enige strafbepaling worden geeist, op bepaalde argumenten van (eiseres) reeds een antwoord kan
bieden; dat het weinig terzake doet dat die
vergoedingen sinds 1 juli 1994 niet meer
verschuldigd zijn, aangezien de terugwerkende kracht van de minst strenge strafwet niet van toepassing is ( ... )",

terwijl (... ) artikel30ter, § 6, van de wet
van 27 juni 1969, zoals het op het ogenblik van de litigieuze feiten van toepassing was, bepaalt dat de hoofdaannemer die
de lijst bedoeld bij § 4 van dat artikel niet
bijhoudt, of die nalaat er een werknemer in
te vermelden of die er onjuiste vermeldingen in aanbrengt, aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid een sam verschuldigd is
gelijk aan het drievoud van de bijdragen
bedoeld bij artikel 38, §§ 2 en 3, van de wet
van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers, berekend op basis van het gemiddeld minimum maandinkomen vastgesteld bij een in de Nationale Arbeidsraad
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst;
die bepaling de bewoordingen overneemt
van artikel 30bis, § 3, derde lid, van voornoemde wet, volgens hetwelk de aannemer die de starting, bedoeld in het eerste
en tweede lid van die bepaling, niet heeft
verricht, "aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid een bijslag verschuldigd is gelijk aan het dubbel van het te betalen bedrag"; de in laatstgenoemde bepaling bedoelde bijslag een administratieve sanctie
is die krachtens de wet rechtstreeks wordt
opgelegd aan degene die de in artikel 30bis,
§ 3, eerste en tweede lid, voorgeschreven
stortingen niet heeft verricht; uit het verband tussen die wetsbepalingen volgt dat
de bijslag, opgelegd bij artikel 30ter, § 6,
van de wet van 27 juni 1969 bedoelde sanetie, in navolging van de in artikel 30bis, §
3, derde lid, van de voormelde wet, eveneens moet worden aangemerkt als een administratieve sanctie; administratieve saneties strafsancties zijn, als ze er niet toe
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strekken schade te vergoeden, maar wel, in
hoofdzaak, een straf op te leggen teneinde
de herhaling van soortgelijke handelingen te voorkomen, en als zij, net als de
straf, preventief en afschrikwekkend bedoeld zijn en een omvangrijk bedrag opleggen; de administratieve sancties die
strafsancties zijn, onderworpen moeten
worden aan de algemene beginselen en de
waarborgen van het strafrecht; hieronder
oak het in artikel 2, tweede lid, van het
Strafwetboek, vastgelegde algemeen rechtsbeginsel ressorteert, volgens hetwelk de
minst strenge strafwet terugwerkende
kracht heeft; het arrest vaststelt dat de in
artikel 30ter, § 6, van de wet van 27 juni
1969 bedoelde sanctie "tot doel heeft bedrag te voorkomen", "niet strekt tot vergoeding van een precieze schade, aangezien het immers mogelijk is dat er geen
schade is", "als afschrikking bedoeld is,
aangezien een opzettelijk hoge vergoeding wordt opgelegd" en "ertoe strekt een
gedraging te straffen", bijgevolg niet zonder de in het middel aangegeven wetsbepalingen te schenden, heeft kunnen beslissen dat de door eiser gevorderde
vergoedingen geen "vervangende strafrechtelijke sanctie" waren maar "een louter
burgerrechtelijk karakter" hadden, en niet
worden geeist wegens schending van enige
strafbepaling, zodat het weinig terzake doet
dat die vergoedingen sinds 1 juli 1994 niet
meer verschuldigd zijn, aangezien het beginsel van de terugwerkende kracht van de
minst strenge strafwet niet van toepassing is [schending van artikel 15 van het in
het middel aangegeven intemationaal Verdrag, alsook van de artikelen 2, tweede lid,
van het Strafwetboek, 30ter, §§ 4 (v66r de
wijziging ervan bij de wet van 6 augustus 1993 en bij het koninklijk besluit van
30 juni 1994) en 6 (na de wijziging ervan bij
de artikelen 22 van de wet van 6 juli 1989
en 24 van de wet van 20 juli 1991, en v66r
de wijziging ervan bij de wetten van 6 augustus 1993 en 30 maart 1994), van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, alsook miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel, vastgelegd in artikel 2, tweede lid, van het
Strafwetboek, volgens hetwelk de minst
strenge strafwet terugwerkende kracht
heeft]:

Overwegende dat artikel 30ter, § 6,
A, eerste lid, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
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de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij de wet van 20
juli 1991, bepaalt dat de hoofdaannemer die de lijst bedoeld bij § 4
niet bijhoudt, of die nalaat er een
werknemer in te vermelden of die er
onjuiste vermeldingen in aanbrengt,
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een sam verschuldigd is gelijk aan het drievoud van de bijdragen bedoeld bij artikel 38, §§ 2 en 3,
van de wet van 29 juni 1981 houdende
de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, berekend op de in de voormelde § 6, A,
eerste lid, bedoelde basis, welk bedrag, in voorkomend geval, vermenigvuldigd wordt op de in die bepaling
voorgeschreven wijze; dat, overeenkomstig artikel 30ter, § 6, A, tweede
lid, hetzelfde bedrag verschuldigd is
door de onderaannemer die nagelaten heeft de bij § 4 voorgeschreven lijst
en inlichtingen aan de hoofdaannemer
mee te delen;
Overwegende dat, volgens artikel
30ter, § 1, van voomoemde wet van 27
juni 1969, de hoofdaannemer een natuurlijke persoon of een rechtspersoon kan zijn; dat § 6, A, tweede lid,
van voomoemd artikel bepaalt dat, indien de door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in hoofde van de hoofdaannemer geeiste sam het gevolg is
van de nalatigheid van de onderaannemer, deze sam verminderd wordt
met die welke voor deze nalatigheid
daadwerkelijk door de onderaannemer werd betaald aan voormelde
Rijksdienst; dat, artikel 35 van de
voormelde wet, in voorkomend geval, bovenop de betaling van dat bedrag strafrechtelijke sancties oplegt;
Overwegende dat zowel uit die overwegingen als uit de wil van de wetgever volgt dat het aldus verschuldigde bedrag geen administratieve of
strafrechtelijke sanctie is, maar een
forfaitaire herstelvergoeding waarop
de artikelen 2, tweede lid, van het
Strafwetboek en 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten niet van toepassing zijn;
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Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel : schending van de
artikelen 30ter, § 4 (v66r de wijziging ervan bij de wet van 6 augustus 1993 en bij
het koninklijk besluit van 30 juni 1994) en
§ 6 (na de wijziging ervan bij de artikelen 22 van de wet van 6 juli 1989 en 24 van
de wet van 20 juli 1991, en v66r de wijziging ervan bij de wetten van 6 augustus
1993 en 30 maart 1994), van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en 1 van het koninklijk besluit van 12
maart 1990 tot uitvoering van voornoemd
artikel 30ter, § 4,
doordat het arrest eiseres veroordeelt om
aan verweerder een vergoeding te betalen van 4 72.164 frank, vermeerderd met de
interest, die wordt gevorderd "wegens het
ontbreken van inlichtingen over zeven personeelsleden" (zeven maal het basisbedrag),
die tewerkgesteld waren op een bouwplaats
te Aarlen, waarvan eiseres de hoofdaannemer was, op grand "dat de voor (eiseres) verantwoordelijke persoon, kart na
de opening van de bouwplaats, in allerijl is
moeten vertrekken zonder, volgens hem, de
dagelijkse lijst nag te kunnen aanvullen;
dat hij een triltoestel is gaan halen om een
defect toestel te vervangen, wat bewijst dat
het personeel bij zijn vertrek reeds aan het
werken was; dat (eiseres) in een brief die
zij, in antwoord op de kennisgeving, (naar
verweerder) heeft gestuurd, vermeld heeft
dat de voorman, bij aankomst van de controleur, aileen de namen van de aanwezige arbeiders opgenomen zou hebben; dat
de lijst dus niet is aangevuld v66r de aanvang van de werkdag; dat de lijst ten tijde
van de controle, om 10.50 uur, geen melding maakte van de geboortedata, nummers van inschrijving in het personeelsregister en datum van validering van de
individuele fiche, hoewel alle overige inlichtingen betreffende de hoofdaannemer en
de werkgever opgenomen waren; dat de lijst
met de namen daarenboven inderhaast
schijnt te zijn ingevuld, aangezien de naam
van dezelfde arbeider er tweemaal in voorkomt en er de naam van een afurezige arbeider in is opgenomen; dat eiseres in haar
middel aanvoerde dat de hoofdaannemer
geenszins verplicht was de lijst v66r het
aanbreken van de werkdag aan te vullen,
wat zij had afgeleid uit de (alleenstaande?)
rechtspraak van de Correctionele Rechtbank te Brussel (6 november 1992, in zake
Arbeidsaud. t/ H., T., SMC n.v. en T.
b.v.b.a.), in een zaak waarbij de beklaagde
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was vrijgesproken, op grond dat de vigerende wet geen tijdstip bepaalt waarop de
dagelijkse lijst ten laatste moet zijn opgemaakt; dat het arbeidshof, overeenkomstig zijn rechtspraak, hieraan tegenwerpt
dat er geen grond bestaat om aan te nemen dat de dagelijkse lijst op elk tijdstip
van de dag kan worden aangevuld, aangezien dit de uitwerking van artikel 30ter
grotendeels teniet zou doen en de ontdekking van het door dat artikel te straffen bedrog onmogelijk zou maken (Arbh. Luik,
5de kamer, 22 oktober 1996, A.R. 23.620);
dat de lijst immers verplicht moet worden opgemaakt vanaf de aal).vang van de
werkzaamheden en zo nodig in de loop van
de dag moet worden aangevuld naar gelang van de aankomst van andere personeelsleden op de bouwplaats ; dat, te dezen, de aangestelde van (eiseres) misschien wegens een zorgwekkende start
van de dag - blijkbaar heeft verzuimd de
dagelijkse lijst op te maken en dat bij de
aankomst van de inspecteurs heeft trachten recht te zetten, hoewel het personeel
toen reeds verscheidene uren aan het werken was; dat hij de voormelde lijst evenwel bij de aankomst van het personeel en
v66r de aanvang van de werkdag had moeten aanvullen; dat hij overigens een paar
minuten van zijn tijd aan die opdracht had
kunnen wijden, zonder daarom de rendabiliteit van de bouwplaats in het gedrang
te brengen; dat de aangestelde van (eiseres) het economisch aspect heeft laten voorgaan op zijn sociale verplichtingen, en zo
het risico heeft gelopen (door verweerder)
gestraft te worden",

terwijl § 4 van artikel 30ter van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, zoals het ten tijde van de litigieuze feiten van toepassing was, bepaalt :
"iedere hoofdaannemer moet op elke werf
een dagelijkse lijst van alle er tewerkgestelde werknemers bijhouden. De Koning
bepaalt op voorstel van de Minister van
Tewerkstelling en Arbeid en de Minister
van Sociale Voorzorg de inlichtingen die op
deze lijst moeten zijn vermeld, evenals de
vorm ervan (. .. ).De lijsten moeten onmiddellijk worden medegedeeld aan iedere door
de Koning aangewezen ambtenaar en beambte die erom verzoekt", en § 6 van voornoemd artikel bepaalt : "de hoofdaannemer
die de lijst bedoeld bij § 4 niet houdt, of die
nalaat er een werknemer in te vermelden
of die er onjuiste vermeldingen in aanbrengt, is aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid een som verschuldigd gelijk aan
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het drievoud van de bijdragen bedoeld bij
artikel38, §§ 2 en 3, van de wet van 29 juni
1981 houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers, berekend op basis van het gemiddeld
minimum-maandinkomen vastgesteld bij
een in de Nationale Arbeidsraad gesloten
collectieve arbeidsovereenkomst. Deze som
wordt vermenigvuldigd met het aantal
werknemers die niet op deze lijst voorkomen of, indien de lijst niet bestaat, met het
aantal dat er had moeten op voorkomen,
evenals met het aantal onjuiste vermeldingen"; uit die bepalingen weliswaar blijkt
dat de hoofdaannemer een dagelijkse lijst
moet opmaken, maar niet dat die lijst moet
worden opgemaakt van bij de aanvang van
de werkzaamheden; het immers noodzakelijk en voldoende is dat die dagelijkse lijst
op het ogenblik van de controle bestaat; de
wetgever de voormelde bepalingen overigens heeft ingevoerd met de bedoeling het
bedrog en de activiteiten van koppelbazen te bestrijden, zodat de hoofdaannemer
overeenkomstig het bepaalde in artikel
30ter, § 4, handelt, als hij aan de in dat artikel bedoelde ambtenaren en beambten
een lijst voorlegt, die alleen de namen vermeldt van de werknemers die op het ogenblik van de controle op de bouwplaats aan
het werken zijn; de wetgever, zoals het arrest overigens beklemtoont, erover wou waken dat de werknemers van elke bouwplaats op de lijst.vermeld werden, om te
voorkomen dat er niet aangegeven personeel tewerkgesteld zou worden; geen enkel bedrog nog te duchten is zodra de aannemer, op het ogenblik van de controle, de
namen van de op de bouwplaats aanwezige werknemers heeft opgenomen zonder de andere, voorgeschreven vermeldingen in te vullen; de naam van de
tewerkgestelde werknemers immers volstaat om te bepalen of er op de bouwplaats
andere dan de op de dagelijkse lijst vermelde personen tewerkgesteld worden; de
andere, bij het koninklijk besluit van 12
maart 1990 tot uitvoering van artikel 30ter,
§ 4, voorgeschreven inlichtingen over de
werknemers, namelijk hun geboortedatum, nummer van inschrijving in het personeelsregister en datum van validering
van de individuele fiche, alleen vermeld
moeten worden om het administratieve
werk van de met de controle belaste beambten te vereenvoudigen; uit de voormelde vaststellingen van het arrest te dezen blijkt dat de voor eiseres verantwoordelijke persoon een lijst met de namen van
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de op de bouwplaats aanwezige werknemers heeft overhandigd aan de inspecteurs die belast waren met de op 27 september 1993 te verrichten controle van de
bouwplaats te Aarlen; het arrest, bijgevolg, niet wettig heeft kunnen beslissen dat
eiseres de vergoeding van 4 72.164 frank
diende te betalen, die verweerder van haar
vorderde wegens het niet-bijhouden van de
dagelijkse lijst (schending van de in het
middel aangegeven paragrafen 4 en 6 van
artikel 30ter van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, alsook van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12
maart 1990 tot uitvoering van voornoemd
artikel 30, § 4) :
Overwegende dat, krachtens artikel 30ter, § 4, eerste lid, van de wet
van 27 juni 1969, iedere hoofdaannemer op elke bouwplaats een dagelijkse lijst moet bijhouden van alle
er tewerkgestelde werknemers;
Dat artikel 30ter, § 4, tweede lid, bepaalt dat de dagelijkse lijst vanaf de
derde dag volgende op de dag waarop
ze slaat gedurende vijf jaar moet worden bewaard op de daarin vermelde
plaats en dat de lijsten onmiddellijk
moeten worden medegedeeld aan iedere door de Koning aangewezen ambtenaar en beambte die erom verzoekt;
Dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 maart 1990, ter uitvoering van artikel 30ter, § 4, eerste lid,
in fine, de vorm van de aanwezigheidslijst bepaalt en de daarin te vermelden inlichtingen opsomt;
Overwegende dat, enerzijds, de efficientie van de aldus voorgeschreven maatregelen en de controle ervan aileen kunnen worden gewaarborgd als de dagelijkse lijst tijdig is
opgemaakt, zodat de bevoegde ambtenaren en beambten op elk ogenblik
van de dag kunnen nagaan of die overeenstemt met de toestand die ze op de
bouwplaats vaststellen;
Dat, anderzijds, de Koning aileen
een overeenkomstig artikel 1 van het
koninklijk besluit van 12 maart 1990
opgemaakte lijst geschikt achtte om de
doelsteilingen van de wetgever in de
strijd tegen de koppelbazen en het
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zwartwerk te verwezenlijken en een
efficiente controle van de daartoe genomen maatregelen te waarborgen;
dat aileen de lijst die volgens de vereisten van artikel1 van het koninklijk besluit is opgemaakt, de in het artikel 30ter, § 4, eerste lid, bedoelde lijst
oplevert;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de lijst, ten tijde van de controle van de bouwplaats te Aarlen om
10.50 uur, "( ... ) geen melding maakte
van de geboortedata, nummers van inschrijving in het personeelsregister en
datum van validering van de individuele fiche ( ... )";
Dat het arbeidshof, nu het de door
verweerder aangevoerde nietnakoming van artikel 30ter, § 4, van
de wet van 27 juni 1969 op die gronden bewezen verklaart, de voormelde
bepaling alsook artikel1 van het koninklijk besluit van 12 maart 1990 correct heeft toegepast, en de beslissing
waarbij het eiseres veroordeelt tot betaling van het in artikel 30ter, § 6, bedoe! de bedrag, naar recht heeft verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 30ter, § 4 (v66r de wijziging ervan bij de wet van 6 augustus 1993 en het
koninklijk besluit van 30 juni 1994) en § 6
(na de wijziging ervan bij de artikelen 22
van de wet van 6 juli 1989 en 24 van de
wet van 20 juli 1991, en v66r de wijziging
ervan bij de wetten van 6 augustus 1993 en
30 maart 1994), van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 149
en 159 van de gecoi:irdineerde Grondwet,
doordat het arrest vermeldt dat tijdens
een controle te Brussel op 1 januari 1993
op een bouwplaats waarvan eiseres hoofdaannemer is, gebleken is dat er drie personeelsleden tewerkgesteld werden, maar
dat de lijst niet kon worden voorgelegd aan
de controleurs, doordat zij zich in de aktetas bevond van de verantwoordelijke, die
een marmeren tablet bij de marmerwerker
was gaan ophalen; dat het arrest de rechtsvordering gegrond verklaart die verweerder had ingesteld met het oog op de betaling van een vergoeding van 202.356 frank,
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vermeerderd met interest, "wegens het ontbreken van inlichtingen betreffende drie
personeelsleden" (drie maal het basisbedrag), op grond dat: "de voor de bouwplaats verantwoordelijke persoon de plaats
heeft moeten verlaten en zijn aktetas heeft
meegenomen waarin zich de dagelijkse lijst
bevond (of bevonden zou hebben) van de
personeelsleden (van eiseres) die op de
bouwplaats werden tewerkgesteld; dat moet
worden opgemerkt dat de lijst van het personeel van de onderaannemers zich daarentegen op de bouwplaats bevond, aangezien zij kon worden voorgelegd door de
arbeider die de inspectiedienst ondervraagd
had; dat de feiten bewezen zijn en dat de
aangestelde van (eiseres) de lijst, net als die
van de onderaannemers, op de bouwplaats
had kunnen achterlaten, teneinde ze, conform de wet, ter beschikking te stellen van
de controlediensten, aan wie de lijst onmiddellijk moet kunnen worden medegedeeld; dat het feit dat het kantoor van de
bouwplaats de vorige dag was weggehaald,
niet wegneemt dat het artikel niet is nageleefd; dat de op te leggen vergoeding verantwoord wordt door het feit dat de lijst
niet ter beschikking is gehouden van de
controlediensten, aangezien het verlaten
van de bouwplaats met de lijst gelijkgesteld moet worden met het niet-bijhouden
van die lijst",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 30ter,
§ 4, van de wet van 27 juni 1969 tot her-

ziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, zoals het van toepassing was ten tijde van de litigieuze feiten, bepaalt : "iedere hoofdaannemer moet
op elke werf een dagelijkse lijst van alle er
tewerkgestelde werknemers bijhouden. De
Koning bepaalt op voorstel van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Minister van Sociale Voorzorg de inlichtingen die op deze lijst moeten zijn vermeld,
evenals de vorm ervan (. .. ). De lijsten moeten onmiddellijk worden medegedeeld aan
iedere door de Koning aangewezen ambtenaar en beambte die erom verzoekt"; § 6
van voornoemd artikel bepaalt: "de hoofdaannemer die de lijst bedoeld bij § 4 niet
houdt, of die nalaat er een werknemer in te
vermelden of die er onjuiste vermeldingen in aanbrengt, is aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid een som verschuldigd gelijk aan het drievoud van de bijdragen bedoeld bij artikel 38, §§ 2 en 3, van de wet
van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers, berekend op basis van het gemiddeld minimum-maandinkomen vastge-
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steld bij een in de N ationale Arbeidsraad
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst.
Deze som wordt vermenigvuldigd met het
aantal werknemers die niet op deze lijst
voorkomen of, indien de lijst niet bestaat,
met het aantal dat er had moeten op voorkomen, evenals met het aantal onjuiste vermeldingen"; de wetgever die bepalingen
heeft uitgevaardigd met de bedoeling de activiteiten van de koppelbazen- inzonderheid in de bouwsector - in te dammen en
te straffen, en aldus het zwartwerk en het
bedrog te bestrijden; de wetgever, te dien
einde, de hoofdaannemer straft die de in
§ 4 bedoelde dagelijkse lijst niet bijhoudt,
die nalaat er een werknemer in te vermelden of die er onjuiste vermeldingen in aanbrengt; de nalatigheid, die erin bestaat de
dagelijkse lij st niet ter beschikking van de
controlediensten te stellen, door de voormelde wetsbepalingen evenwel niet wordt
gestraft met een vergoeding, gelijk aan het
drievoud van de bijdragen, en niet kan worden gelijkgesteld met het niet-bijhouden
van die lijst; het arrest, dat eiseres bijgevolg alleen veroordeelt tot betaling van de
door verweerder gevorderde vergoeding, op
grond dat de dagelijkse lijst niet ter beschikking is gesteld van de controlediensten
en dat het niet ter beschikking houden van
die lijst gelijkgesteld moet worden met het
niet-bijhouden ervan, de (in het middel aangegeven) paragrafen 4 en 6 van artikel
30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders schendt;

tweede onderdeel, eiseres in haar appelconclusie had betoogd dat "artikel30, § 6,
C, van de wet van 27 juni 1969 bepaalt dat
de beambten, die belast zijn met het toezicht op de bij de wet opgelegde verplichtingen, het recht hebben om waarschuwingen te geven zoals bepaald in artikel 9,
eerste lid, van de wet van 16 november
1972 betreffende de arbeidsinspectie; dat de
administratieve overheid een discretionaire bevoegdheid uitoefent, wanneer zij,
gelet op de gegeven feitelijke omstandigheden, een vrije keuze maakt tussen verschillende betekenissen die, vanuit een juridisch standpunt, alle toelaatbaar zijn,
m.a.w. wanneer zij aileen bevoegd is om te
oordelen of het openbaar belang moet worden beschermd; (. .. ) dat die regel bijgevolg vereist dat die maatregel aangepast
moet zijn; dat de rechter bijgevolg de sanetie teniet kan doen, als deze in een kennelijke wanverhouding staat tot de zwaarwichtigheid van de fout die zij moet straffen" en dat "de boetes die verweerder)
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aan (eiseres) wil opleggen, in het onmogelijke geval dat het (arbeids)hof de haar verweten teiastieggingen bewezen zou verklaren, inzonderheid wegens het hierboven
omschreven beginsei van de evenredigheid, vooraisnog moeten worden vervangen door een gewone waarschuwing; die oplossing overigens in de meeste gevallen door
de diensten (van verweerder) zeif werd
voorgesteid"; het arrest, gelet op die conclusie, besiist dat "het bestuur in de regei over de bevoegdheid beschikt om een
waarschuwing te geven dan wei om een
sanctie onder de vorm van een vergoeding op te Ieggen (. .. ); dat (de) administratieve handeiing, die erin bestaat een sanetie op te Ieggen en die dus (. .. ) onder de
discretionaire bevoegdheid van het bestuur vait, niet aan aile controie ontsnapt.
De rechter beschikt, wat dat betreft, over
een marginaal controierecht (. .. ). Op grond
van die marginaie controle, 'een vorm van
beperkte rechterlijke controie, straft de
rechter het onredelijke of onbillijke gedrag van het betrokken bestuurlijk orgaan, wanneer de onredelijkheid of onbiiIijkheid zo duidelijk is dat de rechteriijke
besiissing overeenstemt met een aigemene
opvatting van het recht' (. .. ); dat de rechter aileen door middei van die marginaie
controie - en binnen de grenzen ervan zich de bevoegdheid van het bestuur kan
toeeigenen om een vergoeding op te Ieggen dan wei om een gewone waarschuwing te geven"; uit geen enkeie vaststeiIing van het arrest evenwei voigt dat het
(arbeids)hof die marginaie controie heeft
verricht met betrekking tot de vergoeding van 202.356 frank, die verweerder vordert ten gevolge van de controie van de
Brusselse bouwplaats, en nagegaan heeft
of de vordering van verweerder, geiet op de
feiteiijke omstandigheden, niet onredeIijk of onbillijk was; het arrest, aidus, noch
naar recht is verantwoord (schending van
artikel 159 van de gecoordineerde Grondwet en van de in het middei aangegeven
paragrafen 4 en 6 van artikei 30ter van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besiuitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders), noch regeimatig met redenen is
omkieed, geiet op de conclusie waarin het
(arbeids)hof verzocht werd om die controle voor elk misdrijfte verrichten (schending van artikei 149 van de gecoerdineerde
Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het eerste middel blijkt, de
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hoofdaannemer het in artikel 30ter,
§ 6, A, eerste lid, bedoelde bedrag aan
verweerder aileen is verschuldigd, als
hij de in § 4 bedoelde lijst niet heeft
bijgehouden, nagelaten heeft er een
werknemer in te vermelden of er onjuiste vermeldingen in heeft aangebracht;
Overwegende dat het arrest, met betrekking tot de controle die op 1 juli
1993 is verricht op een Brusselse
bouwplaats, erop wijst dat "de voor de
bouwplaats verantwoordelijke persoon de plaats heeft moeten verlaten
en zijn aktetas heeft meegenomen
waarin zich de dagelijkse lijst bevond
(ofbevonden zou hebben) van de personeelsleden (van eiseres) die op de
bouwplaats werden tewerkgesteld; (. .. );
dat de feiten bewezen zijn en dat de
aangestelde van (eiseres) de lijst (... ) op
de bouwplaats had kunnen achterlaten, teneinde ze (. .. ) ter beschikking te
stellen van de controlediensten (. .. ); dat
de op te leggen vergoeding verantwoord wordt door het feit dat de
lijst niet ter beschikking is gehouden van de controlediensten, aangezien het verlaten van de bouwplaats
met de lijst gelijkgesteld moet worden met het niet-bijhouden van die
lijst";
Dat het arrest, door die gronden,
niet vaststelt dat eiseres de dagelijkse
lijst niet heeft bijgehouden, noch dat
zij nagelaten heeft er een werknemer in te vermelden, noch dat zij er
onjuiste vermeldingen in heeft aangebracht; dat het arrest, bijgevolg, niet
naar recht beslist dat de nietinachtneming van artikel 30ter, § 4,
eerste lid, bewezen is, en eiseres het in
artikel 30ter, § 6, A, eerste lid, bedoelde bedrag derhalve aan verweerder verschuldigd is;
Dat het onderdeel gegrond is
Om die redenen,zonder dat er grond
bestaat tot onderzoek van het tweede
onderdeel van het tweede middel, dat
niet kan leiden tot ruimere cassatie,
vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres, met bevestiging van
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het beroepen vonnis, veroordeelt om
aan verweerder een bedrag te betalen van tweehonderdentweeduizend
driehonderdzesenvijftig frank, vermeerderd met de interest; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in de helft van de kosten;
houdt de andere helft van de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent
aan de bodemrechter over; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
8
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openbare orde (1). (Artt. 1 en 1bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)

3° De berusting in een beslissing die gegrond is op een wetsbepaling die de openbare orde raakt, is nietig (2). (Artt. 1044
en 1045 Ger.W.)
4 o De verplichting vonnissen en arresten
met redenen te omkleden is een vormvereiste (3). (Artt. 148 Gee. Gw. [1994].)
(SOCIETE COOPERATIVE DES HABITATIONS
SOCIALES "LE FOYER REGIONAL" T. BALSAUX
T.O.V. O.M.O.B.)

(A.R. S.98.015l.F)

6 december 1999 - 3 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van · de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.

6 december 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs.
Houtekier en Gerard.

Nr. 662
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3e KAMER - 6 december 1999

3e KAMER - 6 december 1999
1° ARBEIDSONGEVAL -

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS TOEPASSINGSGEBIED- AARD VAN DE WETOPENBARE ORDE.

2° OPENBARE ORDE- ARBEIDSONGEv AL - OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE
REGELS- 'IOEPASSINGSGEBIED- AARD VAN
DE WET.

3° BERUSTING- BURGERLIJKE ZAKENBESLISSING- GRONDSLAG- WET - OPENBARE ORDE - GEVOLG.

RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKENALGEMEEN - INTEREST - VORDERING GEEN UITSPRAAK- ONWETTIGHEID.

De rechter die nalaat uitspraak te doen over
een uordering tot interest schendt art.
1138, 3°, Ger. W. (1). (Artt. 1138, 3°,
Ger.W.)
Noten arrest nr. 662:
(1) Cass., 15 maart 1982,A.R. 6417 (A.C., 19811982, nr. 412); zie Cass., 26 feb. 1975 (A C., 1975,
p. 729) met concl. H. Lenaerts, toen adv.-gen.; 24
april 1989, A.R. 8531, nr. 480
(2) Cass., 17 okt. 1988, A.R. 8311, nr. 91.

4 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- ALGEMEEN- BURGERLIJKE
ZAKEN - MOTIVERINGSPLICHT VEREISTE.

VORM-

1o en 2° De bepalingen die het toepassings-

gebied van de Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel vaststellen, raken de

(3) Cass., 29 juni 1978 (A. C., 1978, p. 1272); zie
"De motivering van de vonnissen en arresten en
de bewijskracht van de akten", plechtige openingsrede van F. Dumon, toen eerste adv.-gen., 1
sept. 1978,A.C., 1978, nr. 6, inz. p. 14 en 15.
Noot arrest nr. 663:
(1) Zie Cass., 12 sept. 1985, A.R. 7309, nr. 21;
8 juni 1989, A.R. 8347 en 8414, nr. 581.
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(CAPRANO T. FONDS VOOR BEROEPSZIEKTENJ

ARREST

(vertaling)
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Dat de rechter, aangezien hij nalaat uitspraak te doen over dat punt
van de vordering, artikel 1138, 3o van
het Gerechtelijk Wetboek schendt;

(A.R. S.99.0077.F)

Dat het middel gegrond is
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest op 27 januari 1999 gewezen door het Arbeidshof te Luik (2);
Over het middel : schending van artikel11S8, so, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest alle overige, meer uitgebreide of andersluidende conclusies afwijst, het beroepen vonnis wijzigt en daarbij zich ertoe beperkt de graad van
blijvende arbeidsongeschiktheid op 60 pet.
vast te stellen en voorts het beroepen vonnis te bevestigen dat verweerder veroordeelt om eiser te vergoeden vanaf 24 juli
1988 op basis van een salaris van 1.107.75S
frank, begrensd tot 776.1SO frank voor het
jaar 1988, tot 791.640 frank voor het jaar
1989, tot 807.480 frank voor hetjaar 1990,
tot 840.090 frank voor het jaar 1991 en tot
891.510 frank vanaf 1 januari 199S,
terwijl eiser in zijn dagvaarding van 22
september 1992 gevorderd had dat verweerder zou worden veroordeeld om de interest op de verschuldigde bedragen te betalen, berekend tegen de wettelijke
rentevoet vanaf de datum dat de bedragen verschuldigd waren, en dat eiser ook in
het dictum van zijn appelconclusie vroeg
dat verweerder tot betaling van de interest zou worden veroordeeld; het arrest,
aangezien het nalaat uitspraak te doen over
de voornoemde vordering strekkende tot betaling van interest op de verschuldigde bedragen, artikel 11S8, so van het Gerechtelijk Wetboek schendt :

Overwegende dat de rechter, krachtens artikell138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, uitspraak dient te doen
over alle punten van de vordering
waarvan hij heeft kennisgenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het nalaat
uitspraak te doen over de interest; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op
artikel 53, 2°, van de op 3 juni 1970
gecot:irdineerde wetten betreffende de
schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
6 december 1999 - se kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Biitzler.
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VERWIJZING NA CASSATIE -

STRAFZAKEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING RECHTER OP VERWIJZING- RECHTSMACHT.

Overwegende dat eiser in zijn appelconclusie vroeg dat verweerder tot betaling van de interest zou worden veroordeeld;

De rechter op verwijzing na cassatie heeft
slechts rechtsmacht binnen de grenzen
van de verwijzing en het komt hem toe
zelf te bepalen, onder eventuele controle
van het Hof, in hoeverre hi} van de zaak
kennis moet nemen (1). (Art. 427 Sv.)

(2) De voorziening werd ingediend op 25 maart
1999.

(1) Zie Cass., 21 sept. 1992, A.R. 7704, nr. 624,
en 14 feb. 1991, A.R. 9109, nr. 320.
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(THOEYE T. LOURENS E.A.)
ARREST

(A.R. P.97.0608.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 maart 1997 in hager beroep op verwijzing gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde;
Gelet op het arrest van het Hof van
5 december 1995;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 412, 426, 429,
434, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, 2, 23, 24, 25, 26, 27, van het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen
rechtsbeginsel van het gezag van rechterlijk gewijsde in strafzaken,
doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke hervorming, statuerend op burgerlijk gebied, eiseres veroordeelt om aan
Laurens Sebastianus de som te betalen van
3.600 frank en aan NV Centraal Beheer
Schadeverzekering de tegenwaarde in Belgische frank van 7.141,33 Nederlandse gulden op volgende gronden : Volgens verweerders worden de partijen ingevolge het
cassatiearrest teruggeplaatst in de situatie waarin zij zich bevonden voor de appelrechter. Er kan door hen incidenteel hager beroep ingesteld worden tegen alle
beschikkingen van het bestreden vonnis,
zelfs al beperkt eiseres haar hoger beroep.
Zij vorderen de schade waarvoor zij zich
hadden aangesteld voor de eerste rechter. Volgens eiseres zou er slechts kunnen geoordeeld worden over hoogstens 50 %
van de aansprakelijkheid en kunnen verweerders niet toegelaten worden nieuwe
vorderingen te stellen. Er zou thans nog enkel aan de orde zijn, de vordering van de
verweerders, in zover ze gegrond is op de
overtreding van artikel 5 verkeersbord D
van het KB van 1.12.1975. Waar de verbreking van het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent op burgerlijk gebied, noodzakelijk inhoudt dat de partijen
in de situatie worden geplaatst die bestand bij de uitspraak van de eerste rechter doch beperkt binnen de grenzen van de
uitspraak van het Hof, houdt zulks ook in
dat de verweerders ook thans nog incidenteel hoger beroep kunnen instellen om het
geheel van hun schade te bekomen. Waar
de Correctionele Rechtbank te Gent ten onrechte schadevergoeding toekende die toen
niet gevorderd was door de verweerders, is
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er ingevolge de verbreking van dit vonnis, ook geen beperking voor de verweerders om thans incidenteel hoger beroep aan
te tekenen teneinde hun gehele schadevergoeding te vorderen. De beoordeling daaromtrent blijft dan nog steeds binnen de perken van hetgeen door het Hof van Cassatie
werd verbroken; ... Thoeye dient volledig in
te staan voor de schade die de verweerders geleden hebben,

terwijl, het Hof van Cassatie, in zijn arrest van 5 december 1995 vaststelt dat de
vordering van de verweerders, zoals ingesteld in hoger beroep, slechts betrekking
heeft op het oorzakelijk verband tussen de
door eiseres begane overtreding van artikel 5 van het Wegverkeersreglement en de
schade spruitende uit het ongeval, zodat
door het beroepen vonnis te hervormen wat
betreft de verdeling van aansprakelijkheid, de rechters uitspraak gedaan hebben over niet gevorderde zaken; dat de vernietiging der toen bestreden beslissing, dd.
16 december 1993 van de Correctionele
Rechtbank te Gent, waarbij eiseres valledig aansprakelijk gesteld werd voor de
schadelijke gevolgen van het ongeval, noodzakelijk beperkt blijft binnen de grenzen
van de middelen waarop deze vernietiging door het cassatiearrest werd uitgesproken, zodat het opnieuw vorderen van
een andere verdeling der aansprakelijkheid, zelfs bij wijze van incidenteel hoger
beroep, de grenzen van de uitgesproken
cassatie overschrijdt en eiseres ten onrechte volledig aansprakelijk werd gesteld voor het ongeval (schending van art.
412, 426, 429, 434, derde lid, van het Wethoek van Strafvordering); dat het bestreden vonnis daardoor eveneens het gezag
van gewijsde, op het punt van de verdeling van de aansprakelijkheid tussen partijen, van het vonnis van 22 september
1993 van de Politierechtbank te Gent en
van het arrest van 5 december 1995 van
het Hofvan Cassatie heeft miskend (scherrding van de artikelen 2, 23, 24, 25, 26, 27,
van het Gerechtelijk Wetboek, en van het
algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
rechterlijk gewijsde in strafzaken), zodat
het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen en algemeen rechtsbeginsel geschonden heeft :
Overwegende dat het beroepen vonnis op civielrechtelijk vlak oordeelde
dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de ten laste van eiseres
bewezen geachte inbreuk op artikel 9.3
Wegverkeersreglement en de door de
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verweerders geleden schade, doch de
aansprakelijkheid tussen partijen bij
helften heeft verdeeld;
Dat de Correctionele Rechtbank te
Gent bij vonnis in hoger beroep gewezen op 16 december 1993 het beroepen vonnis heeft gewijzigd door te oordelen dat de door de verweerders
geleden schade uitsluitend veroorzaakt werd door de inbreuk op artikel 5 Wegverkeersreglement die ten
laste van eiseres bewezen is zonder
dat tegen de verweerder Sebastianus Laurens enige fout in oorzakelijk verband tot het ongeval en de
schade bewezen is;
Overwegende dat het Hof, bij arrest van 5 december 1995, dit vonnis
heeft vernietigd in zoverre dit uitspraak doet over de verdeling van de
aansprakelijkheid tussen partijen en
de hoegrootheid van de aan de verweerders toegekende schade; dat het
Hof daartoe oordeelt dat "de vordering van de verweerders, zoals gesteld in hoger beroep, slechts betrekking heeft op het oorzakelijk verband
tussen de door eiseres begane overtreding van artikel 5 van het Wegverkeersreglement en de schade spruitend uit het ongevaY' en dat "door het
beroepen vonnis te hervormen wat de
verdeling van de aansprakelijkheid
tussen partijen en de hoegrootheid van
de aan de verweerders toegekende
schadevergoeding betreft, de rechters uitspraak doen over niet gevorderde zaken";
Dat het Hof door deze beslissing te
kennen geeft dat het punt van het beroepen vonnis waarbij beslist wordt
dat de eerste verweerder voor de helft
aansprakelijk is voor de geleden
schade, daar het door de verweerders
niet aangevochten was, niet meer te
beoordelen is en derhalve buiten de
perken van de verwijzing valt;
Overwegende dat de verwijzingsrechter na cassatie slechts rechtsmacht heeft binnen de grenzen van de
verwijzing; dat het hem toekomt zelf
te bepalen, onder eventuele controle
van het Hof, in hoeverre hij van de
zaak kennis moet nemen;
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Overwegende dat de appelrechters
beslissen: "Waar de verbreking van
het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent op burgerlijk gebied,
noodzakelijk inhoudt dat de partijen in
de situatie worden geplaatst die bestand bij de uitspraak van de eerste
rechter doch beperkt binnen de grenzen van de uitspraak van het Hof,
houdt zulks ook in dat de (verweerders) ook thans nog incidenteel beroep kunnen instellen om het geheel
van hun schade te bekomen"; dat zij
zodoende hun rechtsmacht te buiten
gaan;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt
dat geen aansprakelijkheid voor de
door de verweerders geleden schade
ten laste van eerste verweerder kan
gelegd worden en het eiseres veroordeelt tot de betaling van de totaliteit
van de geleden schade; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in de helft van de kosten;
laat de overige kosten ten laste van de
Staat; zegt dat er geen grond is tot
verwijzing.
7 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslqggever : de h. Maffei - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
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1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN
EN EINDE - EINDBESLISSING OP TEGEN-
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SPRAAK- LAATTLJDIG CASSATIEBEROEP- GEVOLG.

zo

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF-

so
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De neerlegging ter terechtzitting bij de
feitenrechter van de door partijen bijgebrachte bewijsstukken en de neerleg-

ZAKEN -ALGEMEEN- CONCLUSIE- BEGRIP.

so

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN - NEERLEGGING VAN
BEWIJSSTUKKEN EN CONCLUSIE- ONDERSCHEID.

4 o BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - DESKUNDIGE TECHNISCH RAADSMAN VAN EEN DER PARTIJEN - GEVOLG.

Luidens het proces-verbaal der terechtzitting
werden door de verded:iging besluiten en een kaft
met stukken neergelegd.
Naast geviseerde conclusies, ondertekend door
de voorzitter en de griffier, bevonden zich dus tevens in een kaft, neergelegd namens eiser, ondertekende besluiten na deskundig verslag. De
kaft met die besluiten werd ook geviseerd door de
voorzitter en de griffier.

De appelrechters stelden daaromtrent in het
bestreden arrest vast dat : "Bij nazicht van het
5o DESKUNDIGENONDERZOEK- BE- . stukkenbundel van de beklaagde, neergelegd op
de openbare terechtzitting van 5 juni 1997, wordt
WIJSWAARDE- DESKUNDIGE- TECHNISCH
daarin een 'conclusie na deskundig verslag' aanRAADSMAN VAN EEN DER PARTIJEN- GEgetroffen, gedateerd 4 juni 1997. Nu deze conVOLG.
clusie niet is neergelegd, kan daarmee geen rekening worden gehouden".

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEIDVOLLEDIGE VERGOEDINGSPLICHT.

7o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- BELANG- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- VERSCHEIDENE DADERS - VOLLEDIGE VERGOEDINGSPLICHT- GEVOLG.

1o In strafzaken is, buiten het door art. 40,

vierde lid, Taalwet Gerechtszaken beoogde geval, de voorziening tegen een
eindbeslissing op tegenspraak, ingesteld
na het verstrijken van de bij art. 373 Sv.
bepaalde termijn laattijdig tenzij eiser
overmacht zou doen blijken (1). (Art. S7S
Sv.)

zo

Een conclusie in strafzaken is het geschrift dat, hoe het ook genoemd wordt,
door een partij of de advocaat die haar
bijstaat, tijdens het debat op de terechtzitting aan de rechter wordt voorgelegd,
waarvan regelmatig wordt vastge:;teld dat
de rechter ervan kennis heeft genomen en
waarin middelen worden aangevoerd tot
staving van een eis, verweer of exceptie
(2).

(1) Cass., 21 maart 1996, A.R. P.96.0083.N, nr.
103.
(2) Het cassatiemiddel door eiser aangevoerd
had betrekking op het niet beantwoorden door de
appelrechters van een conclusie van eiser.
=>

Luidens vaste rechtspraak van het Hofis, wanneer een partij voor de strafrechter een geschrift
aanwendt, vereist opdat dit geschrift een conclusie zou opleveren, dat :
1 o het geschrift een eis, verweer, een exceptie
of middelen tot staving ervan bevat;
2o het geschrift op regelmatige wijze tijdens de
debatten ter terechtzitting is neergelegd.
(Cass., 3 jan. 1978, A. C., 1978, 517, met noot
A.T.)
Bij herhaling werd er tevens beslist dat een ter
terechtzitting neergelegd stuk waarvan de inhoud niet is overgenomen in een conclusie, geen
antwoordverplichting doet ontstaan (Cass., 27
sept. 1965, Bull. en Pas., 1966, I, 128; 23 juni
1969, A. C., 1969, 1056; 16 jan. 1990, ibid., nr.
304).
Wezenlijk is dat een conclusie door de partij
wordt genomen ter terechtzitting (Cass., 4 sept.
1990, A.R. 3903, nr. 3) en dat het stuk gei:dentificeerd wordt, hetzij door het vonnis of arrest, hetzij door het proces-verbaal der terechtzitting, hetzij door de handtekening of paraaf van de
voorzitter en/of de griffier (Cass., 18 maart 1940,
Bull en Pas., 1940, I, 96; 17 maart 1941, ibid.,
1941, I, 85; 3 juni 1980, A. C., 1979-80, 1230; 20
dec. 1983, ibid., nr. 215; 12 sept. 1984, A.R. 3619,
ibid., nr. 333; 12 maart 1986, A.R. 4758, ibid., nr.
446.
Er moet dus regelmatig worden vastgesteld dat
de rechter kennis heeft genomen van het stuk dat
tijdens de debatten op de terechtzitting aan hem
wordt voorgelegd en waarin middelen worden
aangevoerd tot staving van een eis, verweer of exceptie (Cass., 20 jan. 1981, A. C., nr. 291).

Te dezen werd de kwestieuze conclusie - naast
andere besluiten - neergelegd in een kaft met
stukken, bekleed met het visum van de voorzitter en de griffier.
=>
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ging van een conclusie zijn onderscheiden handelingen die ieder aan bepaalde
en eigen vormvoorwaarden zijn onderworpen, a.m. teneinde de tegenspraak te
verzekeren en het recht van verdediging
van partijen te waarborgen (3).
4° en 5° Niets belet de rechter aan de gegevens van een deskundigeonderzoek en
aan de getuigenverklaring van de deskundige geloof te hechten, oak al zou blijken dat die deskundige na de neerlegging van zijn verslag, is opgetreden als
technisch raadsman van een der partijen (4).
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slachtoffers die zelf geen {out hebben begaan, nu de schadeverwekker gehouden
is tot volledige vergoeding (6).
(HIMPE T. DECLEIR E.A.)

ARREST

(A.R. S.98.0076.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, respectievelijk op 28 januari 1993 en 11 december 1997 door
6° Diegene die door zijn {out schade heeft het Hof van Beroep te Gent gewezen;
berokkend aan een slachtoffer dat zelf
Gelet op de namens eiser neergegeen {out heeft begaan, is gehouden tot legde memorie waarvan een door de
volledige vergoeding, oak al werd die griffier van het Hof voor eensluidend
schade mede door een derde veroorzaakt
verklaarde kopie aan dit arrest is ge(5).
hecht en ervan deel uitmaakt;
7° Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
I. Op de voorziening tegen het arten betoge dat eiser in cassatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade rest van 28 januari 1993 :
die mede is veroorzaakt door een {out van
A. in zoverre zij gericht is tegen de
een derde, daar het geen invloed kan heb- beslissing op de tegen eiser ingestelde
ben op de veroordelingen die tegen eiser strafVordering :
zijn uitgesproken in het voordeel van de
Overwegende dat in het bestreden
arrest van 28 januari 1993 de appelHet O.M. was alsdan de mening toegedaan dat
rechters eiser schuldig hebben bevonde rechter kennis moest nemen van aile regelden aan de hem ten laste gelegde
matig neergelegde stukken en, zo dit conclusies zijn, hij hierp moest antwoorden. Het en- feiten, namelijk het onopzettelijk toekele feit dat het bewijs van neerlegging (het brengen van slagen en verwondinvisum) is aangebracht op een kaft die de conclusie bevat doet hieraan geen afbreuk. Beweren dat gen aan Wim Decleir, en, het beroezulke conclusies niet zijn neergelegd, nu uit de pen vonnis hervormend, hem hebben
vermelding op de kaft die deze conclusie bevat het veroordeeld tot een geldboete van
tegendeel blijkt, is enkel oog hebben voor de materiele wijze van overlegging van conclusies. Is het 200 fr.;
echter verboden conclusies in een kaft aan de
Dat deze beslissing een definitieve
rechter voor te leggen? Wanneer de voorzitter de
kaft ter terechtzitting viseert, zoals blijkt uit de beslissing is met betrekking tot de
hierop aangebrachte vermeldingen, moet hij de strafVordering;
inhoud ervan nazien. Een lege kaft neerleggen
Overwegende dat eiser op 23 dezou immers niet zinvol zijn. Het is, aldus het
cember 1997 cassatieberoep heeft inO.M., niet de materiele kaft die wordt geviseerd,
maar de daarin opgenomen stukken, w.o., con- gesteld tegen het vermelde arrest, dat
clusies waarvan de rechter moest kennis neop tegenspraak werd gewezen;
men.
Op grand van die beschouwingen concludeerde
Overwegende dat in strafzaken, buihet O.M. dat de appelrechters, door geen reketen het door artikel 40, vierde lid,
ning te houden met de door eiser neergelegde conclusie, het recht van verdediging hadden mis- Taalwet in gerechtszaken beoogde gekend, zodat de grief van eiser gegrond val, de voorziening tegen een eindbevoorkwam.
MDS.
slissing op tegenspraak, ingesteld na
het verstrijken van de bij artikel 373
(3) Zie noot 2.
Wetboek van StrafVordering bepaalde
(4) Zie Cass., 28 feb. 1995, A.R. P93.0808.N, nr.
117.

(5) Cass., 26 april 1996, A.R. C.94.0276.F, nr.
138.

(6) Zie Cass., 19 mei 1993,A.R. P.93.0142.F, nr.
246.
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termijn, laattijdig is tenzij eiser overmacht zou doen blijken, wat te dezen niet het geval is;
Dat de voorziening mitsdien in zoverre niet ontvankelijk is;
II. Op de beide voorzieningen op civielrechtelijk gebied :
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat in het arrest van
11 december 1997 de appelrechters
vaststellen : "Bij nazicht van het
stukkenbundel van (eiser), neergelegd op de openbare terechtzitting van
5 juni 1997, wordt daarin een 'conclusie na deskundig verslag' aangetroffen, gedateerd 04 juni 1997" en op
grand hiervan beslissen : "Nu deze
conclusie niet is neergelegd, kan daarmee geen rekening gehouden worden";
Overwegende dat een conclusie in
strafzaken, het geschrift is dat, hoe het
ook genoemd wordt, door een partij of
de advocaat die haar bijstaat, tijdens
het debat op de terechtzitting aan de
rechter wordt overgelegd, waarvan regelmatig wordt vastgesteld dat de
rechter ervan kennis heeft genomen en
waarin middelen worden aangevoerd
tot staving van een eis, verweer of exceptie;
Dat te dezen uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het geschrift genaamd "besluiten na deskundig verslag" ter terechtzitting regelmatig aan de rechter werd overgelegd, noch dat werd
vastgesteld dat deze er toen kennis
heeft van genomen;
Dat de appelrechters derhalve de beslissing dat met dit geschrift "geen rekening (kan) worden gehouden" naar
recht verantwoorden;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is vast te stellen, enerzijds, dat
in "het stukkenbundel van (eiser),
neergelegd op de openbare terechtzitting van 05 juni 1997, (. .. ) een 'conclusie na deskundig verslag' (wordt) aangetroffen", anderzijds, dat "deze conclusie niet is neergelegd";
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Dat immers de neerlegging van de
door partijen bijgebrachte bewijsstukken en de neerlegging van een conclusie, onderscheiden handelingen zijn
die ieder aan bepaalde en eigen vormvoorwaarden zijn onderworpen, onder meer teneinde de tegenspraak te
verzekeren en het recht van verdediging van partijen te waarborgen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre dit het Hofverplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende voorts dat de rechter in strafzaken, behoudens in zich te
dezen niet voordoende gevallen, onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover partijen
tegenspraak hebben kunnen voeren,
waaronder de gegevens van een
deskundigenverslag en de verklaringen van getuigen;
Dat niets de rechter belet aan de gegevens van een deskundigenonderzoek en aan de getuigenverklaring van
de deskundige geloof te hechten, ook al
zou blijken dat die deskundige, na de
neerlegging van zijn verslag, is opgetreden als technisch raadsman van een
der partijen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre dit het Hofverplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet
bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende voorts dat, ingevolge
de eindbeslissing op de strafvordering, waartegen geen tijdig cassatieberoep werd ingesteld, definitief is komen vast te staan dat eiser door
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, onopzettelijk slagen of verwondingen heeft toegebracht aan Wim Decleir;
Dat het middel in zoverre het ervan uitgaat dat eiser geen fout heeft
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begaan in oorzakelijk verband met de
door verweerders geleden schade, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat diegene die door
zijn fout schade heeft berokkend aan
een slachtoffer, dat zelf geen fout heeft
begaan, gehouden is tot volledige vergoeding, ook al werd die schade mede
door een derde veroorzaakt;
Dat het middel, ten betoge dat eiser niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die mede is veroorzaakt door een fout van een'derde,
daar het geen invloed kan hebben op
de veroordelingen die tegen eiser in
het voordeel van de verweerders uitgesproken zijn, in zoverre niet ontvankelijk is bij gebreke aan belang;
Overwegende dat de appelrechters
in het arrest van 28 januari 1993, op
grond van hun motivering op de bladzijden 19, 20 en 23, beslissen dat "Dr.
Devriendt, die pas op 5 augustus 1989
werd geconsulteerd door (eiser), geen
enkele fout (heeft) begaan";
Dat zij door hun motivering, die niet
tegenstrijdig is, met vermelding van de
feitelijke gegevens waarop laten steunen, het verweer van eiser volgens
hetwelk een deel van de schade waarvan de verweerders de vergoeding vorderen niet het gevolg is van de door
hem begane fout maar wel van een
fout begaan door dokter Devriendt,
verwerpen, zodoende zijn conclusie beantwoorden, en hun beslissing met redenen omkleden;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Overwegende dat de appelrechters
door in het arrest van 28 januari 1993
te oordelen zoals hiervoor gezegd, het
hen door de partijen voorgelegde geschilpunt definitiefhebben beslecht en
ter zake hun rechtsmacht hebben uitgeput;
Dat hun beslissing in het bestreden arrest van 11 december 1997 dat
"dan ook niet (dient) ingegaan op hetgeen de gerechtsdeskundige Dr. E.
Mattheeuws in zijn verslag heeft opgesteld naar Dr. Devriendt toe, nog afgezien van de vaststelling dat ener-
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zijds dit niet tot de opdracht van de
gerechtsdeskundige behoorde zoals
omschreven in het arrest van 10 juni
1993 en het hof anderzijds in zijn overwegingen van het arrest van 28 januari 1993 inging op de positie van Dr.
Devriendt", derhalve naar recht verantwoord is;
Dat het middel in zoverre niet kan
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 december 1999 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggeuer : de h. Holsters - Andersluidende
conclusie (7) van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Geinger; G.
Soete, Brugge.

Nr. 666

28

KAMER-

7 december 1999

1 o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE OF VAN DWINGEND RECHT- VEREISTE FEITELIJKE GEGEVENS - FEITENRECHTER- GEEN VASTSTELLING- GEVOLG.

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ARBEIDSOVEREENKOMST AANSPRAKELIJKHEID VAN AANGESTELDE.

1o Een middel dat aan de feitenrechter niet

is uoorgelegd of waarouer die niet ambtshalue heeft beslist, oak al is het gegrond
op wettelijke bepalingen die de openbare orde raken of van dwingend recht
zijn, kan alleen uoor het Hofworden opgeworpen wanneer de feitelijke gegeuens
(7) Zie noot 2.
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die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, blijken uit de bestreden beslissing ofuit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan (1).

zo

Niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat de eiser, als aangestelde, wordt
veroordeeld tot schadevergoeding, hoewel de beslissing niet Jaststelt dat bij hem
bedrog, zware schuld of een gewoonlijk
voorkomende lichte {out aanwezig was,
wanneer uit de feitelijke vaststellingen
van de beslissing of van enig ander stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
kan worden afgeleid dat de rechtsbetrekkingen tussen de aangestelde en de aansteller voortvloeiden uit een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 1 Arbeidsovereenkomstenwet (2).
(VERHOEVEN E.A. T. DE GROOTE E.A.)
ARREST

(A.R. P.98.0487.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 februari 1998 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Mechelen;
I. Op de voorzieningen van Walter
Verhoeven en Vermeulen-Vanhuffelen
BVBA:
Gelet op de namens de eisers neergelegde memorie waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening van
Walter Verhoeven gericht is tegen de
beslissing op de tegen hem ingestelde
strafvordering :
Over het eerste middel :
Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat in conclusie voor
de appelrechters de eisers de beslissing van de eerste rechter dat de aan
(1) Cass., 1 feb. 1993, A.R. 8183, nr. 70, en 16
sept. 1996, A.R. S.95.0121.F, nr. 312.
(2) Cass., 29 nov. 1983, A.R. 8244, nr. 175, en
6 december 1983, A.R. 8293, nr. 193; 18 april
1989, A.R. 2234, nr. 464, en 21 dec. 1994, A.R.
P.94.0845.F, nr. 570.

Nr. 666

eiser ten laste gelegde feiten bewezen zijn, dat "de enige en onmiddellijke oorzaak voor onderliggende aanrijding ligt (. .. ) in het foutief rijgedrag
van (eiser), terwijl geen fout in hoofde
van (verweerster) De Groote bewezen voorkomt" en dat hij derhalve onbevoegd is om kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvordering van de eisers tegen verweerster, bekritiseren op
grand van de eigen verklaring van de
verweerster De Groote aan de verbalisanten, de vaststellingen van de deskundige De Bontridder en de vaststellingen van de verbalisanten;
Dat reeds in hun conclusie voor de
eerste rechter de eisers hun verweer
hebben gesteund op de voormelde feitelijke elementen die aldaar het voorwerp hebben uitgemaakt van een debat op tegenspraak;
Overwegende dat de appelrechters
de beslissing van de eerste rechter bevestigen met overname van de motieven van het beroepen vonnis;
Dat de eerste rechter, door de motivering vermeld op bladzijde vijfvan
het beroepen vonnis, de feitelijke gegevens vermeldt waarop hij zijn beslissing laat steunen, zodoende de door
de eisers aangevoerde strijdige of andere feitelijke gegevens verwerpt;
Dat de appelrechters door uitdrukkelijk de motivering van de eerste
rechter over te nemen, de door de eisers aangevoerde andere of strijdige
feitelijke gegevens, die dezelfde zijn als
deze aangevoerd voor de eerste rechter, op hun beurt verwerpen, daardoor eisers' conclusie beantwoorden, en
hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening van
Vermeulen-Vanhuffelen B.V.B.A. gericht is tegen de beslissing op de door
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het openbaar ministerie tegen haar ingestelde vordering :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke
partij, werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
C. In zoverre de beide voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de tegen de eisers ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen :
1. door de verweerster Jeannine De
Groote:
Overwegende dat Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, bij akte ter griffie van het Hof
neergelegd op 15 mei 1998, verklaart
namens de eisers afstand zonder berusting van de voorziening te doen;
2. door de overige verweerders :
Over het eerste middel :
Overwegende dat, zoals blijkt uit het
reeds gegeven antwoord, het middel
niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat het middel, in zoverre het wordt aangevoerd door eiseres, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet van dwingend
recht is; dat een middel, dat aan de
feitenrechter niet is voorgelegd of
waarover die niet ambtshalve heeft beslist, ook al is het gegrond op wettelijke bepalingen die de openbare orde
raken of van dwingend recht zijn,
evenwel aileen voor het Hof kan worden opgeworpen, wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, blijken uit
de bestreden beslissing ofuit de"stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan;
Overwegende dat de appelrechters,
met bevestiging van het beroepen vonnis, de eisers in solidum veroordelen

1589

tot het betalen van schadevergoeding
aan de verweerders;
Overwegende dat eiser aanvoert dat
in de mate dat hij bij de uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst met eiseres aan derden schade heeft veroorzaakt, hij overeenkomstig artikel 18
Arbeidsovereenkomstenwet aileen aansprakelijk kan zijn voor zijn bedrog en
zijn zware schuld en slechts voor lichte
schuld als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt;
Dat eiser evenwel voor de appelrechters niet heeft betoogd dat het ongeval is gebeurd bij de uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst met zijn
werkgever de B.V.B .A. VermeulenVanhuffelen; dat uit de feitelijke vaststellingen van het vonnis of van enig
ander stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet kan worden afgeleid dat het ongeval zich in vermelde
omstandigheden heeft voorgedaan;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
D. In zoverre de voorziening van
Vermeulen-Vanhuffelen BVBA is gericht tegen de beslissing op de door
haar tegen de verweerster Jeannine
De Groote ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwege·nde dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
II. Op de voorzieningen van Gustaaf De Donder, Marysia De Donder en
Emmanuela De Donder :
Gelet op de namens de eisers neergelegde memorie waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissingen op de door
de eisers tegen de verweerders Walter Verhoeven en VermeulenVanhuffelen B.V.B.A. ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorzieningen van de
eisers, burgerlijke partijen, werden betekend aan de verweerders;
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Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissingen op de door
de eisers tegen de verweerster Jeannine De Groote ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen :
Over het middel :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste middel aangevoerd door
de eisers Walter Verhoeven en
Vermeulen-Vanhuffelen B.V.B.A., volgt
dat het middel niet kan worden aangenomen;

Nr. 667

dige toepassing op alle wanbedrijven
waarvan de strafvordering nog niet vervallen is door verjaring op het ogenblik
van hun inwerkingtreding (1). (Artt. 21
en 21bis V.T.Sv.)
(SIMONS E.A. T. COOLS E.A.)
ARREST

(A.R. P.98.0571.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 maart 1998 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van Adriaan SiOm die redenen, verleent<aan de ei- mons:
sers Verhoeven en VermeulenGelet op de namens eiser ingediende
Vanhuffelen B.V.B.A. akte van de afstand; verwerpt de voorzieningen van memorie waarvan een door de grifdeze eisers voor het overige; verwerpt fier van het Hof voor eensluidend verde voorzieningen van Gustaf De Dan- klaarde kopie aan dit arrest is geder, Marysia De Donder en Emanuela hecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
De Donder; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorzie- is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
ningen.
Over het eerste middel en het eer7 december 1999- ze kamer- Voor- ste onderdeel van het tweede midzitter : de h. Holsters, voorzitter - Ver- del:
slaggever : de h. Londers - Gelijkluidende
Overwegende dat het middel en het
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Houtekier en onderdeel zijn gestoeld op het door eiBiitzler.
ser in een geschreven conclusie voor de
appelrechters gevoerde verweer ten betoge dat "er geen enkel objectief gegeven voorhanden (is) in het dossier
om het laatste feit door (eiser) gepleegd, indien bewezen, in de tijd te
Nr. 667
kunnen situeren, laat staan later te
kunnen situeren dan 30.12.1990" zodat "de strafvordering bij gebreke aan
ze KAMER - 7 december 1999
nadere gegevens hieromtrent verval1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF- len (dient) te worden verklaard wegens verjaring";
VORDERING- TERMIJNEN- VERLENGINGNIEUWE WET- ARTT. 21 EN 21BIS VT.SV - GEOverwegende dat de rechter in strafVOLG.
zaken mits eerbiediging van het recht
van verdediging van een beklaagde in
zo WETTEN. DECRETEN. ORDONNANfeite, mitsdien onaantastbaar, de daTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD tum vaststelt waarop een misdrijf is
EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD gepleegd evenals, in voorkomend geSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERJAval, de aanvangs- en einddatum van
RING- TERMIJNEN- VERLENGING- NIEUWE
WET- GEVOLG.

De nieuwe artikelen 21 en 21bis
V.T.Sv. zijn van onmiddellijke en valle-

1 o en zo

(1) Zie Cass., 28 mei 1997, A.R. P.97.0566.F, nr.
243, en 15 sept. 1999, A.R. P.99.0414.F, nr. 460.

Nr. 667

HOF VAN CASSATIE

de periode tijdens dewelke een misdrijf meermaals maar op niet nader te
bepalen tijdstippen is gepleegd;
Overwegende dat de appelrechters,
met bevestiging van het beroepen vonnis en op grond van de door hen onder punt 1.3 van het bestreden arrest vermelde feitelijke gegevens, de
ten laste van eiser gelegde feiten A,
B1, B2b, B3b, C1a2, D1 en E1a2, bewezen verklaren, met de vaststelling
dat al de bewezen verklaarde feiten de
opeenvolgende en voortdurende uiting zijn van eenzelfde misdadig opzet en dat ze niet onderbroken zijn geweest door een periode van drie jaar;
Dat voorts de appelrechters het bestreden vonnis bevestigen dat oordeelt dat "in hoofde van ( eiser) er rekening mee dient gehouden dat hij, na
het ontstaan van een ruzie tussen
hemzelf en de andere beklaagden in de
loop van 1992, zich verder onthouden heeft van de seksuele vergrijpen
waaraan hij zich tevoren overgegeven had";
Dat de appelrechters aldus vaststellen dat het laatste in de tijd ten laste
van eiser bewezen verklaarde feit gepleegd is in de loop van het jaar 1992
zonder dat hiervoor een tijdstip nader kan worden bepaald, wat inhoudt
dat de verjaring van de strafvordering voor het geheel van de bewezen
verklaarde feiten uiterlijk vanaf 1 januari 1992 is beginnen te lopen;
Overwegende, eensdeels, dat krachtens artikel 21 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, vooraleer het werd gewijzigd bij artikel 25
Programmawet van 24 december 1993,
de strafvordering verjaart door verloop van tien jaren, drie jaren en zes
maanden, te rekenen van de dag
waarop het misdrijf is gepleegd;
Dat artikel 25 van de vermelde
Programmawet, in werking getreden
op 31 december 1993, de verjaringstermijn voor wanbedrijven heeft verlengd van drie tot vijf jaar;
Overwegende, anderdeels, dat
krachtens het bij artikel 1 van de wet
van 13 april 1995 betreffende sek-
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sueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, in de Voorafgaande Titel
van het Wetboek van Strafvordering
ingevoegde artikel 21bis, in de gevallen bedoeld in de artikelen 372, 373,
375, 379, 380 en 380bis Strafwetboek
de verjaringstermijn van de strafvordering begint te lopen, niet vanaf de
dag waarop het misdrijf wordt gepleegd, maar pas vanaf de dag waarop
het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar bereikt;
Overwegende dat de wetsbepalingen betreffende de verjaring van de
strafvordering door verloop van tijd,
geen wetten zijn die een strafbaar feit
omschrijven of straf ervoor bepal en;
dat de wetgever te dezen niet heeft bepaald dat de nieuwe wetsbepalingen
niet toepasselijk zijn op de strafvorderingen die niet vervallen zijn door
verjaring op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan;
Dat derhalve de nieuwe artikelen 21
en 21bis Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering van onmiddellijke
en volledige toepassing zijn op aile
wanbedrijven waarvan de strafvordering nog niet vervallen is door verjaring op het ogenblik van hun inwerkingtreding;
Overwegende dat krachtens artikel 21 (oud) Voorafgaande Titel Wethoek van Strafvordering de ten laste
van eiser gelegde feiten niet verjaard
waren op 31 december 1993, datum
van inwerkingtreding van het nieuwe
artikel 21 dat de verjaringstermijn
voor wanbedrijven op vijf jaren heeft
gebracht;
Overwegende dat de strafvordering
evenmin door verjaring was vervallen op 5 mei 1995, datum van inwerkingtreding van artikel 21bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat de
verjaringstermijn van de strafvordering pas begint te lopen vanaf de dag
waarop het slachtoffer de leeftijd van
achttien jaar bereikt;
Dat de appelrechters aldus wettig
vermogen vast te stellen dat "de verjaringstermijn van de strafvordering
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begint te lopen vanaf de dag waarop
de slachtoffers de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt" en "dater
derhalve in casu van ve:rjaring van de
stra:fVordering geen sprake is vermits
thans geen der slachtoffertjes de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt";
Dat de rechters met hun motivering het strijdige of andere feitelijke
verweer van eiser verwerpen, zodoende
zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing dat de stra:fVordering niet door
verjaring is vervallen, regelmatig met
redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel en het onderdeel niet
kunnen worden aangenomen;
Over het tweede en het derde onderdeel van het tweede middel :
Overwegende dat de appelrechters
eiser, met toepassing van artikel 65
Strafwetboek, wegens de vermengde
feiten van de telastleggingen A, B1,
B2b, B3b, C1a2, Dl en E1a2, samen
tot straf veroordelen als gepleegd,
deels op de persoon van het kind Tinne
Cools, deels op de persoon van de kinderen Dennis en Nick Cools;
Overwegende dat de uitgesproken
straf naar recht is verantwoord door
het bewezen verklaren van de feiten
gepleegd op de persoon van het kind
Tinne Cools, zodat de onderdelen van
het middel die uitsluitend betrekking
hebben op het bewezen verklaren van
de feiten gepleegd op de persoon van
de kinderen Dennis en Nick Cools, niet
tot cassatie kunnen leiden, mitsdien
niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Nr. 668

7 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. E. Van der
Vloet, J. Van Rooy en K. Byl, Turnhout.

Nr. 668
2e KAMER- 7 december 1999

1 o BEWIJS -

STRAFZAKEN - ALGEMEENSCHULD VAN BEKLAAGDE - INNERLIJKE
OVERTUIGING VAN DE RECHTER

2° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- AL·
GEMEEN- SCHULD VAN BEKLAAGDE- INNERLIJKE OVERTUIGING VAN DE RECHTER

1 o en 2° De feitenrechter beoordeelt de

schuld van de beklaagde volgens zijn innerlijke overtuiging en hij veroordeelt hem
wanneer hij de menselijke zekerheid heeft
dat de beklaagde schuldig is aan het hem
ten laste gelegde feit (1). (Artt. 189 en 211
Sv.)
(DANIELS T. SCHOUTERDEN E.A.)
ARREST

(A.R. P.98.1005.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 juni 1998 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op eisers memorie waarvan
een door de griffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de straf\rordering tegen eiser :
Over het middel :

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

Overwegende dat de rechter de
schuld van de beklaagde volgens zijn
(1) Zie Cass., 10 nov. 1992, A.R. 5429, nr. 726.

~~----
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innerlijke overtuiging beoordeelt; dat
hij hem veroordeelt wanneer hij de
menselijke zekerheid heeft dat de beklaagde schuldig is aan het hem ten
laste gelegde feit;

2° BEWIJS -

Overwegende dat de appelrechters
met het geheel van de op de vierde tot
en met de zevende bladzijde vermelde
redenen te kennen geven dat zij die zekerheid hebben en elke redelijke twijfel nopens de schuld van eiser uitsluiten;

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 december 1999- 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. J. Bouveroux,
Hasselt.

STRAFZAKEN- ALGEMEEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - "TWIJFEL
KOMT DE BEKLAAGDE TEN GOEDE"- DRAAGWIJDTE.

- STRAFZAKEN - "TWIJFEL KOMT DE BEKLAAGDE TEN GOEDE"- DRAAGWIJDTE.

4 o BEWIJS -

STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- BEWIJSKRACHT- MISKENNING- BEGRlP-

1o De motivering van een vonnis, die ge-

grond is op een feitelijke interpretatie van
een in dat vonnis weergegeven verklaring, is niet aangetast door tegenstrijdigheid die gelijkstaat met een gebrek aan
motivering, op voorwaarde dat die interpretatie niet zelf door tegenstrijdigheid is
aangetast.
2° en 3° De twijfel die de beklaagde ten
goede moet komen, is de twijfel die naar
het oordeel van de rechter betrekking heeft
op de schuld van de vervolgde persoon
aan de hem ten laste gelegde feiten (1).
4 o Van een grief als zou de bewijskracht van

de akten, i.e. van het proces-verbaal, zijn
miskend, is geen sprake in het middel
waarbij aan het vonnis niet wordt verweten dat het aan die in het procesverbaal vervatte verklaringen een vermelding toeschrijft die er niet in voorkomt
of aan die verklaringen een vermelding
ontzegt die er wel in voorkomt, maar wel
dat het aan die verklaringen niet de door
de eiser gewenste betekenis geeft (2). (Artt.
1319, 1320 en 1322 B.W.)
(VAN MALLEGHEM T. ADAM)

ARREST

(vertaling)

CAR. P.99.0887.F)
Nr. 669

2e

KAMER-

8 december 1999

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANiillN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- TEGENSTRIJDIGHEID- BEGRIP -ARTIKEL 149 GRONDWET
1994.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden vonnis, op 21 mei 1999 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik;
(1) Cass., 2 mei 1990, A.R. 8084, nr. 515.
(2) Cass., 24 juni 1998, A.R. P.98.0020.F, nr.
334.

----T
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A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door verweerder tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Nr. 670

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel de
appelrechters niet verwijt beslist te
hebben dat de verklaring van eiser een
bewering bevat die er niet in voorkomt of aan die verklaring een bewering ontzegd te hebben die er wel in
voorkomt, maar wel aan die verklaring een andere dan de door de eiser
gewenste interpretatie gegeven te hebben; dat die grief geen miskenning van
de bewijskracht van de akten oplevert;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat een grief van tegenstrijdigheid bestaat in een tegenstrijdigheid in de gronden, of in een tegenstrijdigheid tussen de gronden en
het dictum van een zelfde beslissing;
Overwegende dat de motivering van
een vonnis, die gegrond is op een feitelijke interpretatie van een in dat
Dat het onderdeel faalt naar recht;
vonnis weergegeven verklaring, door
geen enkele tegenstrijdigheid is aanB. In zoverre de voorziening gericht
getast, op voorwaarde dat die intertegen de beslissing op de door eipretatie niet zelf door tegenstrijdig- is
ser
tegen verweerder ingestelde burheid is aangetast;
gerlijke rechtsvordering;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Overwegende dat uit de stukken
Wat het tweede onderdeel betreft:
waarop
het Hof vermag acht te slaan,
Overwegende dat het middel, enerzijds, kritiek oefent op de feitelijke be- niet blijkt dat eiser zijn voorziening
oordeling door de bodemrechters van aan verweerder heeft doen betekede feitelijke gegevens van de zaak of nen;
dat het, voor het onderzoek ervan, een
Dat de voorziening niet ontvankeonderzoek van die gegevens vereist, lijk is;
waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Dat het, anderzijds, niet verduidelijkt in hoeverre het bestreden arOm die redenen, verwerpt de voorrest artikel149 van de Grondwet zou
ziening; veroordeelt eiser in de kosschenden;
ten.
Dat het middel, wat dat betreft, niet
ontvankelijk is;
8 december 1999- ze kamer- VoorOverwegende, voor het overige, dat
zitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter de twijfel die de beklaagde ten goede Verslaggever
: de h. Fettweis - Gelijkluimoet komen, de twijfel is die naar het dende conclusie van de h. Loop, advocaatoordeel van de rechter betrekking generaal.
heeft op de schuld van de vervolgde
persoon aan de hem ten laste gelegde
feiten;
Dat de appelrechters geen enkele
twijfel hebben geuit in de interpretatie die zij van eisers verklaring hebben gegeven; dat de appelrechters, nu Nr. 670
zij eiser veroordelen op grond van de
door hen in aanmerking genomen geze KAMER- 8 december 1999
gevens, noch de regels betreffende de
bewijslast noch het vermoeden van onschuld hebben miskend;
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
Dat het middel, wat dat betreft, niet
STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEkan worden aangenomen;
BE GRIP.
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Aangezien het in de artt. 193 en 195 Sv. bedoelde misdrijf een verdraaiing van de
waarheid in een geschrift vereist, kunnen valse mondelinge verklaringen geen
valsheid in geschriften zijn (1). (Artt. 193
en 195 Sw.)

(HOTUA E.A.l

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1238.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;

I. Op de voorziening van Emile Hotua:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing, waarbij hij vrijgesproken wordt van de telastleggingen, in zoverre zij betrekking hebben op "de loten die aan hun eigenaars
zouden zijn 'toegewezen' en in de
processen-verbaal van verkoop dienvolgens als teruggetrokken werden
aangemerkt":
Overwegende dat de voorziening, bij
aan belang, niet ontvankelijk

~ebrek

1s;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij hij veroordeeld wordt wegens de overige telastleggingen, namelijk "wat het geheel van de bedrieglijk aan stromannen toegewezen loten betreft" :
Over het middel : schending van de artikelen 193, 195 van het Strafwetboek en
149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de beslissing van de eerste rechter bevestigt, waarbij de aan eiser ten laste gelegde feiten bewezen zijn verklaard en eiser is veroordeeld

(1) Zie Cass., 16 juni 1999,A.R. P.98.0738.F, nr.
362.
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tot Min enkele gevangenisstraf van zes
maanden met uitstel en tot een geldboete
van honderd frank, maar deze geldboete op
500 frank brengt, en te dien einde de granden van de eerste rechter overneemt, die
beslist had "dat (.. .)de (aan eiser) en (aan
de beklaagde) Delaei ten laste gelegde feiten bewezen moeten worden verklaard, in
zoverre zij betrekking hebben op de loten
die fictief aan 'valse kopers' zijn toegewezen en vervolgens in het proces-verbaal van
de gerechtsdeurwaarder als 'teruggetrokken' zijn vermeld, waarbij laatstgenoemde
zijn rol van openbaar officier te hoven is gegaan door met de organisator van de verkoop overeen te komen wat er met de loten diende te gebeuren die aan de door
laatstgenoemde aangestelde stromannen
waren toegewezen; (... ) dat, aldus, aan alle
voorwaarden voor valsheid in geschriften is
voldaan, aangezien er sprake is van verdraaiing van de waarheid in een geschrift
dat bij wet wordt beschermd op een van de
aldaar bepaalde wijzen ( ... )",

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest, noch door de in het middel weergegeven gronden, noch door enige andere
grond antwoordt op de conclusie van eiser, waarin hij betoogde dat "er geen enkele tegenstrijdigheid bestaat tussen de in
de processen-verbaal van (eiser) opgenomen gegevens en de werkelijkheid; (dat) er
sprake zou zijn van verdraaiing van de
waarheid, als (eiser) de teruggetrokken of
de aan de eigenaars of aan hun vertegenwoordigers toegewezen voorwerpen en loten vermeld had als zijnde toegewezen en
werkelijk verkocht; (dat) zulks uiteraard
niet het geval is, aangezien er overeenstemming bestaat tussen de werkelijk, concreet en wettelijk verkochte voorwerpen en
de vermeldingen in het proces-verbaal"; het
bestreden arrest, bijgevolg, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel149 van de Grondwet),
tweede onderdeel, de verdraaiing van de
waarheid een noodzakelijke voorwaarde is
voor de valsheid in geschriften; de feiten die
de telastlegging van valsheid in geschriften opleveren en die ten aanzien van eiser gedeeltelijk bewezen zijn verklaard, als
volgt zijn omschreven : "( ... ) verschillende
loten ( ... ) in het proces-verbaal van verkoop van( ... ) als 'teruggetrokken' te hebben ingeschreven, hoewel zij in het openbaar als 'toegewezen' zijn afgekondigd (. .. )";
uit de vaststellingen van het beroepen
vonnis (vierde blad), die in het bestreden
arrest worden overgenomen, volgt dat bepaalde loten "fictief zijn toegewezen aan een
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stroman - maar vervolgens zijn teruggetrokken- (. ... )"; de verdraaiing van de
waarheid bijgevolg bestaat in de openbare afkondiging van een toewijzing; die
mondelinge afkondiging geen valsheid in
geschriften kan opleveren; de vermelding
"teruggetrokken" in het proces-verbaal van
verkoop, daarentegen, overeenstemt met de
waarheid, aangezien de fictief toegewezen loten in feite uit de verkoop zijn teruggetrokken; het bestreden arrest, nu het,
met bevestiging van het beroepen vonnis,
"de(. .. ) ten laste gelegde feiten bewezen
verklaart (. .. ), althans wat de loten betreft die valselijk aan stromannen zijn toegewezen ( ... )en die vervolgens zijn teruggetrokken in de processen-verbaal van die
verkopingen", feiten bewezen verklaart die
de in de artikelen 193 en 195 van het
Strafwetboek bedoelde telastlegging van
valsheid in geschriften niet kunnen opleveren; dat het die wetsbepalingen bijgevolg schendt;

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het in de artikelen 193 en 195 bedoelde misdrijf een
verdraaiing van de waarheid in een bij
wet beschermd geschrift vereist;
Overwegende dat het arrest eiser,
alsmede Nico Delaei, als daders of mededaders, veroordeelt, ter zake dat eiser: "als ambtenaar of openbaar o:fficier, met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden, bij het opmaken van akten van zijn ambt het wezen of de omstandigheden ervan heeft
vervalst, hetzij door andere overeenkomsten te schrijven dan die welke de
partijen hebben opgegeven of gedicteerd, hetzij door als waar op te nemen, feiten die het niet zijn, met het
bedrieglijk opzet zowel het publiek als
de mogelijke kopers in dwaling te
brengen over de omvang en de voorwaarden voor het houden van de door
hen georganiseerde openbare verkopingen en deze bedrieglijk als succesvol voor te stellen, en doordat (eiser),
te dezen, (. .. ) nu hij gerechtsdeurwaarder is, verschillende loten (in) (vier
processen-verbaal) als 'teruggetrokken' vermeld heeft, hoewel zij in het
openbaar als 'toegewezen' zijn afgekondigd, en dat hij, met hetzelfde be-

Nr. 670

drieglijk opzet of met hetzelfde oogmerk om te schaden, gebruik heeft gemaakt van de voormelde valse stukken, in de wetenschap dat ze vals
waren" (feiten gepleegd op 24 juli, 23
juli, 10 september en 11 september
1995, respectievelijk vermeld in de telastleggingen I.1, II.2, II.3 en Il.4);
Overwegende dat uit de vaststellingen van het beroepen vonnis, waarvan de gronden in het arrest worden
overgenomen, volgt dat de desbetreffende loten, gedurende de op die data
georganiseerde openbare verkopingen en tijdens welke eiser zijn ambt
vervulde, "fictief zijn toegewezen aan
een stroman - maar vervolgens zijn
teruggetrokken- (. ... )";
Dat de verdraaiing van de waarheid bijgevolg bestaat in het publiekelijk afkondigen dat bepaalde loten
zijn toegewezen, hoewel de bewuste loten aan valse kopers zijn toegewezen, en niet in het feit dat niet werkelijk toegewezen loten in de
processen-verbaal van verkoop als "teruggetrokken" zijn vermeld;
Overwegende dat die valse mondelinge afkondigingen geen valsheid in
geschriften kunnen opleveren; dat de
appelrechters, op grond van de voormelde vaststellingen, de veroordeling van eiser bijgevolg niet naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
II. Op de voorziening van Nico Delaei:
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing, waarbij hij vrijgesproken wordt van de telastleggingen, in zoverre zij betrekking hebben op "de loten die aan hun eigenaars
zouden zijn 'toegewezen' en in de
processen-verbaal van verkoop dienvolgens als teruggetrokken zijn aangemerkt":
Overwegende dat de voorziening, bij
aan belang, niet ontvankelijk

~ebrek

1s;

-
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B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij hij veroordeeld wordt wegens de overige telastleggingen, namelijk "wat het geheel van de bedrieglijk aan stromannen toegewezen loten betreft" :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van de artikelen
193 en 195 van het Strafwetboek :
Overwegende dat eiser, als dader of
mededader, wegens dezelfde telastleggingen, in dezelfde mate als Emile Hotua en op grond van dezelfde vaststellingen is veroordeeld, zodat zijn
veroordeling, om de onder I. B vermelde gronden, evenmin naar recht is
verantwoord;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste onderdeel van het middel van
de eiser Emile Hotua, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het de eisers veroordeelt; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt elke
eiser in de helft van de kosten van zijn
voorziening en laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.
8 december 1999- 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.

Nr. 671

----~l-

--======

1597

RIELE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE DOODSLAG- BELASTINGVERLAGING- WEERSLAG.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. FElLDATUM - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID OMVANG- VERGOEDING.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - INTEREST- COMPENSATOIRE INTEREST - AANVANG.

1o Wanneer een misdrijf de dood van het

slachtoffer veroorzaakt, houdt de verhoging van de inkomsten van de weduwnaar van dat slachtoffer ten gevolge van
de toepassing van een wegens dat overlijden toegekend gunstiger belastingregime, geen verband met het misdrijf
van onvrijwillige doodslag en strekt zij
niet tot vergoeding van de door dat misdrijfveroorzaakte schade; die belastingverlaging vergoedt de materiele schade
niet die de weduwnaar van het slachtoffer geleden heeft, en die o. m. bestaat in
het verlies van de huishoudelijke activiteit van het slachtoffer, die hem ten goede
kwam (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

2° De bodemrechter beoordeelt in feite en
binnen de perken van de conclusies van
de partijen, de omvang van de door een
onrechtmatige daad veroorzaakte schade,
alsook het bedrag van de vergoeding tot
volledig herstel ervan (2). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
3° Wanneer de rechter compensatoire inte-

rest ingaande op de dag van het ongeval toekent op een vergoeding wegens
schade die zich geleidelijk na het ongeval heeft voorgedaan en nog zal voordoen, kent hi} die interest toe voor periodes die aan het ontstaan van de schade
voorafgaan en kent hij dus een vergoeding toe voor niet geleden schade (3). (Art.
1382 B.W.)
(1) Cass., 21jan. 1998,A.R. P.97.1052.F, nr. 38.

2e KAMER- 8 december 1999

(2) Cass., 23 sept. 1997, A.R. P.96.0526.N, nr.
364; Cass, 15 sept.1999,A.R. P.99.1184.F, nr. 463.

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE -MATE-

(3) Cass., 11 sept. 1991, A.R. 9001, nr. 14; zie
Cass., 9 maart 1999, A.R. P.98.0939.N, nr. 141, en
17 maart 1999, A.R. P.98.0510.F, nr. 159.
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(VANDER PLUIJM E.A. T. DUBOSC)
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.99.0998.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 juni 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te N amen, rechtdoende op
verwijzing;
Gelet op het arrest van 22 december 1998 van het Hof;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1382, 1383, 1384, inzonderheid
eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het bestreden vonnis, dat het beroepen vonnis wij zigt, de eisers hoofdelijk veroordeelt om aan verweerder een bedrag van 2.423.392 Belgische frank te
betalen wegens huishoudelijke schade, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van
17 september 1994, de gerechtelijke interest en de kosten, op grand dat de huishoudelijke schade, bestaande uit de schade
die de overlevende echtgenoot heeft geleden ten gevolge van het verlies van de huishoudelijke handelingen van het slachtoffer, en niet uit een derving van inkomsten,
"niet kan worden gecompenseerd door een
aan (verweerder) toegekende belastingverlaging, ook al moet (laatstgenoemde) in
een toestand worden teruggebracht waarin
hij zich zou hebben bevonden, (als hij) de
schade niet had geleden" en dat "de toepassing van een specifiek belastingstelsel
geen verband houdt met de verplichting die
op de pleger van een onrechtmatige daad
rust om de schade volledig te vergoeden,
aangezien de wijziging van het belastingstelsel van de burgerlijke partij niet strekt
tot vergoeding van de door de fout van de
beklaagde veroorzaakte schade, maar uitsluitend tot toepassing van de belastingbepalingen die op zijn belastingcategorie betrekking hebben", zodat "de huishoudelijke
schade (van verweerder) niet mag worden gecompenseerd door de op zijn inkomsten toegepaste belastingverlaging",
terwijl de door de overlevende echtgenoot geleden huishoudelijke schade bestaat in het verlies van het persoonlijk
voordeel dat die echtgenoot uit de huishoudelijke activiteit van het overleden
slachtoffer haalde en in de noodzaak om
extra uitgaven te doen om dat verlies te
compenseren; de vergoeding van die schade

Nr. 671

de overlevende echtgenoot in een toestand
moet terugbrengen die vergelijkbaar is met
de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden als het ongeval niet was geschied
en het slachtoffer niet was overleden; de
omvang van het recht op vergoeding in concreto moet worden geraamd, op grand van
alle gegevens waarover de rechter op het
ogenblik van zijn uitspraak beschikt, zodat het recht op vergoeding niet kan blijven bestaan, als de schade op dat tijdstip
volledig of gedeeltelijk is verdwenen wegens een door dat overlijden verkregen
voordeel; de eisers, zonder hieromtrent te
worden tegengesproken, (op bladzijde 2 van
hun conclusies na cassatie) betoogden dat
"(verweerder), door het overlijden van zijn
echtgenote, thans een jaarinkomen geniet (... ), vermeerderd met een bedrag van
23.342 Franse frank, d.i. 142.346 Belgische
frank" en dat die verhoging van verweerders inkomsten te danken is aan een hem
wegens het overlijden van zijn echtgenote toegekend belastingvoordeel; het aan
verweerder toegekende belastingvoordeel
het gevolg is van het aan eisers fout te wijten overlijden van verweerders echtgenote, zodat het een gegeven is dat verband houdt met de schade die de
burgerlijke partij ten gevolge van die gebeurtenis heeft geleden; het weinig terzake doet dat voornoemd belastingvoordeel er niet toe strekt de door de fout van
de beklaagde veroorzaakte schade te vergoeden; de schade die de rechthebbende van
een door een onopzettelijke doodslag getroffen slachtoffer lijdt ten gevolge van het
verlies van het gedeelte van de huishoudelijke activiteit dat hem een persoonlijk
voordeel opleverde, geraamd moet worden op grond van alle concrete gegevens
waarmee die schade kan worden beoordeeld, en, onder meer, op grand van de belastingvoordelen die de voormelde rechthebbende nu net wegens het overlijden van
het slachtoffer genoot; de burgerlijke partij zonder het overlijden, waarvoor de
schadeveroorzaker aansprakelijk is gesteld, geen enkele belastingverlaging had
genoten, aangezien die voordelen de vergoeding van de door die burgerlijke partij
geleden schade tot gevolg hebben; de
schade die verweerder lijdt ten gevolge van
de derving van het gedeelte van de huishoudelijke activiteit van het slachtoffer van
de onopzettelijke doodslag, dat hem ten
goede kwam, vergoed wordt door de belastingvoordelen die hij wegens het overlijden nu net geniet; het bestreden arrest, bijgevolg, niet voldoet aan de verplichting om
de schade in concreto te ramen, nu het, bij
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de beoordeling van die sehade, weigert rekening te houden met de verhoging van de
inkomsten die de burgerlijke partij ten gevolge van die belastingvoordelen geniet en
die de voormelde schade daadwerkelijk vergoeden, aileen op grond dat zij geen verband houden met eisers verpliehting om de
schade volledig te herstellen :

Overwegende dat de materiele
schade die verweerder geleden heeft
ten gevolge van het overlijden van zijn
echtgenote, onder meer bestaat in het
verlies van haar huishoudelijke activiteit, die hem persoonlijk ten goede
kwam;
Overwegende dat de verhoging van
verweerders inkomsten, die het gevolg is van de toepassing van een hem
wegens het overlijden van zijn echtgenote toegekend gunstiger belasting-.
stelsel, geen verband houdt met het'
aan eiser ten laste gelegde misdrijf van
onvrijwillige doodslag en niet tot vergoeding strekt van de door dat misdrijf toegebrachte schade;
Overwegende dat de appelrechters,
nu zij oordelen dat de op verweerders
inkomsten toegekende belastingverlaging zijn huishoudelijke schade
niet vergoedt, hun beslissing naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 1138, 2°, van het Gereehtelijk Wetboek, 1382, 1383, 1384, inzonderheid eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, alsook miskenning van het
algemeen reehtsbeginsel van het reeht van
verdediging,
doordat het bestreden vonnis, dat de beroe pen beslissing wijzigt, de eisers hoofdelijk veroordeelt om aan verweerder een
bedrag van 2.423.392 Belgisehe frank te betalen wegens huishoudelijke sehade, vermeerderd met de eompensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van
17 september 1994, de gereehtelijke interest en de kosten, op grond dat "(verweerder) in zijn dossier vermeldt dat hij een
werkster in dienst heeft genomen, naar
rata van drie uur per week, die hem 7.176
Franse frank per jaar kost, en dat hij daarenboven voor 3.600 Franse frank per jaar
kosten heeft aan strijkwerk, wat neerkomt op een totaalbedrag van 10.776
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Franse frank; dat hij evenwel betoogt dat
die gegevens wel eonereet en precies zijn,
maar niet de volledige huishoudelijke aetiviteit van de overledene weerspiegelen;
(. .. ) dat een huishouden, bovenop het strijkwerk, meer dan drie uur per week in beslag neemt; dat het door (verweerder) voorgestelde bedrag van 12.000 frank per
maand in aanmerking kan worden genomen; dat, immers, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de overledene zowat vijftien a zestien uur wijdde aan
huishoudelijke taken zoals het klaarmaken van maaltijden, de was, de strijk en de
sehoonmaak; dat voornoemd werk, volgens de Franse schaal, als volgt kan worden berekend : ongeveer 18.000 frank per
maand, waarvan 35 pet. moet worden afgetrokken voor persoonlijk onderhoud, wat
neerkomt op 12.000 frank; (. .. ) dat het verschuldigde bedrag 12.000 frank x 12 x
16,82911 = 2.423.392 frank bedraagt",

terwijl verweerder in zijn eonclusie na
cassatie (bladzijden 6 en 7) betoogde dat "de
huishoudelijke aetiviteit van twee werkende echtgenoten zonder kinderen kan
worden geraamd op een maandelijks bedrag van 12.000 frank, d.i. 144.000 frank
per jaar; dat de kapitalisatie van dat bedrag neerkomt op 144.000 Belgische frank
x 16,82911 = 2.423.392 BEF", en verzoeht
om beide eisers hoofdelijk te veroordelen tot
betaling van dat bedrag; het bestreden vonnis erkent dat het door verweerder voorgestelde bedrag van 12.000 frank per
maand in aanmerking kan worden genamen en dat van de waarde van het huishoudelijk werk 35 pet. moet worden afgetrokken voor zijn persoonlijk onderhoud;
het arrest evenwel ambtshalve beslist om
de waarde van het huishoudelijk werk van
verweerders eehtgenote volgens de Franse
schaal te ramen, hoewel verweerder dit niet
had gevorderd, en zodoende een maandelijks bedrag van 18.000 frank toekent,
waarvan het 35 pet. aftrekt voor persoonlijk onderhoud; het bestreden vonnis, aldus, meer heeft toegekend dan verweerder had gevraagd, uitspraak heeft gedaan
over niet gevorderde zaken, de in aanmerking genomen feiten die nodig zijn voor de
toepassing van de rechtsregel heeft aangevuld, het reeht van verdediging van de eisers miskent (sehending van artikelll38,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het hoger vermelde algemeen
rechtsbeginsel), en, daarenboven, aan verweerder een bedrag toekent dat hoger ligt
dan het werkelijke bedrag van zijn schade
(schending van de artikelen 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk Wetboek) :
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Overwegende dat de bodemrechter
in feite en binnen de perken van de
conclusies van de partijen, de omvang
van de door een onrechtmatige daad
veroorzaakte schade, alsook het bedrag van de vergoeding tot volledig
herstel ervan beoordeelt;
Overwegende dat het vonnis het bedrag toekent dat verweerder voor het
verlies van de huishoudelijke activiteit van zijn overleden echtgenote gevorderd had; dat eiser tegen voornoemd bedrag verweer heeft kunnen
voeren; dat de rechter bijgevolg geen
uitspraak heeft gedaan over niet gevorderde zaken en het recht van verdediging niet heeft miskend;
Overwegende dat het middel niet
kan worden aangenomen, in zoverre
het een schending van artikel 1138, 2o,
van het Gerechtelijk Wetboek-en een
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel aanvoert;
Overwegende dat het middel, daarenboven, niet ontvankelijk is, in zoverre het de schending aanvoert van
de artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste en derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek, door de berekeningsmethode
van de bodemrechter te bekritiseren,
aangezien het Hof niet bevoegd is om
de fei telijke gegevens te beoordelen
waarop het vonnis is gegrond;
Over het derde middel : schending van de
artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste en
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, dat de beroepen beslissing wijzigt, de eisers hoofdelijk veroordeelt om aan verweerder een
bedrag van 2.423.392 Belgische frank te betalen wegens huishoudelijke schade, en dat
bedrag vermeerdert met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 17 september 1994,
d.i. de datum van het ongeval, terwijl het
bestreden vonnis de kapitalisatiemethode
aanwendt om de huishoudelijke schade te
ramen die verweerder geleden heeft ten gevolge van het verlies van de huishoudelijke activiteit die hem ten goede kwam, en
dat te wijten is aan het overlijden van zijn
echtgenote aan de gevolgen van een onopzettelijke doodslag, waarvoor eiser aansprakelijk is gesteld; het recht op vergoeding weliswaar ontstaat op de dag van het
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overlijden van het slachtoffer, maar de door
het verlies van de huishoudelijke activiteit geleden schade slechts geleidelijk ontstaat; het vonnis compensatoire interest ingaande op de dag van het ongeval toekent
op een gekapitaliseerde vergoeding en zodoende schade vergoedt die geleidelijk en
gedurende verscheidene jaren ontstaat en
die voor een gedeelte bestaat uit toekomstige schade die nog niet is ontstaan op het
ogenblik van de uitspraak van de rechter, en interesten toekent voor periodes die
aan het ontstaan van de schade voorafgaan; het aldus een vergoeding toekent voor
niet geleden schade en de artikelen 1382,
1383 en 1384, inzonderheid eerste en derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt :

Overwegende dat het vonnis, dat
compensatoire interest ingaande op de
dag van het ongeval toekent op een
vergoeding wegens schade die zich geleidelijk na het ongeval heeft voorgedaan en nog zal voordoen, interest toekent voor periodes die aan het
ontstaan van de schade voorafgaan;
dat het aldus een vergoeding toekent
voor niet geleden schade en artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de eisers veroordeelt om compensatoire interest met ingang van 17 september
1994 te betalen op het bedrag van
2.423.392 Belgische frank; verwerpt de
voorziening voor het overige; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eiseressen in de helft van de
kosten van hun voorziening en verweerder in het overige van die kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, zitting houdende in hager beroep.
8 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fettweiss - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. T'Kint.
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1e KAMER- 9 december 1999
1° COMMISSIE -

COMMISSIONAIR- GESCIDLLEN ONTSTAAN UIT OVEREENKOMSTEN
DIE HIJ VOOR REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER HEEFT GESLOTEN- EXCLUSIEVE HOEDANIGHEID OM IN RECHTE OP TE TREDEN.

2° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- ALGEMEENGEBRUIK- VEREISTEN.

1o In beginsel heeft alleen de commissio-

nair hoedanigheid om in rechte op te treden inzake de geschillen die zijn ontstaan uit de overeenkomsten die hij op
zijn eigen naam of onder een maatschappelijke benaming voor rekening van de
opdrachtgever heeft gesloten (1). (Art. 12
wet 5 mei 1872.)
2° Een beding is gebruikelijk in de zin van

de artikelen 1135 en 1160 B. W als het als
algemeen geldend wordt beschouwd in
een bepaalde regia of in een bepaalde
beroepskring; door het uit hun overeenkomst niet uit te sluiten geven de partijen de wil te kennen het gebruik in hun
overeenkomst op te nemen (2). (Artt. 1135
en 1160 B.W.)
(WIJNGAARDNATIE N.V
T. TRANSITRA N.V, INTRADEV N.V)
ARREST

(A.R. C.96.0209.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 1995 door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de regels betreffende het
commissiecontract, i.h.b. artikel12 van de
wet van 5 mei 1872 (. ..)
doordat het Hof van Beroep te Antwerpen, na op wettige wijze beslist te heb(1) Cass., 25 okt. 1963, Bull. en Pas., 1964, I,
204; R. W, 1963-64, 1216; 22 okt. 1976,AC., 1977,
229.
(2) Zie Cass., 29 mei 1947, Bull. en Pas., I,
1947, 217, met noot R.H.; 17 old. 1975, A. C.,
1976, 224.

1601

ben dat eerste verweerster als commissionair-expediteur zonder de identiteit
van haar opdrachtgever kenbaar te hebben gemaakt, een vordering kan instellen in rechte zonder een persoonlijk belang te moeten doen gelden en dat door
het instellen van de vordering de commissionair-expediteur enkel de verplichtingen vervult waartoe hij krachtens de
commissie-overeenkomst gehouden is, namelijk het waarnemen van de rechten van
de committent, wiens identiteit op het ogenblik van het geven van de opdracht niet
werd bekend gemaakt en dat het van geen
belang is wie ladingbelanghebbende was,
beslist dat de vordering tot schadevergoeding ook in hoofde van tweede verweerster
ontvankelijk is, op grond van de volgende
redengeving :
"(. .. ) dat (tweede verweerster) als werkelijke schadelijder eveneens vorderingsgerechtigd is; dat (eerste verweerster) immers tevens lasthebber was van (tweede
verweerster), die als verkoper door de
bestemmeling/ladingbelanghebbende voor
de schade aangesproken werd en een creditnota uitschreef; dat het feit dat de
commissionair-expediteur voor rekening
van de ladingbelanghebbende een vordering tot schadevergoeding instelt, geen beletsel uitmaakt opdat de werkel:ijke schadelijder eveneens overgaat tot het instellen
van een vordering in schadevergoeding en
zulks met goedkeuring van de commissionair; dat de goederen immers geladen en
gestufd werden in containers op kosten en
risico van (tweede verweerster)",

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de regels toepasselijk op de commissieovereenkomst, de commissionair optreedt in eigen naam, zij het voor rekening van de
committent; aileen de commissionair, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, in rechte
kan optreden inzake de geschillen die zijn
ontstaan uit de overeenkomsten die hij voor
rekening van zijn committent heeft gesloten; het arrest vaststelt dat tweede verweerster committent is van eerste verweerster en zijn identiteit niet werd
bekendgemaakt, en niettemin aan deze
laatste hetzelfde vorderingsrecht toekent
als aan de commissionair,
zodat de appelrechters de regels toepasselijk op de commissie-overeenkomst miskennen (schending van de regels toepassel:ijk op de commissie-overeenkomst, in het
bijzonder artikel 12 van de wet van 5 mei
1872),
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat krachtens artikel 12 van de wet van 5 mei 1872 in
beginsel alleen de commissionair hoedanigheid heeft om in rechte op te treden inzake de geschillen die zijn ontstaan uit de overeenkomsten die hij op
zijn eigen naam of onder een maatschappelijke naam voor rekening van
de opdrachtgever heeft gesloten;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de verweerster sub 2
opdrachtgever is van de verweerster
sub 1, commissionair-expediteur, en
dat de identiteit van de opdrachtgever niet werd bekend gemaakt;
Dat zij alleen vaststellen dat de opdrachtgever voor hen optreedt "met
goedkeuring" van de commissionair en
voorts beslissen, met bevestiging van
de beroepen beslissing, dat de betaling aan de ene bevrijdend zal zijn ten
opzichte van de andere;
Dat zij op grond van die vaststellingen niet zonder schending van artikel 12 van de wet van 5 mei 1872
konden beslissen dat de opdrachtgever "als werkelijke schadelijder eveneens vorderingsgerechtigd is";
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1135, 1134,
1159 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek

(. .. )

doordat de appelrechters, na te hebben
vastgesteld dat eiseres aanvoert dat de
VBG-voorwaarden een "gebruik(elijk beding)'' in de zin van artikel 1135 Burgerlijk Wetboek uitmaken tussen ter plaatse
gevestigde handelaars en na het middel van
eiseres te hebben hernomen, beslissen dat
deze voorwaarden inderdaad een gebruikelijk beding uitmaken doch weigeren deze
toe te passen omdat eiseres niet het bewijs levert van kennisgeving ervan en aanvaarding, op grond van de volgende redengeving:
"(. .. ) dat appellante voorhoudt dat de vordering verjaard is conform art. 5a, 4 van de
VBG-voorwaarden, juncto art. 48 van deAlgemene Voorwaarden der Expediteurs van
Belgie; dat in toepassing van art. 1135 en
1160 B.W. de overeenkomst niet alleen verbindt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is maar ook tot de gevolgen die door
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het gebruik aan de verbintenissen wordt
toegekend en dat daarenboven die verbintenis moet worden aangevuld met de daarbij gebruikelijke bedingen hoewel die er
niet zijn in uitgedrukt; dat een gebruikelijk beding precies er in bestaat dat het regels betreft die, weze het in een bepaalde
streek, algemeen en door iedereen worden geacht van toepassing te zijn op een bepaalde soort overeenkomsten, zodat moet
worden aangenomen dat de partijen daaromtrent niet onwetend konden zijn en zij
derhalve, door het gebruik niet uitdrukkelijk uit te sluiten, moeten worden geacht met de toepassing ervan te hebben ingestemd; dat tussen 'ter plaatse gevestigde
handelaars', de VBG-voorwaarden een gebruikelijk beding uitmaken;
(. .. ) dat zelfs gebruikelijke bedingen de
partijen slechts verbinden in die mate ze ernaar verwezen hebben of geacht kunnen of
moeten worden ernaar verwezen te hebben; dat uit het enkel feit dat beide partijen Antwerpse havenbedrijven zijn, de toepasbaarheid van deze bedingen niet kan
afgeleid worden; dat aangetoond dient te
worden dat partijen bij het totstandkomen
van de overeenkomst, die aan de grandslag ligt van huidig geschil, elkaar genoegzaam maar zeker deze voorwaarden ter
kennis gebracht hebben; dat het niet volstaat dat, zelfs in de loop van regelmatige en herhaalde handelsbetrekkingen,
naar de toepassing van de algemene voorwaarden in de briefwisseling verwezen
wordt, zonder dat deze voorwaarden hierin
uitdrukkelijk hemomen worden of een afschrift ervan bij de briefwisseling gevoegd
wordt; dat de verwijzing in kleine druk in
de marge in het kader van gemaakte tariefafspraken niet voldoet aan de vereiste van
een volledige en ondubbelzinnige mededeling; dat het louter feit dat partijen sedert lange tijd handelsrelaties met elkaar
onderhouden op zichzelf niet volstaat als
bewijs dat de voorwaarden uitdrukkelijk of
alleszins stilzwijgend werden aanvaard; dat
in die omstandigheden geen rechtsgevolg
kan verleend worden aan het stilzwijgen bij
ontvangst van de facturen met betrekking tot vroegere transacties; dat het middel van verjaring niet kan weerhouden worden" (bestreden arrest, p. 4 tot 6),
terwijl, eerste onderdeel, een "gebruik" of
gebruikelijk beding in de zin van artikel
1135 van het Burgerlijk Wetboek, het algemeen karakter heeft van een regel die
door allen, behoudens strijdig beding, wordt
geacht toepasselijk te zijn op dergelijke
overeenkomsten; eens de feitenrechter het
bestaan van een gebruik heeft vastgesteld,
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hij per definitie niet meer dient na te gaan
ofbewezen wordt dat partijen dit gebruikelijk beding (stilzwijgend) aanvaard hebben, nu de wetgever in artikel1135 van het
Burgerlijk Wetboek een weerlegbaar vermoeden van aanvaarding heeft ingesteld,
dat partijen enkel kunnen tenietdoen door
in hun overeenkomst de toepassing van dit
gebruik uit te sluiten; de appelrechters niettemin, na eerst akkoord te gaan met de
stelling van eiseres dat de VBGvoorwaarden een gebruikelijk beding uitmaken in de zin van artikel 1135 van het
Burgerlijk Wetboek, de toepassing van dit
gebruik vervolgens afhankelijk maken van
de uitdrukkelijke verwijzing ernaar door
partijen, de kennisgevjng ervan en de aanvaarding; de appelrechters aldus beslissen dat "zelfs" van een gebruik dient nagegaan te worden of er aanvaarding is,

zodat de appelrechters het begrip "gebruik(elijk beding)" in de zin van artikel
1135 van het Burgerlijk Wetboek, in zijn essentie miskennen (schending van de artikelen 1135, 1134 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens de artikelen 1135 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst niet aileen verbindt tot hetgeen daarin
uitdrukkelijk is bepaald maar ook tot
de gevolgen die door het gebruik aan
de verbintenissen worden toegekend
en dat die verbintenis moet worden
aangevuld met de daarbij gebruikelijke bedingen hoewel die er niet in
zijn uitgedrukt;
Dat wanneer een beding gebruikelijk is, dit is als algemeen geldend
wordt beschouwd in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring, de
wet vermoedt dat de partijen dit gebruik kennen en door het uit hun overeenkomst niet uit te sluiten hun wil te
kennen geven het gebruik in hun overeenkomst op te nemen;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat de litigieuze bedingen gebruikelijke bedingen waren; dat het
evenwel oordeelt dat dit niet belet dat
de rechter onderzoekt of de partijen
die zulk gebruik niet uit hun overeenkomst hebben uitgesloten overeenge-

komen zijn dit gebruik in hun overeenkomst op te nemen;
Dat het aldus het begrip gebruik
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
9 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.
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1e KAMER- 9 december 1999
BE SLAG- GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- TE VERVALLEN PERIODIEKE INKOMSTEN.

Uitvoerend beslag kan niet worden gelegd
voor periodieke inkomsten die op het
ogenblik van het beslag nog niet vervallen zijn (1). (Artt. 1494 Ger.W. en 1186
B.W.)
(FILLIAERT VEILIGHEID N.V: T. DECLIPPELEIR)
ARREST

(A.R. C.97.0435.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 juni 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
(1) Cass., 8 maart 1991, nr. 360, met de conclusie van procureur-generaal Lenaerts; Dirix, E.,
en Broeckx, K., Beslag, inA.P.R., Story Scientia, 1992, 258, nrs. 468-469.
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1452, 1453,
1494, 1495, 1539, 1540, 1542 en 1543 van
het Gerechtelijk Wetboek, en 1186 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van hervorming eiseres gewoon schuldenaar verklaart ten belope van 322.842 frank voor de
oorzaken van h~t derdenbeslag, gelegd op
17 oktober 1990 m haar handen lastens JohnnycFiliaert, op verzoek van ~erweerster
en eiseres dienvolgens veroordeelt om aan
verweerster te betalen de som van 322.842
frank op de volgende gronden: In handen van eiseres werd niet alleen derdenbeslag gelegd voor de op 17 oktober 1990
verschuldigde (vervallen) onderhoudsgelden vanaf 1 november 1990 ten bedrage van 7.500 frank per maand op 1 november 1990 aan te passen aan de index
der consumptieprijzen. Dat aan eiseres een
delegatiemachtiging werd verleend dat
deze (al dan niet) werd betekend e~ ter
kennis gebracht van de derde-beslagene is
zonder impact. Waar moet aangenom'en
worden dat het beslag, lopende de procedure voor de beslagrechter, tegen de derdebeslagene, niet kan worden uitgebreid met
de- sinds het beslag- vervallen bedragen, kan deze zienswijze niet worden aangehouden wanneer- zoals ter sprakebeslag werd gelegd voor de bedragen, nog
te vervallen na het beslag, doch voorafgaand het ledigen van zijn handen door de
derde beslagene. Ret is niet aannemelijk
dat een titel die voorziet in opeenvolgende
prestaties (inzonderheid betaling van onderhoudsgeld) de onderhoudsgemachtigde
telkenmale, na elke nieuwe vervaldag, zou
nopen tot nieuwe uitvoering; dit alles, temeer, nu - door te handelen zoals verweerster inzake deed (termen van het
beslagexploot hoven geciteerd) - geen afbreuk wordt gedaan aan de voorwaarde dat
slechts een opeisbare schuldvordering voorwerp kan zijn van een middel van ten
uitvoerlegging; immers, het derdenbeslag
sorteert slechts gevolgen naargelang het onderhoudsgeld opeisbaar wordt en dit uiteraard tot op het ogenblik dat de derdebeslagene zijn han den ledigt ... In
tegenstelling dan weer tot wat eiseres voorhoudt, is - onder de vroegere wetgeving
de echtscheiding effectief wordende met e~
bij de overschrijving- het onderhoudsgeld
(toegeke?~ door de voorzitter, lopende de
echtsche1dmgsprocedure) verschuldigd tot
op de dag dat de echt- scheiding is overgeschreven. Verweerster zelf is deze visie
bijgetreden, nu zij - bij tussenvordering -
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de vordering uit hoofde van onderhoudsgeld
heeft beperkt tot 296.300 frank, in hoofdsom, ...
Derhalve is de derde-beslagene verschuldigd:
- hoofdsom : 296.380,- begrote kosten : 3.650,- uitgifte : 345,- betekening, herhaald bevel : 9.103,- exploot derdenbeslag en aanzegging :
13.364,hetzij samen : 322.842 frank,
terwijl een uitvoerend beslag slechts mag
gelegd worden voor een opeisbare vordering; dat, als de titel krachtens welke een
uitvo~rend beslag wordt gelegd, mede betrekking heeft op te vervallen periodieke inkomsten, geen uitvoerend beslag kan worden gelegd voor op het ogenblik van het
uitvoerend beslag nog niet vervallen bedragen; dat er echter op 17 oktober 1990 in
handen van eiseres niet alleen derdenbeslag gelegd werd voor de op 17 oktober
1990 vervallen onderhoudsgelden maar ook
voor de lopende onderhoudsgelden vanaf 1
november 1990 ten bedrage van 7.500
frank per maand, die nog niet vervallen waren; dat het bestreden arrest ten onrechte
beslist heeft dat het beslag, lopende de procedure voor de beslagrechter, tegen de
derde-beslagene kan worden uitgebreid met
de sinds het beslag vervallen bedragen
wanneer beslag werd gelegd voor
onderhoudsgelden nog te vervallen na het
beslag doch voorafgaand het ledigen van
zijn ~anden door de derde-beslagene; dat
het mtvoerend beslag ofhet uitvoerend beslag onder derden voor periodieke
o.?d~rhoudsgelden immers enkel mogehJk IS v:oor de onderhoudsgelden die op het
ogenbhk van het beslag vervallen zijn
(schending van art. 1494 Ger. W. en 1186
B.W.); dat het bestreden arrest dan ook ten
onrechte beslist heeft dat eiseres als derde
beslagene niet alleen de onderhoudsgelden
verschuldigd is die vervallen waren op 17
oktober 1990, datum van het beslag, maar
ook de onderhoudsgelden die pas daarna
vervallen zijn en dit tot op de dag dat de
echtscheiding tussen verweerster en de
schuldenaar is overgeschreven (scherrding van art. 1452, 1453, 1494, 1495, 1539,
1540, 1542 en 1543 Ger. W., 1186 B.W.),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat, luidens artikel
1494 van het Gerechtelijk Wetboek,
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geen uitvoerend beslag op roerende en
onroerende goederen mag worden gelegd dan krachtens een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere
zaken;
Dat, krachtens artikel 1186 van het
Burgerlijk Wetboek, hetgeen slechts
met tijdsbepaling verschuldigd is, niet
kan worden geeist voordat de
vervaltermijn is verschenen;
Dat uit deze wetsbepalingen volgt
dat een uitvoerend beslag in de regel
slechts mag worden gelegd voor een
opeisbare vordering; dat, als de titel
krachtens welke een uitvoerend beslag wordt gelegd, mede betrekking
heeft op te vervallen periodieke inkomsten, geen uitvoerend beslag kan
worden gelegd voor op het ogenblik
van het uitvoerend beslag nag niet vervallen bedragen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. op 17 oktober 1990 door verweerster uitvoerend derdenbeslag
werd gelegd in handen van eiseres ten
laste van J. Filiaert voor 90.000 frank
met interest en kosten, vermeerderd
met lopende onderhoudsgelden vanaf
1 november 1990;
2. dit geschiedde "krachtens beschikking van 4 mei 1990, overeenkomstig artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek verleend door de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, betekend met bevel op 24 augustus 1990, waarbij J. Filiaert veroordeeld werd tot het betalen
aan verweerster van een maandelijks
onderhoudsgeld van 7.500 frank, gei"ndexeerd, met delegatiemachtiging";
3. eiseres op 29 maart 1993 op verzoek van verweerster werd gedagvaard om "eiseres schuldenaar te doen
verklaren voor de oorzaken" van dit
derdenbeslag;
Overwegende dat het arrest eiseres schuldenaar verklaart, niet aileen voor de op 17 oktober 1990 verschuldigde vervallen onderhoudsgelden, maar oak voor de lopende
onderhoudsgelden vanaf 1 november
1990 tot de dag dat de echtscheiding
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tussen verweerster en J. Filiaert werd
overgeschreven, dit op grand dat ''het
niet aannemelijk is dat een titel die
voorziet in opeenvolgende prestaties
(inzonderheid betaling van onderhoudsgeld) de onderhoudsgerechtigde
telkenmale, na elke nieuwe vervaldag, zou nopen tot nieuwe uitvoering"
en dat door mede derdenbeslag te leggen voor de lopende onderhoudsgelden
vanaf 1 november 1990, "geen afbreuk
wordt gedaan aan de voorwaarde dat
slechts een opeisbare schuldvordering voorwerp kan zijn van een middel van tenuitvoerlegging; immers, het
derdenbeslag sorteert slechts gevolgen naargelang het onderhoudsgeld
opeisbaar wordt en dit uiteraard tot op
het ogenblik dat de derde-beslagene
zijn handen ledigt";
Overwegende dat het arrest, door de
schuld van eiseres niet te beperken tot
de op de datum van het derdenbeslag
vervallen onderhoudsgelden, de artikelen 1494 van het Gerechtelijk Wethoek en 1186 van het Burgerlijk Wethoek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit eiseres ingevolge het derdenbeslag van 17 oktober 1990 schuldenaar verklaart voor
meer dan 110.752 frank met interest
en kosten, eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerster van 322.842
frank met interest, en uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
9 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Houtekier.
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Nr. 674
1e

KAMER -

9 december 1999

VERVOER -

GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER WEGVERVOER- INTERNATIONAAL
VERVOER- C.M.R.-VERDRAG- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER- VERMOEDEN- ONTHEFFING- BEWIJS.

De vervoerder is in beginsel ontheven van
zijn aansprakelijkheid wanneer het verlies of de beschadiging een gevolg is van
de bijzondere gevaren eigen aan de behandeling, lading of stuwing van de goederen door de afzender; de ontheffing van
het vermoeden van aansprakelijkheid
gaat slechts op in zoverre de vervoerder
dit bijzonder gevaar aantoont; dit bewijs moet niet noodzakelijk geleverd worden door het voorbehoud gemaakt door de
vervoerder bij het laden van de goederen. (Art. 17.4.c C.M.R-Verdrag.)
(VAN ASTEN B.V.B.A. T. MERCATOR N.V. E.A.)
ARREST

(A.R C.96.0367.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1996 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel17.4.c van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de
weg ("C.M.R-Verdrag"), goedgekeurd bij
wet van 4 september 1962, van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek en van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat de appelrechters hebben beslist dat eiseres niet gerechtigd is de
ontheffingsgrond in te roepen van artikel
17 .4.c C.M.R-Verdrag op grond van devolgende redengeving :
"dat (eiseres), door nate laten enig voorbehoud aan te tekenen in verband met de
zichtbare gebrekkige lading van de goederen waarvan de chauffeur wist of moest weten dat dit schade zou berokkenen, niet gerechtigd is de ontheffingsgrond van artikel
17 .4.c (lading en stuwing van de goederen door de afzender) voornoemd in te roepen",
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terwijl, eerste onderdeel, geen enkel artikel van het C.M.R-Verdrag of enige andere wettelijke bepaling het maken van
voorbehoud verplicht stelt op straffe van
verval van het recht om zich op de
ontheffingsgrond te beroepen van lading en
stuwing door de afzender voorzien in artikel17.4.c C.M.R-Verdrag; het maken van
een voorbehoud geen wettelijke voorwaarde
is voor het inroepen van de ontheffingsgrond van artikel17.4.c C.M.R-Verdrag; de
appelrechters door aan eiseres het recht te
ontzeggen zich op artikel17.4.c C.M.RVerdrag te beroepen op grand van de afwezigheid van voorbehoud, aan artikel
17.4.c C.M.R-Verdrag een toepassingsvoorwaarde toevoegen die daarin niet geschreven staat en aldus een foutieve toepassing maken van de wet,
zodat de appelrechters hun beslissing
niet naar recht verantwoorden (scherrding van artikel17.4.c C.M.R-Verdrag);
terwijl, tweede onderdeel, de feitenrechter
die het bestaan vaststelt van verschillende fouten in hoofde van verschillende
personen dient na te gaan welke fouten met
de schade in een oorzakelijk verband staan
en meer bepaald, dient vast te stellen, wanneer hij de aansprakelijkheid op een enkele persoon legt, dat de schade oak zonder de fout van de andere zou zijn ontstaan
zoals ze zich heeft voorgedaan; de appelrechters, nate hebben vastgesteld, enerzijds dat er gebrekkige lading van de goederen was door de afzender en anderzijds
dat ook eiseres een fout heeft begaan, met
name door geen voorbehoud aan te tekenen tegen deze gebrekkige lading door de
afzender, de aansprakelijkheid geheel op eiseres leggen, zonder dat uit enige melding in het arrest kan worden afgeleid dat
de appelrechters hebben vastgesteld dat de
schade zich oak zonder de door de afzender begane fout zou hebben voorgedaan; de
appelrechters aldus het begrip oorzakelijk verband miskennen, minstens (het) Hof
de gelegenheid niet bieden haar wettigheidscontrole over de beslissing uit te oefenen,
zodat het bestreden arrest niet naar
recht is verantwoord (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet);
terwijl, derde onderdeel, eiseres in conclusies herhaaldelijk heeft aangevoerd ten
eerste, dat de enige oorzaak van de schade
te vinden is in de gebrekkige lading en een
eventueel voorbehoud door haar geen enkele invloed zou hebben gehad op de schade
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die werd veroorzaakt doch enkel op bewijsvoering omtrent de gebrekkige lading en
ten tweede, dat de chauffeur mondeling instructies heeft gegeven aan de afzender om
voor voldoende luchtcirculatie te zorgen en
dat de afzender deze niet heeft gevolgd, zodat eiseres in elk geval aan haar contractuele waarschuwingsplicht heeft voldaan,
met de volgende bewoordingen :
"Tevergeefs vraagt men zich derhalve af
wat het formuleren van reserves aan de
zaak zou veranderd hebben. Een partij
brengt reserves aan om te tonen dat zij zich
distantieert van het voorwerp van de reserve. Wanneer later zijn aansprakelijkheid in het gedrang zou komen en de
schade zou een gevolg blijken te zijn van
het voorwerp van de reserve, zal de transporteur in het bestaan van de reserve een
middel vinden om zijn aansprakelijkheid te
weerleggen. Niets belet hem evenwel om bij
afwezigheid van een bemerking, later toch
het bewijs voor te brengen van het feit dat
het voorwerp niet heeft uitgemaakt van een
voorbehoud.
Dient dus enkel uitgemaakt te worden
wie voor de stuwing heeft ingestaan. In eerste instantie zal de transporteur hiervan de
bewijslast dragen, nu hij een resultaatsverbintenis aanging en het aan hem toekomt te bewijzen dat niet hij aan de oorsprong van de schade ligt.
Welnu, het bewijs van de lading en stuwing door de afzender ligt voor. De afzender erkent dit uitdrukkelijk. Conform art.
17 en 18 C.M.R.-Verdrag is (eiseres) ontheven van haar aansprakelijkheid. Ret volstaat dat de schade het gevolg is kunnen
zijn van de slechte stuwing" (p. 12-13 aanvullende conclusie eiseres)
"Feit blijft dat de afzender contractueel
en feitelijk instond voor de stuwing.
( .. .)
Ret kan de chauffeur enkel ten goede
worden geduid dat hij de afzender niettemin op dit probleem gewezen heeft. Ret
mooiste bewijs dat de afzender niet onder zijn instructies werkte is juist het feit
dat de afzender zich niets heeft aangetrokken van de bemerking van de chauffeur. De
afzender is trouwens een in diepvriesproducten gespecialiseerd bedrijf. De firma
geeft zelf aan dat zij met de regelmaat van
de klok verzendingen verzorgt en vrachtwagens belaadt met haar producten. Zij
diende de belading te verzorgen, zij was
overtuigd van haar deskundigheid en weigerde zich te laten leiden door de raadgeving van de chauffeur" (p. 14 aanvullende
conclusie eiseres)
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J "(Eiseres) blijft er derhalve bij dat haar
~jiet kan verweten worden geen voorbelj'oud gemaakt te hebben.

Tevergeefs vraagt men zich trouwens af
wat een voorbehoud veranderd zou hebben aan de zaak.
I,

Zoals gezegd heeft een voorbehoud een
informatierol in het kader van de bewijsvoering. Moest de chauffeur ten deze een
reserve hebben aangebracht m.b.t. de stu~ing, zou hierdoor enkel zijn komen vast te
staan dat de chauffeur zich distantieerde
an de door de afzender uitgevoerde stuing.

1

De stuwing door de afzender is een feit
at door alle middelen van recht bewezen kan worden. Ten deze staat het ook
nder reserve van de chauffeur vast dat de
zender instond voor deze handeling. Alle
artijen zijn het erover eens. Een voorbeoud zou aan de bestaande situatie niets
ebben bijgebracht.

~

1

Ook bekeken van een andere kant zou
een voorbehoud niets hebben gewijzigd aan
lj'et schadebeeld. Een voorbehoud op de
¥rachtbrief zou de schade immers niet verhinderd hebben.
1

Besluit:

* De chauffeur diende de vrachtbrief niet
te clausuleren.

* Een reserve zou niets veranderd hebben aan de zaak. Ook zonder reserve is het
bewezen dat de afzender instond voor de lading en stuwing; ook met reserve zou de
schade zich hebben voorgedaan".
(. .. )

Vooreerst merkt (eiseres) op dat de wederpartij expressis verbis erkent dat de
schade-oorzaak zich bij de lading en
stuwingsverrichtingen van de afzender situeert, ergo dat de materiele feiten van de
vrijtekening onder art. 17.4.c vervuld zijn.
(. ..)

Feit is trouwens dat de chauffeur tips
m.b.t. de lading en stuwing gaf ('Bij het inladen van de kartons gaf ik instructies om
voor een goede luchtcirculatie te zorgen', p.
20, rapport van de gerechtsexpert). De afzender heeft er de voorkeur aan gegeven
deze naast zich neer te leggen. Men ziet
niet in wat de chauffeur meer kon doen". (p.
10-12 tweede aanvullende conclusie eiseres). de appelrechters op geen van deze
dienstige middelen hebben geantwoord met
enige, het weze impliciete, redengeving,
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zodat de appelrechters hun beslissing
niet regelmatig met redenen hebben omkleed (schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet):

Nr. 675

dige conclusie (1) van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en Van Ommeslaghe.

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel17.4.c C.M.R.-Verdrag, de vervoerder in beginsel ontheven is van zijn
aansprakelijkheid wanneer het
verlies of de beschadiging een gevolg is van de bijzondere gevaren
eigen aan de behandeling, lading, of
stuwing van de goederen door de
afzender;
Dat de ontheffing van het vermoeden van aansprakelijkheid van de
vervoerder slechts opgaat in zoverre
de vervoerder dit bijzonder gevaar
aantoont; dat dit bewijs niet noodzakelijk moet worden geleverd door
het voorbehoud gemaakt door de
vervoerder bij het laden van de
goederen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "door nate laten enig voorbehoud aan te tekenen op de vrachtbrief in verband met de zichtbaar
gebrekkige lading van de goederen
waarvan de chauffeur wist of moest
weten dat dit schade zou berokkenen, de vervoerder niet gerechtigd is
de ontheffingsgrond van artikel 17 .4.c
CMR-Verdrag in te roepen";
Dat het aldus dit artikel schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Antwerpen.
9 december 1999 - 1 e kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Stri}·

Nr. 675
1e KAMER- 10 december 1999

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID- VERSCHEIDENE DADERS SAMENLOPENDE
FOUTEN- BEWAARDER VAN EEN GEBREKKIGE ZAAK- PARTIJ BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJK VOOR HAAR AANGESTELDERESPECTIEVE VERBINTENISSEN.

Wanneer schade samenlopend is veroorzaakt door een gebrek aan de zaak waarvan een partij de bewaring heeft en door
de schuld van een aangestelde waarvoor de andere partij burgerrechtelijk
aansprakelijk is, kan de eerste partij jegens de andere partij niet veroordeeld
worden tot volledige vergoeding van de
schade. (Artt. 1383, 1383 en 1384 B.W.)
(GEMEENTE GEDINNE
T. ETABLISSEMENTS DUBOIS-DAWANCE N.Vl
ARREST

(vertaling)

CAR. C.98.0489.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
(1) Het O.M. was van oordee] dat het onderdee], dat schending aanvoert van art. 17.4 c van
het C.M.R.-Verdrag, feitelijke grondslag miste,
omdat het bestreden arrest zijn beslissing niet
steunt op een algemene verplichting tot voorbehoud, die door voormelde bepaling inderdaad niet
als voorwaarde gesteld wordt, maar op de ontstentenis van voorbehoud omtrent een aan de
zaak eigen bijzondere omstandigheid, nl. dat de
chauffeur verklaarde een zichtbaar gebrekkige lading te hebben vastgesteld die schade zou berokkenen, zonder dat hij of eiseres (de vervoerder) daarover enig voorbehoud formuleerde.
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Over het middel : schending van de artikelen 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek en 18 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest eiseres, op grond van
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk verklaart en
haar veroordeelt om de schade van verweerster volledig te vergoeden en daarbij
niet nagaat of de bestuurder van de vrachtwagen, aangestelde van verweerster, al dan
niet een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met het ongeval, zulks op
de volgende gronden : "(. .. ) dat (. .. ) de vraag
niet aan de orde is of de bestuurder van de
vrachtwagen, aangestelde van (verweerster), al dan niet een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met
het ongeval; dat de fout van de aangestelde
immers niet kan worden tegengeworpen
aan de burgerrechtelijk aansprakelijke vennootschap, (verweerster), die het recht behoudt de vergoeding van haar gehele
schade te vorderen van de bewaarder van
de gebrekkige zaak, aangezien het gebrek
althans een van de oorzaken van dat ongeval is en dat zonder dat gebrek de schade
zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan; (. .. ) dat de getroffene, wanneer zonder verscheidene fouten van verschillende
personen ofverscheidene feiten die de aansprakelijkheid van verschillende personen in het gedrang brengen, een bepaalde
schade niet zou zijn ontstaan, recht heeft
op voiledige vergoeding van zijn schade ten
laste van een enkele persoon die deze fouten he eft begaan of van een enkele persoon waarvan de aansprakelijkheid door die
feiten in het gedrang is gebracht, en die
door die getroffene aansprakelijk wordt gesteld; (. .. ) dat Michel Warnant, aangestelde
van (verweerster), aileen aansprakelijk kan
worden gesteld in geval van opzettelijke
fout, zware schuld of van lichte schuld die
bij hem gewoonlijk voorkomt (artikel 18
van de wet van 3 juli 1978), hetgeen niet is
aangetoond",
terwijl, krachtens de artikelen 1382, 1383
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer schade veroorzaakt is door het gebrek van de zaak en door de schuld van een
aangestelde waarvoor de getroffene burgerrechtelijk aansprakelijk is, de bewaarder
van de zaak jegens de getroffene niet kan
worden veroordeeld tot volledige vergoeding van diens schade; artikel 18 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten enkel slaat op het geval
waar van de werknemer vergoeding wordt
gevorderd voor de schade die hij bij de uit-
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voering van zijn overeenkomst heeft veroorzaakt; het arrest, dat vaststelt dat verweerster burgerrechtelijk aansprakelijk is
voor haar aangestelde, de vrachtwagenbestuurder, aan wie eiseres een fout toeschreef, niet wettig kon beslissen dat de
vraag niet aan de orde was of die bestuurder al dan niet een fout had begaan die in
oorzakelijk verband met het ongeval stond
en dat verweerster recht had op voiledige
vergoeding van haar schade ten laste van
eiseres aileen; dat het derhalve de artikelen 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek en 18 van de wet van 3 juli 1978
schendt:
Overwegende dat wanneer schade
samenlopend is veroorzaakt door het
gebrek van de zaak waarvan een partij de bewaarder is en door de schuld
van de aangestelde waarvoor de andere partij burgerrechtelijk aansprakelijk is, de eerste partij jegens de andere partij niet veroordeeld kan
worden tot volledige vergoeding van de
schade;
Overwegende dat het arrest, dat oordeelt dat "de vraag niet aan de orde is
of de bestuurder van de vrachtwagen, aangestelde van (verweerster), al
dan niet een fout heeft begaan die in
oorzakelijk verband staat met het ongeval", zijn beslissing om eiseres, die
de bewaarder van de gebrekkige zaak
was, te veroordelen tot vergoeding van
de volledige schade, niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het
eiseres aansprakelijk 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 uitspraak
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
10 december 1999 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. De Riemaecker, advocaatgenreaal - Advocaat : mr. Draps.
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Nr. 676
1e KAMER- 10 december 1999
1o CASSATIEBEROEP- TUCHTZAKENVORMEN- BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN CASSATIEBEROEP - VERZOEKSCHRIFT NIET
ONDERTEKEND DOOR EEN ADVOCAAT BIJ RET
HOF VAN CASSATIE- ONTVANKELIJKHEID.

Het cassatieberoep tegen een beslissing van
de raad van beroep van de Orde van Geneesheren is niet ontvankelijk wanneer
het is ingesteld bij verzoekschrift dat niet
door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend (1). (Art. 26 K.B. nr.
79 van 10 nov. 1967; art. 1080 Ger.W.)
(H.

Nr. 676

rechtelijk Wetboek, niet door een advocaat bij het Hofvan Cassatie is ondertekend;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 december 1999 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal.

T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(vertaling)

Nr. 677

(A.R. D.99.0009.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 18 februari 1999 gewezen door de Raad van Beroep van
de Orde van Geneesheren met het
Frans als voertaal, rechtdoende als
rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof van
12 december 1997;
Overwegende dat luidens artikel 26
van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde
der geneesheren, gewijzigd bij artikel 66 van de wet van 15 juli 1970 tot
wijziging van de wet van 10 oktober
1967 houdende het Gerechtelijk Wethoek en andere wettelijke bepalingen, voor de procedure in cassatie tegen beslissingen van de raden van
beroep van de Orde van Geneesheren dezelfde regels gelden als in burgerlijke zaken, behalve de in dat artikel bepaalde afwijkingen, die te
dezen niet toepasselijk zijn;
Overwegende dat het verzoekschrift
tot indiening van de voorziening, in
strijd met artikel 1080 van het Ge(1) Cass., 22 jan. 1990, A.R. 8745, nr. 318.

2e

KAMER-

14 december 1999

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - ARREST VAN HET
ARBITRAGEROF NA EEN PREJUDICIELE VRAAG
- PLEITNOTA- ONTVANKELIJKHEID- BEPER:£6NG.

i

2° KNEVELARIJOPENBARE OFFICIER OF
I
AMBTENAAR- VEREISTE WETENSCHAP- FEITELIJKE VASTSTELLING- VERMOEDEN.

1o Wanneer het Arbitragehof een arrest heeft

gewezen op een door het Hofvan Cassatie gestelde prejudiciele vraag, vereist de
eerbiediging van het recht op een eerlijke en openbare behandeling van de
zaak dat de partijen in de cassatieproc'edure de gelegenheid wordt gegeven om, schriftelijk voor de terechtzitting bf mondeling ter terechtzitting, hun
stantlpunt te doen kennen omtrent de betekenis van het antwoord van het
Arbitragehof en over de weerslag ervan op
de ti)dig aangevoerde middelen; niet ontvankelijk is echter de pleitnota waarin een
nieu'w middel wordt aangevoerd, wanneerdie is ingediend buiten de door art.
420bis Sv. bepaalde termijn. (Artt 420bis,
6.1 E.V.R.M., 14.1 I.V.B.P.R.)
2° Knevelarij vereist dat de openbare officier of ambtenaar wist dat de rechten,
taksen, belastingen, gelden, inkomsten of
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interesten, lonen of wedden, die hi} bevel geeft te innen, niet verschuldigd zijn
of het verschuldigde te boven gaan; deze
wetenschap wordt door de rechter in feite
vastgesteld, en de omstandigheid dat een
inkohiering van directe belasting achteraf wegens schending van art. 346, eerste lid, W.I.B. 1992, werd vernietigd hoeft
op zich niet het vermoeden op te leveren
dat de dader dergelijke wetenschap had.
(Art. 243 Sw.)

door het Hof gestelde prejudiciele
vraag, de eerbiediging van het door artikel 6, lid 1, E.V.R.M. en door artikel14, lid 1, LV.B.P.R. erkende recht
op een eerlijke en openbare behandeling van de zaak vereist dat de partijen in de cassatieprocedure de gelegenheid wordt gegeven om hetzij
schriftelijk v66r de terechtzitting of
mondeling ter terechtzitting hun
standpunt te doen kennen omtrent de
betekenis van het antwoord van het
(V... ,H ... T.C ... )
Arbitragehof op de gestelde prejudiciele vraag en over de weerslag hierARREST
van op de tijdig aangevoerde midde(A.R. S.97.0510.N)
len, ermede rekening houdende dat
krachtens artikel 28 van de bijzonHET HOF; - Gelet op het bestre- dere wet van 6 januari 1989 op het
den arrest, op 7 maart 1997 door het Arbitragehof het Hof zich in de zaak
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- moet voegen naar het arrest van het
Arbitragehof; dat het Hof in geen gezen;
Gelet op het arrest van het Hof van val vermag acht te slaan op een pleitnota waarin een nieuw middel wordt
16 december 1997 (1);
aangevoerd;
Gelet op het arrest van het
Overwegende dat eiser in zijn pleitArbitragehofvan 18 november 1998 (2)
dat in antwoord op een door het Hof nota aanvoert dat artikel 425
gestelde prejudiciele vraag voor recht Strafwetboek artikel 6 E.V.R.M. en arzegt dat artikel 425 Wetboek van tikel 14, lid 1, I.V.B.P.R. schendt;
Dat deze aanvoering een nieuw midStrafvordering, zoals het luidde v66r
de wijziging ervan door artikel 26 van del uitmaakt;
de wet van 6 mei 1977 strekkende tot
Over het in het verzoekschrift aande bespoediging van de procedure voor gevoerde middel :
het Hofvan Cassatie, de artikelen 10
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
en 11 Grondwet niet schendt;
schending van het art. 243 van het
Over de namens de eisers ter griffie van het Hof ingediende en ter te- Strafwetboek en schending van de bewijsrechtzitting neergelegde pleitnota's kracht der akten en van de art. 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijke Wetboek (lste
met dezelfde inhoud :
onderdeel),
Overwegende dat artikel 420bis
schending van het art. 243 van het
Wetboek van Strafvordering deter- Strafwetboek
en schending van het artimijnen bepaalt voor het indienen van kel149 van de Grondwet (2de onderdeel ),
memories of stukken tijdens de
schending van artikel149 van de Grandcassatieprocedure; dat memories of wet
(3de onderdeel),
stukken die worden ingediend buidoordat het bestreden arrest (p. 8) inten de gestelde termijnen, niet ontvankelijk zijn zodat het Hof erop geen zake de grief van knevelarij en misbruik
van gezag, - welke naar verzoekers ooracht slaat;
deel ondermeer bestond uit een scherrDat evenwel wanneer het Arbitrage- ding van fiscale verjaringsregels, gecomhof een arrest heeft gewezen op een bineerd met de schending van het (oud) art.
(1) Nr. 559.
(2) Arr. Arb., 1998.

251 WIB (niet aangetekend wijzigingsbericht) en van het (oud) art. 260 WIB
(procedureafwending) - stelt : "Overwegende dat (... )de gewestelijke directeur (... )
geen knevelarij kan begaan daar waar hij
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enkel het door de taxateur opgestelde kohier ondertekende om het uitvoerbaar te
maken en geenszins het in artikel 243 van
het strafwetboek bedoelde bevel geeft een
belasting te innen; dat bij beslissing van de
gewestelijke directeur d.d. 29 april 1991
(stuk 24) de betwiste aanslag kohierartikel
840051 werd vernietigd wegens schending van artikel251.1 o WIB om reden dat
het bericht van wijziging van aangifte d.d.
8 februari 1988 niet aangetekend doch bij
gewone brief werd verzonden; dat het
geenszins bewezen is dat de wettelijke regel opzettelijk werd geschonden en/of begaan om de prescriptie te vermijden; dat de
burgerlijke partijen erkennen dit bericht
van wijziging ontvangen te hebben en zich
niet wensen te beroepen op het
niet-aangetekend verzenden ervan, en dat
de termijn van 3 maanden en 40 dagen
voorzien in artikel 260 WIB wel degelijk
dient toegepast te worden (. .. ); dat trouwens het verzenden van een bericht van
wijziging geen knevelarij kan uitmaken;
Overwegende dat de vordering van de burgerlijke partijen dienvolgens ongegrond is;
terwijl, eerste, tweede en derde onderdeel, een der litigieuze kohieren, hetwelk
gedagtekend zou zijn op 9 maart 1988, luidt
expressie verbis als volgt : "Wij, Gewestelijke Directeur der directe belastingen, na
certificatie van dit kohier, stellen er het totaal bedrag van vast op 37.210 Fr; bevelen aan de in dit kohier opgenoemde
belastingschuldigen, ( ... ) de erin opgenomen aanslagen te betalen op straffe van
door dwangmiddelen daartoe verplicht te
worden"; dat de misdrijven van algemeen
strafrecht, zoals omschreven in het
strafwetboek, onverminderd worden gesanctioneerd, ook wanneer zij worden gepleegd in fiscale aangelegenheden; dat het
begrip teruggave doelt op het herstel in natura van de schade die door het misdrijf
werd veroorzaakt; "dat men beoogt m.a.w.
het herstel van de feitelijke toestand die bestand voor het misdrijf gepleegd werd" en
dat "de teruggave moet echter wel worden bevolen als de materialiteit van de feiten vaststaat, ook al is er een vrijspraak uit
hoofde van afwezigheid van bedrieglijk opzet" (Verstraeten, R., Handboek Strafvordering, n° 186, p. 90, no 1477, p.471);
eerste onderdeel, dat de in het art. 243
Strafwetboek bedoelde personen zijn "alle
openbare officieren of ambternaren en alle
met een openbare dienst belaste personen"; dat het art. 243 Sw. ondermeer van
toepassing is wanneer de ambtenaar een
daad stelt in de uitoefening van zijn ambtsbevoegdheden ofberoep doet op zijn pu-
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blieke hoedanigheid om de betwiste vergoeding te eisen, meer bepaald door bevel
te geven tot het innen van rechten, taksen, belasting, gelden, inkomsten of interesten, of door die te vorderen of te ontvangen", welke vereiste vergoedingen niet
verschuldigd zijn of minstens het wettelijk verschuldigde te boven gaan; dat knevelarij aldus onder meer bestaat wanneer
meer wordt gevraagd dan wettelijk verschuldigd is; dat "wanneer dus het bevel gegeven wordt een belasting te innen, (of)
wanneer deze wordt gevorderd of ontvangen (hoewel) er zich geen verschuldigdheid of opeisbaarheid voldoet, kan de betrokken ambtenaar knevelarij worden
verweten" (V Dauginet, Knevelarij, A.F.T.,
1992, p. 9, no 55); dat dit alle ambtenaren aanbelangt; dat, in tegenstelling met
hetgeen het bestreden arrest oordeelt, ook
de Gewestelijke Directeur of de door hem
gedelegeerde ambtenaar knevelarij kan begaan, wanneer hij een aanslagborderel, opgemaakt door de taxateur, onderzoekt en/of
ondertekent; dat hij immers, na (eigen) verificatie, het-kohier uitvoerbaar maakt, de
belasting aldus opeisbaar maakt en ze bovendien bij de belastingschuldigde opvordert; dat in het litigieuze kohier, "gedagtekend" 9 maart 88, deze ambtenaar
overigens ondubbelzinnig zelf beslist en
schrijft : "stellen er het totaal bedrag van
vast op 37.210 Fr; bevelen aan de in dit kohier opgenoemde belastingschuldigen, (... )
de erin opgenomen aanslagen te betalen op
straffe van door dwangmiddelen daartoe
verplicht te worden;" dat art. 243 Sw. precies het misdrijf van knevelarij omschrijft
"door bevel te geven tot het innen van rechten, taksen, belasting, gelden, inkomsten of
interesten, of door die ter vorderen of te
ontvangen"; dat door te oordelen dat de Gewestelijke Directeur of de door hem gedelegeerde ambtenaar noch een bevel gaf om
de belasting te innen noch een belasting
vorderde, het bestreden arrest zowel het
art. 243 van het Strafwetboek schendt als
de bewijskracht van dat kohier en de art.
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek schendt;

tweede onderdeel, dat het bestreden arrest ook ten onrechte voorhoudt enerzijds
dat het misdrijf van knevelarij en misbruik van gezag enkel weerhouden kail
worden, inzoverre het bewijs geleverd wordt
dat "een wettelijke regel opzettelijk werd
geschonden en/ofbegaan werd om de prescriptie te vermijden" en anderzijds dat het
misdrijf niet weerhouden kan worden, vermits luidens het bestreden arrest de
verzoekers in een eerste beknopt fiscaal

Nr. 677

HOF VAN CASSATIE

bezwaarschrift zouden hebben afstand gedaan van de grief van misdrijf en van miskenning van het (oud) art. 251 WIB; dat
deze motivering zoniet in rechte en in feite
faalt, dan minstens in rechte faalt en aldus het art. 243 Sw. schendt; dat immers
inzake het intentioneel element van knevelarij het van geen belang is of de betrokken ambtenaar met frauduleuze inzichten heeft gehandeld"; dat de "kennis is
doorslaggevend, de drijfVeer van geen belang" (Dauginet, V., o.c., p. 7, nr. 39); dat
van zodra de openbare ambtenaar "bevel
geeft om sommen te innen, of sommen vordert of sommen ontvangt", welke sommen
onverschuldigd (kunnen) zijn, het volstaat
dat deze ambtenaar weet dat de inning niet
meer verschuldigd kan zijn; dat verzoekers deze voldoende voorwaarde in hun
conclusies aan het Hof hebben aangetoond,
o.m. gesterkt door de jurisprudentiele en
doctrinale verwijzingen naar "strafbare
knevelarij", "onwettigheid met voorbedachte rade" of"misbruik" (Conclusies, no
3.a en l9.b); dat het bestreden arrest ten onrechte een bijzonder opzet, af te leiden uit
opzettelijke schending en/of begaan om
prescriptie te vermijden" vereist; dat subsidiair het arrest minstens dubbelzinnig is
in de zin art. 149 GW. doordat het in het
onzekere laat of de rechter de noodzaak aan
een bijzonder opzet in hun besluitvorming
heeft gei"ntegreerd; dat trouwens enkel de
kennis moet bestaan in hoofde van de ambtenaar. Van geen belang is de kennis van
het slachtoffer. Ook wanneer het slachtoffer zich bewust was van de onregelmatigheid van de heffing en zich er niet tegen
verzette, dient de kwalificatie van knevelarij in aanmerking te worden genomen."
(Dauginet, o.c., p. 7, no 42); dat,- daargelaten de ambtshalve feitelijke vaststelling dat verzoekers geen afstand van
verjaringsgrief van de fisc ale belastingsschuld of van enig misdrijf had den verwoord noch hadden kunnen verwoorden deze overweging van het Hof in rechte niet
dienstig is; dat de kwalificatie van het misdrijf van knevelarij immers niet afhankelijk gemaakt kan worden van het onderzoek van de houding van het slachtoffer;
dat een vermeende aanvankelijke instemming van de burgerlijke partij met het voltrekken van een misdrijfnoch een schuldverschoningsgrond noch een rechtvaardiging kan vormen voor het misdrijf van
knevelarij;
,derde onderdeel, dat verzoekers zowel in
hrm regelmatig neergelegde conclusies als
ter zitting omstandig hebben uiteengezet
dat ook het louter vaststellen van de rna-
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terialiteit van het misdrijf een essentieel
aspect uitm~akt inzake teruggavemaatregelen (restitutio in integrum) en gerechtskosten, zelfs al zouden de misdrijven wegens afwezigheid van opzet niet
persoonlijk strafrechterlijk aangerekend
kunnen worden aan de verwezen openbare ambtenaren (Conclusies, punten 2.b.,
2.c, 20+ Libellering van het dispositief); dat
"de teruggave moet (... )worden bevolen als
de materialiteit van de feiten vaststaat, ook
al is er een vrijspraak uit hoofde van afwezigheid van bedrieglijk opzet" (Verstraeten, R., o.c., n° 186, p. 90, n° 1477, p.
4 71); dat de rechter o.i. ambtshalve deze
herstelmaatregel moet bevelen, ook al was
ze niet expliciet gevorderd geweest door
verzoekers; dat ook in fiscale aangelegenheden herstelmaatregelen zonodig ambtshalve dienen bevolen te worden om - ingevolge deze teruggave, herstel en/of
verbetering - de materiele sporen van het
misdrijf weg te wissen, onafhankelijk van
elke strafrechterlijke veroordeling en ook al
heeft de rechter desgevallend de rechtens
vereiste opzet niet vastgesteld; dat het
arrest deze conclusies van verzoekers inzake het voorhanden zijn van (minstens) de materiele bestanddelen van de
besproken misdrijven,- in het bijzonder de knevelarij en aansluitend misbruik van gezag -,en inzake het herstellen van de schade, niet (regelmatig) beantwoordt; dat bijgevolg het arrest de motiveringsverplichting van de rechter, vervat in het art. 149 van de Grondwet,
schendt:

Overwegende dat het middel aileen
opkomt tegen het niet bewezen verklaren van knevelarij ten laste van de
verweerders (oorspronkelijke telastlegging B);
Overwegende dat het middel in zoverre het niet preciseert van welke
akte de appelrechters de bewijskracht
schenden, bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het misdrijf van
knevelarij omschreven in artikel 243
Strafwetboek vereist dat de openbare
officier of ambtenaar wist dat de rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden, die hij het bevel geeft te innen,
niet verschuldigd zijn ofhet verschuldigde te hoven gaan;
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Dat de rechter deze wetenschap in
feite moet vaststellen; dat de omstandigheid dat een inkohiering van directe belasting achterafwegens scherrding van artikel251, eerste lid, W.I.B.
1964, thans artikel 346, eerste lid,
W.I.B. 1992 werd vernietigd, op zich
geen vermoeden hoeft op te leveren
dat de dader dergelijke wetenschap
had;
Overwegende dat de appelrechters
door te oordelen dat het geenszins bewe zen is dat de wettelijke regel van
artikel251, eerste lid, W.I.B. 1964 opzettelijk werd geschonden of begaan
werd om de prescriptie te vermijden,
te kennen geven dat het niet bewezen is dat de verweerders wisten dat
de ingekohierde belasting niet verschuldigd kon zijn of het verschuldigde te hoven kon gaan;
Overwegende dat, gelet op dit oordeel van de appelrechters, de consideransen van het bestreden arrest "dat
een gewestelijke directeu'r of een door
hem gedelegeerde ambtenaar geen
knevelarij kan begaan daar waar hij
enk~l het door de taxateur opgestelde
koh1er ondertekende om het uitvoerbaar te maken en geenszins het in artikel 243 van het Strafwetboek bedoelde bevel geeft een belasting te
innen" en "dat (de eisers) erkennen het
bericht van wijziging te hebben ontvangen en zich niet wensen te beroepen op het niet aangetekend verzenden ervan", overtollig zijn;
Overwegende dat de appelrechters
door hun hoger vermelde motieven,
welke een beoordeling in feite inhouden, het verweer van de eisers verwerpen, hierdoor hun conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig
met redenen omkleden en naar recht
verantwoorden;
Overwegende dat de strafrechter die
een ten laste van een beklaagde gelegd feit niet bewezen verklaart zonder rechtsmacht is om, zelfs gedeeltelijk, uitspraak te doen over de
rechtsvordering van de burgerlijke
partij;

Nr. 678

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
2. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de vordering tot schadevergoeding wegens roekeloos beroep van de verweerders tegen de eisers :
Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren;
Om die redenen, ongeacht de memorie, die namens de eisers burgerlijke partijen, zonder de bij a~tikel 425
(oud) Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof
van Cassatie ter griffie van het Hof
werd neergelegd, en de namens de eisers na het arrest van het Arbitragehof. ingediende en neergelegde
plmtnota's, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
14 december 1999 - 2e kamer - Voor·
zitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers
advocaat-generaal- Advocaten : mrs:
Claeys Bouuaert (voor de verweerders); M.
Forges, Brussel; T. Vermeire, loco M. Forges, Brussel.
·
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2e KAMER - 14 december 1999

1o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN - EIGENHANDIG GESCHREVEN VERKLARING- ONDER EED AFGELEGDE VERKLARING - ONVERBREKELIJKE OF INTELLECTUELE EENHEID - DWANG- TOEPASSING.

2o BEWIJS- STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- ALGEMEEN- EIGENHANDIG GESCHREVEN
VERKLARING- ONDER EED AFGELEGDE VERKLARING- ONVERBREKELIJKE OF INTELLECTUELE EENHEID- DWANG- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- TOEPASSING.

Nr. 678

HOF VAN CASSATIE

So BEWIJS -

STRAFZAKEN- EED -ONDER
EED AFGELEGDE VERKLARING- EIGENHANDIG GESCHREVEN VERKLARING- ONVERBREKELIJKE OF INTELLECTUELE EENHEID DWANG- ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- TOEPASSING.

4o

BEWIJS - STRAFZAKEN- ALGEMEENONWETTIGHEID - GEVOLG.

1615

ZAKEN - VOORONDERZOEK- ADVOCAATRECHT OP BIJSTAND- DRAAGWIJDTE.

16°

RECHTEN VAN DE MENS -INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14- ARTIKEL 14.3 - RECHT VAN VERDEDIGING STRAFZAKEN- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
- VOORONDERZOEK -ADVOCAAT- RECHT OP
BIJSTAND - DRAAGWIJDTE.

so RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEWIJSMIDDEL- ONWETTIGHEIDAANTASTING- VOORWAARDE.

6°

7o

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.3 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES STRAFZAKEN- BEWIJSMIDDEL- ONWETTIGHEID -AANTASTING- VOORWAARDE.
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BEWIJSMIDDEL- ONWETTIGHEID - GEVOLG.

go ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEWIJSMIDDEL - ONWETTIGHEID - ONAANTASTBARE BEOORDELING- TOEPASSING.

9o

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.3 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEWIJSMIDDEL- ONWETTIGHEID - GEVOLG.

10°

RECHT VAN VERDEDIGING STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEWIJSMIDDEL- ONWETTIGHEID - GEVOLG.

11 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGBEWIJSMIDDEL- ONWETTIGHEID- GEVOLG.

12°

BEWIJS- STRAFZAKEN -ALGEMEENKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGBEWIJSMIDDEL- ONWETTIGHEID- GEVOLG.

1So ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEWIJSMIDDEL- ONWETTIGHEID - GEVOLG.

14°

ADVOCAAT-STRAFZAKEN-RECHTOP
BIJSTAND - ONDERZOEK IN STRAFZAKENVOORONDERZOEK- DRAAGWIJDTE.

17°

BURGERLIJKE RECHTEN. POLI-

TIEKE RECHTEN- RECHT VAN VERDEDIGING - STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN
STRAFZAKEN - VOORONDERZOEK- ADVOCAAT- RECHT OP BIJSTAND- DRAAGWIJDTE.

1go RECHT VAN VERDEDIGING STRAFZAKEN- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
- VOORONDERZOEK -ADVOCAAT- RECHT OP
BIJSTAND - DRAAGWIJDTE.

19°

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN VOORONDERZOEK -ADVOCAAT- RECHT OP
BIJSTAND - DRAAGWIJDTE.

20°

ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGINGZUIVERING VAN DE RECHTSPLEGING- VERWIJDERING NIETIGE STUKKEN - GEVOLG.

21 o

ONDERZOEKSRECHTER- KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING- ZUIVERING VAN DE RECHTSPLEGING- VERWIJDERING NIETIGE STUKKEN- GEVOLG.

1o, 2° en so De rechter oordeelt in feite,
mitsdien onaantastbaar, of een door een
beklaagde eigenhandig geschreven verklaring wel dan niet een onverbrekelijke
of intellectuele eenheid uitmaakt met de
vroeger of later door hem onder eed afgelegde verklaringen en niet onder dwang
werd opgesteld en overhandigd. (Art. 6,
lid 1, E.VR.M.; 14, lid S, g, I.VB.P.R.) (1)
4°, so, 6°, 7° en go De onwettigheid van een

bewijsmiddel tast slechts dan het recht
van verdediging en op een eerlijk proces
onherstelbaar aan, wanneer alle
onderzoeksdaden door hun verstrengeling met het onwettige bewijs met dezelfde onwettigheid zijn behept en zowel het gerechtelijk onderzoek als de

1So RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6ARTIKEL 6.3- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- STRAFZAKEN- ONDERZOEK IN STRAF-

(1) Zie Cass., 6 mei 1993, A.R. 6416, nr. 225,
met conclusies advocaat-generaal Bresseleers.
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strafvordering bijgevolg geheel erop steunen en heeft niet noodzahelijh voor gevolg dat alle latere onderzoehsdaden
daardoor nietig zijn; het staat de hamer van inbeschuldigingstelling, die, uitspraah doende met toepassing van de artihelen 136, 136bis en 235bis Wetboeh van
Strafvordering, de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite, mitsdien onaantastbaar te oordelen of en in
welhe mate deze onwettige bewijzen wel
dan niet aan de oorsprong liggen van de
andere onderzoehsdaden of ermee zodanig verstrengeld zijn dat zij ermee een geheel uitmahen zodat het recht van verdediging en op een eerlijh proces
onherstelbaar is aangetast. (Art. 6, lid 1,
E.V.R.M.; 136, 136bis en 235bis Sv.) (2)
9°, 10°, 11°, 12° en 13° Wanneer de hamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat de andere bewijsmiddelen niet
voortvloeien uit de onwettig bevonden bewijzen en ermee niet verstrengeld zijn,
houdt zulhs geen mishenning van het
recht van verdediging in en sluit zulhs de
mogelijhheid van een eerlijh proces voor
de vonnisrechter niet uit, gezien, eensdeels, deze andere bewijsmiddelen later
voor de vonnisrechter aan de tegenspraah
zullen onderworpen worden en deze hun
bewijswaarde zal beoordelen, anderdeels, deze rechter geen hennis zal hebben van de door de hamer van inbeschuldigingstelling onwettig bevonden bewijzen, die, met toepassing van artihel
235bis, § 6, Wetboeh van Strafvordering,
nietig worden verhlaard en uit het strafdossier worden verwijderd. (Art. 6, lid 1,
E.V.R.M.; 235bis, § 6, Sv.) (3)
14o, 15°, 16°, 17°, 18° en 19° Het recht van
eenieder zich, bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
strafvordering, te verstaan met een door
hemzelf gehozen raadsman, de bijstand te
hebben van een raadsman naar eigen
heuze en rechtsbijstand toegewezen te krijgen, indien het belang van de rechtspraah
dit eist, bepaald bij artihel14, lid 3, ben
d, I. V.B.P.R. en het recht van eenieder
zichzelf te verdedigen of de bijstand te
(2) Zie Cass., 13 mei 1986, A.R. 9136, nr. 558,
met conclusies advocaat-generaal du Jardin; 4
jan. 1994, A.R. 6388, nr. 1, eveneens met conclusies advocaat-generaal du Jardin en 9 dec. 1997,
A.R. P.95.0610.N, nr. 540.
(3) Zie Cass., 23 dec. 1998, A.R. A.94.000l.F, nr.
534.
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hebben van een raadsman naar zijn
heuze of, indien hi} niet over voldoende
middelen beschiht, om een raadsman te
behostigen, hosteloos door een toegevoegd
advocaat te hunnen worden bijgestaan,
bepaald bij artihel 6, lid 3, c, E. V.R.M.,
zijn van toepassing voor de rechter die
moet oordelen over de gegrondheid van de
strafvordering. Het middel dat ervan uitgaat dat deze bepalingen eveneens van
toepassing zijn wanneer een persoon tijdens een vooronderzoeh wordt verhoord,
faalt naar recht. (Art. 6, lid 3, c, E.V.R.M.;
14, lid 3, b en d, I.V.B.P.R.)
20° en 21° De regel dat, overeenhomstig artihel 235bis, § 6, Wetboeh van Strafvordering, de door de hamer van inbeschuldigingstelling nietig verhlaarde stuhhen
van de rechtspleging uit het dossier worden verwijderd en neergelegd ter griffie
van de rechtbanh van eerste aanleg na het
verstrijken van het cassatieberoep, houdt
niet in dat de hennis die de onderzoehsrechter en de onderzoehers hebben van
deze nietige stuhken, hun verwijdering
van het gerechtelijh onderzoeh vereist.
(Art. 235bis, § 6, Sv.)
(DE SCHUTTER E.A.)
ARREST

(A.R. S.99.1585.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. Op de voorziening van Carl De
Schutter:

Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de rechter in feite,
mitsdien onaantastbaar oordeelt of een
door een beklaagde eigenhandig geschreven verklaring wel dan niet deel
uitmaakt van een vroeger of later door
hem aan de onderzoekers onder eed afgelegde mondelinge verklaring of onder dwang werd opgesteld;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
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blijkt dat eiser een geschreven verklaring heeft opgesteld die hij aan de
Franse onderzoekers heeft overhandigd die hem in het kader van een rogatoire opdracht op verzoek van de
Belgische onderzoeksrechter wensten te verhoren;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling dienaangaande oordeelt "dat
de bewuste verklaring van (eiser) (kaft
13, stuk 8516 t/m 8521), door hem
nachtelijk geschreven in zijn eel op
29/30 mei 1996, niet door enige nietigheid is aangetast; dat hoewel dit geschreven en niet ondertekende stuk
zich situeert in de tijd tussen de onder eed afgelegde ondervragingen van
29 en 30 mei 1996 en de ondervragers op 29 mei voorstelden om dit te
schrijven, dit niet tot gevolg heeft dat
het een onverbrekelijke of intellectuele eenheid zou uitmaken met de
met nietigheid behepte onder eed afgelegde verhoren; dat immers het onder eed afgenomen verhoor van 29 mei
1996 was afgesloten en (eiser) in alle
vrijheid, zonder dwang en buiten eed,
zijn schriftelijke en omstandige bekentenissen aflegde; dat hij devolgende ochtend, op 30 mei 1996 zonder enige mate van dwang en in de
vrijheid van zulks te doen of niet, de
schriftelijke verklaringen overhandigde aan de politie"; dat zij op grond
van deze redenen wettig vermogen te
beslissen dat de door eiser aan de
Franse onderzoekers overhandigde geschreven verklaring geen onverbrekelijke of intellectuele eenheid uitmaakt
met de door hem onder eed afgelegde
verklaringen en niet onder dwang
werd opgesteld en overhandigd;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling met de in het
eerste onderdeel aangehaalde motivering het bedoelde verweer verwerpt,
hierdoor eisers conclusie beantwoordt,
en de beslissing regelmatig met redenen omkleedt;
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de onwettigheid
van een bewijsmiddel slechts dan het
recht van verdediging en op een eerlijk proces onherstelbaar aantast wanneer alle onderzoeksdaden door hun
verstrengeling met het onwettige bewijs met dezelfde onwettigheid zijn behept en zowel het gerechtelijk onderzoek als de strafvordering bijgevolg
geheel erop steunen;
Overwegende dat de onwettigheid
van bepaalde bewijselementen evenwei niet noodzakelijk voor gevolg heeft
dat alle latere onderzoeksdaden daardoor nietig zijn; dat het de kamer van
inbeschuldigingstelling, die, uitspraak
doende met toepassing van de artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van
Strafvordering, de onwettigheid van
bepaalde bewijzen vaststelt, staat in
feite, mitsdien onaantastbaar te oordelen of en in welke mate deze onwettige bewijzen wel dan niet aan de
oorsprong liggen van de andere onderzoeksdaden of ermee zodanig verstrengeld zijn dat zij ermee een geheel uitmaken zodat het recht van verdediging en op een eerlijk proces
onherstelbaar is aangetast;
Overwegende dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat de andere bewijsmiddelen
niet voortvloeien uit de onwettig bevonden bewijzen en ermee niet verstrengeld zijn, zulks geen miskenning van het recht van verdediging inhoudt noch de mogelijkheid van een
eerlijk proces voor het vonnisgerecht
uitsluit; dat immers, eensdeels, deze
andere bewijsmiddelen later voor de
vonnisrechter aan de tegenspraak zullen onderworpen worden en deze hun
bewijswaarde zal beoordelen, anderdeels, deze rechter geen kennis zal
hebben van de door de kamer van inbeschuldigingstelling onwettig bevonden bewijzen die, met toepassing van
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artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, nietig worden verklaard ~!1uit het strafdossier worden verWIJderd;
Overwegende dat de kam~r ':ani?-beschuldigingstelling ~e m~tlghe1~
vaststelt van de verklarmgen door mser aan de Franse gerechtelijke overheid onder eed afgelegd met schending van artikel 105 van de Franse
Code de procedure penale dat bepaalt
dat personen tegen wie ernstige
schuldaanwijzingen bestaan of tegen
wie het openbaar ministerie optreedt
niet als getuigen kunnen worden ondervraagd en van 14, lid 3, g,
I.V.B.P.R., dat bepaalt dat niem~nd
kan worden gedwongen om tegen Zichzelf te getuigen of beke~teniss~n af te
leggen alsmede met m1skenmng van
het recht van verdediging vervat in artikel 6 lid 1, E.V.R.M.; dat zij verder
oorde~lt dat de stukken die, samen
met de onder eed afgelegde verklaringen van eiser, opgenomen zijn in_ de
kaften 5 6 en 7 van het strafdoss1er,
aangeta~t zijn door dezelfde on.':l'ettigheid omdat zij de v~l!chten ZlJ~_van
deze onwettige bewiJzen;_ dat ZIJ beslist dat al deze stukken mt het strafdossier dienen te worden verwijderd;
dat zij eveneens vaststelt, eensdeels,
dat de onderzoeksrechter deze stukken in het dossier reeds heeft afgezonderd, o.m. verhoren van Albert Barrez en andere betrokkenen, and~;r
deels dat de verdere onderzoeken ZIJn
geschied op grond van d~ eigenhandig geschreven verklarmg _-yan De
Schutter - stuk waarvan ZIJ oordelen dat het regelmatig aan het onderzoek is gevoegd - en met de onwettig bevonden bewijzen geen onverbrekelijke samenhang of verstrengeling vormen;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van deze vaststellingen oordeelt dat "geen andere st~
ken dan die welke zijn opgenomen m
de kaften 5 6 en 7 aangetast zijn door
enige onregelmatigheid, verzuim of
nietigheid die een invloed zouden hebben op een handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging, of een

Nr. 678

grond van niet-ontvankelijkheid of van
verval van de strafvordering zou opleveren" dat "de zgn. besmette stukken niet 'als zodanig het recht van verdediging of de organisatie er~an en
evenmin het recht op een eerliJk proces te dezen kunnen schaden, gelet op
de snelle en adequate tussenkomst van
de onderzoeksrechter" en "dat de verdere onderzoeken geschiedden op
grond van de geschreven bek~ntenis
sen en verklaringen van (eiser) en
geen onregelmatigheid kan vy-ord~n afgeleid uit de enkele omstandighmd ~at
de ondervragers niet telkens voorhielden dat geen rekening mocht worden
gehouden met de _voordien <?nde;, eed
afgelegde verklarmg van (eiser) ;
Dat zij door deze red~_nge-ying de beslissing enkel de verwiJde~mg van. ~e
stukken die zij als onwettlg aanwiJSt
uit het strafdossier te bevelen, naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Overwegende dat het onderdeel voor
het overige opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter of het
Hof verplicht tot een <?nderzoek v~n
feiten waarvoor het met bevoegd Is,
mitsdien niet ontvankelijk is;
Wat het tweede en het derde onderdee} betreft) :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderd~e.l blijkt. dat de
kamer van inbeschuld1gmgstellmg oordeelt dat enkel de stukken opgenomen in de kaften 5, 6 en 7 nietig zijn
en dat de overige stukken niet door
deze nietigheid zijn aa~get~st, waardoor zij tevens de wettlghe1d van de
bewijsverkrijging beoordeelt;
Dat de onderdelen, in zoverre ze ervan uitgaan dat de ka:q1.er van inbeschuldigingstelling niet heeft onderzocht welke stukken voortvloeien uit
de onwettig bevonden bewijzen of ermee verband houden, feitelijke grandslag missen;
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Overwegende dat de onderdelen,
voor het overige, opkomen tegen de beoordeling van de feiten door de kamer van inbeschuldigingstelling, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, door de
in het antwoord op het .eerste onderdee! aangehaalde motieven, eisers
strijdig verweer verwerpt, daardoor
zijn conclusie beantwoordt, mitsdien
de beslissing reg elm a tig met redenen omkleedt;
'
Over het derde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het recht zich, bij
het bepalen van de gegrondheid van
een tegen hem ingestelde strafvordering, te verstaan met el:m door hemzelf gekozen raadsman, ;de bijstand te
hebben van een raads:tnan naar eigen keuze en rechtsbijstand toegewezen te krijgen, indien h~t belang van
de rechtspraak dit eist l:lepaald bij artikel14, lid 3, bend, I.\f.B.P.R. en het
recht zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van e~n raadsman
naar zijn keuze of, indien hij niet over
voldoende middelen beschikt, om een
raadsman te bekostigen, kosteloos door
een toegevoegd advocaat te kunnen
worden bijgestaan, bepaald bij artikel 6, lid 3, c, E.V.R.M., van toepassing zijn voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de
strafvordering;
Dat het onderdeel in zoverre het ervan uitgaat dat deze bepalingen eveneens van toepassing zijn wanneer een
persoon tijdens een vooronderzoek
wordt verhoord, faalt naar recht;
Overwegende dat artikel 63-4 van
de Franse Code de procedure penale
bepaalt dat eenieder die sinds meer
dan 20 uren van zijn vrijheid is beroofd het recht heeft te verzoeken zich
te onderhouden met een advocaat; dat
deze regel aan de officier van gerechtelijke politie enkel de verplichting oplegt contact op te nemen met de aangewezen advocaat of de stafhouder van
het verzoek tot ambtshalve aanwijzing van een advocaat in te lichten;
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dat aan deze regel is voldaan wanneer de stafhouder werd ingelicht ook
indien wegens overmacht geen advocaat kon worden aangewezen, zodat
uit dit gebrek aan aanwijzing geen
nietigheid van de erop volgende rechtspleging voortvloeit;
Dat het onderdeel in zoverre het ervan uitgaat dat de onmogelijkheid wegens overmacht om een advocaat aan
te wijzen, de opschorting van verdere
onderzoeksdaden vereiste, faalt naar
recht;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt dat
"klaarblijkelijk omwille van redenen
van overmacht, de stafhouder niet onmiddellijk een advocaat ter beschikking kon stellen", waardoor ze tevens
vaststelt dat aan de verplichting van
de vermelde bepaling van de Franse
wetgeving is voldaan;
Dat het onderdeel in zoverre het
aanvoert dat "men geen oproeping van
een ambtshalve advocaat, ondanks zijn
vraag, heeft gedaan conform artikel
63-4 van de Franse Code de procedure penale", feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling verder oordeelt
dat eiser "blijkbaar (. .. ) de komst van
een advocaat niet heeft afgewacht en
zelfs de keuze heeft gemaakt om op 29
mei 1996 zijn schriftelijke verklaring
op te stellen, die de dag nadien af te
geven en alzo mede te werken aan de
waarheidsbevinding voor een gruwelijke moord" en dat "zijn redenering op
vandaag, nl. dat als gevolg van het onderhoud met een advocaat hij die brief
mogelijk niet had geschreven, berust
op een loutere hypothese en afbreuk
doet aan zijn vrijelijk, weloverwogen
en zelfstandig besluit van toen"; dat zij
hierdoor de beslissing dat "de bewuste
verklaring van (eiser) (. .. ) door hem
nachtelijk geschreven in zijn eel op
29/30 mei 1996 niet door enige nietigheid is aangetast" en dat eisers recht
van verdediging niet werd miskend,
naar recht verantwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat het arrest, door de
in het eerste onderdeel aangehaalde
motivering eisers strijdig verweer verwerpt, hierdoor zijn conclusie beantwoordt, en de beslissing regelmatig
met redenen omkleedt;
II. Op de voorziening van Germain
Daenen:
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;
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matigheid van de wijze waarop deze
voeging geschiedde heeft onderzocht;
dat zij door deze redengeving het
verweer van Carl De Schutter ten
betoge dat deze voeging slechts het gevolg is van een onwettige onderzoekshandeling verwerpt, zodoende de conclusie beantwoordt, en de beslissing
regelmatig met redenen omkleedt en
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :

Over het eerste middel :
Overwegende dat de omstandigheid dat de onderzoeksrechter kennis gekregen heeft van het bestaan
van de eigenhandig geschreven verklaring van Carl De Schutter tijdens
dezes ondervraging van 3 december
1997 welke deel uitmaakt van de
onderzoeksdaden waarvan de kamer
van inbeschuldigingstelling vaststelt
dat zij door onwettigheid zijn aangetast, niets wegneemt aan het door deze
laatste vastgestelde voorafgaandelijk bestaan van deze verklaring en
aan het feit dat, zoals het middel aanneemt, dit stuk opgenomen was in de
archieven van de nationale brigade
van de gerechtelijke politie te Brussel voordat de onderzoeksrechter er
kennis van kreeg wat inhoudt dat het
stuk, dat ter uitvoering van de rogatoire opdracht uitgaande van de onderzoeksrechter, door de Franse overheid aan de Belgische gerechtelijke
overheid werd overhandigd, ter beschikking was van de onderzoeksrechter;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling in feite, mitsdien onaantastbaar oordeelt dat de eigenhandig geschreven verklaring van
De Schutter door hem in voile vrijheid en zonder enige mate van dwang
werd opgesteld en aan de Franse politie werd overhandigd alsmede dat het
regelmatig aan het onderzoek werd gevoegd, wat inhoudt dat zij de regel

Overwegende dat overeenkomstig
artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, de door de kamer van inbeschuldigingstelling nietig verklaarde
stukken van de rechtspleging uit het
dossier worden verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg na het verstrijken van
het cassatieberoep; dat deze regel niet
inhoudt dat de kennis die de onderzoeksrechter en de onderzoekers hebben van deze nietige stukken, hun verwijdering van het gerechtelijk onderzoek vereist;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanti1He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorziening.
14 december 1999- ze kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggeuer : de h. Maffei - Gelijkluidende
conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal-Aduocaten: mrs. Delahaye; W.
Lens, D. Van Mellaert en T. De Meester,
Antwerpen.
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DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGSCHIKKING M.B.T. EEN DESKUNDIGENONDERZOEK- BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER.

Wanneer de partijen m.b.t. een medisch deskundigenonderzoek een minnelijke schikking hebben getroffen, waarin zij overeengekomen zijn dat de beslissingen van
de deskundigen vanuit een louter medisch oogpunt dezelfde waarde hebben a~s
een gerechtelijk deskundigenonderzoek, ~s
de strafrechter, die kennisneemt van de
burgerlijke rechtsvordering, niet verplicht het ad vies van de deskundigen te
volgen, indien het niet met zijn overtuiging strookt. (Art. 986 Ger.W.)
(GRENSON T. CRICBOOM E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.0688.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 april 1999 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen :
Over het eerste middel :
Overwegende dat luidens artikel 986
van het Gerechtelijk Wetboek de rechters niet verplicht zijn het advies van
de deskundigen te volgen, indien het
strijdig is met hun overtuiging;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat volgens de "minnelijke schikking die de partijen hebben getroffen
m.b.t. het medisch deskundigenonderzoek" en op 17 november 1997 hebben ondertekend, de partijen "toegeven dat de beslissingen van de
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geneesheren-deskundigen vanuit een
louter medisch oogpunt dezelfde
waarde hebben als een gerechtelijk
deskundigenonderzoek";
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat "de rechter, op straffe
van de verbindende kracht te miskennen van de overeenkomst waarin de
partijen hebben bepaald dat de beslissing van de deskundigen bindend en
definitief is, de juistheid, de nauwkeurigheid en de nauwgezetheid van de
door de deskundigen gedane raming
niet kan nagaan; dat hij evenwel dient
na te gaan of de essentiele, door de
partijen overeengekomen regels en de
regels m.b.t. elk deskundigenonderzoek zijn nageleefd";
Overwegende dat de appelrechters,
door de beslissing van de geneesherendeskundigen als bindend voor de rechter aan te merken, met als enig voorbehoud dat de rechter dient na te gaan
of de essentiele regels m.b.t. elk deskundigenonderzoek zijn nageleefd, hun
beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat, in zoverre, het middel gegrond
lS

Oin die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige middelen die niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden, ... , vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre
het uitspraak doet over de door eiser
tegen de verweerders ingestelde civielrechtelijke vorderingen; beveelt dat
van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt zowel eiser als de verweerders in een
derde van de kosten; verwijst dealdus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
15 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse,
afdelingsvoorzitter - Geluikluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-

generaal.

.
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alle hem regelmatig voorgelegde gegevens, die naar zijn mening afdoende
vermoedens van schuld opleveren, be2 8 KAMER - 15 december 1999
oordeelt in feite;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de getuige Hein toegeeft met
BEWIJS - STRAFZAKEN - VERMOEDENS een snelheid van 140-150 km per uur
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
te hebben gereden toen hij eiser
Wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzon- poogde in te halen en dat hij die snelder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de bodemrechter de bewijswaarde heid had bereikt vooraleer hij vervan de hem regelmatig voorgelegde ge-. traagde en ingehaald werd door het
gevens in feite; de door die rechter in aan- voertuig van de hr. Mey; dat de appelmerking genomen feitelijke vermoedens, rechters uit die vaststellingen hebhoeven niet te voldoen aan de bij het B. W. ben afgeleid dat ''het geenszins bewebepaalde vereisten, aangezien de artt.l zen is dat (laatstgenoemde)" later toen
1349 en 1353 van dat wetboek niet van het ongeval gebeurde "met een overtoepassing zijn in strafzaken (1).
dreven snelheid reed";
Dat het onderdeel, in zoverre het opI
(TEBACHE E.A. T. MEY E.A.)
komt tegen die feitelijke beoordeling
van de bodemrechter, niet ontvankelijk is;
ARREST (vertaling)
Nr. 680

1

(A.R. P.99.1042.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 6 juni 1996, 13 maart
1997 en 8 juni 1999 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik;
Gelet op het arrest van het Hof van
6 november 1996;
I. Op de voorziening van Malek Tebache tegen het arrest van 6 juni
1996:

Om die redenen, .. . verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.
15 december 1999 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick, De Bruyn en 'T Kint.

Wat het eerste onderdeel betreft:
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, in
zoverre het de schending aanvoert van
de artikelen 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek die niet van toepassing zijn in strafzaken, faalt naar
recht;
Overwegende voor het overige dat,
wanneer in strafzaken, de wet geen
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de
bodemrechter de bewijswaarde van
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1o MISDRIJF -

ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- WANBEDRIJVEN- HANDELSVENNOOTSCHAPPENBOEKHOUDING.

2o VENNOOTSCHAPPEN- HANDELSVENNOOTSCHAPPEN- ALLERLEI- WANBEDRIJVEN- MOREEL BESTANDDEEL.

3° BOEKHOUDRECHT (1) Cass., 11 mei 1988, A.R. 6078, nr. 566.

VEN - MOREEL BESTANDDEEL.

WANBEDRIJ-
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4o MISDRIJF- ALGEMEEN.

BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID
VAN OPZET- COLLECTIEF MISDRIJF- EENHEID VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEELBEGRIP.

5o BANKBREUKENBEDRIEGLIJKONVERMOGEN - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- MATERIEEL BESTANDDEEL.

1°, 2° en 3° De in de Vennootschappenwet
en in de wet m.b.t. de boekhouding bepaalde wanbedrijuen zijn geen louter materiele misdrijuen, die los van elk moreel bestanddeel zouden bestaan (1). (Artt.
200 tot 211 Vennootschappenwet; art. 17
wet 17 juli 1975 met betrekking tot de
boekhouding en de jaarrekeningen.)
4 o Misdrijven die niet uereisen dat de dader eruan met opzet gehandeld heeft of
uerzuimd heeft te handelen, kunnen samen met andere misdrijven een collectief misdrijf met eenheid van opzet uormen (2). (Art. 65 Sw.)
5° Als materieel bestanddeel van het in art.

490bis Sw. omschreven misdrijf is vereist dat de dader, enerzijds, zijn onvermogen heeft bewerkt en, anderzijds, aan
de op hem rustende verplichtingen niet
heeft voldaan (3). (Art. 490bis Sw.)
(VON AGRIS E.A.
T. ASSURANCES DU CREDIT N.V. E.A.)
ARREST

(vertaling)

CAR. P.99.1188.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
I. Op de voorziening van Johann
Von Agris:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen
hem ingestelde strafvordering;
1. ...
(1) Zie Cass., 11 feb.1997,A.R. P.96.103l.N, en
19 nov. 1997, A.R. P.97.1077.N, nrs. 77 en 490.
(2) Zie Cass., 13 mei 1998,A.R. P.98.0149.F, nr.
248.
(3) Cass., 17 april1991, A.R. 8761, nr. 428.
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2. waarbij hij veroordeeld wordt wegens de overige, hem ten laste gelegde
feiten:
Over het eerste middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest eiser
veroordeelt onder meer wegens het feit
dat hij in de hoedanigheid van zaakvoerder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verzuimd heeft jaarbalansen bij
de Nationale Bank in te dienen binnen een termijn van dertig dagen te
rekenen van de goedkeuring ervan
door de algemene vergadering (telastleggingen 17 en 18), dat hij in strijd
met artikel 2 van de wet van 17 juli
1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondememingen, verzuimd
heeft een aan de aard en aan de omvang van haar activiteit aangepaste
boekhouding te voeren en daarbij de
bijzondere bepalingen in acht te nemen die daarvoor gelden, dat hij te dezen met bedrieglijk opzet verzuimd
heeft een aan de activiteit van die vennootschap aangepaste boekhouding te
voeren met vermelding van alle activiteiten van die vennootschap (telastlegging 19) en dat hij in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van die
vennootschap verzuimd heeft jaarverslagen van de zaakvoerders en inventarissen met betrekking tot die vennootschap op te maken (telastlegging
22);
Overwegende dat, in strijd met wat
eiser aanvoert, de in de op 30 november 1935 gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen en in de wet
van 17 juli 1975 met betrekking tot de
boekhouding van de ondernemingen
bepaalde wanbedrijven geen "louter
materiele misdrijven zijn" die los van
elk moreel bestanddeel zouden bestaan;
Overwegende dat, ook al vereisen
die wanbedrijven niet dat de dader ervan met opzet verzuimd heeft te handelen, het hof van beroep zonder artikel 65 van het Strafwetboek te
!"1Chenden heeft kunnen beslissen dat
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eiser die wanbedrijven gepleegd had
met hetzelfde strafbaar opzet als de
andere misdrijven waarop het zijn veroordeling grondt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel in zijn geheel:
Overwegende dat als materieel bestanddeel van het in artikel 490bis van
het Strafwetboek omschreven misdrijf is vereist dat de dader aan twee
voorwaarden voldoet, namelijk dat hij
zijn onvermogen heeft bewerkt en aan
de op hem rustende verplichtingen
niet heeft voldaan;
Overwegende dat het arrest, door de
op bladzijde 11 en 12 van het arrest
m.b.t. de telastlegging 9 vermelde
gronden, en meer bepaald door vast te
stellen "dat (eiser) en Maria Anneliese Becker afbreuk hebben gedaan
aan het gemeenschappelijk onderpand van hun schuldeisers door elk beroep op de rechtsmiddelen voor hen illusoir te maken", door te wijzen op
''het voornemen (van eiser) om de aanwending van de middelen van tenuitvoerlegging te verhinderen" alsook op
''het feit dat er voldoende vermoedens
bestaan dat (eiser) en Becker Maria
Anneliese doelbewust hun roerend vermogen hebben pogen te onttrekken
aan de wettige gevolgen van de middelen waarover hun schuldeisers beschikten om de nakoming van de te
hunnen aanzien aangegane verbintenissen te eisen" en door daarna te vermelden "dat het wanbedrijfbedrieglijk onvermogen geen volledig onvermogen vereist; dat het misdrijf kan
bestaan, zodra er - zoals te dezen niet voldoende goederen overblijven
om er schulden mee te betalen", antwoorden op de in het middel aangegeven conclusie, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. Op de voorziening van Maria Anneliese Becker :
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Over het tweede middel :
Overwegende dat, zoals hierboven is
gezegd, als materieel bestanddeel van
het in artikel 490bis van het StrafWetboek omschreven misdrijf is vereist dat
de dader aan twee voorwaarden voldoet, namelijk dat hij zijn onvermogen heeft bewerkt en aan de op hem
rustende verplichtingen niet heeft voldaan;
Overwegende dat de appelrechters
wijzen op "het voornemen (van eiseres) om de aanwending van de middelen van tenuitvoerlegging te verhinderen" alsook op "het feit dat er
voldoende vermoedens bestaan dat
Von Agris en (eiseres) doelbewust hun
roerend vermogen hebben pogen te
onttrekken aan de wettige gevolgen
van de middelen waarover hun schuldeisers beschikten om de nakoming van
de te hunnen aanzien aangegane verbintenissen te eisen" en door daarna te
vermelden "dat het wanbedrijf bedrieglijk onvermogen geen volledig onvermogen vereist; dat het misdrijf kan
bestaan zodra er - zoals te dezen voldoende goederen overblijven om er
schulden mee te betalen"; dat de
appelrechters aldus antwoorden op de
in het middel aangegeven conclusie,
hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
15 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Fisher - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.
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2e KAMER- 15 december 1999

CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN - TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN
EINDE - BESTREDEN BESLISSING - VERVROEGDE illTSPRAAK- GEEN DAGVAARDING
VAN DE BEKLAAGDE- GEVOLG.

Wanneer de rechter, in strafzaken, vroeger
uitspraak doet dan de voor de uitspraak
gestelde dag en niet is aangetoond dat de
beklaagde bij de uitspraak aanwezig was
of gedagvaard was om op die datum te
verschijnen, gaat de termijn om cassatieberoep in te stellen pas in op de datum
waarop de beslissing regelmatig had moeten worden uitgesproken (1)_
(FRANQOIS T. FRANSE GEMEENSCHAP)
ARREST

(uertaling)
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Overwegende dat de voorziening is
ingesteld op 12 juli 1999 en dus ontvankelijk is;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 november 1999 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Lahousse,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

(A.R P.99.1210.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1999 gewezen Nr. 683
door het Hof van Beroep te Luik;
I. Wat de ontvankelijkheid van de
2e KAMER - 15 december 1999
voorziening betreft :
Overwegende dat uit de stukken 1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENvan de rechtspleging blijkt dat het hof
AFSTAND- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
van beroep, na de zaak op de terecht- AFSTAND DIE DOOR DWALING IS AANGEzitting van 2 juni 1999 in beraad te
TAST- GEVOLG.
hebben gehouden en de uitspraak van
de beslissing te hebben vastgesteld op 2° DIEFSTAL EN AFPERSING - GE30 juni 1999, het arrest op de terechtBRillKSDIEFSTAL- MOREEL BESTANDDEEL.
zitting van 16 juni 1999 heeft gewezen "in aanwezigheid van het open- 3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANGbaar ministerie aileen", zonder dat uit
STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDEdie stukken blijkt dat eiser was geRING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- BEGINSEL VAN DE AANSPRAKELIJKHEID- EINDBEdagvaard om op die terechtzitting te
SLISSING - CASSATIE - OMVANG VAN DE
verschijnen;
SCHADE- GEEN EINDBESLISSING- illTBREIOverwegende dat eiser ten gevolge
DING- AFSTAND VAN HET CASSATIEBEROEP
van die onregelmatigheid beschikte
ZONDER BERUSTING.
over een termijn van vijftien vrije dagen vanaf 30 juni 1999 om zich te- 4° CAS SATIE- VERNIETIGING. OMVANGgen het arrest in cassatie te voorzien;
STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE(1) Cass., 8 sept. 1987, A.R. 1759, nr. 16.

RING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE- BESLISSING
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING-
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CAS SATIE - GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR·
WAARBORGFONDS- GEEN AFZONDERLIJK
DICTUM- UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING.

1o Wanneer een partij cassatieberoep heeft

ingesteld en van haar voorziening afstand doet zonder te berusten, op grand
dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die afstand,
als het oordeelt dat de bestreden beslissing een eindbeslissing is (1). (Art. 416
Sv.)

zo
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Het bij art. 461, tweede lid, Sw. vereiste bijzonder opzet vereist niet dat de
dader van het misdrijf de bedoeling had
zich andermans zaak bedrieglijk toe te eigenen, d.w.z. er animo domini over te beschikken, maar dat hij de bewuste wil
had om de zaak aan het genot van de bezitter of van de gewettigde gebruiker te
onttrekken voor een kortstondig gebruik,
met het oogmerk om de zaak na gebruik
terug te geven (2). (Art. 461, tweede lid,
Sw.)

3° Vernietiging, op het cassatieberoep van
de vrijwillig tussengekomen partij, van de
eindbeslissing over het beginsel inzake de
aansprakelijkheid, brengt de vernietiging mee van de niet definitieve beslissing over de omvang van de schade, die
er het gevolg van is, zelfs als eiser afstand heeft gedaan van zijn voorziening
zonder te berusten (3). (Art. 416 Sv.)

4 o Wanneer, op het cassatieberoep van de
verzekeraar van de beklaagde, de beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering vernietigd wordt,
strekt de vernietiging zich uit tot de beslissing op de tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering, waartegen geen
van de gedingvoerende partijen een ontvankelijk cassatieberoep kon instellen en
(1) Cass., 26 nov. 1997, A.R. P.97.1078.F, nr.
508; Cass., 24 maart 1999, A.R. P.98.1447.F, en
28 april1999, A.R. P.98.0936.F, nrs. 176 en 244.
(2) Zie Cass., 31 maart 1992, A.R. 5005, nr.
409; Cass., 10 mei 1995, A.R. P.94.1528.F, nr. 231;
Cass., 22 sept. 1998, A.R. P.96.048l.N, nr. 410.
(3) Zie Cass., 24 maart 1999, A.R. P.97.1357.F,
nr. 174.

die, bijgevolg, t.a.v. de omvang van de
vernietiging geen afzonderlijk dictum is
(4).
(AXA ROYALE BELGE N.V. T. WILMET E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.129l.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 23 april 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
zetelende in hoger beroep;
I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Axa Royale Belge :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen de
verweerster Martine Wilmet ingestelde civielrechtelijke vordering : 1.
waarbij uitspraak wordt gedaan over
het beginsel inzake de aansprakelijkheid:
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening op grond
dat de beslissing geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de afstand op een
dwaling berust, aangezien het bestreden vonnis bij eindbeslissing uitspraak
doet over het beginsel van de aansprakelijkheid, nu het eiseres hoofdelijk
met James Gallez jegens verweerster
veroordeelt tot vergoeding van de
schade ten gevolge van het door hem
veroorzaakte ongeval, op grond dat James Gallez zich niet de macht over het
voertuig heeft verschaft door gebruiksdiefstal, zodat eiseres, verzekeraar van
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid betreffende het door hem bestuurde voertuig, zich niet kan beroepen op de uitsluiting van dekking,
bedoeld in artikel3, § 1, eerste lid, van
de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
(4) Zie Cass., 28 april1993, A.R. 423, nr. 204;
Cass., 4 dec. 1995, A.R. S.95.0074.N, nr. 525.
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Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 461 tweede
lid, (ingevoegd bij de wet van 25 jw'u 1964),
van het StrafWetboek en 3, § 1, eerste lid,
van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat de correctionele rechtbank op
het hager beroep dat eiseres, verzeke;aar
va~ de burgerrechtelijke aansprakelijkheid betreffende het aan Francis Kurkowski toebehorende motorrijtuig, heeft inges~~ld tegen de beslissing van de
Pohberechtbank te Charleroi waarbij zij is
veroordeeld tot vergoeding van de schade
die Martine Wilmet geleden heeft ten gevolge van het ongeval, dat James Gallez
had veroorzaakt bij het besturen van dat
voertuig waarvan de sleutels hem waren
overhandigd door zijn vriend Jean-Fran~;ois
Kurkowski, zoon van de eigenaar van dat
v.~ertuig, en waarbij het GemeenschappehJk l\4otorwaarb~~gfonds buiten het gedmg IS gesteld, biJ het bestreden vonnis
waarbij de beslissing van de eerste rechter wordt bevestigd, eiseres in solidum met
James Gallez veroordeelt tot betaling van
een provisionele vergoeding van 150.000
fr~mk aan Martine Wilmet, op grand "dat
(eiseres) zegt dat de beklaagde Gallez zich
door gebruiksdiefstal de macht heeft verschaft over het litigieuze voertuig· dat die
telastlegging niet is bewezen, daa~ het bewijs van het morele bestanddeel van het
ten laste gelegde misdrijf niet ten genoege
van recht.is geleverd; dat de beklaagde Gallez aan Wie de sleutels van het voertuig waren overhandigd, te dezen geenszins geh.andeld heeft met het bedrieglijk opzet om
z1ch het voertuig van zijn vriend toe te eigenen",
terwijl, tweede onderdeel, artikel 3 § 1
eerste lid, van de wet van 21 nove~be;
~~89 ~etreffende d.e ve_rplichte aansprakehJkheidsverzekermg mzake motorrijtuigen bepaalt dat "de verzekering moet waarborgen dat benadeelden schadeloos worden
gesteld in geval van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar van iedere houder en van iedere bestuu'rder van
het verzekerde motorrijtuig (... ), zulks met
uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over
het motorrijtuig hebben verschaft"· artikel461, eerste lid, van het StrafWetbo~k bepaalt: "hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig
aan diefstal"; artikel 461, tweede lid, van
dat wetboek bepaalt dat "met diefstal wordt
gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van
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andermans goed voor een kortstondig gebruik"; het bij voormeld artikel461 tweede
lid, vereiste bijzonder opzet niet b~staat in
de wil om zich, zelfs tijdelijk de zaak toe te
eigenen die aan een ander toebehoort· artikel 461, tweede lid, vereist dat de d~der
de zaak tegen de wil van de eigenaar (of de
rechtmatige bezitter) heeft weggenomen
met de bewuste wil de zaak te onttrek~
ken aan het genot van de bezitter voor een
kortstondig gebruik, doch met de bedoeling ze na gebruik terug te geven; die wil
het vereiste bedrieglijk opzet oplevert· het
bestreden vonnis te dezen niet ontkent' dat
zoals eiseres in haar co~clusie betoogde:
Gallez van Jean-Fran~;ms Kurkowski de
sleutels van het aan de vader van laatstgenoemde toebehorende voertuig aileen gekregen heeft om zijn tas in de koffer te kunnen leggen, dat Gallez niet de toestemming
had gekregen om met dat voertuig te rijdeJ?-, en dat hij het niettemin gedaan heeft
bmten het weten en tegen de wil van JeanFran~;ois Kurkowski; de in het bestreden
vo~s aangevoerde omstandigheid dat Gall~.z met gehan~eld heeft met het bedrieghJk o~zet om z1ch dat voertuig toe te eigenen met belette dat hij mogelijk gehandeld
he~ft met het bedrieglijk opzet om dat voertmg te onttrekken aan het genot van de
rechtJ:?atige bezitter voor een kortstondig
gebrmk, doch met de bedoeling het na gebruik terug te geven; het bestreden vonnis, nu het beslist dat Gallez zich niet de
macht over het voertuig heeft verschaft
door gebr:Wksdiefstal, o.mdat hij niet het opz~~ had ~1ch dat voertmg toe te eigenen, het
biJ arbkel 461, tweede lid, van het
StrafWetboek vereiste bedrieglijk opzet miskent; het derhalve die bepaling alsook artikel 3, § 1, eerste lid, van de ~et van 21
november 1989 schendt;

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 461
tweede lid, van het Strafwetboek d~
bedrieglijke wegneming van andermans zaak voor een kortstondig gebruik gelijkstelt met diefstal;
Overwegende dat het bij die wetsbepa.ling vereiste bij zonder opzet niet
vereiSt dat de dader van het misdrijf
de bedoeling had zich andermans zaak
bedrieglijk toe te eigenen, d.w.z. er
ani:mp domini over te beschikken
maar dat hij de bewuste wil had om d~
zaak aan het genot van de eigenaar of
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de rechtmatige bezitter te onttrekken voor een kortstondig gebruik, met
het oogmerk om de zaak na gebruik
terug te geven;
Overwegende dat de appelrechters
uit de overweging alleen dat "de beklaagde Gallez aan wie de sleutels van
het voertuig waren overhandigd,
geenszins gehandeld heeft met het bedrieglijk opzet om zich het voertuig
van zijn vriend toe te eigenen", niet
wettig hebben kunnen afleiden dat
"het bewijs van het morele hestanddee! van het ten laste gelegde misdrijf(gebruiksdiefstal) niet ten genoege van
recht geleverd is";
Dat het onderdeel in dat opzicht gegrond is;
2. waarbij uitspraak wordt gedaan
over de omvang van de schade :
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening op grond
dat de beslissing geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat in weerwil van die
afstand die niet geldt als berusting, de
vernietiging van de eindbeslissing over
het beginsel inzake de aansprakelijkheid, de vernietiging meebrengt van de
niet definitieve beslissing over de omvang van de schade die er het gevolg
van is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen verweerder, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :
Overwegende dat tussen eiseres en
verweerder geen geding is aangegaan
voor de bodemrechter en dat het arrest tegen haar geen veroordeling uitspreekt die hem ten goede komt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat de vernietiging van de beslissing op de door
verweerster tegen eiseres ingestelde civielrechtelijke vordering moet worden uitgebreid tot de beslissing op de
door verweerster tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ingestelde civielrechtelijke vordering,
waartegen geen van de geding-
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voerende partijen een ontvankelijk
cassatieberoep kon instellen en die bijgevolg, t.a.v. de omvang van de vernietiging geen afzonderlijk dictum is;
II. Op de voorziening van Martine
Wilmet:
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen de
verweerder James Gallez ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening zonder te
berusten;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de tegen
verweerster, de naamloze vennootschap Axa Royale Belge, ingestelde civielrechtelijke vordering :
1. waarbij uitspraak wordt gedaan
over het beginsel inzake de aansprakelijkheid :
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening op grond
dat de beslissing geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat die afstand op een
dwaling berust op de hierboven sub
I.A.1 aangegeven grond in verband
met de afstand van de voorziening
door de naamloze vennootschap Axa
Royale Belge;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres haar voorziening heeft doen betekenen aan verweerster;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. waarbij uitspraak wordt gedaan
over de omvang van de schade :
Overwegende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening, zonder te
berusten;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen verweerder, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwe gende dat eiseres afstand
doet van haar voorziening;
1
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Om die redenen, verleent akte van
de afstand van de voorziening van
Martine Wilmet, behalve in zoverre
ze gericht is tegen de beslissing
op de door haar tegen verweerster, de
naamloze vennootschap Axa Royale
Belge, ingestelde civielrechtelijke
vordering, waarbij uitspraak wordt
gedaan over het beginsel inzake de
aansprake-lijkheid; vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het
uitspraak doet over de civielrechtelijke vorderingen, die verweerster
Martine Wilmet heeft ingesteld
tegen eiseres, de naamloze vennootschap Axa Royale Belge en tegen
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; verwerpt de voorziening van Martine Wilmet voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
veroordeelt Martine Wilmet in de kosten van de voorzieningen; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting
houdende in hager beroep.
15 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Fisher - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels,
advocaat-generaal.
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1° AFSTAMMING- VADERSCHAP- TOESTEMMING TOT ERKENNING - VERZOEKSCHRIFT - RECHTSPLEGING - VOOR DE
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG -AARD.

2° KIND -

VADERSCHAP- TOESTEMMING
TOT ERKENNING - VERZOEKSCHRIFT RECHTSPLEGING- VOOR DE RECHTBANK VAN
EERSTE AANLEG- AARD.

3o VONNISSEN EN ARRESTEN -BUR,GERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- BEHANDELING EN BERECHTING VAN DE VORDERING-
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VERZOEKSCHRIFT OP TEGENSPRAAK- ONJUISTE TOEPASSING- GEVOLG.

4 o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- BEHANDELING EN BERECHTING VAN DE VORDERINGVERZOEKSCHRIFT OP TEGENSPRAAK- VONNIS - KENNISGEVING BIJ GERECHTSBRIEF GEVOLG- HOGER BEROEP- TERMIJN.

5o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- GERECHTSBRIEF- VERZOEKSCHRIFT OP TEGENSPRAAK- VONNIS - HOGER BEROEP- TERMIJN- GEVOLG.

6° HOGER BEROEP -

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL- TERMIJNBEGIN- VERZOEKSCHRIFT OP TEGENSPRAAK
- VONNIS - KENNISGEVING BIJ GERECHTSBRIEF- GEVOLG.

1o en 2° Wanneer een man die een kind wil
erkennen, bij de vredrechter een vordering instelt tot het bekomen van de vereiste toestemmingen is de rechtspleging
voor de rechtbank van eerste aanleg in
wezen tegensprekelijk. (Art. 319, § 3,
B.W.)
3° Een rechtspleging op verzoekschrift die

naar haar aard tegen_sprekelijk is, wordt
niet eenzijdig dooiaat de rechter de partijen op een onjuiste wijze laat oproepen, de zaak niet openbaar behandelt en
de partijen van het vonnis laat kennis geven bij de gerechtsbrief (Artt. 1025 en
1034bis Ger.W.)

4°, 5° en 6° Ook al beslist de appelrechter
dat een rechtspleging in eerste aanleg
werd gevoerd overeenkomstig de bepalingen betreffende het eenzijdig verzoekschrift en heeft de griffier het vonnis bij
gerechtsbriefter kennis gebracht aan de
partijen, die vrijblijvende kennisgeving
kan niet de aanvangsdatum zijn van de
termijn om van dat vonis in hager beroep te komen; deze termijn kan slechts
beginnen lopen vanaf de betekning van de
beslissing (1). (Art. 1051 Ger.W.)
(1) Zie Cass., 22 nov. 1996, A.R. C.95.0453.N,
nr. 450, met concl. O.M. en 30 juni 1997, A.R.
S.96.0177.N, nr. 311 (wat betreft de termijn om
een cassatieberoep in te stellen).
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(V... T.D ... )

ARREST

(A.R. C.98.0375.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 319, § 3, en
meer in het bijzonder het derde lid daarvan (zoals vervangen bij de wet van 31
maart 1987), 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, van de artikelen 704,
eerste lid (zoals gewijzigd bij de wet van 24
december 1997), 792, tweede en derde lid
(zoals ingevoegd bij de wet van 12 januari
1993), 1025 tot 1034 en 1051, eerste lid (zoals gewijzigd bij de wet van 12 januari
1993), van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest voor recht
zegt dat het hager beroep laattijdig is ingesteld en derhalve niet kan worden toegelaten, bijgevolg het vonnis van de eerste rechter bevestigt (zij het met een
verbeterd dispositief), dit op grand van volgende overwegingen (bestreden arrest,
p. 2):

"Blijkens het gerechtsdossier eerste aanleg blijkt dat de procedure werd gevoerd,
overeenkomstig de bepalingen van de procedure, op eenzijdig verzoekschrift (1025 e.v.
Ger.W.); de beslissing door de eerste rechter genomen, werd - nog steeds volgens de
regels van de inleiding en behandeling van
de vordering op eenzijdig verzoekschrift -,
bij gerechtsbriefgedateerd van 22.04.1997
ter kennis gebracht van de partijen (aangeboden op 28.04.1997 aan de (verweerder) en op 23.04.1997 aan de (eiseres);
de toegepaste procedureregels, alhoewel niet adequaat, resulteerden in een rechterlijke beslissing, die zoals elke rechterlijke beslissing louter kan worden
aangevochten door de middelen bij de wet
bepaald; hager beroep dient ingesteld - op
straffe van verval- binnen de termijnen
daartoe bij de wet bepaald, hetzij - wat betreft de beslissing gewezen, overeenkomstig art. 1025 e.v. Ger.W. - binnen de
maand na de kennisgeving (art. 1031
Ger.W.); uit een en ander volgt noodzakelijk dat het hager beroep, ingesteld buiten de wettelijke termijn, laattijdig is",
terwijl naar luid van artikel1051, eerste lid (zoals gewijzigd), van het Gerechtelijk Wetboek de termijn om hager beroep aan te tekenen een maand is te
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rekenen van de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van
het Gerechtelijk Wetboek; deze bepaling inhoudt dat naar gemeen recht de termijn om
hager beroep in te stellen in de regel begint te lopen bij de betekening van de beroepen beslissing, regel waarop het aanvangen van de termijn bij kennisgeving een
uitzondering is; het bijzondere stelsel waarbij de beroepstermijn bij de kennisgeving
begint te lopen van toepassing is bij een
kennisgeving van het beroepen vonnis conform artikel 792, tweede en derde lid (zoals ingevoegd), van het Gerechtelijk Wethoek, bijzondere vorm van kennisgeving
die, naar luid van het (ingevoegd) tweede
lid van artikel 792 van het Gerechtelijk
Wetboek, van toepassing is voor de zaken
opgesomd in artikel 704, eerste lid (zoals
gewijzigd), van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek de inleiding en behandeling van de vordering op eenzijdig verzoekschrift regelen, regeling waarbij naar
luid van artikel1031 van het Gerechtelijk Wetboek wordt bepaald dat hager beroep wordt ingesteld binnen een maand na
de kennisgeving; de procedure zoals bedoeld in artikel 319, § 3 (zoals vervangen), van het Burgerlijk Wetboek niet is opgenomen in artikel 704, eerste lid (zoals
gewijzigd), van het Gerechtelijk Wetboek
noch in enige andere wetsbepaling welke
voorschrijft dat het hager beroep dient ingesteld binnen een maand vanaf de kennisgeving van de beroepen rechterlijke beslissing; het gewoon verzoekschrift in de zin
van artikel 319, § 3, derde lid (zoals vervangen), van het Burgerlijk Wetboek geen
eenzijdig verzoekschrift is in de zin van de
artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek, en derhalve meer bepaald artikel1031 van het Gerechtelijk Wetboek er
niet op van toepassing is; bovendien uit de
behandeling van de vordering door de
rechtbank van eerste aanleg in raadkamer niet volgt dat de regels inzake eenzijdig verzoekschrift van toepassing zijn en,
in het algemeen, de aard van de vordering de toepasselijke procedure bepaalt en
niet het door een rechter gevolgde
procedureverloop noch enige aanduiding betreffende de toepasselijke procedureregels
door een partij,
doordat, eerste onderdeel, het bestreden arrest, nu het in casu het hager beroep van eiseres laattijdig verklaart omdat het niet werd ingesteld binnen de
maand na de kennisgeving van de beroepen beslissing, een miskenning inhoudt van
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het wettelijk hegrip gewoon verzoekschrift
in de zin van artikel319, § 3, derde lid (zoals vervangen), van het Burgerlijk Wethoek (schending van artikel319, § 3, meer
in het hijzonder het derde lid ervan - zoals vervangen- van het Burgerlijk Wethoek) en een niet naar recht verantwoorde
toepassing maakt van de artikelen omtrent de inleiding en hehandeling van de
vordering op eenzijdig verzoekschrift
(schending van de artikelen 1025 tot 1034,
en meer in het hijzonder van artikel1031
van het Gerechtelijk Wethoek) evenals een
schending inhoudt van artikel1051, eerste lid (zoals gewijzigd), van het Gerechtelijk Wethoek en, voor zover als nodig, van
artikel 792, tweede en derde lid (zoals ingevoegd), van het Gerechtelijk Wethoek
(wetsbepalingen waarnaar artikel1051 van
het Gerechtelijk Wethoek verwijst) en van
artikel 704, eerste lid (zoals gewijzigd), van
het Gerechtelijk Wethoek (wetshepaling
waarnaar artikel 792, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wethoek verwijst);
en terwijl, tweede onderdeel, in casu de
vordering bij de vrederechter werd ingeleid hij gewoon verzoekschrift dat als titel droeg "Verzoekschrift- verzoening 319,
§ 3, lid 3 BW" waarin naar huidige eiseres werd verwezen als verweerster, derhalve duidelijk werd gesteld dat de procedure op tegenspraak diende te verlopen,
zodat het bestreden arrest, nu het de interpretatie bevat dat het genoemde verzoekschrift een eenzijdig verzoekschrift is
in de zin van de artikelen 1025 tot 1034
van het Gerechtelijk Wetboek, aan dit verzoekschrift een uitleg geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is, derhalve de aan dit verzoekschrift toekomende
hewijskracht miskent en dus de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vordering van verweerder de machtiging beoogt om het kind
S ... V. .. te mogen erkennen;
Overwegende dat wanneer een vordering wordt ingesteld op grond van
artikel 319, § 3, van het Burgerlijk
Wetboek, de regelen van de artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek niet toepasselijk zijn op
de rechtspleging gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg, die in wezen een contradictoire rechtspleging is;
Dat een naar zijn aard contradictoire procedure geen procedure op een-
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zijdig verzoekschrift wordt doordat de
rechter de partijen op een onjuiste
wijze laat oproepen, de zaak niet openbaar behandelt en van dit vonnis kennis laat geven door de gri:ffier op de
grond van artikel 1030 van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat, ingevolge artikel 1051 van het Gerechtelijk Wethoek, de termijn om hoger beroep aan
te tekenen een maand is, te rekenen
van de betekening van het vonnis of de
kennisgeving ervan overeenkomstig
artikel 792, tweede en derde lid;
Dat, krachtens artikel 792, tweede
lid, van datzelfde wetboek, voor de zaken opgesomd in artikel 704, eerste
lid, de gri:ffier bij gerechtsbriefhet vonnis ter kennis brengt van de partijen;
Dat een zaak die aanhangig is gemaakt voor ·de rechtbank van eerste
aanleg op grond van artikel 319, § 3,
van het Burgerlijk Wetboek, geen zaak
is bedoeld in artikel 704, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat, ook al beslist het
arrest dat de procedure in eerste aanleg werd gevoerd overeenkomstig de
bepalingen van de procedure op eenzij dig verzoekschrift en he eft de grif:fier het vonnis bij gerechtsbrief ter
kennis gebracht van de partijen, die
kennisgeving niet de aanvangsdatum
kan zijn van de termijn om van het
vonnis in hoger beroep te komen; dat
die termijn in dergelijk geval slechts
kan beginnen lopen vanaf de betekening van de beslissing;
Overwegende dat het arrest dat anders beslist, artikel1051 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
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16 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle - Advocaat : mr.
De Gryse.

Nr. 685
1e

KAMER-

16 december 1999

1 o CASSATIEMIDDELEN -

TUCHTZAKEN
- BELANG- VERSCHILLENDE TELASTLEGGINGEN- EEN STRAF- MIDDEL MET BETREKKING TOT EEN TELASTLEGGING- ONTVANKELIJKHEID.

2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHTZAAKVERSCHILLENDE TELASTLEGGINGEN- EEN
STRAF- CASSATIEMIDDEL MET BETREKKING
TOT EEN TELASTLEGGING- ONTVANKELIJKHEID.

1 o en 2° Wanneer de raad van beroep van
de Orde van Architecten wegens verschillende telastleggingen een enkele tuchtstraf uitspreekt, is het cassatiemiddel dat
enkel betrekking heeft op een telastlegging ontvankelijk als niet vaststaat dat de
door het middel niet bedoelde {out de uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zou hebben gehad (1).
(V.... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 14 januari 1999 gewezen door de raad van beroep van de
Orde der Architecten met het Nederlands als voertaal;
Over het middel, gesteld als volgt :
schendingvan artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet,
doordat de bestreden beslissing het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond verklaart, en eiser, met bevestiging van de beslissing van de Raad van de
Orde van Architecten van de provincie Ant(1) Zie Cass., 6 nov. 1980, A. C., 1980-81, nr.
149, en 25 jan. 1996, A.R. D.94.0015.N, nr. 54.
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werpen, een tuchtstraf oplegt van drie
maanden schorsing uit hoofde van de betichtingen A, B enD, op grond van devolgende motieven :
"Overwegende dat het onderzoek door de
Raad van Beroep van de overgelegde dossiers aantoont dat de bevindingen van het
onderzoek door het bureau stroken met de
werkelijkheid;
Dat architect V... trouwens niet ontkent
dat wanneer bouwheren een ontwerp overleggen van een woning sleutel op de deur
hijzelf geen ander ontwerp maakt;
Dat meteen de bewering dat de architectenovereenkomst met de bouwheer gedagtekend is voor de overeenkomst van de
bouwheer met de aannemer, weinig overtuigend is;
Overwegende dat het onderzoek van de
dossiers tevens aantoont dat het bouwaanvraagplan niet op zich volstaat als
uitvoeringsplan;
Dat de bewering dat de bouwaanvraag
derwijze gedetailleerd werd uitgewerkt
waardoor zij dienstig was als uitvoeringsplan niet kan worden aanvaard;
Dat proces-verbaal van voorlopige oplevering zeker niet systematisch werd opgemaakt;
Overwegende dat architect V... , door te
verwijzen naar het 'minicontract' impliciet, toegeeft dat onvolledige opdrachten
aan de orde zijn;
Dat hij weet dat de Nationale Raad het
'minicontract' niet aanvaardt;
Overwegende dat het feit A bewezen
blijft;
Dat het feit dat de ongeschikte tenlastelegging van 'minstens geen voldoende bijstand te hebben verleend aan de bouwheer' niet bewezen voorkomt, daaraan geen
afbreuk doet;
Overwegende dat feit B, samenhangend
met feit A, eveneens bewezen is;
Overwegende dat feit D in werkelijkheid alleen betwist wordt door voor te houden dat architect V. .. niet de bedoeling had
de Raad (bureau) te misleiden;
Dat voor het overige hij zijn verklaring
van 22.05.1997 'ogenschijnlijk ongelukkig' acht;
Dat het vast staat dat hij op 22.05.1997
voorhield tewerk te gaan volgens het
boekje, ver verwijderd van de werkwijze beschreven in zijn tweede verhoor voor bouwheren die worden aangebracht door de aannemer 'sleutel op de deur';
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dat architect Van Mol allerminst overtuigt wanneer hij zijn eerste verklaring uitlegt door de algemene strekking van de
vraag;
dat uit het proces-verbaal duidelijk blijkt
dat hem gevraagd werd hoe hij in concreto
tewerk ging". (zie de beslissing, p. 2, vierde
alinea - p. 3),
terwijl eiser in zijn beroepsconclusie, voor
zover bewezen zou zijn dat hij onvolledige opdrachten had aanvaard, de vrijspraak had bepleit van de hem ten laste gelegde betichtingen nu een tuchtrechtelijke
veroordeling voor deze feiten strijdig zou
zijn met de artikelen 14 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens,
26 van het Internationaal Verdrag inzake
de burgerrechten en politieke rechten, 11
van de Grondwet alsook met de wet tot bescherming van de economische mededinging van 5 augustus 1991:
"Voor zover zou bewezen zijn dat er onvolledige opdrachten werden aanvaard,
quod non, dient te worden gesteld dat deze
niet als een inbreuk op de deontologische
regels kan worden beschouwd (Raad van
beroep van de Orde van Architecten 29/1/
1997 in zake Vandervoort Danny);
Voor zover nodig stelt concluant dat er
door de Provinciale Orde ter zake geen
eensluidende politiek wordt gevoerd (cfr.
Limburg en West-Vlaanderen) hetgeen tot
een ongelijke behandeling van de architecten leidt en die een misbruik uitmaakt
op artikel 14 van het Europees Verdrag van
de Rechten van de Mens, artikel 26 van het
Internationaal Verdrag in zake de burgerrechten en politieke rechten en artikel 11
van de grondwet;
Het is trouwens van algemene bekendheid dat de Raad van de Orde van de Provincie Limburg het uitvoeren van dergelijke opdrachten toelaat, en zelfs het
zogenaamde "minicontract" vrijelijk propageert;
Het loutere feit dat de N ationale Raad
het principe van de volledige opdrachten
blijft steunen, impliceert niet dat de toestand in de Provincie Limburg en WestVlaanderen niet anders zou zijn;
De Provinciale Raden van Limburg en
West-Vlaanderen, verlangen daarenboven niet dat bij het aanvragen van het visum een contract wordt neergelegd (deze
verplichting maakt controle mogelijk);
Indien de Raad van Beroep de bestaande
afwijkingen binnen de verschillende provincies niet als bewezen zou beschouwen
(hetgeen echter de Raad van Beroep ech-
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ter impliciet gedaan heeft in de voormelde
geciteerde zaak Vandervoort), dient op basis van art. 871 Ger.W. en art. 54, § 4, van
het huishoudelijk reglement bevolen te worden aan de N ationale Raad om volgende
documenten voor te brengen :
- alle documenten betreffende de problematiek i.v.m. het al dan niet toelaten
van het aanvaarden van gedeeltelijke opdrachten, minicontracten ofwinddichte contracten gevoerd binnen de Nationale Raad
en tussen de Nationale Raad en de Provinciale Raden;
- een overzicht te bezorgen van de
tuchtprocedures ter zake van de Raad van
de Orde van de Provincie Limburg over de
laatste drie jaren;
Het is inderdaad ondenkbaar dat binnen het rechtsgebied van de tuchtraad van
beroep er een verschillende deontologie zou
bestaan, meer bepaald wat al dan niet de
eer en de waardigheid van het beroep
schendt;
In dit licht is het belangrijk te citeren dat
Minister Pinxten van plan is de tuchtraden van de Orde van Architecten in de toekomst nationaal te organiseren om een verschillende toepassing van de deontologische
regels per Provincie te vermijden (Bouwkroniek 30 oktober 1998);
Het kan moeilijk ontkend worden dat het
hanteren van verschillende beleidslijnen
tussen de Provinciale Orden de gelijkheid
tussen de (architecten) schendt;
Bepaalde activiteiten in de Provincie
Limburg geduld, waar deze in de Provincie Antwerpen tuchtrechterlijk worden vervolgd ('Ernstiger is evenwel het risico dat
besloten ligt binnen eenzelfde beroepsgroep. De tuchtrechtscolleges krijgen een
autonomie toegemeten die hen de ruimte
biedt om een eigen disciplinair beleid uit te
stippelen. Strafbaarstellingen en straftoemeting zijn niet in alle tuchtrechtscolleges
gelijk. In verscheidene beroepsgroepen bestaan bijvoorbeeld merkelijke verschillen
tussen de Franstalige en de Nederlandstalige tuchtraden. De afwijkingen die zo
tussen de tuchtrechtscolleges van een beroepsgroep groeien, worden niet volledig gecorrigeerd door rechtskundige bijzitters of
door een tweede aanleg. Een tuchtuitspraak
(ofhet ontbreken ervan) kan zo een schending van een gelijkheidsbeginsel opleveren'). Van der Biesen, Om de eer en de
waardigheid? Tuchtrechtspraak in de vrije
beroepen, p. 67;
De discriminatoire behandeling van architecten uit de Provincie Antwerpen t.o.v.
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deze uit Limburg heeft daarenboven duidelijk economische gevolgen. De client kan
zich bij weigering door de Antwerpse architect, wenden tot een Limburgse architect, die geen sancties van zijn overheid
heeft te verwachten;
De toegang van de markt wordt op die
wijze onrechtmatig beperkt, hetgeen een inbreuk uitmaakt op de wet tot bescherming
van de economische mededinging van 5 augustus 1991"; (zie beroepsbesluiten, p. 3-4,
derde alinea);
De bestreden beslissing niet antwoordt op
dit omstandig gevoerd verweer waarin eiser, met aanhaling van relevante bepalingen, wees op de discriminerende behandeling van architecten uit de provincie
Antwerpen ingeval van tuchtrechtelijke vervolging en bestraffing wegens het aanvaarden van onvolledige opdrachten en daarmee samenhangende telastleggingen;
De appelrechters evenmin in hun overwegingen enige reden opgaven waarom de
overlegging niet werd bevolen van relevant bewijsmateriaal in het bezit van de
Nationale Raad, hetgeen eiser in zijn conclusies in toepassing van de artikelen 871
van het Gerechtelijk Wetboek en 54, § 4,
van het Huishoudelijk Reglement, van de
Raad van Beroep had gevorderd,
zodat de Raad van Beroep van de Orde
van Architecten zodoende de veroordeling van eiser wegens de betichtingen A, B
en D, niet regelmatig met redenen heeft
omkleed (schending van artikel 149 van de
gecoiirdineerde Grondwet) :
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toge dat een discriminatoire behandeling voorhanden was waarvan de
Nationale Raad bewust was en dat die
toestand ten gevolge had dat de toegang tot het beroep gehinderd werd,
niet beantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing behalve in zoverre
zij het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de raad van beroep van de
Orde van Architecten, met het Nederlands als voertaal, anders samengesteld.
16 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Bruyn en Biitzler.

Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid Nr. 686
van het middel : de beslissing blijft
naar recht verantwoord door de schul1e KAMER- 17 december 1999
digverklaring op grond van telastlegging D waartegen het middel niet opkomt:
VAN GOEDEREN- HUISHUUROverwegende dat eiser voor de te- HUUR
EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. ENZ) lastleggingen A, B en D samen verHUUROVEREENKOMST VOOR HET LEVEN oordeeld is tot een enkele tuchtstraf
HUUROVEREENKOMST VAN BEPAALDE DUUR.
van drie maanden schorsing;
Overwegende dat niet vaststaat dat Een huurovereenkomst die gesloten is "voor
de duur van het leven van de huurders",
de door het middel niet bedoelde fouis een huurovereenkomst van bepaalde
ten de uitgesproken tuchtstraf tot geduur (1). (Art. 14, § 2, Huurwet 1991.)
volg zouden gehad hebben;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
(1) Zie Cass., 29 mei 1998, A.R. C.97.0143.F, nr.
280, en concl. adv.-gen. Piret in Bull. en Pas.,
Wat het middel zelf betreft :
1998, I, nr. 280. Dit arrest heeft ook betrekking
Overwegende dat de beslissing het op de toestand die is ontstaan v66r de wet van 13
in het middel bedoelde verweer ten be- april1997.
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(FORIR E.A. T. MOSCATO)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0267.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 10 februari 1998 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 2, 1134, 1737 van het Burgerlijk
Wetboek, 3, 12 van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek, die in dat wetboek is
ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 20
februari 1991 houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur en 14, inzonderheid §§ 1 en 2, van die wet van 20
februari 1991 voor de wijziging ervan bij de
wet van 13 april1997,
doordat het bestreden vonnis de door verweerster aan de eisers ter kennis gebrachte
opzegging geldig verklaart op grond "dat de
wetgever de begrippen 'huur voor een bepaalde duur' of'huur voor onbepaalde duur'
niet omschreven heeft; dat bijgevolg dient
te worden verwezen naar de algemene opvatting dienaangaande, zoals die blijkt uit
de opeenvolgende huurwetten, en naar de
eigenlijke betekenis van de gebruikte bewoordingen; dat uit die gegevens volgt dat
de huur voor een bepaalde duur de huur is
waarvan de duur wordt uitgedrukt in een
tijdseenheid (gewoonlijk maanden en jaren); dat, a contrario, de huur voor onbepaalde duur de huur is waarvan de duur
niet in een tijdseenheid wordt vastgesteld;
dat het overlijden van een persoon weliswaar als een vaststaande gebeurtenis kan
worden aangemerkt, maar dat het tijdstip ervan onzeker is; dat de duur van de
voor het leven van de huurders' gesloten
huurovereenkomst niet nader kan worden bepaald door middel van een tijdseenheid, zodat die huur als een huur voor onbepaalde duur moet worden beschouwd; (... )
dat artikel14 (overgangsbepalingen) van de
wet van 20 februari 1991 bepaalt dat, met
uitzondering van de huurovereenkomsten voor een bepaalde duur (wat te dezen niet het geval is) deze wet van toepassing is (behoudens bepaalde uitzonderingen
die te dezen niet gelden) op de overeenkomsten, gesloten v66r de inwerkingtreding ervan (wat het geval is met de litigieuze huurovereenkomst); dat artikel 12
(waarvan de toepassing niet wordt uitgesloten door artikel 14) van de wet van 20
I
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februari 1991 bepaalt dat de regeling, vervat in de afdeling betreffende de regels in
verband met de hoofdverblijfplaats van de
huurder, van dwingend recht zijn; dat elk
beding, dat in strijd is met een wetsbepaling van dwingend recht, buiten toepassing moet worden gelaten (met dien verstande dat het overige gedeelte van de
overeenkomst blijft bestaan); dat het sluiten van een huurovereenkomst 'voor het leven van de huurders' indruist tegen de in
artikel 3 vervatte regels (waarvan de toepassing niet wordt uitgesloten door artikel 14) van de wet van 20 februari 1991);
dat (verweerster) het recht had de opzegging aan de huurders ter kennis te brengen; dat niets aan de geldigverklaring van
die opzegging in de weg staat",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 14, § 2,
van de wet van 20 februari 1991 de schriftelijke huurovereenkomsten voor een bepaalde duur, die zijn gesloten v66r de inwerkingtreding van die wet, uitsluit uit het
toepassingsgebied ervan; de voor het leven aangegane huur een huur is die gesloten wordt voor een welbepaalde termijn en
die, overeenkomstig artikel 1737 van het
Burgerlijk Wetboek, van rechtswege eindigt bij het verstrijken van die termijn, zonder dat opzegging noodzakelijk is; de omstandigheid dat de partijen niet vooraf de
juiste einddatum van de termijn kunnen
bepalen geen invloed heeft op het bestaan
van de termijn en, derhalve, op de omschrijving van de huur als een huur voor
een bepaalde duur in de zin van dat artikel 14, § 2; artikel 3 van afdeling 2 van
hoofdstuk ll van boek VIII van boek III van
het Burgerlijk Wetboek op grond waarvan de verhuurder, niettegenstaande enig
andersluidend beding, opzegging kan geven om het goed persoonlijk te betrekken, bijgevolg niet van toepassing is op de
huurovereenkomsten voor het leven die gesloten zijn v66r de inwerkingtreding van de
wet van 20 februari 1991, zodat de verhuurder, overeenkomstig artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek, gehouden blijft aan
de huurders het genot van het verhuurde
goed te verzekeren tot het overlijden van de
huurder of van de laatst overlijdende huurder; het vonnis, nu het vaststelt dat de
rechtsvoorganger van verweerster, bij authentieke akte van 16 februari 1978, met
de eisers een huurovereenkomst heeft gesloten "voor het leven van de huurders",
maar die overeenkomst buiten toepassing laat, omdat zij in strijd is met het bovengenoemde artikel3, voornoemde wetsbepaling die het ten onrechte toepast op het
geschil, alsook de artikelen 14, § 2, van de
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wet van 20 februari 1991 en 1737 van het
Burgerlijk Wetboek die het ten onrechte
weigert toe te passen, schendt en ten slotte
de verbindende kracht van de tussen de
partijen gesloten overeenkomst miskent
(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel hetreft :
Overwegende dat uit het hestreden vonnis hlijkt dat de eisers, ingevolge een authentieke akte van 16 fehruari 1978, de tweede verdieping van
een thans aan verweerster toehehorend pand hehhen gehuurd; dat die
huur door de rechtsvoorganger van
verweerster is gesloten "voor het leven van de (eisers)";
Overwegende dat de huurovereenkomst die pas eindigt hij het overlijden van de huurder, dat een toekomstige en vaststaande geheurtenis is,
een huurovereenkomst voor een hepaalde duur is;
Overwegende dat, hlijkens artikel
14, § 2, van afdeling 2 van hoofdstuk
II van titel VIII van hoek III van het
Burgerlijk Wethoek, die in dat wethoek is ingevoegd hij artikel 2 van de
wet van 20 fehruari 1991, zoals ze van
toepassing is in de zaak, de hepalingen van deze afdeling op de reeds gesloten schriftelijke huurovereenkomsten met hepaalde duur slechts van
toepassing zijn met ingang van de vernieuwing of verlenging ervan, na de
inwerkingtreding van deze wet;
Overwegende dat zowel uit de tekst
van die hepaling als uit de parlementaire voorhereiding van de wet van 20
fehruari 1991 volgt dat de wetgever de
voor het leven gesloten huurovereenkomst niet heeft willen onderwerpen aan de hepalingen van deze wet;
Overwegende dat het hestreden vonnis, nu het, na te hehhen vermeld "dat
de duur van de 'voor het leven van de
huurders' gesloten huurovereenkomst
niet kon worden hepaald door middel van een tijdseenheid, zodat die
huur als een huur voor onhepaalde
duur moet worden heschouwd", heslist dat om die reden de hepalingen
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van voornoemde afdeling 2 van toepassing zijn op de litigieuze huurovereenkomst, de aangevoerde wetshepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is
Om die redenen,zonder dat er grond
hestaat tot onderzoek van het tweede
onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het hestreden vonnis, hehalve in zoverre het de
hogere heroepen ontvankelijk verklaart; heveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de hodemrechter over; verwijst de aldus heperkte zaak naar de Rechthank van
Eerste Aanleg te Verviers, zitting houdende in hoger heroep.
17 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Draps.
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1e KAMER- 17 december 1999

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ARCHITECTBEZOLDIGDE- UITOEFENING VAN HET BEROEP- VOORWAARDE.

De beslissing dat de titel van architectbezoldigde aan een architect enkel kan
worden verleend als hij zijn beroep uitoefent in dienst van een werkgever die als
opdrachtgever bouwt, voegt aan de wettelijke bepalingen inzake de uitoefening
van het beroep van architect-bezoldigde
een beperking toe die daarin niet voorkomt (1).
(1) Cass., 14 okt. 1994, A.R. D.93.0013.N, nr.
431.
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(E ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.98.0039.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 3 juni 1998 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Architecten met het Frans
als voertaal;
Over het middel : schending van de artikelen 6 van de wet van 20 februari 1939
op de bescherming van de titel en van het
beroep van architect, 5, 7, 8, 19, van de wet
van 26 juni 1963 tot instelling van een orde
van architecten, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 19
van het door de N ationale Raad van de
Orde van architecten vastgestelde reglement van beroepsplichten, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 18 april 1985,
doordat de raad van beroep beslist dat eisers verzoek om inschrijving op de tabel
van de Orde van de provincie Brabant gegrond kan worden verklaard, maar dan enkel voor rekening van D.B.A., zijn werkgever, in diens hoedanigheid van
opdrachtgever, zulks op grond dat "in casu
de titel van architect-bezoldigde hem verleend kan worden met toepassing van artikel 7 van het reglement van beroepsplichten, maar dan enkel voor rekening van
D.B.A. als opdrachtgever [' ... die het beroep geheel of ten dele in dienst van een
natuurlijke of rechtspersoon uitoefent in het
raam van een arbeidsovereenkomst voor
bedienden .. .' (artikel 7)]; dat (eisers) verzoek om zijn beroep als bezoldigde van
D.B.A. uit te oefenen terwijl hij daarbij jegens laatstgenoemde de vereiste onafhankelijkheid behoudt door voor rekening van
de betrokken ondernemingen de vereiste
plannen op te maken en toezicht te houden over de goede uitvoering van de werken, niet verenigbaar is met de beginselen van de plichtenleer en met de regels
van de arbeidsovereenkomst voor bedienden die een verhouding van ondergeschiktheid impliceert"; dat de raad van beroep eisers verzoek om het bijberoep als
zelfstandig architect uit te oefenen inwilligt in zoverre hij het in een andere omgeving dan die van zijn onderneming uitoefent,
terwijl, krachtens artikel 4, eerste lid,
van het op 16 december 1983 door de nationale Orde van architecten vastgestelde
en bij koninklijk besluit van 18 april 1985
goedgekeurde reglement van beroeps-
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plichten, de architect zijn beroep uitoefent hetzij als zelfstandige, hetzij als ambtenaar ofbeambte van een openbare dienst,
hetzij als bezoldigde; artikel 4, tweede lid,
van het voornoemde reglement bepaalt dat
de architect, ongeacht zijn statuut, de nodige onafhankelijkheid moet hebben om zijn
beroep uit te oefenen overeenkomstig de opdracht die van openbare orde is en de regels van de plichtenleer, om aldus de verantwoordelijkheid op te nemen voor de
daden die hij stelt; de architect-bezoldigde
krachtens artikel 7, tweede en derde lid,
van dat reglement moet beschikken over de
mogelijkheid zijn verantwoordelijkheid op
te nemen in functie van de specificiteit van
het beroep en onder meer erover moet waken dat de betrekkingen tussen zijn werkgever en diens medecontractant niet strijdig zijn met de wetten en reglementen die
de uitoefening van het beroep van architect regelen; uit die bepalingen volgt dat iedere architect, in de regel, tewerkgesteld
kan zijn in om het even welke algemene onderneming, in zoverre geen enkele onverenigbaarheid bestaat en de architect zijn
zelfstandigheid behoudt ten aanzien van de
specificiteit van zijn beroep; artikel 6 van
de wet van 20 februari 1939 alsook artikel 10 van het reglement van beroepsplichten bepalen dat het beroep van architect onverenigbaar is met het beroep van
aannemer van open bare of private werken; artikel10, 4° tevens verbiedt dat de
. architect het beheer van onroerende goederen waarneemt in de vorm van een
agentschap of van een zakenkantoor; die
wettelijke bepalingen, waarbij de vrijheid van beroep of onderneming beperkt
wordt, strikt gei:nterpreteerd moeten worden; de architect-bezoldigde derhalve zijn
beroep mag uitoefenen in het raam van een
arbeidsovereenkomst voor bedienden, niet
aileen voor rekening van zijn werkgever in
diens hoedanigheid van opdrachtgever,
maar ook, mits hij zijn beroep op onafhankelijke wijze uitoefent, door mee te werken aan opdrachten die zijn werkgever, die
geen aannemer van werken of zakenkantoor is, voor rekening van derden heeft
aanvaard; daarentegen uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat een rechtspersoon geen architecturale opdrachten jegens derden mag uitoefenen, wanneer hij
daartoe de intellectuele prestaties benut
van een architect die hij als werknemer tewerkstelt en die zijn beroep op onafhankelijke wijze uitoefent; de app€llrechters,
aangezien ze beslissen dat eiser, in beginsel, zijn beroep als bezoldigde van zijn
werknemer enkel mag uitoefenen als hij het
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voor rekening van laatstgenoemde in diens
hoedanigheid van opdrachtgever uitoefent, en hij derhalve geen architectenopdrachten voor rekening van klanten van
zijn werkgever mag uitoefenen, aan de wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van
het beroep van architect een beperking toevoegen die daarin niet voorkomt, en aldus alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalingen schenden :

Overwegende dat de architect,
krachtens artikel 4, eerste lid, van het
bij koninklijk besluit van 18 april 1985
goedgekeurde reglement van de
beroepsplichten, zijn beroep uitoefent hetzij als zelfstandige, hetzij als
ambtenaar ofbeambte van een openbare dienst, hetzij als bezoldigde; dat
artikel 4, tweede lid, van voornoemd
reglement bepaalt dat de architect, ongeacht zijn statuut, de nodige onafhankelijkheid moet hebben om zijn beroep uit te oefenen overeenkomstig de
opdracht die van openbare orde is en
de regels van de plichtenleer, om aldus de verantwoordelijkheid op te nemen voor de daden die hij stelt; dat de
architect-bezoldigde krachtens artikel 7, tweede en derde lid, van dat reglement moet beschikken over de mogelijkheid zijn verantwoordelijkheid op
te nemen in functie van de specificiteit van het beroep en onder meer erover moet waken dat de betrekkingen tussen zijn werkgever en diens
medecontractant niet strijdig zijn met
de wetten en reglementen die de uitoefening van het beroep van architect bepalen;
Overwegende dat uit de bepalingen niet kan worden afgeleid dat een
architect-bezoldigde zijn beroep enkel ten dienste mag uitoefenen van
een werkgever die als opdrachtgever
bouwt;
Overwegende dat de raad van beroep, door te beslissen "dat de titel van
architect-bezoldigde (aan eiser) verleend kan worden met toepassing van
artikel 7 van het reglement van
beroepsplichten, maar dan enkel voor
rekening van D.B.A. als opdrachtgever", aan de wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van het beroep
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van architect-bezoldigde een beperking toevoegt die daarin niet voorkomt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar de anders samengestelde raad van beroep van de
Orde van Architecten met het Frans
als voertaal.
17 december 1999 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Simont.

Nr. 688
1e KAMER- 17 december 1999
1o INKOMSTENBELASTINGEN- ALGEMEEN- VEINZING- BEGRIP.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING
VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMENBEDRIJFSLASTEN - VERRICHTING "SALE AND
LEASE BACK"- VEINZING- BEGRIP.

1 o en 2° Er is geen sprake van verboden
veinzing t.a.v. de fiscus en dus evenmin
van belastingontduiking, als de partijen de vrijheid van overeenkomst benutten om een voordeliger belastingregeling te genieten, zonder evenwel enige
wettelijke uerplichting te miskennen, en
daarbij handelingen verrichten waaruan zij alle gevolgen aanuaarden, oak al
worden die enkel en alleen uerricht om de
belastingdruk te verminderen (1); het arrest is niet naar recht verantwoord wanneer het oordeelt dat een verrichting "sale
(1) Cass., 22 maart 1990, A.R. F.997 .F, nr. 440;
zie Cass., 9 maart 1998, A.R. F.97 .0026.F, nr. 128.
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and lease back" veinzing oplevert, hoewe[ het aanneemt dat de partijen voornoemde regel in acht hebben genomen, en
die beslissing steunt op de overweging dat
de uerrichting "sale and lease back" berust op de geraamde, betwistbare, gebruikswaarde van het materiaal en niet
op de uereffeningswaarde ervan. (Artt.
1134, 1165, 1321, 1582, 1583 en 1591
B.W.; artt. 44, 45, 4°, 48, § 1, en 96 W.I.B.
[1964] (2); art. 1. K.B. nr. 55 van 10 nov.
1967.)
(B.A.T. BENELUX N.V.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0075.F)

RET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 18 februari 1999 door
bet Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1134, 1165, 1321, 1582, 1583,
1591 van het Burgerlijk Wetboek, 44, 4540, 48, inzonderheid § 1, 96 van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen, als gecoordineerd bij koninklijk besluit van 26
februari 1964 (verder W.I.B. 1964), 1 van
het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in
financieringshuur en 149 van de Grandwet,
doordat het arrest, hoewel het erop wijst
dat "niet ernstig kan worden betwist dat de
constructie die door (eiseres) en de naamloze vennootschap Locabel is opgezet, mede
is ingegeven door de mogelijkheid van die
constructie om het geleasde reeds afgeschreven materiaal een tweede maal af te
trekken en door de bedoeling van de financiiile onderneming en (eiseres) om onder elkaar het mogelijke belastingvoordeel te verdelen uit die verrichting van verkoop aan
de financier met de bedoeling het materiaal aan de verkoper terug te verhuren,
welke verrichting gekend is onder de naam
'sale and lease back'. Maar 'er is geen
sprake van verboden veinzing ten aanzien van de fiscus, noch -van belastingontduiking, als de partijen de vrijheid van
(2) Vgl. thans art. 344, § 1, W.I.B. [1992].
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overeenkomst benutten om een voordeliger belastingregeling te genieten, zonder
evenwel enige wettelijke bepaling te miskennen, en daarbij handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, ook al is de vorm waarin zij dat doen
niet de meest gebruikelijke' (zelfs als die
handelingen enkel en aileen worden gesteld om de belastingdruk te verminderen). De inkomstenbelastingen moeten worden vastgesteld aan de hand van de
juridische werkelijkheid, te weten de werkelijke juridische constructie die de belastingplichtige heeft gehanteerd. Het staat
buiten kijf dat de wet van 4 augustus 1986
die artikel 50, § 8, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (oud) heeft ingevoerd inzake 'sale & lease back' verrichtingen, niet van toepassing is op de onderzochte verrichting die daaraan voorafgaat.
Die wet beoogt te verhinderen dat vaste activa die reeds zijn afgeschreven van de belastbare grondslag worden afgetrokken,
door een constructie waarbij een onderneming die activa geheel of gedeeltelijk vervreemdt en vervolgens daarop enig
gebruiksrecht verkrijgt krachtens een
financieringshuur of een huurovereenkomst. De partijen zijn het eens voor het
hof(van beroep) dat het bestuur om de 'sale
and lease back' operatie af te wijzen en de
daaruitvoortvloeiende afschrijvingen te verwerpen, moet aantonen dat de partijen niet
alle gevolgen hebben aanvaard van die verrichting die een onderliggende verrichting verbergt. (Eiseres) betoogt dat zij op 15
juli 1983 aan de naamloze vennootschap
Locabel verschillende units voor de vervaardiging van sigaretten heeft verkocht
die voor een bedrag van 232.500.000 frank
waren afgeschreven. Om de veinzing te bewijzen betwist het bestuur dat (eiseres)
werkelijk afstand wou doen van de units
voor de vervaardiging van sigaretten die
onmisbaar zijn voor haar activiteiten evenals de wil van de NV. Locabel om het genot daarvan te verwerven. Het verwijt (eiseres) dat zij de NV Locabel van de
verplichting tot afgifte en waarborg heeft
vrijgesteld. Daaruit leidt het af dat de verplichtingen tot afgifte en waarborg, die valgens het bestuur twee wezenlijke verplichtingen van de koopovereenkomst zijn, door
de partijen niet zijn nageleefd", en door aan
te nemen dat "de verkoop moet worden teruggeplaatst in de context van de 'sale &
lease back' verrichting, waarbij de lessor het
geleasde voorwerp aankoopt om het te verhuren aan de vorige eigenaar. In die context zou het ondenkbaar zijn geweest het
materiaal eerst te verplaatsen om het
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daama weer terug te plaatsen. Het feit dat
het voorwerp van de verkoop niet materieel wordt verplaatst maakt daarom de
verkoopovereenkomst nog niet gebrekkig. De wezenlijke vereisten voor een verkoop zijn de eigendomsoverdracht en de betaling van de prijs. De eigendomsoverdracht
gebeurt onmiddellijk en alleen door de wil
van de partijen zonder dat de verkochte
zaak door de ene partij aan de andere moet
worden afgegeven. Het volstaat dat de partijen de modaliteiten van de overdracht en
de waarborg overeenkomen. Niets wijst te
dezen erop dat de partijen niet alle gevolgen van de koop zouden hebben aangenomen toen zij overeenkwamen dat het eigendomsrecht van de units voor de
vervaardiging van sigaretten, het voorwerp van de leasing, terstond zou worden overgedragen en dat zij door de koper onmiddellijk ter beschikking zouden
worden gesteld van de huurder ingevolge de
huurovereenkomst voor bepaalde duur die
tegelijkertijd is gesloten. Het eigendomsrecht is het recht om op de meest volstrekte
wijze van een goed te genieten en erover te
beschikken en staat bijgevolg niet eraan in
de weg dat die zaken voor een bepaalde tijd
worden verhuurd tegen betaling van een
huurprijs en evenmin dat een bepaald goed
alleen met de bedoeling het te verhuren
wordt gekocht. De afgifte heeft geen invloed op de eigendomsoverdracht. Niets belette dus dat de partijen overeenkwamen
dat de eigenaar de productie-units in bezit nam in de lokalen van (eiseres) en ze
terstond weer aan (eiseres) verhuurde. Het
was eveneens zeer goed mogelijk dat de
partijen vrij de omvang van de waarborg
van de verhuurder bepaalden en het risico voor de huurder in het kader van huur
en gelet op de overeengekomen huurprijs.
Over de betaling van de verkoopprijs en
van de huurprijzen bestaat geen betwisting, niettemin beslist, om de voorziening
van eiseres gedeeltelijk te verwerpen, dat
het bestuur het bestaan van een veinzing
aantoont in zoverre het materiaal is geraamd in functie van de verkoopwaarde in
gebruik "die niet ten gel de kan worden gemaakt" en zonder enige waarborgwaarde
voor de nieuwe eigenaar voor elk hoger bedrag dan de op 50.000.000 frank geraamde
vereffeningswaarde en derhalve, dat de afschrijvingen moeten worden berekend op
vaste activa ten belope van 50.000.000
frank en niet van 232.500.000 frank, op
grond dat : "De verkoopprijs is door het
expertisebureau JOB geraamd dat daarbij uitging van een verkoopwaarde in gebruik. Volgens het bestuur moet de waarde
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van het materiaal worden bepaald valgens zijn vereffeningswaarde, te weten
50.000 frank, aangezien de units voor de
vervaardiging van sigaretten, voorwerp van
de overeenkomst, deel uitmaakten van de
productieketting van (eiseres) die niet kon
werken zonder die units en de verkoopwaarde in gebruik enkel kon gelden voor
(eiseres) en niet voor om het even welke andere koper. Het expertisebureau dat de partijen hebben geraadpleegd om de verkoopwaarde van het materiaal te ramen, heeft
geoordeeld dat de verkoopwaarde in gebruik van het materiaal diende te worden gehanteerd. Het is juist dat het in de
overeenkomst bedoelde materiaal bestemd
was om onmiddellijk ter beschikking van
(eiseres) te worden gesteld krachtens een
huurovereenkomst voor bepaalde tijd.
Diende echter daarom de verkoopwaarde te
worden gehanteerd van het materiaal in
werking, dat is de waarde van het materiaal voor de koper die zich in de plaats wil
vestigen en de installaties als dusdanig wil
gebruiken in het kader van een 'sale and
lease back' operatie? Een raming van de
verkoopwaarde in gebruik van het materiaal in hoofde van (eiseres) is begrijpelijk. In de mate evenwel dat dit materiaal, benevens zijn vereffeningswaarde, geen
enkele waarborg bood aan de financieringsmaatschappij, kon alleen die waarde redelijkerwijze de prijs in het kader van een
'sale and lease back' operatie bepalen. Het
toekennen van een bedrag dat hoger is dan
de vereffeningswaarde is, bij gebrek aan
enige andere reden, alleen door de solvabiliteit van (eiseres) ingegeven. De reden
voor het toekennen van het saldo hoven de
vereffeningswaarde ligt enkel in de solvabiliteit van (eiseres) en niet in de waarde
van het materiaal dat de financieringsmaatschappij haar ter beschikking heeft gesteld. De overwaardering van de prijs hood
voor beide partijen een duidelijk voordeel,
aangezien hoe hoger de prijs was hoe hoger het bedrag van de reeds afgeschreven
vaste activa dat een tweede maal zal kunnen worden afgetrokken. Dat bedrag wordt
voor de financier eerder beperkt door het risico dat hij loopt wegens de solvabiliteit van
(eiseres) dan door de waarde van het materiaal. De contracterende partijen hadden bijgevolg, binnen de aldus beschreven grenzen, een gemeenschappelijk belang
bij de overwaardering van het aan de financier verkochte werktuig. Hun raming
moet dus zeer omzichtig worden benaderd. Het gedeelte van de prijs dat aan de
financier geen enkele waarborg biedt, is ingegeven door de wil om aan (eiseres) een
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krediet te verlenen dat niet was gedekt
door de waarde van het materiaal, maar
dat is toegekend !outer op grond van de solvabiliteit van (eiseres) en waardoor beide
contracterende partijen het belastingvoordeel uit die overwaardering konden genieten, (eiseres) wegens de tweede aftrek van
het reeds afgeschreven materiaal en de koper door de winst die hij uit deze verrichting haalde. De partijen miskennen evenwei de aard zelfvan de 'sale and lease back'
operatie, wanneer zij dat materiaal ramen volgens verkoopwaarde in gebruik terwijl de eigendom van het aan de financier verkocht materiaal, volgens de opzet
van elke leasingovereenkomst, de waarborg vormt van zijn verbintenis. Ret staat
buiten kijf dat in die context aileen de
vereffeningswaarde voor de financiereigenaar een waarborg kan bieden. Elke
verbintenis hoven die waarborg komt bijgevolg neer op een geldvoorschot waarbij de
intrestvoorwaarden aileen op grond van de
solvabiliteit van (eiseres) worden overeengekomen. De verkoopwaarde in gebruik van
het materiaal, terwijl dat materiaai voor de
koper aileen moet dienen als waarborg voor
de prijs die hij aan de verkoper-huurder betaait, is helemaal niet adekwaat en het feit
dat de financieringsmaatschappij die raming heeft aangenomen kan aileen worden uitgelegd door de solvabiliteit van de
huurder en door de gemeenschappelijke bedoeling van (eiseres) en van de leasingmaatschappij om een verdoken lening toe
te kennen met als enige waarborg de solvabiliteit van (eiseres), zodat zij een veel
aanzienlijker belastingvoordeel verkrijgt
dan bij een 'sale and lease back' verrichting waarin het verkochte materiaal gewoon als waarborg voor de financiereigenaar dient. Er is sprake van veinzing
wanneer de partijen een zichtbare akte opsteilen en overeenkomen de uitwerking ervan door een andere, geheime, overeenkomst te wijzigen ofteniet te doen. In dit
geval zijn de partijen overeengekomen om
aan (eiseres) een lening toe te staan in de
mate dat de overeengekomen prijs hoger
lag dan de vereffeningswaarde van het verkochte werktuig, welke verkoop zij hebben verborgen door een 'sale and lease
back'-verrichting, die (eiseres) de mogelijkheid biedt van een belastingaftrek die zij bij
een lening niet had kunnen doen" zodat
''het bestuur bijgevolg aantoont dat er veinzing bestaat in de mate dat het materiaai is geraamd aan de hand van de
verkoopwaarde in gebruik die niet ten gelde
kon worden gemaakt en zonder enige vorm
van waarborg voor de nieuwe eigenaar voor
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elk bedrag dat hoger ligt dan de op
50.000.000 frank geraamde vereffeningswaarde" en dat de voorziening van eiseres bijgevolg aileen gegrond is in de mate
dat de afschrijvingen berekend moeten worden op vaste activa ten belope van
50.000.000 frank en niet van 232.500.000
frank,
en doordat het arrest, om te beslissen dat
er sprake is van veinzing bij eiseres, verder zegt dat ''het bestuur terecht aanvoert
dat dezelfde intentie om het materiaal te
overwaarderen blijkt uit de raming van de
deskundige die door (eiseres) en de naamloze vennootschap Locabel is aangesteld.
Die deskundige heeft de nieuwwaarde van
het materiaal op 29 april 1983 bepaald, rekening houdend met kosten die in de oorspronkelijke waarde niet waren begrepen, zoals de verpakking, het vervoer, de
opbouw en de verzekering. De opname van
die kosten was des te minder verantwoord
aangezien het verkochte materiaal, wegens de verhuur-financiering niet werd verplaatst en de leasingovereenkomst (eiseres) voor elke materiele schade aan het
bewuste materiaal aansprakelijk wordt gesteld. De nieuwwaarde van het materiaal
op 29 april 1983 is een gegeven waarop de
deskundige moet steunen op de verkoopwaarde in gebruik op de dag van de verkoop te bepalen. Aangezien het verkochte
materiaal echter op de dag van de verkoop reeds was gei:nstaileerd, niemand van
plan was het te verplaatsen en de installatie van het materiaal in de lokalen van
(eiseres) niet de minste invloed heeft op de
mogelijke waarborgwaarde van dat materiaal voor de eigenaar, valt het standpunt
van de deskundige om een reeks kosten in
aanmerking te nemen hoven de verkoopprijs van een dergelijke machine voor het
gebruik ervan, moeilijk te verdedigen. Ret
in aanmerking nemen van de besparing
omdat die machines reeds zijn gei:nstalleerd, bij de raming van de verkoopwaarde
in gebruik, die aileen maar de vereffeningswaarde voor een van de partijen kan zijn,
lijkt fictief. Ret voor kritiek vatbare standpunt van de deskundige die beide contracterende partijen hebben aangesteld met het
samenlopende belang om het materiaal
waarover de verkoop-verhuur-financieringsovereenkomst wordt gesloten hoog te
schatten, maakt het, samen met de onaangepaste keuze voor de verkoopwaarde in gebruik, mogelijk te verondersteilen, dat de
partijen van plan waren om niet aile voorwaarden van de tussen hen gesloten overeenkomst aan te nemen, inclusief de
waarde van het voorwerp van de overeen-
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komst die kon ten gelde worden gemaakt.
Ret bestuur wijst tevens op het feit dat (eiseres), in strijd met hetgeen was overeengekomen, een fardemachine heeft verplaatst en heeft daaruit veinzing afgeleid.
Ret verplaatsen van de fardemachine niettegenstaande uitdrukkelijke bedingen van
de overeenkomst elke verplaatsing zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord
van de eigenaar verhuurder verbieden, volstaat op zichzelf niet om daaruit veinzing
af te leiden we gens het feit dat de partijen niet alle gevolgen van de tussen hen
gesloten overeenkomsten zouden hebben
aangenomen. Een overtreding van de overeenkomst volstaat op zichzelf niet om te besluiten dat de partijen op de dag waarop de
overeenkomst is gesloten niet van plan waren alle verplichtingen van die overeenkomst nate leven. Zij kan evenwel een omstandigheid zijn waaruit veinzing kan
worden afgeleid. Wanuitvoering van de
overeenkomst en vooral het ontbreken van
enig protest van de eigenaar-verhuurder
volstaat op zijn minst als grondslag voor
het vermoeden dat de waarborg, zijnde de
waarde van het materiaal voor de eigenaar ervan, de financieringsmaatschappij,
weinig belang had, in tegenstelling tot hetgeen bij leasing gebruikelijk is, en dat het
bedrag dat de financier als prijs voor het
werktuig heeft betaald en dat hij door de
vervaldagen van de huurovereenkomst terugverdiende, was geraamd op grand van
de solvabiliteit van (eiseres) en niet zozeer op grand van de waarde van het materiaal, waardoor het eerder een voorschot
van geld werd dat kon worden terugverdiend door de terugbetaling in schijven van
het kapitaal en de interesten,

terwijl veinzing onderstelt dat de contracterende partijen een zichtbare akte opstellen en overeenkomen de uitwerking ervan door een andere, geheime, overeenkomst te wijzigen of teniet te doen; er dus
geen sprake is van verboden veinzing ten
aanzien van de fiscus en dus evenmin van
belastingontduiking, als de partijen de vrijheid van overeenkomst benutten om een
gunstiger belastingstelsel te genieten, zonder daarbij enige wettelijke bepaling te
schenden, en daarbij handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, zelfs al is de vorm die zij daaraan geven niet de meest normale of al zijn die
handelingen alleen gesteld om de belastingdruk te verlichten; de partijen aldus enkel de vrijheid van overeenkomst benutten die in artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek is vastgelegd, en de uitwendige gevolgen van die overeenkomsten, behou-
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dens de bij de wet bepaalde beperkingen of
uitzonderingen, gelden voor het belastingbestuur (artikel 1165 van het Burgerlijk
Wetboek) dat, evenmin als het hofvan beroep, uitspraak mag doen over het nut, de
opportuniteit of het normaal karakter van
de bedrijfsuitgaven of -lasten van de belastingplichtige en zich evenmin mag mengen in de wijze waarop hij zijn onderneming bestuurt; die krachtens artikel 44 van
het W.I.B. 1964 aftrekbare bedrijfslasten inzonderheid de afschrijvingen op de geleasde vaste activa omvatten (artikel 45-4,'
W.I.B. 1964), die gegrond zijn op de
aanscha:ffings- ofbeleggingswaarde, dat wil
zeggen, als het gaat om een recht van gebruik van de onderneming op vaste lichamelijke activa ingevolge overeenkomsten
van kredietverhuur of overeenkomsten van
erfpacht, opstal of soortgelijke onroerende
rechten, het gedeelte van de overeengekomen stortingen in schijven tot herstel in kapitaal van de waarde van het goed bedoeld
in de overeenkomst, zoals die begrippen zijn
omschreven in de wetgeving inzake de
boekhouding en de jaarrekeningen van de
ondernemingen (artikel 48, § 1, W.I.B.
1964); '1easing" of financieringshuur geen
andere eigen kenmerken heeft, met name
betreffende de wijze waarop de waarde
wordt bepaald van de geleasde uitrusting
of de huurprijs, dan die bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 55 tot
regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in
financieringshuur dat alleen bepaalt dat
financieringshuur of "leasing" als volgt
wordt gekenmerkt : 1 o zij dient betrekking te hebben op bedrijfsmateriaal dat
door de huurder uitsluitend voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt; 2° het materieel dient door de verhuurder speciaal met
het oog op de huur te worden gekocht, en
dit op gespecificeerde aanwijzing van de
toekomstige huurder; 3° de in het contract bepaalde huurtijd dient overeen te
stemmen met de vermoedelijke duur van
het bedrijfsgebruik van het materieel; 4 o de
huurprijs dient zo te worden vastgesteld
dat de waarde van het gehuurde materieel erdoor wordt afgeschreven over de in
het contract bepaalde huurtijd; 5° het contract dient ten behoeve van de huurder in
de mogelijkheid te voorzien op het einde
van de huur de eigendom van het gehuurde
materieel te verwerven, tegen betaling van
een prijs die in het contract wordt bepaald,
een prijs welke dient overeen te stemmen
met de vermoedelijke residuale waarde van
dat materieel,
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en terwijl uit geen van de bekritiseerde
motieven van het arrest kan worden besloten dat de "sale and lease back" verrichting tussen eiseres en Locabel geveinsd
is; het feit dat het materiaal op grond van
zijn verkoopwaarde in gebruik is geraamd
- terwijl die waarde niet ten gelde kan
worden gemaakt volgens het arrest - en
zonder enige waarborgwaarde voor de
nieuwe eigenaar voor elke bedrag dat hoger ligt dan de op 50.000.000 frank geraamde vereffeningswaarde, niet impliceert dat de partijen niet alle gevolgen van
hun handelingen hebben aanvaard en dat
de verrichting geveinsd is; enerzijds, de partijen in een "sale and lease back" overeenkomst immers vrij de verkoopprijs en het
bedrag bepalen van de investering die voor
het bepalen van de huurprijs in aanmerking worden genomen; anderzijds, het vermogen van lessee als gemeenschappelijk
pand voor al zijn schuldeisers geldt, inclusief de lessor, ongeacht de vereffeningswaarde van de aangekochte en geleasde
uitrusting; om dezelfde redenen, uit de
overwegingen van het arrest betreffende
het feit dat de deskundige bepaalde kosten in de nieuwwaarde van het materiaal
op 29 april 1983 heeft opgenomen, evenmin kan worden besloten dat er sprake zou
zijn van veinzing, net zo min als uit de omstandigheid, die het arrest vermeldt, dat
een fardemachine niettegenstaande anders was overeengekomen, zou zijn verplaatst, waaruit het arrest afieidt dat de
wanuitvoering van de overeenkomst en
vooral het ontbreken van enig protest van
de eigenaar-verhuurder op zijn minst volstaat als grondslag voor het vermoeden dat
de waarborg, zijnde de waarde van het materiaal voor de eigenaar ervan, de
financieringsmaatschappij, weinig belang
had, in tegenstelling tot hetgeen bij leasing gebruikelijk is, en dat het bedrag dat
de financier als prijs voor het werktuig
heeft betaald en dat hij door de vervaldagen van de huurovereenkomst terugverdiende, was geraamd op grond van de solvabiliteit van (eiseres) en niet zozeer op
grond van de waarde van het materiaal,
waardoor het eerder een voorschot van geld
werd dat kon worden terugverdiend door de
terugbetaling in schijven van het kapitaal en de interest; geen van die overwegingen, samen genomen of afzonderlijk,
kunnen leiden tot het besluit dat er sprake
is van veinzing; het arrest integendeel uitdrukkelijk vaststelt - nadat het heeft gepreciseerd dat de verkoop moet worden teruggeplaatst in de context van de "sale &
lease back" verrichting, waarbij de lessor
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het geleasde voorwerp aankoopt om het te
verhuren aan de vorige eigenaar- (1)
eerst, dat er geen enkele reden is om aan
te nemen dat de partijen niet alle gevolgen van de verkoop zouden hebben aanvaard toen zij overeenkwamen de eigendom van de units om sigaretten te maken,
het voorwerp van de leasing, onmiddellijk over te dragen en die units door de verkoper onmiddellijk ter beschikking te doen
stellen van de huurder ingevolge de tegelijkertijd gesloten overeenkomst van huur
voor een bepaalde tijd, (2) vervolgens dat er
geen betwisting is omtrent de betaling van
de prijs en de huur en (3) ten slotte dat die
verkooprijs door het deskundigenbureau
JOB is geraamd dat daarbij steunde op de
verkoopwaarde in gebruik, wat, naar luid
van het arrest, "begrijpelijk is" aangezien
het in de overeenkomst beoogde materiaal, bedoeld was om door middel van een
huurovereenkomst voor bepaalde tijd onmiddellijk ter beschikking van eiseres te
worden gesteld; daaruit volgt dat het arrest (1) zijn beslissing niet naar recht verantwoordt dat het bestuur het bestaan van
veinzing aantoont en dat de "sale and lease
back" verrichting gedeeltelijk een voorschot van geld verbergt in de mate het materiaal is geraamd volgens zijn verkoopwaarde in gebruik die "niet ten gelde kan
worden gemaakt" en zonder enige
waarborgwaarde voor de nieuwe eigenaar
voor elk bedrag dat meer bedraagt dan de
op 50.000.000 frank geraamde vereffeningswaarde en, bijgevolg, het wettelijk begrip
veinzing (artikel 1321 van het Burgerlijk
Wetboek), het beginsel van de verbindende
kracht en van de vrijheid van de overeenkomsten (artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek), en het beginsel dat het bestaan
van de overeenkomsten aan derden kan
worden tegengeworpen (artikel 1165 van
het Burgerlijk Wetboek), miskent endeartikelen 1582, 1583 en 1591 van het Burgerlijk Wetboek schendt krachtens welke de
koop is gesloten wanneer een akkoord is bereikt over de zaak en over de prijs, die moet
worden bepaald, en ook artikel 1 van het
koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 dat de kenmerken van de "leasing" verrichting omschrijft, wanneer het
oordeelt dat de partijen de aard zelfvan
een "sale and lease back" verrichting miskennen wanneer zij de waarde van het materiaal ramen volgens de verkoopwaarde in
gebruik ervan; (2) door de aftrek te weigeren van de afschrijvingen op het bedrag van
de beleggingswaarde van de bewuste activa dat meer bedraagt dan 50.000.000
frank, artikel 44 van het W.I.B. 1964
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schendt dat de aftrek toestaat van alle uitgaven en lasten welke gedaan of gedragen zijn om de belastbare bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te behouden, maar
noch het bestuur noch het hof van beroep
toestaat de opportuniteit te beoordelen van
de verrichtingen die de belastingplichtige
regelmatig heeft uitgevoerd, evenals de artikelen 45-4 en 48, inzonderheid § 1, van
hetzelfde wetboek, die voorschrijven dat de
fiskaal aftrekbare afschrijvingen moeten
worden berekend op grond van de
aanscha:ffings- ofbeleggingswaarde en, bijgevolg, artikel 96 van hetzelfde wetboek dat
de voormelde bepalingen toepasselijk
maakt inzake vennootschapsbelasting; (3)
althans aan tegenstrijdigheid lijdt (schending van artikel 149 van de gecoordineetde
Grondwet), aangezien het beslist dater
geen element voorhanden is om aan te nemen dat de partijen niet alle gevolgen van
de verkoop zouden hebben aanvaard- wat
het bestaan van enige veinzing uitsluit en vervolgens aanneemt dat het bestuur bewijst dat er sprake is van veinzing in zoverre het materiaal is geraamd op grond
van de verkoopwaarde in gebruik die niet
ten gelde kan worden gemaakt en zonder
enige waarborgwaarde voor de nieuwe eigenaar voor elk bedrag dat hoger is dan de
op 50.000.000 frank geraamde vereffeningswaarde; evenzeer aan dubbelzinnigheid lijdt
en ook artikel149 van de gecoiirdineerde
Grondwet schendt in zoverre het oordeelt,
enerzijds, dat het begrijpelijk is dat eiseres het materiaal op grond van de verkoopwaarde in gebruik ervan heeft geraamd en,
anderzijds, verder beslist dat de verkoopwaarde in gebruik van dat materiaal, terwijl het voor de koper alleen dient tot waarborg van de prijs die hij aan de verkoperhuurder betaalt, volstrekt ondoelmatig is :

Over het middel :
Overwegende dat er geen sprake is
van verboden veinzing ten aanzien van
de fiscus, en dus evenmin van belastingontduiking, als de partijen de vrijheid van overeenkomst benutten om
een voordeliger belastingregeling te genie ten, zonder evenwel enige wettelijke verplichting te miskennen, en
daarbij handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, oak
al worden die enkel en alleen gesteld
om de belastingdruk te verminderen;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres in
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1983 met de naamloze vennootschap
Locabel een verrichting overdrachthuur, "sale and lease back" genaamd,
heeft gesloten, waarbij zij van eiseres industrieel uitrustingsmateriaal
heeft gekocht dat zij terstond aan
laatstgenoemde heeft verhuurd krachtens een financieringshuurovereenkomst; dat de verkoopprijs 232.500.000
frank bedroeg op grand van een raming die door een derde is gedaan,
maar dat het bestuur van mening is
dat de waarde van de goederen op
grand van hun vereffeningswaarde,
zijnde 50.000.000 frank, moet worden bepaald; dat het bestuur voor de
belastingjaren 1984 tot 1986 de aftrek van de afschrijvingen van de bewuste goederen door eiseres heeft afgewezen;
Overwegende dat het arrest de aanslag voor het belastingjaar 1986 nietig verklaart maar de voorziening voor
het overige slechts gedeeltelijk gegrond verklaart;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat niets erop wijst "dat de partijen niet alle gevolgen van de koop
zouden hebben aangenomen toen zij
overeenkwamen dat het eigendomsrecht van de units voor de vervaardiging van sigaretten, het voorwerp van
de leasing, terstond zou worden overgedragen en dat zij door de koper onmiddellijk ter beschikking zouden worden gesteld van de huurder ingevolge
de huurovereenkomst voor bepaalde
duur die tegelijkertijd is gesloten";
Dat het oordeelt dat "in de mate
evenwel dat dit materiaal, benevens
zijn vereffeningswaarde, geen enkele
waarborg hood aan de financieringsmaatschappij, alleen die vereffeningswaarde redelijkerwijze de prijs in het
kader van een 'sale and lease back'
operatie kon bepalen. Het toekennen
van een bedrag dat hager is dan de
vereffeningswaarde is, bij gebrek aan
enige andere reden, alleen door de solvabiliteit van (eiseres) ingegeven (... )";
dat het daaruit afl.eidt dat de verrichting door veinzing is aangetast "in zoverre het materiaal werd geraamd aan
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de hand van de verkoopwaarde in gebruik die niet ten gelde kan worden
gemaakt en zonder enige waarborgwaarde voor de nieuwe eigenaar voor
elk bedrag hoven de vereffeningswaarde die op 50.000.000 frank is geraamd";
Overwegende dat het arrest door die
consideransen zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt volgens welke de
overdracht-verhuur verrichting geveinsd is, en bijgevolg evenmin zijn beslissing om, voor de belastingjaren
1984 en 1985, de aftrek te weigeren
van de afschrijvingen op het gedeelte
van de beleggingswaarde van de litigieuze activa dat meer dan vijftig miljoen frank bedraagt;
Dat het middel in die mate gegrond
1s;

Om die redenen, zonder het tweede
middel te moeten beantwoorden
dat niet tot ruimere cassatie kan
leiden, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het de aanslag vernietigt die is vastgesteld onder artikel 880321 van het belastingjaar 1986; 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 Hofvan Beroep
te Bergen.
20 december 1999 - 3 8 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Delahaye en De Bruyn.
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1o: WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
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EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD PROVINCIEGEMEENTEBELASTINGEN BELASTINGEN - W.I.B. (1992) - CASSATIEBEROEP.

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
-ALGEMEEN- GEMEENTEBELASTINGENPROVINCIEBELASTINGEN- W.I.B. (1992) - WERKING IN DE TIJD.

3o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN
PROVINCIEBELASTINGEN CASSATIEBEROEP - W.I.B. (1992) - WERKING IN DE
TIJD.

1°, 2° en 3° Onder "toepassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992"
in de zin van art. 97, derde lid, van de
wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting ·van fiscale geschillen, worden
oak begrepen de bepalingen van het WI.B.
1992 die toepasseli}k zi}n op de cassatieberoepen tegen de arresten die gewezen
zijn op bij het hof van beroep ingediende
voorzieningen inzake directe gemeente- en
provinciebelastingen; derhalve zijn de
artt. 97, negende lid, van de voornoemde
wet van 15 maart 1999 en 11, eerste lid,
van de wet 23 maart 1999 van toepassing op dergelijke cassatieberoepen (1).
(Art. 97, derde en negende lid, wet 15
maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 23
maart 1999 (2).) (lmpliciet).
(STREEL T. STAD LUIK)

(A.R. F.99.0076.F)
20 december 1999- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Hoven en Hody,
Luik.

(1) Over de uitlegging door het Hofvan art. 97,
negende lid, wet 15 maart 1999 en van art. 11,
eerste lid, wet 23 maart 1999, zie Cass., 21 juni
1999, voltallige zitting, A.R. F.99.0049.N, nr. 381,
met cone!. O.M.
(2) Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en wet 23 maart
1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, B.S., 27 maart 1999, p. 9982 e.v. en
9894 e.v.
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1 o ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN
VAN RET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)BEGRIP- GELIJKGESTELDE TRAJECTEN- BEGRIP.

2o ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN
VAN RET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)BEGRIP- GELIJKGESTELDE TRAJECTEN - ARBEIDSOVEREENKOMST- SCHORSING- ONGEVAL.

3o ARBEIDSOVEREENKOMST- SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST- ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN RET WERK.

4o ARBEIDSOVEREENKOMST- SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST- BEGRIP.

5° ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR

EN
VAN RET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)BEGRIP - GELIJKGESTELDE TRAJECTEN VOORWAARDEN- WERKNEMER- AFGELEGD
TRAJECT- VERBLIJFPLAATS - PLAATS VAN
BEROEPSOPLEIDING- OMGEKEERD TRAJECT.

1o De opsomming van de trajecten die art.

8, tweede lid, Arbeidsongevallenwet met
de weg naar en van het werk gelijkstelt,
kan niet worden uitgebreid tot de trajecten die de werknemer niet aflegt vanuit de
plaats waar hij werkt, of die geen rechtstreeks verband hebben met het ontstaan,
de uitvoering of de beeindiging van de arbeidsovereenkomst (1). (Art. 8, § 2,
Arbeidsongevallenwet.)
2°, 3° en 4° Een ongeval tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is geen ongeval op het traject dat met de weg naar en van het werk
is gelijkgesteld (2). (Art. 8, §§ 1 en 2,
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Arbeidsongevallenwet; art. 28, 4°, b,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
5° Een ongeval dat de werknemer overkomt op het traject dat hij aflegt van zijn
verblijfplaats naar de plaats waar hij
beroepsopleidingscursussen volgt en omgekeerd, is geen ongeval op het traject dat
met de weg naar en van het werk is gelijkgesteld (3). (Art. 8, §§ 1 en 2, 2°, 10°
en 11 o, Arbeidsongevallenwet; art. 28, 4o,
b, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(ROYALE BELGE N.V. T. ROUSSEAU)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.005l.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1997 gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 7, 8, § 1 en
§ 2, inzonderheid 2° en 10°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, welk artikel 8, § 1, is gewijzigd bij het enig artikel van de wet van 12 juli 1991 en welk
artikel 8, § 2, is gewijzigd bij het enig artikel van de wet van 22 juli 1981, 28, inzonderheid 4°, b, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten,
welk artikel 28, 4 o, b, is gewijzigd bij artikel 139, § 1, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen,
111, 112, 115 van die herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, 9,
51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, 10, 11 en
149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat het arrest het volgende vaststelt : "1. Op 4 januari 1989 is (verweerder) als werkman in dienst getreden bij de
n.v. Volkswagen Brussel, alwaar hij, in de

(1) Cass., 13 april 1992, A.R. 7791, nr. 433, met
concl. proc.-gen. H. Lenaerts.
(2) Zie Cass., 17 april1978 (A.C., 1978, 944);
24 maart 1980 (ibid., 1979-80, nr. 466) met concl.
proc.-gen. H. Lenaerts, toen adv.-gen., gepubliceerd in R. W, 1980-1981, kol. 107. Een ongeval
tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geen ongeval op het traject dat met de weg naar en van het werk is gelijkgesteld, aangezien tijdens die schorsing iedere
partij, behoudens de uit de wet voorvloeiende uitzonderingen, bevrijd is van haar verplichtingen
tegenover de andere en zich in de onmogelijk-

heid bevindt de rechten te doen gelden die zij uit
het contract put, met name, voor de werkgever,
het recht om zijn gezag over de werknemer in de
uitvoering van die overeenkomst uit te oefenen. (Art. 8, §§ 1 en 2, Arbeidsongevallenwet; art.
28, 4°, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(3) Zie J.M. BOLLE, Les accidents du travail, Loi
et an·etes d'application, Textes et Commentaires, Luik, 1990, pp. 213, 214, 219 en 220; L. VAN
GossuM, Les accidents du travail, 4e uitg., Bibliotheque de droit social, p. 63.
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afdeling binnenbekleding, bandwerk verrichte. Toen een nachtpauze werd ingevoerd, werd hij door de werkgever ingedeeld bij de nachtploeg in het gebouw
'opknapbeurten' met een werkrooster van
22 uur tot 6 uur. 2. Vanaf 1 september 1991
volgde hij cursussen voor sociale promotie - radiohersteller - die werden georganiseerd door de 'Ecole Industrielle de La
Louviere', teLa Louviere. Hij vroeg en bekwam van zijn werkgever dat die cursussen onder de toepassing zouden vallen van
de bepalingen van de wet tot invoering van
het 'educatiefverlof. Het lesrooster was
vastgesteld op drie dagen per week volgens het onderhavige schema : - op woensdag van 17.45 u tot 19.25 u, - op donderdag van 17.45 u tot 19.25 u,- op vrijdag,
van 17.45 u tot 21.15 u. (Verweerder) vertrok naar zijn werk vanop de parkeerplaats
bij de autosnelweg te Thieu waar een bus
van de werkgever de in de streek wonende
werknemers ophaalde en naar Vorst bracht,
de plaats van het werk; de bus vertrok te
Thieu omstreeks 20.45 u. Na zijn cursussen diende hij aanwezig te zijn te Thieu
voor het uur van vertrek. Aangezien (verweerder) echter 's vrijdags onmogelijk om
20.45 u te Thieu kon zijn, daar de lessen
's vrijdags eindigden om 21.15 u, had de
werkgever (verweerder) gevraagd zijn 'educatiefverlof op te nemen op vrijdag. 3. Op
22 mei 1992, om 21.20 u werd (verweerder) bij de uitgang van de school en na het
einde van de lessen het slachtoffer van een
verkeersongeval. Eerst werd hij opgenomen in het 'centre du Tivoli' te La Louviere, daarna werd hij overgebracht naar
het Erasmusziekenhuis te Anderlecht en
ten slotte naar het Brugmannziekenhuis.
Ten gevolge van de opgelopen letsels en verwondingen is (verweerder) verlamd en getroffen door een blijvende, ongetwijfeld definitieve, arbeidsongeschiktheid van 100
pet".; dat het arrest vervolgens het "beroepen" vonnis, dat op 1 juni 1995 door de
Arbeidsrechtbank te Bergen, afdeling La
Louviere, was gewezen, wijzigt, voor recht
zegt dat het aan verweerder in cassatie op
22 mei 1992 overkomen ongeval als een arbeidsongeval moet worden beschouwd, een
deskundigenmaatregel beveelt en de kosten aanhoudt, op de volgende gronden : "1.
Aan het (arbeids)hofwerd de vraag voorgelegd ofhet ongeval dat (verweerder) op
vrijdag 22 mei 1992 is overkomen op de
weg tussen de uitgang van de school voor
beroepsopleiding en zijn woonplaats als een
ongeval op de weg naar en van het werk
kan worden beschouwd, gelet op de bijzondere omstandigheid dat (verweerder) op
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vrijdag betaald verlof genoot in het kader
van het bij de herstelwet van 22 januari
1985 ingevoerde educatiefverlof. Voor het
antwoord op die vraag dienen twee bijzondere gevallen te worden onderzocht : - het
begrip weg naar en van het werk en de
eventuele gelijkstellingen,- de omstandigheid dat het ongeval is gebeurd na de
cursussen voor beroepsopleiding, maar op
een dag waarop (verweerder) betaald verlofhad om een welbepaalde reden: het feit
dat hij onmogelijk op tijd kon aankomen om
zich om 22 u bij de nachtploeg in de onderneming te vervoegen ... (... ) 1. De gelijkstelling van het afgelegde traject met de
'weg naar en van het werk' : de eerste vraag
die aan het (arbeids)hofwerd voorgelegd
heeft betrekking op het begrip 'weg naar en
van het werk' en de gevallen waarin een
traject door de wet of de rechtspraak met
dat begrip wordt gelijkgesteld. 1. Artikel 8,
§ 1, van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 omschrijft de weg naar en van
het werk als : 'het normale traject dat de
werknemer moet afleggen om zich van zijn
verblijfplaats te begeven naar de plaats
waar hij werkt, en omgekeerd'. Artikel8,
§ 2, luidt als volgt : 'met weg naar en van
het werk wordt (onder meer) gelijkgesteld
het traject afgelegd : 1o ... 2° van de plaats
waar hij werkt naar de plaats waar hij leergangen volgt met het oog op zijn beroepsopleiding en van die plaats naar zijn verblijfplaats.' ... Voornoemd artikel 8, § 2,
onderscheidt in werkelijkheid 11 verschillende gevallen waarin de wetgever het traject, dat door een werknemer, buiten de
normale weg naar en van het werk aflegt,
'wettelijk' gelijkstelt met de 'weg naar en
van het werk'. 2. In een arrest van 13 april
1992 he eft het Hof van Cassatie in verband met de gelijkstelling van bepaalde trajecten met de weg naar en van het werk gepreciseerd dat 'de opsomming die artikel8,
§ 2, van de gelijkgestelde trajecten geeft
weliswaar niet limitatief is; dat aan de opsomming evenwel geen uitbreiding kan
worden gegeven die met de opzet van de regeling niet verenigbaar is; dat met de weg
naar en van het werk gelijkgestelde trajecten niet kunnen worden uitgebreid tot de
trajecten die de werknemer niet aflegt vanuit de plaats waar hij werkt of die geen
rechtstreeks verband hebben met het ontstaan, de uitvoering of de beeindiging van
de arbeidsovereenkomst (... )'(A. C., 199192, nr. 433). De rechter dient dus, teneinde uit te maken of het door een werknemer afgelegde traject al dan niet kan
worden gelijkgesteld met de weg naar en
van het werk, in elk geval afzonderlijk na
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te gaan of dat traject rechtstreeks verband heeft met het ontstaan, de uitvoering of de beeindiging van de arbeidsovereenkomst. 3. Bij nader onderzoek van de
gevallen waarin het traject wettelijk wordt
gelijkgesteld met de weg naar en van het
werk blijkt dat zij een punt gemeen hebben : het bestaan van een arbeidsovereenkomst of een noodzakelijk verband met de
arbeidsovereenkomst. Bijgevolg en zoals het
HofVan Cassatie in dat arrest van 13 april
1992 heeft gezegd, moet de gelijkstelling beantwoorden aan de opzet van de regeling
(namelijk een zekere bescherming verlenen aan de werknemers die op de weg naar
en van het werk of op een daarmee gelijkgesteld traject en omgekeerd, getroffen worden door een arbeidsongeval). Teneinde aan
die opzet te beantwoorden heeft het Hof
van Cassatie in bovengenoemd arrest enkele criteria vermeld die gelijkstelling uitsluiten: 'de met de weg naar en van het
werk gelijkgestelde trajecten kunnen niet
worden uitgebreid tot de trajecten die de
werknenier niet aflegt vanuit de plaats
waar hij werkt' of die 'geen rechtstreeks
verband hebben met het ontstaan, de uitvoering of de beeindiging van de arbeidsovereenkomst'.4. In dat verband dient erop
te worden gewezen dat artikel 8, § 2, 2°, het
traject dat een werknemer aflegt 'van de
plaats waar hij werkt naar de plaats waar
hij leergangen volgt met het oog op zijn beroepsopleiding en van die plaats naar zijn
verblijfplaats gelijkstelt met de weg naar en
van het werk'. Ook al beschouwt dat artikel het omgekeerde geval, namelijk het geval waarin de werknemer zich begeeft van
de verblijfplaats naar de plaats waar hij
leergangen volgt met het oog op zijn beroepsopleiding en van die plaats naar de
plaats van het werk, niet als een traject,
toch vereist de logische uitlegging van het
artikel dat de wettelijke gelijkstelling, bedoeld in artikel8, § 2, 2°, in beide richtingen werkt, zoals dat trouwens het geval is
bij tal van andere gelijkstellingen (zie artikel8, § 2, 1°, 4°, 6°, 9°, 11°), zo niet zouden de werknemers die in nachtploegen
werken en zich van hun woonplaats begeven naar de plaats waar ze leergangen volgen en van daaruit naar de plaats van het
werk, uitgesloten zijn van de wettelijke bescherming tegen arbeidsongevallen. Daardoor zouden zij wegens hun werkrooster op
onverantwoorde wijze worden gediscrimineerd. In dat geval zouden zij zich terecht
het slachtoffer kunnen voelen van een 'ongelijkheid van de Belgen voor de wet'.
N achtwerk kan immers geen rechtsgrond
zijn om hen uit te sluiten van de bescher-
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ming tegen arbeidsongevallen die zich op
bepaalde 'trajecten' van en naar het werk
voordoen. Artikel 8, § 2, 2° moet dus worden uitgelegd met inachtneming van de bijzondere toestand van de werknemer die in
een nachtploeg werkt en die, alvorens te beginnen werken, zich naar de leergangen
voor beroepsopleiding begeeft en van daaruit naar de plaats waar hij werkt gaat. 5.
Te dezen volgde (verweerder) met toestemming van de werkgever leergangen voor beroepsopleiding in het kader van de wet van
22 januari 1985 waarbij het educatiefverlofwordt ingevoerd. (Verweerder) was door
zijn werkgever ingedeeld bij de nachtploeg.
'Logischerwijs' zat er dus voor hem niets
anders op dan eerst naar de leergangen en
pas daarna naar de plaats van het werk te
gaan. Uit die 'logica' volgt dat met de weg
naar en van het werk moet worden gelijkgesteld, het traject dat de werknemer aflegt van de plaats waar hij leergangen voor
beroepsopleiding volgt naar de plaats waar
hij werkt. Dat traject houdt immers rechtstreeks verband met de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst. 2. De omstandigheid dat de werknemer op vrijdag naar de
cursus diende te gaan maar in educatief
verlofwas: 1. (Eiseres) wijst erop dat luidens artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet 'als arbeidsongeval wordt aangezien elk
ongeval dat een werknemer tijdens en door
het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt' en dat, krachtens voornoemd artikel het ongeval dat zich
voordoet tijdens de schorsing van de overeenkomst geen arbeidsongeval is, zelfs als
de getroffene op dat ogenblik een uit de geschorste overeenkomst voortvloeiende verbintenis nakwam (Cass., 17 april1978, AC.
1978, 944). 2. Verweerder voert zijnerzijds aan dat luidens artikel115 van de
herstelwet van 22 januari 1985, 'de uren
gedurende welke de werknemer afWezig is
krachtens de bepalingen van deze onderafdeling worden gelijkgesteld met werkelijke arbeidsuren voor de toepassing van de
sociale wetgeving'; dat de leergangen bovendien verplicht waren en dat de werkgever het educatief verlof had toegekend
voor de lesdagen (te dezen de vrijdag),
waarop hij onmogelijk om 22 uur aan de
montageband kon staan. 3. Andermaal
dient bij de interpretatie van de
arbeidsongevallenwet te worden uitgegaan van het door de wetgever beoogde doel
waaraan het (arbeids)hofheeft herinnerd.
Bij de interpretatie moet de bijzondere toestand (van verweerder) in acht worden genomen, gelet op zijn plaats in de onderne-
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ming en de verplichtingen die voor hem
voortvloeien uit het bepaalde in de wet van
22 januari 1985 betreffende het educatief
verlof. 4. Te dezen kent de wet van 22 januari 1985 aan de voltijds werkende werknemers die een beroeps- of algemene opleiding van een bij de wet bepaald
minimum aantallesuren volgen (240 uren
of 160 uren), onder bepaalde voorwaarden 'educatiefverlof toe : 1 o de verplichting om de cursussen met nauwgezetheid
te volgen en een verlof waarvan de duur
evenredig is met het aantallesuren, 2° de
werknemer licht de werkgever in omtrent
de voorziene afwezigheden (artikelll2), 3°
een planning van het betaald educatief verlof door de ondernemingsraad en educatiefverlofwegens het bijwonen van de curussen of de voorbereiding van de examens
(artikell11). 5.Te dezen heeft de vennootschap V.W. de regeling van de dagen educatiefverlofwillen vastleggen in een op 10
juli 1991 door de ondernemingsraad goedgekeurde overeenkomst houdende regeling van het educatief verlof. Die regeling
van 10 juli 1991 bepaalt onder meer dat a)
- de werknemer de loondienst persoonlijk voor de aanvang van zijn opleiding en
zulks voor 6 september 1991 op de hoogte
dient te brengen van het feit dat hij voor de
leergangen ingeschreven is, zoniet kan hij
onmogelijk afwezig zijn om de leergangen te volgen- de uren educatief verlof
evenwichtig dienen gespreid te zijn over
alle schoolmaanden ... ;-de werknemer
dient vijf werkdagen voor de laatste dag
van de maand aan zijn hazen zijn planning te overhandigen met vermelding van
de uren of dagen educatief verlof voor de
volgende maand; (. ..)- het educatiefverlof met volledige dagen en enkel op de lesdagen wordt opgenomen (punt 3 van de regeling van het educatiefverlof). b)- het
loon voor het educatief verlof slechts maximum 386,70 frank per uur bedraagt' (punt
4 van de regeling). c) - de werknemer zijn
recht op educatiefverlofverliest voor de periode van 6 maand, wanneer hij iedere trimester in de cursussen voor meer dan 1/10
van de duur ervan ongewettigd afwezig was
... ' (punt 6); wie de opleiding opgeeft zijn
recht op educatiefverlofverliest vanaf de
kennisgeving hiervan aan de werkgever
(punt 6). 6. de vennootschap handelde ter
uitvoering van de aan de n.v. VW eigen regeling die zij zelfhad goedgekeurd op grond
van voornoemde wet van 22 januari 1985,
toen zij verweerder wegens het late uur
waarop de cursus 's vrijdags eindigde, ertoe verplichtte zijn dagen educatiefverlof
op vrijdag te nemen. Ret wordt trouwens
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niet betwist dat verweerder op vrijdag 22
mei 1992 een dag betaald educatief verlof genoot. Er dient op te worden gewezen : - dat de werknemer blijkens de regeling verplicht is de cursussen bij te
wonen; - dat bovendien de ongewettigde
afwezigheid en het opgeven van de cursussen gronden zijn tot schorsing ofverlies van
het educatiefverlof;- dat bovendien de
herstelwet, artikel 115, de uren aanwezigheid op de cursus gelijkstelt met 'werkelijke arbeidsuren'. Uit die vaststellingen
volgt dat de aanwezigheid op de cursus
rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 7. Wat
dat betreft, wijst de rechtsleer erop dat de
activiteiten die door de werkgever rechtstreeks of met diens toestemming buiten
het bedrijfworden georganiseerd, in de regel worden gelijkgesteld met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (L. Van
Gossum, 'Les accidents du travail', Ed. De
Boeck, 1997, p; 44, waarin Cass. 3 oktober 1983, J.TT, 1984, p. 141 wordt aangehaald; voor de gelijkstelling met de plaats
waar het werk wordt uitgevoerd, zie ook
Cass., 24 maart 1980, A. C., 1979-80, nr. 466
waarin het Hof de weg die de werknemer
aflegt om zich met instemming van de
werkgever te begeven naar de plaats waar
hij, op verzoek van de verzekeraar, een geneeskundig onderzoek onderging). Artikell15 van de wet van 22 januari 1985 de
uren gedurende welke de werknemer afwezig is krachtens de bepalingen tot regeling van het betaald educatief verlof, gelijkstelt met werkelijke arbeidsuren.
Volgens het Hofvan Cassatie is 'het ongeval dat gebeurt op het traject van de plaats
waar de werknemer wegens het uitvoeren van een opdracht is of moet verblijven, naar de plaats waar hij zijn ontspanning neemt of omgekeerd, eveneens een
ongeval op de weg naar en van het werk,
ook wanneer de ontspanning van de opdracht deel uitmaakt' (Cass., 18 jan. 1993,
J.TT. 1993, p. 206); de plaats waar een opdracht wordt uitgevoerd of een verplichting wordt nagekomen kan dus worden gelijkgesteld met de plaats van het werk.
8. Bij wijze van besluit kan het ongeval dat
gebeurt tussen de plaats waar verweerder moest zijn om zijn verplichtingen in
verband met de cursussen voor beroepsopleiding na te komen, en zijn woonplaats,
worden beschouwd als een ongeval op de
weg naar en van het werk. Het heeft immers rechtstreeks verband met het ontstaan en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst",

terwijl, (. ..)
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zesde onderdeel, de opsomming van de werden gegeven; 2. de artikelen 8 § 1
trajecten die artikel 8, § 2 van de tweede lid, 8, § 2, 10, van de wet v~n 10
Arbeidsongevallenwet van 10 ~pril 1971 april1971 en 28, 4°, b, van de wet van 3
met de weg naar en van het werk gelijk- juli 1978 schendt, in zoverre het beslist dat
stelt, niet kan worden uitgebreid tot de tra- verweerder geacht werd zich op de plaats
je_cten die de werknemer niet afiegt van- van het werk te bevinden toen hij zijn curmt de plaats waar hij werkt, of die geen suss en voor. ~eroepsopleiding volgde, op
rechtstreeks verband hebben met het ont- grond dat hiJ zodoende een opdracht uitstaan, de uitvoering of de beeindiging van voerde of een verplichting nakwam ter uitde arbeidsovereenkomst; artikel28, 4°, van voering van zijn arbeidsovereenkomst ofde wet van 3 juli 1978 betreffende de schoon dat niet het geval kon zijn daa~ de
arbeidsovereenkomsten bepaalt dat "de uitvoering van die overeenkomst geschorst
uitvoering van de overeenkomst wordt was ingevolge artikel 28, 4 o, b; 3. de artigeschorst (. .. ) 4° gedurende de tijd dat de kelen 7 en 8 van de wet van 10 april1971,
28, 4°, b, van de wet van 3 juli 1978 en 115
wer~emer op het werk afwezig is bij toepassmg van(. .. ) b) de afdeling 6 van hoofd- van de wet van 22 januari 1985 schendt in
stuk IV van de herstelwet van 22 januari . zoverre het beslist dat de in artikel 115 be1985 houdende sociale bepalingen (. .. )''; de doelde gelijkstelling afwijkt van de bijzonwerknemer bijgevolg niet kan worden ge- dere bepaling van voornoemd artikel 28 4o
acht zich op de plaats van het werk te be- b, volgens welke de uitvoering van de' ar~
beidsovereenkomst wordt geschorst geduvinden in de zin van de artikelen 8 § 1
tweede lid, of 8, § 2, 10, van de wet v~n 10 rende de tijd dat de werknemer op het werk
aprill971, wanneer hij leergangen voor be- at:w~zig is om een cursus voor beroepsoplerding te volgen; 4. de artikelen 7 en 8 van
roep~opleiding volgt; de uitvoering van de
de wet van 10 april1971 en artikel28 4°
arbei~sovereenkomst immers tijdens die
uren IS geschorst, zodat de werknemer niet b, van de wet van 3 juli 1978 schendt ~ zo~
onder het gezag van de werkgever staat· de verre het beslist dat het door verw~erder
krachtens artikel 8, § 2, van de wet vad. 10 gevolgde traject "rechtstreeks verband heeft
aprill971 gelijkgestelde trajecten niet kun- met de uitvoering van de arbeidsovereennen worden uitgebreid tot de trajecten die komst" en "dat de aanwezigheid op de cursussen rechtstreeks verband heeft met de
geen rechtstreeks verband hebben met het uitvoering
van de arbeidsovereenkomst" en
ontstaan of de uitvoering van de arbeids- dat het ongeval
"rechtstreeks verband heeft
overeenkomst; een dergelijk rechtstreeks met ... de uitvoering van de arbeidsoververband met de uitvoering van de arbeids- eenkomst"; 5. de artikelen 9 en 51 van de
overeenkomst uitgesloten is, wanneer, zo- wet van 5 december 1968 betreffende de
als te dezen, de arbeidsovereenkomst is ge- collectieve arbeidsovereenkomsten en de
schorst ten gevolge van de wet· noch het paritaire comites en artikel 28 4° b
bepaalde in artikel 115 van de ~et van 22 van de wet van 3 juli 1978 sche~dt: i:O:
januari 1985 noch de overige, in het ar- zoverre het arrest, in strijd met het in
rest, meer bepaald op het tiende tot het dat artikel51 vervatte beginsel van de hietwaalfde blad, vermelde omstandigheden rarchie der normen, de door de ondernegro~~ opleveren om van die beginselen af
mingsraad van verweerders werkgever
te WIJken; de door verweerder gevolgde cur- goedgekeurde overeenkomst van 10 juli
sussen bovendien geen enkel verband hiel- 1991 houdende regeling van het educaden met het ontstaan - in de zin van tot- tiefverlof laat voorgaan boven de wettestandkoming - van de arbeidsovereen- lijke gevolgen van de schorsing van de
komst en het arrest bijgevolg niet wettig uitvoering van de arbeidsovereenkomst als
heeft kunnen beslissen dat het ongeval "een ?edoeld ~ voornoemd artikel28, 4°, b; 6. de
rechtstreeks verband heeft met het ont- In het middel aangewezen bepalingen
staan ... van de arbeidsovereenkomst"· het die van de Grondwet uitgezonderd e:O:
arrest bijgevolg 1. de in het middel 'ver- inzonderheid artikel 8, § 2 van' de
melde bepalingen, die van de Grondwet uit- wet van 10 april 1971 schendt in zogezonderd, en meer bepaald artikel 8, § 2, verre het beslist dat het ongeval'"rechtvan de wet van 10 april 1971 schendt, in streeks verband heeft met het ontstaan ... ";
z~n~erre het arrest het traject waarop het lihet arrest dus niet naar recht is
tlgreuze ongeval gebeurd is gelijkstelt met veran~woord (schending van alle, in
de weg naar en van het werk, ofschoon ver- het middel vermelde bepalingen met
w.eerder dat traject niet had afgelegd van- uitzondering van die van de g~ond
mt de plaats van het werk, maar vanuit de wet):
plaats waar de door laatstgenoemde gevolgde cursussen voor beroepsopleiding
Wat het zesde onderdeel betreft :

-------~~~~~
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Overwegende dat artikel 8, § 2, van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 het traject dat onder meer in elf
aldaar opgesomde gevallen wordt afgelegd gelijkstelt met de weg naar en
van het werk;
Overwegende dat die opsomming
weliswaar niet beperkend is; dat zij
evehwel niet kan worden uitgebreid op
een wijze die onverenigbaar is met het
doel van de wet;
Dat de met de weg naar en van het
werk gelijkgestelde trajecten niet kunnen worden uitgebreid tot de trajecten die de werknemer niet aflegt vanuit de plaats waar hij werkt, of die
geen rechtstreeks verband hebben met
het ontstaan, de uitvoering of de beeindiging van de arbeidsovereenkomst;
Overwegende.dat luidens artikel28,
4 o, b, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de
uitvoering van de overeenkomst wordt
geschorst gedurende de tijd dat de
werknemer op het werk afWezig is bij
toepassing van de afdeling 6 van
hoofdstuk IV van de herstelwet van 22
januari 1985 houdende sociale bepalingen;
Overwegende dat een ongeval tijdens de schorsing van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst geen ongeval is op het traject dat met de weg
naar en van het werk is gelijkgesteld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, die zich van zijn
woonplaats had begeven naar de beroepsschool waar hij cursussen voor
sociale promotie volgde in het kader
van voornoemde wet van 22 januari
1985 het slachtoffer van een verkeersongeval werd op de weg tussen de uitgang van die school en zijn woonplaats, terwijl hij die dag betaald
educatief verlof genoot;
Overwegende derhalve dat het
arbeidshof, nu het beslist dat "het ongeval tussen de plaats waar (verweerder) moest zijn om zijn verplichtingen in verband met de cursus voor
beroepsopleiding nate komen, en zijn
woonplaats kan worden beschouwd als
een ongeval op de weg naar en van het
I

==~--o-c__=---=
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werk", de in het onderdeel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is
Om die redenen,zonder dat er grond
bestaat tot onderzoek van de overige
onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vemietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, veroordeelt eiseres in de kosten, verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
20 december 1999 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Simont en Gerard.
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3e KAMER - 20 december 1999

1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDINGARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- BIJSTAND VAN EEN DERDEOMVANG- PROGRAMMAWET 22 DEC. 1989WERKING IN DE TIJD.

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNAN-

TIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD ARBEIDSONGEVAL- PROGRAMMAWET 22 DEC.
1989.

1 o en 2° Art. 24, vierde lid, Arbeidson-

gevallenwet, zoals gewijzigd bij art. 38
Programmawet 22 dec. 1989, die op 9 jan.
1990, zonder terugwerkende kracht, in
werking is getreden, dat de bijkomende
vergoeding bepaalt waarop de getroffene van een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid recht heeft
als zijn toestand de noodzakelijke hulp

HOF VAN CASSATIE

1652

van een derde persoon vergt, is niet van
toepassing op de gevolgen van een arbeidsongeval die zich v66r 9 jan. 1990
voordoen, ook al zijn er na die datum nag
gevolgen van dat arbeidsongeval (1). (Art.
24, vierde lid, Arbeidsongevallenwet.)
(AXA BELGIUM N.V. T. HULSHOF)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0094.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1997 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 24
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, zoals het van toepassing was v66r de
wijziging ervan bij de programmawet van
22 december 1989, en 4 van de wet van 31
mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen,
doordat het arrest dat uitspraak doet op
de vergoeding wegens hulp van een derde
voor de periode van 1 januari 1987 tot 30
juni 1993, eiseres veroordeelt om aan verweerster een jaarlijkse uitkering te betalen die berekend is op het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon en
daarbij geen onderscheid maakt tussen de
periode van 1 januari 1987 tot 8 januari
1990 en die van 9 januari 1990, datum van
inwerkingtreding van artikel 38 van de
programmawet van 22 december 1988, tot
30 juni 1993, zulks op grond dat "aangenomen wordt dat de nieuwe wet een verbetering is in zoverre de bijkomende uitkering voor hulp door een derde niet meer
afhangt van de basisbezoldiging van de getroffene, maar wel van een juridische norm,
namelijk het gewaarborgd gemiddeld
maandelijks minimumloon x 12. De eerste rechter bepaalt de v66r 9 januari verschuldigde uitkering als volgt : (669.533 x
16 x 52) : 1848 = 301.435 frank. De
arbeidsongevallenverzekeraar houdt het bij
de volgende berekening : 669.533 x 9 pet.
x 50 pet. = 30.128 frank. (. .. ) Het (arbeids)hof is van oordeel dat de arbeidsongevallenverzekeraar niet kan worden ge(1) Cass., 10 mei 1999, A.R. S.98.0133.N, nr.
274.
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volgd in zoverre zijn argumentatie leidt tot
een met de wet onverenigbare onwerkelijke toestand, evenmin als de getroffene
kan worden gevolgd in zoverre het erop
aankomt voor de beide periodes de zelfde
basis te behouden, namelijk het aantal
werkuren. In die zin houdt het voor de vorige periode ook rekening met het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon x 12. De uitkering voor de bedoelde
periode zal dus als volgt worden berekend :
(gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon op 1 januari 1987 x 16 x 52) :
1848, en zo verder, op grond van het
gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon op 1 januari 1988, 1989 en
1990",

terwijl de rechter, wanneer er een wijziging optreedt in een wetsbepaling waarbij de berekeningswijze wordt vastgesteld
van de vergoedingen wegens een arbeidsongeval of een ongeval naar en van het
werk, in beginsel, de nieuwe bepaling moet
toepassen, niet alleen op de vergoedingen
die aan een getroffene of zijn rechthebbenden zijn verschuldigd wegens een ongeval van na de inwerkingtreding van die
nieuwe wetsbepaling, maar ook op de vergoedingen die verschuldigd zijn wegens de
gevolgen van een ongeval van v66r die inwerkingtreding, die na die inwerkingtreding optreden of blijven bestaan, tenzij de
vergoeding op dat ogenblik al definitief was
vastgesteld; de oude wet, daarentegen, van
toepassing blijft op de gevolgen van een ongeval van v66r de inwerkingtreding van de
nieuwe bepaling, indien die gevolgen v66r
die inwerkingtreding zijn opgetreden; artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april1971 dat de wijze vaststelt waarop
de vergoeding voor hulp van een derde
wordt berekend, aanvankelijk bepaalde dat
de jaarlijkse vergoeding niet meer mocht
bedragen dan 150 pet. van het basisloon;
dat die bepaling, die werd gewijzigd bij artikel 38 van de wet van 22 december 1989
dat op 9 januari 1990 in werking is getreden, voornoemde vergoeding vaststelt op
grond van het gewaarborgd gemiddeld
maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds werknemer, door collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in
de schoot van de N ationale Arbeidsraad;
verweerster in casu op 3 juli 1986 een
rechtsvordering tot herziening heeft ingesteld betreffende een arbeidsongeval van 15
november 1981; dat haar bij het arrest hulp
van een derde is toegestaan vanaf 1 januari 1987, dat is de datum van de consolidatie van haar arbeidsongeschiktheid; het
arrest bijgevolg niet zonder artikel 38 van
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de wet van 22 december 1989 te doen terugwerken, eiseres wettig kon veroordelen om aan verweerster, voor de periode
van 1 januari 1987 tot 8 januari 1990, uitkeringen voor hulp van een derde te betalen die berekend waren op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon:
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het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld
voor een voltijds werknemer, door collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de schoot van de Nationale
Arbeidsraad, waarbij het jaarlijks bedrag van deze bijkomende vergoeding
het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon,
vermenigvuldigd met 12, niet mag
overschrijden;

Overwegende dat de rechter, wanneer een wijziging optreedt in een
wetsbepaling waarbij de berekeningswijze wordt vastgesteld van de verOverwegende dat het arrest vastgoedingen wegens een arbeidsongeval of een ongeval naar en van het stelt dat het arbeidsongeval op 15 nowerk, in beginsel, de nieuwe bepa- vember 1981 is gebeurd en dat de
ling moet toepassen, niet aileen op de consolidatiedatum is vastgesteld op 1
vergoedingen die aan een getroffene of januari 1987;
zijn rechthebbenden zijn verschuldigd wegens een ongeval van na de inOverwegende dat het arbeidshof,
werkingtreding van die nieuwe wets- door het gewaarborgd gemiddeld
bepaling, maar ook op de vergoedingen maandelijks minimumloon in aanmerdie verschuldigd zijn wegens de ge- king te nemen voor de berekening van
volgen van een ongeval van v66r de door eiseres aan verweerster verdie inwerkingtreding, die na die in- schuldigde uitkering wegens hulp van
werkingtreding optreden of blij- een derde, voor de periode van 1 javen bestaan, tenzij de vergoeding op nuari 1987 tot 8 januari 1990, dat is
dat ogenblik al definitief was vast- v66r de wetswijzinging, de in het midgesteld;
del aangewezen wetsbepalingen heeft
geschonden;
Overwegende dat de rechter, ingevolge artikel 24 van de ArbeidsDat het middel gegrond is;
ongevallenwet van 10 april 1971, v66r
de wijziging ervan bij artikel 38 van de
programmawet van 22 december 1989,
indien de toestand van de getroffene
Om die redenen, vernietigt het bevolstrekt de geregelde hulp van een streden arrest in zoverre het de door
ander persoon vergt, de jaarlijkse ver- eiseres aan verweerster verschuldigde
goeding op een hoger bedrag dan 100 uitkering wegens hulp van een derde,
pet. kan brengen zonder 150 pet. te voor de periode van 1 januari 1987 tot
overschrijden, waarbij die uitkering 8 januari 1990 vaststelt; beveelt dat
wordt berekend op grond van het ba- van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltesisloon van de getroffene;
lijk vernietigde arrest; gelet op artiOverwegende dat, ten gevolge van kel 68 van de wet van 10 april 1971,
de wijziging van dat artikel bij arti- veroordeelt eiseres in de kosten; verkel 38 van de programmawet van 22 wijst de aldus beperkte zaak naar het
december 1989, dat op 9 januari 1990 Arbeidshof te Luik.
in werking is getreden, indien de toestand van de getroffene volstrekt de
20 december 1999 - 3e kamer - Voorgeregelde hulp van een ander per- zitter
: de h. Marchal, eerste voorzitter soon vergt, hij aanspraak kan rna- Verslaggeuer : de h. Echement - Gelijkken op een bijkomende vergoeding, luidende conclusie van de h. Leclercq,
vastgesteld in functie van de noodza- advocaat-generaal - Advocaat : mr.
kelijkheid van deze hulp, op basis van Gerard.
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is het desbetreffende cassatiemiddel
nieuw, mitsdien niet ontvankelijk (2).
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KAMER -

21 december 1999

1 o BEWIJS -

STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN
- ALGEMEEN- MISBRUIK VAN VERTROUWEN
- BETWISTE OVEREENKOMST- BEWIJS- REGELS VAN BURGERLIJK RECHT -."BEPALINGEN NOCH VAN OPENBARE ORDE i;-TOCH VAN
DWINGEND RECHT- ART. 1341 BW.

2° MISBRUIK VAN VERTROUWEN BETWISTE OVEREENKOMST- BEWIJS - REGELS VAN BURGERLIJK RECHT- BEPALINGEN NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH VAN
DWINGEND RECHT- ART. 1341 BW.

3° OPENBARE ORDE -

ARTIKEL 1341 B.W.
- BEPALINGEN NOCH VAN OPENBARE ORDE
NOCH VAN DWINGEND RECHT.

4 o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- MISBRUIK VAN VERTROUWEN- BETWISTE OVEREENKOMST- BEWIJS
- REGELS VAN BURGERLIJK RECHT- BEPALINGEN NOCH VAN OPENBARE ORDE NOCH
VAN DWlNGEND RECHT- ARTIKEL 1341 B.W. VERWEER NIET VOORGELEGD AAN FEITENRECHTER - ONTVANKELIJKHEID.

5° BEWIJS -

STRAFZAKEN- BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEGRIP.

6° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
STRAFZAKEN SCHULD - BEGRIP.

VERMOEDEN VAN ON-

1 o, 2° en 3° De strafrechter bij wie een telastlegging van misbruik van vertrouwen aanhangig is gemaakt, gedraagt
zich, wanneer het misdrijf verband houdt
met de uitvoering van een overeenkomst
waarvan het bestaan ontkend of de uitlegging betwist wordt, naar de regels van
het burgerlijk recht bi,j zijn beslissing over
het bestaan van die overeenkomst of de
uitvoering ervan; art. 1341 B. W. is noch
van openbare orde noch van dwingend
recht (1). (Artt. 15 en 16 VT.Sv., 491 Sw.
en 1341 B.W.)
4° Nu art. 1341 B.W. van openbare orde
noch van dwingend recht is, kan het
hierop gestoelde verweer niet voor het
eerst voor het Hofworden aangevoerd en
(1) Cass., lljuni 1951,AC., 1951,605, en 22
maart 1973, A. C., 1973, 830.

5° en 6° Uit de omstandigheid dat de strafrechter de door de beklaagde tot zijn verweer aangevoerde feitelijke gegevens als
niet geloofwaardig verwerpt kan niet worden afgeleid dat de rechter de bewijslast omkeert, noch dat hij het vermoeden van onschuld miskent (3).
(CLAESEN T. VANDEBROUCK)
ARREST

(A.R. P.97.0858.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 1997 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie, waarvan een door de griffier van het Hofvooreensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering waarbij eiser : 1. met betrekking tot het saldo van de twee spaarboekjes wordt vrijgesproken:
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
2. met betrekking tot de kasbons
wordt veroordeeld :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 16 Voorafgaande
Titel Sv.,
schending van het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld en
de regels inzake bewijslast,
doordat het bestreden arrest in zijn motivering stelt : "Overwegende dat Ketelslegers op 24.05.1993 nag gepreciseerd heeft
dat het ging om 45 of 46 kasbons, eraan
toevoegende dat uitdrukkelijk overeengekomen was dat beklaagde deze zou teruggeven. Overwegende dat de beweerde
(2) Zie noot 1, alsmede Cass., 24 juni 1994, A.R.
8268, nr. 332 en 31 okt. 1997, A.R. C.96.0484.F,
nr. 440.
(3) Cass., 14 nov. 1995, A.R. P.94.0727.N, nr.
494; zie oak Cass., 24 juni 1986, A.R. 619, nr. 671.
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schenking en het bezit van het merendeel der kasbons voor de jaarwisseling
1992-1993 echter niet geloofwaardig is, niet
aileen op grond van de tegenstrijdige en
leugenachtige verklaringen die beklaagde
tijdens het vooronderzoek heeft afgelegd,
maar ook wegens de volgehouden en op
24.05.1993 enkel gepreciseerde aanklacht
van Ketelslegers alsmede de verklaringen van Voets, die als onafankelijke getuige aan de rijkswacht heeft meegedeeld
dat er ter gelegenheid van de overhandiging van de spaargelden nooit gesproken is
over een overdracht van kasbons en dat hij
voor 1993 steeds de kasbons heeft uitbetaald aan Ketelslegers en niet aan beklaagde. Overwegende dat de aldus bewezen schuld van beklaagde aan de
bedrieglijke verduistering of verspilling van
41 kasbons tnv Ketelslegers in de periode
tussen 01.01 en 13.04.1993 (datum van de
klacht) echter niet ontkracht wordt door
een passus uit de verklaringen die Voets
onder eed heeft afgelegd voor dit Hof: dat
deze getuige weliswaar verklaard heeft de
indruk, en niet meer dan dat, te hebben gehad dat Ketelslegers kasbons aan beklaagde wilde schenken, doch er tweemaal toe op heeft gewezen dat Ketelslegers
hem had gezegd dat de kasbons enkel aan
beklaagde waren gegeven om ze te bewaren tijdens zijn ziekenhuisopname en dat
hij ze, eenmaal uit het ziekenhuis, terugwilde; dat deze formele gezegdes van
Ketelslegers dan ook van aard zijn de indruk van Voets te annihileren",

terwijl, eerste onderdeel, klachtdoener
zijnde Ketelslegers beweerde dat de kasbons die voor 13.04.1993 in het bezit zijn
gekomen van verzoeker enkel afgegeven
zijn onder de voorwaarde van teruggave,
dus zijnde een bewaargeving. Verzoeker in
cassatie, tevens beklaagde, wordt thans beschuldigd van misbruik van vertrouwen
zijnde het bedrieglijk verduisteren ofverspillen van die kasbons. De strafrechter
moet zich naar de regels van het burgerlijk recht gedragen bij zijn beslissing over
het bestaan van de overeenkomst of de uitvoering ervan. Klachtdoende partij, die tijdens de procedure overleden is, beweerde
dat de onderliggende overeenkomst er een
was van bewaargeving. De bewijsregels van
het Burgerlijk Wetboek dringen zich op
wanneer het gaat om het bestaan van de
overeenkomst of de uitvoering ervan. (Cass.
06.02.1961, RW, 1961-62, 1088). In casu
dient door de burgerlijke partij en het openbaar ministerie deze bewaargeving te worden bewezen conform art. 1341 ev. BW.
Noch de burgerlijke partij, noch het open-
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baar ministerie kon een geschrift voorleggen, noch een begrip van geschreven bewijs. Tevens werd nooit ingeroepen dat de
klachtdoener in de materiiHe of morele onmogelijkheid verkeerde zich dergelijk bewijs te verschaffen. Het Hof van Beroep te
Antwerpen schendt het art. 16 VT Sv. daar
waar zij via getuigen en vermoedens gaat
aanvaarden dat er een bewaargevingsovereenkomst aanwezig was, zonder dat zij
aangeeft welke de omstandigheden waren waardoor het de schuldeiser niet mogelijk was zich een schriftelijk bewijs van
de overeenkomst te verschaffen (cf. Cass.
21.11.1989, ar. 3334, arr. cass., 1989-90,
184),

tweede onderdeel, schending van het algemeen beginsel van vermoeden van onschuld. Verzoeker bij cassatie heeft steeds
ontkend dat hier een bewaargeving aan de
grondslag van zijn bezit zou liggen maar
dat het integendeel om een schenking ging.
Het Hofvan Beroep teAntwerpen draait de
bewijslast om daar waar zij in haar motivering stelt dat de beweerde schenking en
het bezit van het merendeel van de kasbons niet geloofwaardig is. Bij deze legt zij
op de schouders van verzoeker een bewijslast die hij binnen het kader van het strafrecht niet hoeft te dragen. Verzoeker is niet
diegene die de schenking dient te bewijzen, het is het openbaar ministerie en de
burgerlijke partij die de bewaargeving dienen te bewijzen. De regel van de bewijslast wordt geschonden door de rechter die
de beklaagde veroordeelt omdat hij niet het
bewijs levert van de onjuistheid van een bestanddeel van het misdrijf. Cf. Cass.
09.10.1990, ar3198, arr.cass., 1990-91, 68).
In casu legt het Hof aan beklaagde de verplichting op om via het bewijs van de door
beklaagde voorgehouden schenking de door
het Hof eveneens ten onrechte aangenomen bewaargeving te weerleggen :

Overwegende dat naar luid van artikel16, eerste lid, van de wet van 17
april1878 boudende Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, wanneer bet misdrijf verb and boudt met
de uitvoering van een overeenkomst
waarvan bet bestaan ontkend of de
uitlegging betwist wordt, de strafrecbter zicb naar de regels van bet burgerlijk recbt gedraagt bij zijn beslissing over bet bestaan van die
overeenkomst of de uitvoering ervan;
Overwegende dat bet middel
aanvoert dat de appelrecbters niet
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vermogen het misbruik van vertrouwen bewezen te verklaren zonder het
bestaan van de door eiser betwiste
overeenkomst naar de regels van artikel1341 en volgende Burgerlijk Wethoek vast te stellen en zonder de omstandigheden aan te wijzen waardoor
het de klager-schuldeiser niet mogelijk zou zijn geweest zich een schriftelijk bewijs van de bedoelde overeenkomst te verschaffen en die het
bestaan ervan door getuigen of vermoedens zouden toelaten;
Overwegende dat eiser voor de
appelrechters met betrekking tot de
kasbons verweer heeft gevoerd ten betoge dat "het de taak (is) van het openbaar ministerie om met alle middelen, vermoedens en getuigen inbegrepen, te bewijzen dater hier een afgifte
enkel tot precair bezit is geweest"; dat
eiser in zijn conclusie de ''houding en
verklaringen van Ketelslegers", de
"verklaring van de heer Voets" en de
"positie van de ex-echtgenote" bespreekt en hieruit afieidt dat het openbaar ministerie "onmogelijk (kan) slagen (in de vereiste bewijslevering)
aangezien alle elementen uit het dossier het tegendeel bewijzen";
Overwegende dat eiser hiermee niet
de toelaatbaarheid van de vermelde
feitelijke gegevens als bewijselement
betwist, maar met verwijzing naar
deze gegevens, uitsluitend de bewijswaarde ervan bespreekt die ze, naar
zijn oordeel, niet hebben, zodoende niet
verwijst naar en geen toepassing
maakt van artikel 1341 Burgerlijk
Wetboek;
Overwegende dat artikel1341 Burgerlijk Wetboek van openbare orde
noch van dwingend recht is; dat eiser het hierop gestoelde verweer niet
voor het eerst voor het Hof vermag
aan te voeren;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat
eiser uit de omstandigheid dat de
appelrechters de door eiser tot zijn verweer aangevoerde feitelijke gegevens
als niet geloofwaardig verwerpen niet
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vermag af te leiden dat de rechters de
bewijslast omkeren, noch dat zij het
vermoeden dat eiser onschuldig wordt
geacht miskennen;
Dat het middel in zoverre faalt naar
recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 december 1999- ze kamer- Voorzitter : de h. Holsters, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende
conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. F. Deloffer, Tongeren.
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ze KAMER- 21 december 1999
1o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING VAN DE COMMISSIE - MOTIVERING.

zo

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING VAN DE COMMISSIE - KENNISGEVING- TERMIJN.

1o De motiveringsplicht van de .commis-

sie bevoegd inzake voorwaardelijke invrijheidstelling is een vormvereiste. Een
onjuiste vaststelling van feiten of een verkeerde beoordeling ervan door de commissie levert aldus geen motiveringsgebrek op (1). (Art. 10, § 4, tweede lid,
wet 5 maart 1998.)

zo

De termijn van achtenveertig uur om de
beslissing van de commissie per aangetekende brief ter kennis te brengen van de
betrokkene, het openbaar ministerie bij de
commissie, de minister van Justitie en de
directeur van de strafinrichting is niet op
straffe van nietigheid voorgeschreven.
(Art. 10, § 5, wet 5 maart 1998.)
(1) Zie: Cass., 23 sept.1994,A.R. 8241, nr. 397.
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Nr. 694
(DE MULDER)
ARREST

(A.R. P.99.1552.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 22 oktober 1999 gewezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep
te Gent;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de
griffier van het Hofvoor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel in zijn geheel:
Overwegende dat de motiveringsplicht van artikel 10, § 4, tweede lid,
van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet
van 9 april 1930 tot bescherming van
de maatschappij tegen abnormalen en
gewoontemisdadigers, vervangen door
de wet van 1 juli 1964, een vormvereiste is;
Overwegende dat een onjuiste vaststelling van feiten of een verkeerde beoordeling ervan door de rechter, geen
motiveringsgebrek in de zin van het
vermelde artikel 10, § 4, tweede lid,
oplevert;
Overwegende dat de onderdelen geheel uitgaan van een verkeerde beoordeling van de vastgestelde feiten;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser miskenning van
zijn recht op de bijstand van een
raadsman, voor de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling heeft
aangevoerd;
Dat hij dit niet voor het eerst kan
doen voor het Hof;
Over het derde middel :
Overwegende dat artikellO, § 5, van
de wet van 5 maart 1998 betreffende
de voorwaardelijke invrijheidstelling
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bepaalt dat de beslissing binnen
achtenveertig uur per aangetekende
brief ter kennis gebracht wordt van de
betrokkene, het openbaar ministerie
bij de commissie, de minister en dedirecteur van de strafinrichting;
Overwegende dat deze termijn van
achtenveertig uur niet op straffe van
nietigheid is voorgeschreven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 december 1999 - 2 9 kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingvoorzitter Verslaggever : de h. Debruyne- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal-Aduocaat: mr. C.
Reubrecht, Gent.
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KAMER -

22 december 1999

1° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - MATERIELE SCHADE - TOEVALLIG FElT- HERSTELPUCHT- VOORWAARDEN.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDBURGERUJKE RECHTSVORDERING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN PARTIJ- CASSATIEBEROEP
TEGEN DE BEKLAAGDE EN TEGEN DE VERZEKERAAR- GEEN GEDING TUSSEN DIE PARTIJEN- ONTVANKELIJKHEID.
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3° CASSATIE -VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- VERZEKERAAR- BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN- VEROORDELING VAN
RET
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- VERZEKERAAR BUITEN
RET GEDING GESTELD- CASSATIEBEROEPCASSATIEBEROEP VAN RET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS- GEGROND
MIDDEL- GEVOLG.

1 o In de hypothese van een toevallig feit

moet het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de materiele schade vergoeden, als "om reden" van dat toevallig feit geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht
is; dat is niet het geval, wanneer de
herstelplicht rust op de verzekeringsonderneming die de aansprakelijkheid,
waartoe het voertuig aanleiding kan geven, in de hoedanigheid van verzekeraar van de bewaarder van een gebrekkige zaak dekt (1).
2° Het cassatieberoep van het voor het straf-

gerecht vrijwillig tussengekomen Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tegen de
beklaagde of tegen de voor dat gerecht tot
tussenkomst opgeroepen verzekeraar die
de burgerlijke aansprakelijkheid van de
beklaagde dekt, is niet ontvankelijk wanneer tussen die partijen geen geding is
aangegaan en geen veroordeling van dat
Fonds ten gunste van de beklaagde of van
de verzekeraar is uitgesproken (2).

3° Wanneer, op het cassatieberoep van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,
de beslissing op de tegen dat Fonds ingestelde burgerlijke rechtsvordering vernietigd wordt, omvat die vernietiging het
dictum dat de verzekeraar van de beklaagde, als vrijwillig tussengekomen
partij, buiten het geding stelt, tegen welk
dictum geen van de gedingvoerende partijen een ontvankelijk cassatieberoep kon
instellen en dat, bijgevolg, t.a.v. de omvang van de vernietiging geen afzonderlijk dictum is (3).
(1) Zie Cass., 13 nov. 1997, A.R. C.94.0397.F,
nr. 473; Cass., 8 mei 1998, A.R. C.97 .0318.F, nr.
230.
(2) Zie Cass., 19 jan. 1984, A.R. 3140, nr. 267;
12 nov. 1997, AR. P97.0819.F, nr. 470.
(3) Zie Cass., 28 april1993, A.R. 423, nr. 204.
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CGEMEENSCHAPPELIJKMOTORWAARBORGFONDS
T. DE CROMBRUGGHE DE LOORINGRE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.98.1580.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 november 1998 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door de
verweerster Gisele Boigelot tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat de appelrechters,
uitspraak doende over het beginsel
van de aansprakelijkheid, een toevallig feit in aanmerking hebben genamen, waardoor Pierre de Crombrugghe
de Looringhe, de bestuurder van het
schadeveroorzakend voertuig, van alle
aansprakelijkheid voor het ongeval en
de daaruit voortvloeiende schade ontslaan wordt; dat zij, evenwel, de door
verweerster tegen eiser ingestelde
rechtsvordering niet gegrond konden
verklaren zonder de in het middel aangegeven wetsbepalingen te schenden,
nu zij niet hebben nagegaan, zoals eiser in conclusie verzocht, of de schadevergoedingen niet moesten worden betaald door de verzekeringsonderneming, die de aansprakelijkheid, waartoe het voertuig aanleiding
kon geven, in de hoedanigheid van verzekeraar van de bewaarder van een
gebrekkige zaak dekte;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de verweerders Pierre de
Crombrugghe de Looringhe, beklaagde, en tegen de naamloze vennootschap AGF L'Escaut, vrijwillig
tussengekomen partij;
Overwegende dat er tussen eiser en
de verweerders geen enkel geding is
aangegaan en het vonnis geen enkele
veroordeling van eiser ten gunste van
de verweerders uitspreekt;
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende, evenwel, dat de vernietiging van de beslissing op de door
de verweerster Gisele Boigelot tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, de vernietiging met zich meebrengt van de beslissing op de door die
verweerster tegen de vrijwillig tussengekomen verweerster, de naamloze
vennootschap AGF L'Escaut, ingestelde burgerlijke rechtsvordering,
waarbij laatstgenoemde buiten het geding werd gesteld, aangezien geen van
de partijen tegen die beslissing een
ontvankelijk cassatieberoep kon instellen en de beslissing, bijgevolg, ten
aanzien van de omvang van de vernietiging geen afzonderlijk dictum is;
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2° MERKEN- BENADEELDE- KLACHTADVOCAAT- GEVOLMACHTIGDE.

3° AUTEURSRECHT- BENADEELDEKLACHT- ADVOCAAT - GEVOLMACHTIGDE.

1o De advocaat treedt voor alle gerechten op

als gevolmachtigde zonder daartoe van
enige volmacht te moeten doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere volmacht vereist (1). (Art. 440 Ger.W.)
2° en 3° Geen enkele wettelijke bepaling vereist een bijzondere volmacht van de advocaat die in naam van een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon klacht neerlegt wegens namaking of miskenning van
het auteursrecht.
(JAMATI T. CAROLCO SERVICE INC.)
ARREST

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door Gisele Boigelot tegen eiser en tegen de naamloze
vennootschap AGF L'Escaut ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen; 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 en beide verweersters, ieder van hen, in een derde
van de kosten van de voorziening; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Aarlen, zitting houdende
in hager beroep.
22 december 1999- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever: de h. Batsele- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en Kirkpatrick.
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1° ADVOCAAT GRENZEN.

(vertaling)

(A.R. P.99.0154.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
1. waarbij eiser vrijgesproken wordt
van de telastlegging C en van het overige van de beperkte telastlegging B :
Overwegende dat de voorziening, bij
!5ebrek aan belang, niet ontvankelijk
1s;

2. waarbij eiser veroordeeld wordt
wegens de telastleggingen A, a, b, c, en
de beperkte telastlegging B :
Over de twee middelen samen, het eerste middel gesteld als volgt : schending van
artikel14 van de wet van 1 april1879, luidens hetwelk elk misdrijfvan namaking inzake merken aileen kan worden vervolgd op
aanklacht van de benadeelde partij, doordat de vervolgingen zijn ingeleid zonder
aanklacht van de verschillende productiemaatschappijen- houders van de litigieuze mer ken - of van de distributiemaatschappijen, maar uitsluitend zijn
ingeleid door brieven van hun advocaat,

GEVOLMACHTIGDE

(1) Cass., 9 feb. 1978, 688.
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waarin deze verklaart klacht neer te leggen "in naam van" deze of gene maatschappij,

terwijl de klacht weliswaar aan geen enkel bijzonder vormvereiste is onderworpen, maar vooralsnog een persoonlijke handeling van de benadeelde moet zijn en niet
kan worden verricht door de lasthebber of
door degene die hem vertegenwoordigt,
aangezien de bij artikel 440 van het Gerechtelijk Wetboek ingerichte lastgeving "ad
litem" van de advocaat, krachtens artikel
2 van dat wetboek, niet kan worden toegepast op de strafrechtspleging,
het tweede middel gesteld als volgt :
schending van artikel 26 van de Auteurswet van 22 maart 1886, dat ten tijde van de
feiten van toepassing was verklaard, krachtens hetwelk de voorafgaande neerlegging van een "klacht van de persoon die beweert benadeeld te zijn" vereist is om de
strafVervolging wegens de in de artikelen
22 en volgende van die wet bedoelde misdrijven in te stellen, terwijl de vervolgingen zijn ingesteld zonder enige klacht van
de verschillende vennootschappen die mogelijk schade hebben geleden, maar aileen op grond van brieven van hun advocaten, die verklaren klacht neer te leggen
"in naam van" deze of gene vennootschap,
zowel wegens miskenning van het auteursrecht als wegens namaking van merken; en
terwijl de klacht moet worden neergelegd
door de persoon zelf"die beweert benadeeld te zijn" en niet kan worden ingesteld door een lasthebber of door iemand
die hem vertegenwoordigt, al is hij advocaat, aangezien artikel 440 van het Gerechtelijk Wetboek, dat het mandaat ad litem inricht, krachtens artikel 2 van
voornoemd wetboek niet van toepassing is
op de strafrechtspleging :

Overwegende dat artikel 440,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, dat van toepassing is in strafzaken, bepaalt dat de advocaat als gevolmachtigde verschijnt zonder dat hij
van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist;

Nr. 696

van de advocaat die in naam van een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon klacht neerlegt wegens namaking of miskenning van het auteursrecht;
Overwegende, daarenboven, dat de
Auteurswet van 22 maart 1886 is opgeheven bij artikel 89 van de wet van
30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten; dat
laatstgenoemd artikel evenmin vereist dat de advocaat van een bijzondere volmacht moet doen blijken;
Dat de middelen falen naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de burgerlijke rechtsvorderingen;
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 december 1999 - 2e kamer - Voor·
zitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Batsele - Geli}k·
luidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal - Advocaat : L. Van
Bunnen, Brussel.
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Overwegende dat noch artikel 14
van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en de handelsmerken, noch enige andere wettelijke bepaling een bijzondere volmacht vereist

CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING- DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING- STUKKEN
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VAN HET VOORBEREIDEND ONDERZOEKGEEN VOEGING- MIDDEL- ONTVANKELIJKHEID.

Het middel, waarin betoogd wordt dat in
het aan het Hof, met toepassing van art.
424 Sv. overgelegde dossier stukken ontbreken die deel uitmaken van het voorbereidend onderzoek, houdt geen verband met het bestreden arrest en is
bijgevolg niet ontvankelijk (1).
(KENSlER T. TERHAAR)
ARREST

(A.R. P.99.1022.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1999 gewezen
door de correctionele kamer van het
Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel: schending van artikel 149 van de Grondwet,
doordat het hofvan beroep vaststelt dat
de beklaagde ter Haar "in de naamloze vennootschap Laines Duez de functie van gedelegeerd bestuurder heeft uitgeoefend van
8 november 1989 tot 23 april1990, d.i. de
datum waarop hij het geheel van zijn aandelen heeft verkocht aan Van Ruller Kors,
die hem heeft opgevolgd als leidinggevend
orgaan van de vennootschap" en "dat de curatoren in het faillissement van de naamloze vennootschap Laines Duez, in de gebouwen van die vennootschap, slechts een
beperkte voorraad aantroffen ter waarde
van ongeveer 500.000 frank, terwijl de vennootschap, volgens de ramingen van de deskundigen Wiseur en Lejeune, bij het neerleggen van de balans (op 7 juni 1990) over
een voorraad van ongeveer 10.000.000
frank hoorde te beschikken"; dat het hof
van beroep, door middel van het bestreden arrest, zich vervolgens onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de door eiser q.q. tegen de beklaagde ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, doordat laatstgenoemde is vrijgesproken van de telastlegging I betreffende de verduistering van
een voorraad goederen, op grond "dat niet
is bewezen dat de beklaagde ter Haar de
vastgestelde verduistering heeft gepleegd,
of dat hij eraan zou hebben deelgenomen op
(I) Zie Cass., 3 mei 1995, A.R. P.94.1514.F, nr.
221.
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een van de bij wet bepaalde wijzen; dat uit
de verklaring van Van Ruller Kors (map II,
stuk 71) immers volgt dat, toen de beklaagde bij de opzegging van zijn functie
binnen de naamloze vennootschap Laines Duez zijn aandelen aan Van Ruller verkocht, er zich in de ateliers van de vennootschap een voorraad goederen bevond
die laatstgenoemde op ongeveer 20.000.000
frank schatte; dat curator Cornez het openbaar ministerie in een brief van 29 juni
1990 overigens meedeelde dat, enerzijds,
een ' in de weken v66r het faillissement verduisterde voorraad uit het faillissement van
Laines Duez ... ', die de vermelding 'Laines Duez' droeg, ontdekt was in de lokalen van de vennootschap Montex te Meer,
langs de Belgisch-Hollandse grens, en dat,
anderzijds, 'een ander gedeelte van de productie' zich 'volgens de aldaar verkregen inlichtingen in de opslagruimten van de onderneming De Zwaluw.. .' te Veenendaal zou
bevinden (map II, stuk 26); dat, ondanks de
pertinentie en de duidelijkheid van de aldus medegedeelde inlichtingen, geen enkele controle werd verricht, zodat geenszins vaststaat dat ter Haar Willem de hem
verweten verduistering heeft bevolen, dat
zij hem ten goede is gekomen of dat hij, op
welke wijze dan ook, aan de uitvoering ervan zou hebben meegewerkt; dat er twijfel bestaat die hem ten goede moet komen",

terwijl de stukken 26 en 71, die, volgens het beroepen arrest, respectievelijk de
verklaring van Van Ruller bevatten, volgens welke er op 23 april 1990 goederen ter
waarde van ongeveer 20.000.000 frank in
de ateliers van de naamloze vennootschap
Laines Duez opgeslagen lagen, en de brief
van curator Durnez, die het openbaar
ministerie op de hoogte bracht van de
ontdekking van voorraden verduisterde
goederen in de lokalen van twee bedrijven te Meer en te Veenendaal, opgenomen zijn in de inventaris van de processtukken, opgemaakt door de griffier van het
Hofvan Beroep te Bergen krachtens artikel 423, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering; die stukken (samen met de
stukken 1 tot 110 van voornoemd inventaris) evenwel niet in het dossier steken dat
krachtens artikel 424 van het Wetboek van
Strafvordering aan de procureur-generaal
bij het Hof van Cassatie is overgemaakt, zoals eiser q.q. het op de griffie van het Hof
van Cassatie heeft kunnen raadplegen binnen de bij artikel420bis, tweede lid, van
voornoemd Wetboek voorgeschreven termijn voor de neerlegging van memories en
andere stukken; het dossier, zoals het zich
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op de griffie van het Hof van Cassatie bevindt, uit een farde en twee mappen bestaat die de stukken 111 tot 158 van het
voormelde inventaris bevatten; eiser q.q. en
het Hof aldus in de onmogelijkheid
worden geplaatst om na te gaan of de stukken nrs. 71 en 26, op grond waarvan het
hofvan beroep de beklaagde vrijspreekt, en
op grond waarvan het zich bijgevolg onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over
de burgerlijke rechtsvordering van eiser
q.q., werkelijk bestaan en, in voorkomend
geval, of de uitlegging die het arrest ervan geeft verenigbaar is met de bewoordingen van die stukken; de gronden die het
bestreden arrest aanvoert om de beklaagde
vrij te spreken en zich bijgevolg onbevoegd
te verklaren om uitspraak te doen over de
burgerlijke rechtsvordering van eiser q.q.,
het Hof derhalve niet toelaten om de wettigheid van het arrest na te gaan; het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed;

Overwegende dat het middel geen
verband houdt met het bestreden arrest, in zoverre het betoogt dater stukken van het vooronderzoek ontbreken in het met toepassing van artikel
424 van het Wetboek van Strafvordering aan het Hof overgemaakte
dossier, en derhalve niet ontvankelijk is;
Dat, voor het overige, het aan eiser en aan het Hof vrijstond te verzoeken om hun, in voorkomend
geval, de voor onderzoek gewenste stukken over te maken; dat,
aldus, noch eiser noch het Hof in
de onmogelijkheid verkeerden om
de wettigheid van het arrest na te
gaan;
Dat het middel, wat dat betreft, niet
kan worden aangenomen
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 december 1999 - 26 kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaalAdvocaat: mr. Kirkpatrick.
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26

KAMER-

22 december 1999

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN.
BEVOEGDHEID VAN DE RECIITER- HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN- VERZWARING VAN DE STRAF- ONWETTIGHEID.

Wanneer alleen de beklaagde hager beroep instelt, han deze niet worden veroordeeld tot meerdere straffen wegens feiten waarvoor de eerste rechter slechts een
enkele straf heeft uitgesproken (1). (Artt.
202 en 203 Sv.)
(PROCUREUR DES KONING TE LUIK
T. EL MOURABIT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1115.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 juni 1999 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Overwegende dat, wanneer aileen de
beklaagde hoger beroep instelt, de
zaak uitsluitend binnen de perken van
de belangen van de beklaagde bij de
appelrechter aanhangig wordt gemaakt;
Overwegende dat de Politierechtbank te Luik, bij een op 12 oktober
1998 ten aanzien van eiser bij verstek gewezen vonnis, laatstgenoemde,
wegens de telastleggingen A, B, C, D,
E en F samen, met name veroordeeld
heeft tot een hoofdgevangenisstraf van
een maand en tot een geldboete van
500 frank x 200, d.i. 100.000 frank, of
een vervangende gevangenisstraf van
60 dagen, en hem, wegens de telastleggingen A en F, voor de duur van zes
maanden vervallen heeft verklaard
van het recht om een motorrijtuig te
besturen;
(1) Cass., 3 dec. 1985, A.R. 9670, nr. 226.
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Overwegende dat de appelrechters,
op het hoger beroep dat aileen verweerder tegen het op verzet gewezen
vonnis heeft ingesteld, voomoemd vonnis gedeeltelijk hebben gewijzigd, inzonderheid door verweerder, enerzijds, wegens de telastleggingen A, B,
C, Den F, te veroordelen tot een geldboete van 500 frank, vermeerderd met
1990 deciemen en gebracht op 100.000
frank of een aanvullende gevangenisstraf van 60 dagen, en hem, wegens de
telastleggingen A en F, voor een duur
van zes maanden vervallen te verklaren van het recht om een motorrijtuig te besturen, en door hem, anderzijds, wegens de telastlegging E, met
eenparigheid van stemmen te veroordelen tot een geldboete van 30 frank,
vermeerderd met 1990 deciemen en
gebracht op 6000 frank of een gevangenisstraf van 8 dagen;
Overwegende dat de appelrechters
de toestand van eiser zonder enig hager beroep van het openbaar ministerie verergerd hebben door meerdere
straffen uit te spreken wegens feiten
waarvoor de eerste rechter een enkele straf had uitgesproken;
Dat zij bijgevolg de artikelen 202 en
203 van het Wetboek van Strafvordering geschonden hebben;
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 Hoei, zitting houdende in hoger beroep.

22 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE- CORRECTIONELE RECHTBANK- VERHINDERING VAN DE RECHTERSVASTSTELLING.

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE- CORRECTIONELE RECHTBANK- VERHINDERING VAN DE RECHTERS EN
VAN DE TOEGEVOEGDE ADVOCAAT- VOORWAARDEN- VASTSTELLING.

3° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- CASSATIEBEROEP
VAN DE BEKLAAGDE - BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING- VERNIETIGING- BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- UITBREIDING VAN DE VERNIETIGINGVOORWAARDEN.

4 o CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEKLAAGDE- CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE - BESLISSING OP DE TEGEN
DE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING- VERNIETIGING- BESLISSINGEN OP ANDERE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN GEGROND OP DEZELFDE ONWETTIGE REDEN - UITBREIDING
VAN DE VERNIETIGING- VOORWAARDEN.

1o en 2° Om de verhinderde rechters en
plaatsvervangende rechters te vervangen door een advocaat, dient de magistraat die een kamer van de rechtbank van
eerste aanleg voorzit die verhindering vast
te stellen, en verder dient de advocaat, die
opgeroepen wordt om zitting te houden
teneinde de rechtbank volledig te rnaken, ten minste dertig jaar oud te zijn en
op het tableau van de Orde ingeschreven te zijn (1). (Art. 322 Ger.W.)

3° Vernietiging, op het niet beperkte
cassatieberoep van de beklaagde, van de
beslissing op de tegen hem ingestelde
strafvordering brengt de vernietiging mee
(1) Zie Cass., 11 dec. 1984, A.R. 8160, nr. 224.
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van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die
uit de eerstgenoemde beslissing voortvloeit (2).
4 o Vernietiging,

op het niet beperkte
cassatieberoep van de beklaagde, van de
beslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering brengt de vernietiging mee van de beslissingen op de
door hem en door een andere burgerlijke partij tegen een medebeklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen,
wanneer die beslissingen, waartegen die
partijen regelmatig cassatieberoep hebben ingesteld, op dezelfde onwettige reden gegrond zijn (3).
(CHAPELLE E.A. T. D'ACHILLE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1287.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 april 1999 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafVordering
1. waarbij die vordering, ingesteld
wegens overtreding van het Wegverkeersreglement, door verjaring vervallen wordt verklaard :
Overwegende dat de voorziening, bij
~ebrek aan belang, niet ontvankelijk
lS;

2. waarbij eiser veroordeeld wordt
wegens onopzettelijke slagen of verwondingen door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg :
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de voorzitter van de Correctionele Rechtbank te Charleroi op
de terechtzittingen van 12 maart 1999,
waarop de zaak is behandeld, en 23
(2) Cass., 28 april 1999, A.R. P.98.0936.F, nr.
244.
(3) Zie Cass., 21 jan. 1981, nr. 294.
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april 1999, waarop het vonnis is uitgesproken, een advocaat heeft opgeroepen om de rechtbank volledig te
maken;
Maar overwegende dat noch het bestreden vonnis noch de overige stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, de verhindering van de rechters of van de plaatsvervangende rechters vaststellen; dat uit de voormelde
stukken evenmin blijkt dat de persoon die is opgeroepen om de rechtbank volledig te maken, op het tableau van de Orde ingeschreven was
of ten minste dertig jaar oud was; dat
het Hof bijgevolg onmogelijk kan nagaan of voldaan is aan de voorwaarden waaraan artikel 322, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek de beslissing om een advocaat als rechter
toe te voegen, onderwerpt;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door de
verweerder Antonio d'Achille tegen
verweerder ingestelde burgerlijke
rechtsvordering :
Overwegende dat de vernietiging, op
de niet beperkte voorziening van de
beklaagde, van de veroordelende beslissing op de strafVordering, de vernietiging meebrengt van de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing;
II. Op de voorzieningen van de burgerlijke partijen Henri Chapelle en de
naamloze vennootschap Zurich :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser
ingestelde burgerlijke rechtsvordering de vernietiging meebrengt van de
beslissingen op de door hem en door
eiseres tegen de verweerder Fabrizio
d'Achille ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, aangezien die beslissingen, waartegen die partijen zich regelmatig in cassatie hebben voorzien,
op dezelfde onwettigheid gegrond
zijn;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het
de verjaring van de wegens overtreding van het Wegverkeersreglement
ingestelde strafvordering vaststelt; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de verweerder Antonio d'Achille en de eiser Henri Chapelle, ieder van hen, in een vierde van
de kosten van laatstgenoemdes voorziening en laat de andere helft ten
laste van de Staat; veroordeelt de
verweerder Fabrizio d'Achille in de
kosten van de voorziening van eiseres; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Doornik, zitting houdende in hager beroep.
22 december 1999 - 2e kamer - Voor·
zitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Gerard.

Nr. 699
2e

KAMER-

22 december 1999

1o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HAND·
HAVING- REDELIJKE TERMIJN- BEGRIP.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTENVANDEMENS -ARTIKEL 5 -ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP.

1o en 2° Het hof van beroep verantwoordt
de handhaving van de voorlopige hechtenis niet naar recht, wanneer het in zijn
arrest, op het verweer waarin de beklaagde concludeerde dat de bij art. 5.3
E. V.R.M. bepaalde redelijke termijn is
overschreden, niet nagaat of de verdere
handhaving van de voorlopige hechtenis, in het licht van de feitelijke gegevens van de zaak, redelijkerwijs verantwoord was, dock alleen antwoordt dat de
redelijke termijn niet was overschreden,

1665

op grand dat die zaak, gelet op de omvang en de complexiteit ervan, geen enkele onverantwoorde vertraging heeft opgelopen (1).
(VERSWYVER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1797.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel:
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser, in de conclusie die hij in hager beroep voor de
kamer belast met de correctionele zaken genomen heeft, in hoofdzaak betoogt dat de appelrechters, wegens de
verschillende procedures die hij tegen de magistraten en tegen de onderzoekers heeft ingeleid en wegens de
leemten in het vooronderzoek die door
het debat op de terechtzitting aan het
licht zijn gebracht, de handhaving van
de voorlopige hechtenis niet meer konden bevelen zonder eisers recht te miskennen om binnen een redelijke termijn te worden berecht of tijdens de
rechtspleging te worden vrijgelaten;
Overwegende dat het arrest, aan dat
verweer, aileen tegenwerpt dat de redelijke termijn, bedoeld in artikel 5
van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, niet is overschreden, op grand "dat die termijn, gelet op
de omvang en de complexiteit van de
zaak, geen enkele onverantwoorde vertraging heeft opgelopen";
Overwegende dat de appelrechters
niet hebben nagegaan of de verdere
handhaving van de voorlopige hechtenis, in het licht van de feitelijke gegevens van de zaak, redelijkerwijs was
(1) Zie Cass., 29 sept. 1999, A.R. P.99.1364.F,
nr. 495.
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verantwoord, en hun beslissing derhalve niet naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen,zonder dat er grond
bestaat tot onderzoek van de overige
middelen, die niet kunnen leiden tot
cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde
arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het anders samengestelde Hof van Beroep te
Brussel.
22 december 1999 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. C.
Marchand, Brussel.

Nr. 700
1e KAMER (BEPERKTE KAMER)

23 december 1999

1° CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GE·
SCHONDEN WETSBEPALINGEN- MIDDEL DAT
VERSCIDLLENDE GRIEVEN AANVOERT- MIDDEL DAT NIET VOOR ELKE GRIEF DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN AANDUIDT.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING IN CASSATIE- VERZOEKSCHRIFTGESCHONDEN WETSBEPALINGEN- MIDDEL
DAT VERSCHILLENDE GRIEVEN AANVOERTMIDDEL DAT NIET VOOR ELKE GRIEF DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN AANDUIDT.

1 o en 2° Niet ontvankelijk zijn de middelen die, inzake inkomstenbelastingen,
schending aanvoeren van verschillende
wetsbepalingen en vervolgens verschillende grieven aanvoeren, maar niet aangeven, onderdeel per onderdeel, welke
wetsbepalingen op elke van de grieven be-

trekking hebben (1). (Art. 289 W.I.B.,
thans art. 388 W.I.B. 1992.)
(BOURGAIN
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
ARREifi

(A.R. F.96.0120.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 september 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het eerste en het tweede middel, gesteld als volgt,
het eerste:
schending van artikel149 van de Grandwet, artikel 277 Wetboek van Inkomstenbelastingen/oud- artikel 376 Wethoek van Inkomstenbelasting/nieuw en
artikel2257 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de laattijdigheid van de vraag tot ambtshalve ontheffing steunt op de volgende overwegingen:
"Overwegende dat de termijn voorzien
door artikel 272 van Inkomstenbelastingenl
oud een vervaltermijn is, die van openbare orde is en van strikte toepassing en
die slechts kan worden geschorst door overmacht, ... " (blz. 2 bestreden arrest, laatste alinea)
"Overwegende dat eiseres geen overmacht aantoont" (blz. 3 bestreden arrest,
2de alinea)
"Overwegende dat hetzelfde kan worden gesteld wat betreft de toepassing van
artikel277, § 1, en§ 3, van het Wetboek
van Inkomstenbelastingenloud" (blz. 3 bestreden arrest, 5de alinea)
"Overwegende dat op grond van dezelfde
motieven als hierboven aangehaald aangaande artikel 272 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingenloud geen overmacht
voorhanden was om tijdig de directeur te
verzoeken om desgevallend ambtshalve antlasting te verlenen van de in artikel277,
§ 1, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen/oud voorziene overbelastingen of van het in artikel277, § 3, van het
Wetboek van Inkomstenbelastingenloud bepaalde voorschot van de voorheffi.ngen en
(1) Cass., 29 april1994, A.R. F. 2009.N, nr. 207.

Nr. 700

HOF VAN CASSATIE

voorafbetalingen; dat in de gegeven omstandigheden evenmin sprake kan zijn van
stuiting of schorsing van de in die wetsbepalingen voorziene termijnen" (bestreden
arrest, bladzijde 3, laatste alinea).
Het hofvan beroep heeft aldus impliciet maar zeker gesteld dat de termijn voorzien in artikel277, § 1, en§ 3, W.I.B./oud
voorgeschreven is op straffe van verval en
enkel door overmacht kan geschorst of gestuit worden,
terwijl, eerste onderdeel, de termijn voorzien in art. 277/oud- art. 376 W.I.BJnieuw,
in tegenstelling tot de "bezwaarschriftprocedure-termijn" voorzien in art. 272
W.I.B./oud- art. 371 W.I.B./nieuw, niet op
straffe van verval is voorgeschreven.
Aldus kon het hof van beroep niet wettig oordelen dat enkel overmacht de termijn voorzien in art. 277 W.I.B. kon schorsen;
terwijl, tweede onderdeel, de termijn voorzien in art. 277 W.I.B./oud- art. 376 W.I.B./
nieuw, precies doordat hij in tegenstelling tot de bezwaarprocedure voorzien in
art. 272 W.I.B./oud- art. 371 W.I.B. nieuw
niet op straffe van verval is voorgeschreven, krachtens art. 2257 B.W. kan geschorst
worden.
Het hof van beroep heeft, door aan te nemen dat de termijn voorzien in art. 277
W.I.B./oud - art. 376 W.I.B./nieuw op straffe
van verval voorgeshreven is - terwijl dit
niet het geval is - nagelaten om te toetsen of de termijn voorzien in art. 277
W.I.B./oud - art. 376 W.I.B./nieuw al dan
niet rechtsgeldig krachtens art. 2257 B.W.
geschorst werd;
terwijl, derde onderdeel, het hofvan beroep niet motiveert waarom art. 2257 B.W.
in casu niet toepasselijk is; laat staan dat
deze motivering op enige wettelijke grond
zou steunen.
In haar conclusie voor het hof van beroep had eiseres tot cassatie geargumenteerd dat de termijn voorzien in art. 277
W.I.B./oud- art. 376 W.I.B./nieuw- die
niet op straffe van verval voorgeschreven is
- krachtens art. 2257 B.W. kon geschorst
worden. Het hof van beroep heeft niet geantwoord op dit middel,
zodat het bestreden arrest art. 149 G.W.,
art. 277 W.I.BJoud- art. 376 W.I.B./nieuw
en art. 2257 B.W. schendt :
het tweede:
schending van art. 277 Wetboek lnkomstenbelastingen/oud - artikel 376 Wethoek Inkomstenbelastingen/nieuw, het algemeen rechtsbeginsel "in dubio contra
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fiscum", het algemeen rechtsbeginsel van
de strikte interpretatie en het algemeen
rechtsbeginsel dat het gemeen recht het fiscaal recht beheerst,

doordat het bestreden arrest de laattijdigheid van de vraag tot ambtshalve onthe:ffing steunt op de volgende overwegingen:
"Overwegende dat de termijn voorzien
door artikel 272 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen/oud een vervaltermijn is, die van openbare orde is en van
strikte toepassing en die slechts kan worden geschorst door overmacht ..." (blz. 2 bestreden arrest, laatste alinea)
"Overwegende dat eiseres geen overmacht aantoont" (blz. 3 bestreden arrest,
2de alinea)
"Overwegende dat hetzelfde kan worden gesteld wat betreft de toepassing van
artikel277, § 1, en§ 3, van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen/oud" (blz. 3 bestreden arrest, 5de alinea)
"Overwegende dat op grond van dezelfde
motieven als hierboven aangehaald aangaande artikel 272 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen/oud geen overmacht
voorhanden was om tijdig de directeur te
verzoeken om desgevallend ambtshalve antlasting te verlenen van de in artikel 277,
§ 1, van het Wetboek van lnkomstenbelastingen/oud voorziene overbelastingen of van het in artikel 277, § 3, van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen/oud bepaalde voorschot van de voorhe:ffingen en
voorafbetalingen; dat in de gegeven omstandigheden evenmin sprake kan zijn van
stuiting of schorsing van de in die wetsbepalingen voorziene termijnen" (bestreden
arrest, bladzijde 3, laatste alinea).
Het hofvan beroep heeft aldus door analogische interpretatie gesteld dat de termijn voorzien in art. 277, § 1, en § 3, W.I.B./
oud ook voorgeschreven is op straffe van
verval en enkel door overmacht kan geschorst of gestuit worden,

terwijl, eerste onderdeel, de tekst van art.
277 W.I.B./oud - art. 376 W.I.B./nieuw, in tegenstelling tot de tekst van art. 272 W.I.B./
oud- art. 371 W.I.B./nieuw, niet de woorden "op straffe van verval" bevat.
Het hofvan beroep heeft enkel door analogische interpretatie en met miskenning
van de wettekst en het algemeen rechtsbeginsel "in dubio contra fiscum" tot het
oordeel kunnen komen dat ook de termijn
voorzien in art. 277 W.I.B./oud- art. 376
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W.I.B./nieuw op straffe van verval is voorgeschreven en derhalve enkel door overmacht kon geschorst en/of gestuit worden;
terwijl, tweede onderdeel, de termijn voorzien in art. 277 W.I.B./oud - art. 376 W.l.B./
nieuw die niet op straffe van verval is voorgeschreven- krachtens art. 2257 B.W. kan
geschorst worden.
Het hof van beroep heeft aldus het algemeen rechtsbeginsel dat het gemeen
recht het fiscaal recht beheerst, miskend,
zodat het bestreden arrest, art. 277
W.I.B./oud - art. 376 W.I.B./nieuw, het algemeen rechtsbeginsel "in dubio contra fiscum", het algemeen rechtsbeginsel van de
strikte interpretatie en het algemeen
rechtsbeginsel dat het gemeen recht beheerst, schendt :

Overwegende dat de middelen in
globo schending aanvoeren van verschillende wetsbepalingen en vervolgens verschillende grieven aanvoeren, maar niet aangeven, onderdeel
per onderdeel, welke wetsbepalingen
op elk van de grieven betrekking hebben;
Dat de middelen niet nauwkeurig en
derhalve niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 december 1999 - 1• kamer - Voor·
zitter en verslaggever : de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Gelijkluidende con·
clusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Claeys
Bouuaert; G. Alliet, Brugge.
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2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - VERMOEDENS- DESKUNDIGENONDERZOEK BEVOLEN DOOR EEN ONDERZOEKSRECRTER NIET OP TEGENSPRAAK- BEWIJSWAARDE.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK BEVOLEN DOOR EEN ONDERZOEKSRECRTER - NIET OP TEGENSPRAAK - BEWIJSWAARDE.

4° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG- VERPLICRTING VOOR RET ROF VAN
CASSATIE - GRENZEN.

5o PREJUDICIEEL GESCHIL-

ARBITRAGEROF- VERPLICRTING VOOR RET ROF
VAN CASSATIE- GRENZEN.

1°, 2° en 3° Miskenning van het recht van
verdediging kan niet worden afgeleid uit
de omstandigheid dat de burgerlijke rechter; onder de gegevens die op tegenspraak
aan zijn oordeel zijn voorgelegd, een niettegensprekelijk, op bevel van een onderzoeksrechter opgemaakt deskundigenverslag, als vermoeden in aanmerking
heeft genomen (1). (Art. 2 Ger.W.)
4° en 5° Het Hofvan Cassatie hoeft aan het
Arbitragehof geen prejudiciele vraag te
stellen, wanneer de in het middel aangevoerde onwettigheid niet vervat is in de
wettelijke bepaling waartegen dat middel opkomt, maar wel in andere wettelijke bepalingen of algemene rechtsbeginselen waartegen niet wordt opgekomen
(2). (Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere
Wet Arbitragehof.)
(GENERALI BELGIUM N.V T. MARICHAL)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97.0218.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14januari 1997 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
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1o DESKUNDIGENONDERZOEK- BURGERLIJKE ZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK BEVOLEN DOOR EEN ONDERZOEKSRECRTER - NIET OP TEGENSPRAAK - BEWIJSWAARDE.

Over het eerste middel : schending van de
artikelen 10, 11 van de gecoiirdineerde
(1) Zie Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.98.0826.F, nr.
74; A.A., 24 juni 1998, nr. 74/98.
(2) Zie Cass., 28 april1999, A.R. P.99.0411.F,
nr. 247.
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Grondwet, 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij
de Belgische wet van 13 mei 1955, 1349,
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 965,
972, 973, 978, 979 van het Gerechtelijk
Wetboek, 43, 44 en 148 van het Wetboek
van Strafvordering, alsook van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,

doordat het hof van beroep kennis heeft
genomen van de conclusie waarin eiseres
aanvoerde "dat (het) psychiatrisch verslag (van dokter Denys) is gevraagd door
een onderzoeksrechter naar aanleiding van
een louter inquisitoriale rechtspleging
waarin (eiseres) nooit partij is geweest, zelfs
niet toen de rechtspleging tegensprekelijk werd voor de raadkamer; dat een dergelijk psychiatrisch verslag dus niet aan (eiseres) tegenwerpelijk is; dat (eiseres)
immers niet de gelegenheid heeft gekregen om haar middelen voor te dragen omtrent de vaststellingen en bevindingen van
dokter Denys"; dat het hofvan beroep de
beslissing waarbij eiseres werd veroordeeld om aan de verweerders verschillende vergoedingen te betalen tot herstel
van de schade die voornoemde verweerders hadden geleden ten gevolge van de op
7 augustus 1992 door Joel Marichal gestichte brand, baseert op dat psychiatrisch
verslag, op grond "dat (eiseres) opwerpt dat
het deskundigenonderzoek van dokter Denys haar niet tegenwerpelijk is, daar het
niet op tegenspraak is verricht (... ); dat de
oproeping van de partijen om aanwezig te
zijn bij de verrichtingen van de deskundigen niet verplicht is in strafzaken en dat
hun verslag slechts de waarde heeft van
een aan het oordeel van de rechter onderworpen advies met die verstande evenwei dat de magistraat de deskundigen geen
mening ofbevindingen mag toeschrijven die
ze niet hebben geuit of gedaan; dat het bovendien de burgerlijke rechter is toegestaan om gegevens die in de strafrechtspleging zijn verkregen en waarop ook
het onderzoeksgerecht zich heeft kunnen
baseren in aanmerking te nemen als gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens die door artikel
1353 van het Burgerlijk Wetboek aan het
oordeel en aan het beleid van de rechter
zijn overgelaten; dat derhalve de excepties betreffende de tegenwerpelijkheid van
het deskundigenonderzoek niet ter zake
dienend zijn; (. ..) dat de verwarde uitleg (die
Joel Marichal) omtrent zijn beweegredenen gegeven heeft zowel aan de onder-
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zoeksrechter, ten overstaan van wie hij zelfs
sprak van schizofrenie, als aan de psychiatrisch deskundige een bijzonder licht werpt
op (zijn) gedrag; ( ... ) dat het hof (van beroep) wegens de inlichtingen die het over de
ziektegeschiedenis van de betrokkene heeft
ingewonnen, wegens de staat van verwarring waarin hij verkeerde alsook wegens
het feit dat bij hem onmiskenbaar reeds de
diagnose schizofrenie was gesteld, meent
zich te moeten aansluiten bij het advies van
de deskundige Denys, volgens hetwelk de
betrokkene, die aan schizofrenie lijdt, ten
tijde van de feiten leed aan een ernstige
geestesstoornis die hem ongeschikt maakte
tot het controleren van zijn daden",
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel2 van het Gerechtelijk Wetboek, de in
dit wetboek gestelde regels waarin het beginsel is neergelegd dat het deskundigenonderzoek op tegenspraak geschiedt, van
toepassing zijn op de strafrechtspleging; de
strafrechter geen acht mag slaan op een
deskundigenonderzoek dat in strijd met die
regels is verricht; een dergelijk deskundigenonderzoek a fortiori in een later burgerlijk proces niet kan worden tegengeworpen aan een rechtzoekende die geen
partij in de strafrechtspleging is geweest;
het arrest bijgevolg, nu het de beslissing
waarbij eiseres wordt veroordeeld tot vergoeding van de verweerders grondt op een
niet op tegenspraak verricht psychiatrisch
deskundigenonderzoek, dat bevolen is in
het kader van een strafrechtspleging
waarin eiseres geen partij was geweest, de
zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken geldende regels dat het deskundigenonderzoek op tegenspraak wordt verricht,
miskent (schending van de artikelen 2, 965,
972, 973, 978 en 979 van het Gerechtelijk Wetboek, 43, 44 en 148 van het Wethoek van Strafvordering); het arrest bovendien het recht van verdediging van
eiseres schendt (schending van artikel 6.1
van het in de aanhef van het middel vermelde internationaal verdrag en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging);
tweede onderdeel, artikel 1353 van het
Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk "vermoedens die niet bij de wet zijn ingesteld,
worden overgelaten aan het oordeel en aan
het beleid van de rechter, die geen andere
dan gewichtige, bepaalde en met elkaar
overeenstemmende vermoedens zal aannemen" niet tot gevolg heeft dat een niet tegensprekelijk deskundigenonderzoek, dat
naar aanleiding van een strafrechtelijk
onderzoek is bevolen, in een later
burgerlijk proces, als feitelijk vermoeden
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kan worden aangevoerd tegen een rechtzoekende die geen partij was in de strafrechtspleging; het arrest, nu het de stelling van eiseres volgens welke het niet
tegensprekelijk psychiatrisch deskundigenonderzoek, dat was bevolen in het kader van een strafprocedure waarin zij geen
partij was, niet aan haar kan worden tegengeworpen, om de bovengenoemde redenen verwerpt, het wettelijk begrip vermoeden miskent (schending van de
artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek) en het recht van verdediging schendt (schending van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van artikel6.1 van het in de aanhefvan het middel vermelde internationaal verdrag); artikel 1353 van het
Burgerlijk Wetboek althans, zo het aldus
moet worden uitgelegd dat een niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek, dat bevolen werd naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek, achteraf in een
burgerlijk proces als feitelijk vermoeden
kan worden gebruikt tegen een rechtzoekende die geen partij in de strafrechtspleging is geweest, de grondwettelijke regels · inzake gelijkheid en nietdiscriminatie schendt door een niet
gerechtvaardigd onderscheid in te voeren
tussen de rechtzoekenden die, krachtens de
artikelen 2, 965, 972, 973, 978 en 979 van
het Gerechtelijk Wetboek, kunnen eisen dat
het deskundigenonderzoek op tegenspraak
wordt gevoerd en degenen tegen wie een
niet-tegensprekelijk deskundigenonderzoek, dat is bevolen in het kader van een
strafrechtspleging waarin zij geen partij
zijn geweest, kan worden tegengeworpen
als vermoeden (schending van de artikelen 10 en 11 van de gecotirdineerde Grandwet, van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging, van artikel 6.1
van het in de aanhef van het middel vermelde internationaal verdrag en, voor zoveel nodig, van de artikelen 2, 965, 972,
973, 978, 979 van het Gerechtelijk Wethoek, 43, 44 en 148 van het Wetboek van
Strafvordering) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt, enerzijds, dat
het deskundigenonderzoek dat volgens eiseres niet aan haar kan worden tegengeworpen, is bevolen door de
onderzoeksrechter in het kader van
een opsporingsonderzoek naar de feiten die de schade hebben veroorzaakt
waarvoor de verweerders achteraf ver-
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goeding hebben gevorderd voor de burgerlijke rechter, anderzijds, dat het
verslag van dat deskundigenonderzoek aan de tegenspraak van de partijen in dat burgerlijk proces is onderworpen geweest;
Overwegende dat, enerzijds, luidens artikel 2 van het Gerechtelijk
Wetboek, de in dit wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze
geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wethoek;
Overwegende dat de wetgever heeft
gezocht naar een evenwicht tussen de
noodzaak om de maatschappij te beschermen tegen criminaliteit en de
noodzaak om de rechten en vrijheden van de personen te vrijwaren; dat
hij daarom, in de voorbereidende fase
van het opsporingsonderzoek en het
onderzoek, een inquisitoriale rechtspleging heeft ingevoerd, teneinde zowel de snelle ontdekking van de waarheid als een efficiente bescherming van
het vermoeden van onschuld te verzekeren;
Dat derhalve het deskundigenonderzoek, dat in die fase van de rechtspleging bevolen wordt door de procureur des Konings of door de
onderzoeksrechter, in de regel niet op
tegenspraak kan worden verricht;
Overwegende dat artikel 2 van het
Gerechtelijk Wetboek om die redenen de toepassing van de artikelen
965, 972, 973, 978 en 979 van het Gerechtelijk Wetboek op een dergelijk
deskundigenonderzoek in beginsel uitsluit;
Dat, in zoverre, het onderdeel faalt
naar recht;
Overwegende, anderzijds, dat een
miskenning van het recht van verdediging niet kan worden afgeleid uit de
omstandigheid dat de bodemrechter,
onder de gegevens die op tegenspraak
aan zijn oordeel zijn voorgelegd, een

I
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niet tegensprekelijk deskundige~
verslag, in aanmerking neemt;
Dat, in zoverre, het onderdeel niet
kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betref1l :
Overwegende dat het arrest de aan
het deskundigenverslag als bewijf')middel verbonden juridische gevo[gen niet he eft tegengeworpen aan eiseres die, zoals de verweerders, geen
partij was in de strafrechtspleging,
maar dat het overweegt "dat het de
burgerlijke rechter is toegestaan om
gegevens, die in de strafrechtspleging
zijn verkregen en waarop ook het
onderzoeksgerecht zich heeft kunnen baseren, in aanmerking te nemen als gewichtige, bepaalde en m~t
elkaar overeenstemmende vermoedens, die krachtens artikel 1353 van
het Burgerlijk Wetboek aan zijn oordeel en aan zijn beleid zijn overgelaten";
Overwegende dat de omstandigheid dat de opdracht van een deskundige niet op tegenspraak is uitgevoerd
tijdens de voorbereidende fase van het
strafrechtelijk opsporingsonderzoek
niet uitsluit dat de onderzoeken, de bevindingen en de mening van die deskundige vaststaande feiten zijn die de
rechter, als ze voor hem worden aangevoerd door een der partijen en het
bewijs door vermoedens toegestaan is,
op grand van een feitelijke beoordeling in aanmerking kan nemen als vermoedens in de zin van artikel 1349
van het Burgerlijk Wetboek, die bewijs kunnen opleveren onder de in artikel 1353 van dat wetboek bepaalde
voorwaarden;
Dat, zoals in het antwoord op het
eerste onderdeel is uiteengezet, het
recht van verdediging niet wordt geschonden, zodra de door de rechter als
vermoedens in aanmerking genomen
gegevens aan de tegenspraak van de
partijen zijn onderworpen;
Overwegende dat eiseres betoogt dat
artikel 1353 van het Burgerlijk Wethoek de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt en vraagt dat aan
het Arbitragehof de volgende vraag zou

worden gesteld: "schendt artikel1353
van het Burgerlijk Wetboek, als het aldus wordt uitgelegd dat het op grand
daarvan mogelijk is dat een niettegensprekelijk deskundigenonderzoek, dat naar aanleiding van een
strafrechtelijk onderzoek wordt bevolen, in een later burgerlijk proces als
vermoeden wordt tegengeworpen aan
een rechtzoekende die geen partij in de
strafrechtspleging is geweest, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
apart of in samenhang met artikel6.1
van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei
1955?";
Overwegende dat artikel 1353 van
het Burgerlijk Wetboek de in het middel aangevoerde ongelijkheid niet bevat; dat het immers geen onderscheid
maakt tussen de gegevens die de rechter als vermoedens in aanmerking kan
nemen, naargelang zij al dan niet op
tegenspraak zijn verkregen door de
partij die ze aan de rechter voorlegt;
dat die ongelijkheid vervat is in andere wetsbepalingen of rechtsbeginselen waarvan de strekking is uiteengezet in het antwoord op het eerste
onderdeel van het middel en waarop
de voorgestelde vraag geen betrekking heeft;
Dat die vraag derhalve niet dient te
worden gesteld aan het Arbitragehof;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die :redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, procureurgeneraal-Advocaten: mrs. Kirkpatrick en
Simont.
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HANDELSPRAKTIJKEN- RECLAME- BE·
VEL TOT STAKING- DRAAGWIJDTE.

Het bevel tot staking van een daad die een
inbreuk uitmaakt op de bepalingen van
de Handelspraktijkenwet, moet op een
duidelijk omschreven daad slaan, zoals
de reclame voor een naar zijn soort en
merk duidelijk omschreven product; dat
bevel dient alle kenmerkende gegevens te
vermelden (1). (Artt. 23 en 95 Handelspraktijkenwet.)
(BIGG'S N.V.
T. KENWOOD ELECTRONICS BELGIUM N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0440.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1997 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 23.1°, 23.9°, 95, inzonderheid eerste lid, van de wet van 14juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en bescherming van de consument, en 149 van de gecoiirdineerde
Grondwet,
doordat het arrest eraan herinnert dat
het door de eerste rechter gegeven bevel tot
staking in de volgende bewoordingen is gesteld : "wij stellen vast dat (eiseres), door
reclame te maken voor een audioapparaat van het merk Kenwood, ofschoon haar
voorraad voor dat product niet toereikend
was, gehandeld heeft in strijd met deartikelen 23.1° en 23.9° van de Handelspraktijkenwet; gelet op die omstandigheid, bevelen wij haar die reclame te
(1) H. DE BAUW, Het bevel tot staken van inbreuken op de W.H.P.C. die een einde hebben genomen, in Liber Amicorum Paul De Vroede, Diegem, Kluwer, 1994, dl. I, p. 396, nr. 15; A. DE
CALUWE e.a., Les pratiques du commerce, Brussel, Larcier, 1996, p. 38.4; zie V. D'HUART en F.
HoNHON, La procedure, in Pratiques du commerce, Formation permanente, C.U.P, 1997, vol.
XVI, p. 68.
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staken, op straffe van een dwangsom van
100.000 frank per reclametekst die tegen
dit bevel tot staking ingaat", en dat het hoger beroep van eiseres betrekking heeft op
de omvang van dat bevel tot staking dat "in
strijd is met het bepaalde in artikel95 van
de Handelspraktijkenwet en met de vereisten van de rechtszekerheid, meer bepaald wat de tenuitvoerlegging van de
dwangsom betreft"; dat het arrest dat hoger beroep niet gegrond verklaart en het
bestreden vonnis bevestigt, op grond dat
'1uidens artikel 95 van de Handelspraktijkenwet de voorzitter het bestaan
vaststelt en de staking beveelt van een
daad die een inbreuk op de bepalingen van
deze wet uitmaakt; dat de omschrijving van
de inbreuk, waarvan het bestaan is vastgesteld en waarvan de staking moet worden bevolen, concreet moet zijn en op een
duidelijk omschreven daad moet slaan (. .. );
dat (eiseres) daaruit evenwel ten onrechte
afleidt dat het type en de kenmerken van
het 'product' waarvoor de staking wordt bevolen, identiek moeten zijn aan die van het
product waarvoor reclame is gemaakt en de
inbreuk is vastgesteld, te dezen een apparaat CD 4754 RL Kenwood Car; ... dat, zoals de eerste rechter oordeelkundig heeft
beslist, het type toestel niet van doorslaggevend, maar slechts van bijkomstig belang is voor de inbreuk; ... dat het bevel tot
staking weliswaar moet slaan op een duidelijk omschreven daad, maar niet noodzakelijk alle gegevens, eigen aan de zaak,
dient aan te geven, zodat een minieme of
vanuit economisch oogpunt onbetekenende
wijziging in de aangeklaagde praktijk de
uitvoering van het bevel tot staking onmogelijk maakt (. .. ); dat de beperking van de
toepassing ervan tot een gamma van snel
wisselende producten en tot inbreuken die
kunnen varieren, zoals die bedoeld in artikel23.9 van de Handelspraktijkenwet
elke betekenis zou ontnemen aan het bevel tot staking en afbreuk zou doen aan het
doel dat de wetgever voor ogen stond, namelijk de herhaling van de wederrechtelijke handelspraktijk door de betrokken verkoper voorkomen; ... dat het bovenstaande
tevens geldt voor de beperking van het bevel tot staking tot het in ieder afzonderlijk geval gebruikte reclameprocede; ... dat
het argument volgens hetwelk het litigieuze bevel tot staking, zoals het thans is
gesteld, niet duidelijk genoeg is, omdat het
zich ertoe beperkt de wettelijke verbodsbepaling over te nemen, zonder opgave van
de concrete gegevens die de uitvoering ervan mogelijk maken, feitelijke grondslag
mist; dat de eerste rechter uitdrukkelijk
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heeft gezegd dat de inbreuk te dezen betrekking heeft op een audioapparaat van
het merk Kenwood, dat door (verweerster)
in Belgie wordt ingevoerd en dat hij vervolgens terecht heeft beslist dat die producten naar soort (audio) en merk (Kenwood) duidelijk omschreven zijn, zodat hij
zich niet kan aansluiten bij het betoog van
(eiseres) volgens hetwelk de verwijzing naar
die producten een algemene draagwijdte
zou verlenen aan het stakingsbevel",
terwijl, eerste onderdeel, artikel 95 van de
wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, bepaalt dat
de voorzitter van de rechtbank van koophandel het bestaan vaststelt en de staking beveelt van een daad die een inbreuk
op de bepalingen van deze wet uitmaakt;
het bevel tot staking aldus moet slaan op
een duidelijk omschreven daad die werkelijk is verricht en die zo nauwkeurig omschreven is dat een latere daad als de herhaling van die daad en derhalve als een
inbreuk op het verbod kan worden aangemerkt; het bevel tot staking daarentegen, onder voorbehoud van het geval, bedoeld in artikel 95, tweede lid, (dat te dezen
niet kan worden toegepast), niet kan worden uitgebreid tot gedragingen die weliswaar op zich een potentiele inbreuk op de
wet opleveren, maar niet werkelijk hebben plaatsgevonden en derhalve nog geen
inbreuk op die wet opleveren; het te dezen vaststond en niet werd betwist, zoals
trouwens volgt uit de vaststellingen zelf
van het arrest, dat de door eiseres in strijd
met de artikelen 23.1° en 23.9° van de voornoemde wet van 14 juli 1991 gemaakte reclame betrekking had op een autoradio
"Kenwood CD 4 754", die tegen de prijs van
14.999 frank te koop werd aangeboden, en
dat aileen die welomschreven daad een inbreuk op die bepalingen van de wet van 14
juli 1991 opleverde; het arrest derhalve de
aldus begane inbreuk nauwkeurig diende
vast te stellen en het bevel tot staking tot
die welomschreven inbreuk diende te beperken; het niet wettelijk, met bevestiging van het beroepen vonnis, het bevel tot
staking kon uitbreiden "tot een audioproduct van het merk Kenwood" zonder nadere bijzonderheden (schending van de artikelen 23.1 °, 23.9° en 95 van de wet van 14
juli 1991 betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de
consument);
tweede onderdeel, artikel23.9° van de
wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument elke reclame
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verbiedt die betrekking heeft op een aanbod van producten of diensten, als de verkoper niet over een toereikende voorraad
beschikt, gelet op de omvang van de reclame; de voorzitter van de rechtbank van
koophandel, wanneer hij op grand van dat
artikel23.9° uitspraak moet doen over een
vordering tot staking, telkens moet nagaan of de verkoper de verhouding tussen de gemaakte reclame en de daaruit normaal voortvloeiende vraag verkeerd heeft
ingeschat; die inschatting maar in concreto mogelijk is wanneer ze rekening
houdt met het welbepaalde product waarvoor reclame is gemaakt en met de feitelijke omstandigheden die verband houden, enerzijds, met de omvang van de
reclame en, anderzijds, met de omvang van
de voorraad; gelet op die omstandige beoordeling, niet aileen het type en de kenmerkende gegevens van het product, maar
ook de feitelijke omstandigheden (omvang
van de reclame in verhouding tot de toereikende voorraad), die eigen zijn aan de inbreuk, bepalend zijn voor de inbreuk en het
bevel tot staking; een te algemene formulering van de vastgestelde inbreuk en van
het stakingsbevel waardoor concrete toepassing op het onderhavige geval niet mogelijk is, immers afbreuk zou doen aan het
beginsel van de rechtszekerheid en aldus
aan degene tot wie het bevel gericht is de
vrijheid zou laten om voor elk product, dat
in de bevolen maatregel aangewezen wordt,
te oordelen of de voorraad al dan niet toereikend is gelet op de gemaakte reclame en
derhalve of het verbod al dan niet is overtreden; de strafrechter en de beslagrechter,
gelet op de aan de overtreder opgelegde
straffen en dwangsommen, zich hierdoor
genoodzaakt zouden zien het stakingsbevel te interpreteren, teneinde nate gaan
of de achteraf vastgestelde overtreding al
dan niet binnen de grenzen van dat bevel
valt, waartoe zij niet bevoegd zijn; het arrest, nu het derhalve vaststelt dat eiseres reclame heeft laten verschijnen voor de
autoradio "Kenwood CD 4754", ofschoon
haar voorraad niet groat genoeg was om het
apparaat waarvoor reclame was gemaakt,
te leveren, en zij aldus inbreuk heeft gemaakt op de artikelen 23.1, en 23.9 van de
Handelspraktijkenwet, derhalve om al die
redenen niet wettig beslist dat het bevel tot
staking, dat in algemene bewoordingen is
gesteld, nu het verwijst naar een niet nader bepaald audioapparaat van het merk
Kenwood en geen bijzonderheden verstrekt
over de omvang van de reclame en het ontbreken van een toereikende voorraad, moet
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worden bevestigd (schending van de artikelen 23.9° en 95 van de in het rniddel aangewezen wet van 14 juli 1991);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres "een reclame heeft laten verschijnen voor de autoradio
'Kenwood CD 4 754' (. .. )", die geldig
was voor het tijdvak van 17 tot 27
april 1996, ofschoon zij niet over een
toereikende voorraad beschikte;
Dat het arrest de beslissing bevestigt van de eerste rechter die heeft
vastgesteld "dat (eiseres) door reclame
te maken voor een audioproduct van
het merk Kenwood, ofschoon haar
voorraad voor dat product niet toereikend was, gehandeld heeft in strijd
met artikel 23.1 o en 9°" van de wet
van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting
en bescherming van de consument en
"gelet op die omstandigheid, de staking van die reclame" bevolen heeft;
Dat het beslist dat "het type toestel niet van doorslaggevend, maar
slechts van bijkomstig belang is voor
de inbreuk; (. .. ) dat het bevel tot staking weliswaar moet slaan op een duidelijk omschreven daad, maar niet
noodzakelijk alle gegevens, eigen aan
de zaak, dient aan te geven, zodat een
minieme of vanuit economisch oogpunt onbetekenende wijziging in de
aangeklaagde praktijk de uitvoering
van het bevel tot staking onmogelijk
maakt (. .. ); dat de beperking van de
toepassing ervan tot een gamma van
snel wisselende producten en tot inbreuken die kunnen varieren, zoals die
bedoeld in artikel 23.9° van de
Handelspraktijkenwet, elke betekenis zou ontnemen aan het bevel tot
staking en afbreuk zou doen aan het
doel dat de wetgever voor ogen stond,
namelijk de herhaling van de wederrechtelijke handelspraktijk door de betrokken verkoper te voorkomen";
Overwegende dat het arrest aldus
de beslissing om het bevel tot staking
te doen slaan op de reclame voor "een
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audioapparaat van het merk Kenwood" naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest beslist
dat het door de eerste rechter gegeven bevel tot staking duidelijk genoeg was, aangezien het aldaar aangewezen product naar zijn soort en
merk duidelijk omschreven was;
Dat het arrest aldus geen van de in
het onderdeel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie
van de h. Piret, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De Gryse en Gerard.
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24 december 1999

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN.
LEVERINGEN. DIENSTEN)- RECHTSVORDERING- VERVAL- TERMIJN- BEGINVOORLOPIGE OPLEVERING- BEGRIP.

De beslissing van de administratie om een
einde te maken aan de uitvoering van een
overheidsopdracht is geen oplevering van
het werk, welke oplevering het begin is
van de vervaltermijn waarna de aannemer geen rechtsvordering meer mag indienen. (Artt. 18, § 2, en 43, § 3, M.B. 10
aug. 1977 (1).)
(1) Zie thans wet 24 dec. 1993 en K.B.'s 8 en
10 januari 1996 en 26 sept. 1996.
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(GAUBLOMME E.A. T. STAD CHARLEROI)
ARREST

(uertaling)

(A.R. C.98.0547.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest op 30 juni 1998, gewezen
door het Hof van Beroep te Luik,
rechtdoende als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is;
Gelet op het arrest van het Hof van
5 mei 1994;
Over het middel : schending van de artikelen 15, 16, 18, inzonderheid § 2 en § 3,
43, inzonderheid § 3, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en diensten, zoals die artikelen bestonden v66r de wijziging ervan bij ministerieel besluit van 8 oktober 1985, dat bij artikel 2 van het
koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, op de huidige opdracht toepasselijk is
verklaard, 1 van de wet van 14 juli 1976
betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, 1794,2219,2227,2242,2244,2248,
2251, 2261 en 2262 van het Burgerlijk Wethoek, zoals ze bestonden v66r de wijziging ervan bij de wet van 10 juni 1998 tot
wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring,
doordat het arrest vaststelt dat de stadsrenovatiewerken die op 18 september 1978
waren gegund, nooit zijn uitgevoerd en dat
verweerster bij brief van 30juni 1983 die
overeenkomst van 18 september 1978
beeindigd heeft; dat het arrest het beroepen vonnis wijzigt en beslist dat de rechtsvordering van de eisers tot betaling van
hun honorarium en tot vergoeding ten gevolge van de eenzijdige beeindiging van de
tussen partijen gesloten overeenkomst, vervallen is met toepassing van artikel18 van
het ministerieel besluit van 10 augustus
1977; dat het hun rechtsvordering afwijst
en ze veroordeelt in de kosten van de beide
gedingen, zulks op grond dat "het bestuur
door de kennisgeving van de beslissing van
het schepencollege om die werken niet uit
te voeren, die werken in staat van voorlopige oplevering stelde" en ''het opmaken beval van schuldvorderingen voor de
verbrekingsvergoedingen en impliciet voor
de uitgevoerde werken en die waarvan op
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de dag van de beeindiging van de overeenkomst nog geen vorderingsstaat opgemaakt
was", dat "de vervaltermijn bepaald bij artikel18, § 2, zoals het bestond ten tijde van
het hangende geding, een jaar bedraagt
vanaf de oplevering", "dat hij op 30 juni
1984 verviel" en dat de verdere onderhandelingen tussen de partijen waardoor die
verjaring geschorst werd, de vervaltermijn overeenkomstig artikel 18, § 3, maar
tot 30 april 1988 konden verlengen, zodat de rechtsvordering, die bij exploot van
6 mei 1988 is ingesteld, vervallen is,

terwijl artikel 18, § 2, van het ministerieel besluit van 10 april 1977 houdende
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en diensten, zoals het van toepassing was op deze zaak en
v66r de wijziging ervan bij het ministerieel besluit van 8 oktober 1985, bepaalde dat
"iedere rechtsvordering betreffende een
overeenkomst op straffe van verval (. .. ) door
de aannemer wordt ingediend ten laatste
een jaar na de voorlopige keuring van de
gezamenlijke werken (. .. )"; artikel 43, § 3,
eerste tot derde lid, van dat besluit luidt als
volgt : "binnen de vijftien kalenderdagen na
de datum waarop de gezamenlijke werken moeten worden opgeleverd, worden
deze naar gelang van het geval voorlopig
aanvaard of wordt er een proces-verbaal
van niet oplevering opgemaakt; indien de
werken v66r of na die datum worden voltooid, moet de aannemer daarvan bij aangetekende brief aan de leidende ambtenaar kennis geven en terzelfder tijd om de
voorlopige oplevering verzoeken; binnen de
vijftien dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen,
wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van niet-oplevering opgemaakt";
de termijn waarbinnen de rechtsvordering van de aannemer vervalt, op de datum van de voorlopige oplevering ingaat,
indien er daadwerkelijk een oplevering
plaatsvindt binnen vijftien dagen na de datum waarop de werken moeten worden opgeleverd; de vervaltermijn in de overige gevallen niet kan ingaan voordat het procesverbaal aan de aannemer is bezorgd; de
vervaltermijn van de rechtsvorderingen, die
eventueel overeenkomstig artikel18, § 3 is
verlengd, niet begint te lopen zolang de
voorlopige oplevering niet daadwerkelijk
heeft plaatsgevonden en het proces-verbaal
niet aan de medecontractant is bezorgd; enkel de voornoemde vormvereisten dat gevolg kunnen hebben; de bepalingen van artikel 18, § 2, van het ministerieel besluit
van 10 augustus 1977 afwijken van het
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gemeen recht van de verjaring van de
rechtsvordering, zoals volgt uit de artikelen 2219, 2261 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek, en derhalve strikt gei:nterpreteerd moeten worden; de rechtsvordering die de aannemer ingevolge artikel
1794 kan instellen wanneer de opdrachtgever de opdracht eenzijdig beeindigt, valgens het gemeen recht na dertig jaar verjaart; het arrest dat erop wijst dat de op 18
september 1978 gegunde renovatiewerken
nooit zijn uitgevoerd, en vervolgens beslist dat de bij artikel 18, § 2, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 bepaalde vervaltermijn, begint te lopen op 30
juni 1983, datum waarop verweerster de eisers kennis heeft gegeven van haar beslissing om de tussen partijen gesloten overeenkomst te beeindigen; het arrest zijn
beslissing die hierop gegrond is dat verweerster, door die kennisgeving, het werk
in staat van voorlopige oplevering stelde en
het opmaken van de schuldvordering beval, zonder daarbij evenwel vast te stellen dat er van de door de eisers uitgevoerde
werken een voorlopige oplevering had
plaatsgevonden of dat er aan de eisers een
proces-verbaal van voorlopige oplevering
was bezorgd, zodat de op 6 mei 1988 ingediende rechtsvordering van de eiser is ingesteld buiten de bij artikel18, § 2, van de
aannemingsvoorwaarden bepaalde termijn, die overeenkomstig artikel 18, § 3 is
verlengd, niet naar recht verantwoordt :

Overwegende dat artikel 18, § 2, van
het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de
algemene aannemingsvoorw a arden
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals het
van toepassing was op deze zaak en
v66r de wijziging ervan bij het ministerieel besluit van 8 oktober 1985, bepaalt dat iedere rechtsvordering betreffende een overeenkomst op straffe
van verval door de aannemer moet
worden ingediend ten laatste een jaar
na de volledige voorlopige oplevering
van de gezamenlijke werken;
Dat artikel 43, § 3, eerste tot derde
lid van dat besluit luidt als volgt : 'binnen de vijftien kalenderdagen na de
datum waarop de gezamenlijke werken moeten worden opgeleverd, worden deze naar gelang van het geval
voorlopig aanvaard of wordt er een
proces-verbaal van niet oplevering op-
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gemaakt; indien de werken v66r of na
die datum worden voltooid, moet de
aannemer daarvan bij aangetekende
brief aan de leidende ambtenaar kennis geven en terzelfder tijd om de voorlopige oplevering verzoeken; binnen de
vijftien dagen na de datum waarop het
verzoek van de aannemer wordt ontvangen, wordt een proces-verbaal van
voorlopige oplevering of van nietoplevering opgemaakt";
Overwegende dat de termijn waarbinnen de rechtsvordering van de aannemer vervalt, ingaat op de datum van
de voorlopige oplevering als die oplevering plaatsvindt binnen vijftien dagen na de dag waarop de werken moeten worden opgeleverd; dat de
vervaltermijn, in de overige gevallen, niet kan ingaan voordat het
proces-verbaal van oplevering aan de
aannemer is bezorgd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster "bij beslissing
van 18 september 1978, ( ... ) de (eisers) een architecten-opdracht heeft
gegund in het raam van een overheidsopdracht betreffende de renovatie van
een oude wijk", dat zij hun op 30 juni
1983 heeft meegedeeld "dat het schepen(college) beslist (had) (die) stadsrenovatiewerken niet uit te voeren" en
"dat de 18 september 1978 gegunde
renovatiewerken nooit zijn uitgevoerd";
Dat het arrest oordeelt dat ''het bestuur door de kennisgeving van de beslissing van het schepen(college) om
het werk niet uit te voeren, (dat werk)
in staat van voorlopige oplevering
stelde in de fase waarin het zich bevond bij de beeindiging";
Overwegende dat arrest, door aan
die kennisgeving het rechtsgevolg te
verbinden dat de bij artikel 18, § 3,
van de algemene aannemingsvoorwaarden bepaalde vervaltermijn
begint te lopen, de door de eisers aangewezen bepalingen van die algemene
aannemingsvoorwaarden schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
24 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
procureur-generaal- Advocaten : mrs.
T'Kint, Van Ommeslaghe.
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HUUR VAN GOEDEREN- PACHT- BEGRIP. AARD VAN WETGEVING- VERKOOP VAN
TE VELDE STAAND GRAS.

De Pachtwet vindt slechts toepassing op een
overeenkomst betreffende de verkoop van
te velde staand gras, indien die overeenkomst voldoet aan de voorwaarden van
art. 1 van die wet (1). (Art. 1 Pachtwet.)
(JEROUVILLE T. KERKFABRIEK
VAN DE PAROCHIE VILLANCE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0019.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 juli 1998 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Neufchateau;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 1°, 2, 2° en 3, inzonderheid 3,
tweede lid, van afdeling 3 van hoofdstuk II
van titel VIII van hoek III van het Bur(1) Zie H. D'UDEKEM D'Acoz, Le bail a ferme et
le droit de preemption, in Les Novelles, Droit civil: dl. VI, III, nr. 68; V. en P. RENIER, Le bail a
ferme, Rep. not., dl. VIII, II, p. 145, nr. 54.
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gerlijk Wetboek, die de regels bevat betreffende de pacht in het bijzonder, en 149 van
de gecoordineerde Grondwet,

doordat het bestreden vonnis vaststelt
dat het litigieuze perceel, dat gelegen is te
Villance op de plaats "La Mambore" en dat
oorspronkelijk toebehoorde aan de gemeente Libin, na een ruil, die plaatsvond
bij notariele akte van 2 oktober 1992, eigendom was geworden van verweerder sub
1, dat verweerder sub 1 op 2 februari 1993
de pacht van het perceel aan verweerder
sub 2 had toegewezen, "ofschoon (eiser) zich
gedurende de tijd dat de gemeente Libin eigenaar was als pachter van de grond beschouwde en eveneens pachter bleef na de
ruil" en dat "de (verweerders) betogen dat
(eiser) die hoedanigheid niet heeft (. .. ), maar
dat hij ten hoogste, ofWel zelf, ofWel via een
lid van zijn familie, recht had op de opbrengst van de verkoop van gras"; dat het
erop wijst "dat, als zou worden aangetoond
dat (eiser) pachter was v66r de ruil, daaruit zou moeten worden besloten dat de
nieuwe eigenaar gebonden blijft door de
door de voormalige eigenaar aangegane verbintenissen"; dat het bestreden vonnis vervolgens het beroepen vonnis wijzigt en de
rechtsvordering van eiser die hoofdzakelijk strekte tot erkenning van zijn rechten als pachter op het litigieuze perceel,
niet gegrond verklaart, op grond " ... dat uit
de overgelegde stukken ontegensprekelijk blijkt dat de gemeente Libin jaarlijks
de verkoop van te velde staand gras, dat op
het betrokken perceel groeide, toewees aan
de meest biedende inschrijver, namelijk als
volgt : in 1989 aan mevrouw Henry, moeder (van eiser) voor 12.000 frank; in 1990,
(aan eiser) voor 5.000 frank; in 1991, aan
mevrouw Henry, moeder (van eiser) voor
5.100 frank; in 1992 (aan eiser) voor 5.100
frank; dat die beurtelingse toewijzing op
zich al opmerkelijk is, als men weet dat alle
partijen, zowel de landbouwgemeente als de
landbouwexploitanten, zonder ingewijd te
zijn in alle geheimen van de landpacht, de
nodige rudimentaire kennis ervan bezitten om te beseffen waartoe zij zich verbinden; dat uit het feit dat de eerste rechter
zich aansluit bij het betoog (van eiser) en
van oordeel is dat de tussen de partijen bestaande 'overeenkomst' niet kan worden gelijkgesteld met de in artikel 2, 2° bedoelde
overeenkomst, daar de partij die de toewijzing deed niet de hoedanigheid van
landbouwexploitant heeft en niet bewijst de
voorbereidings- en bemestingswerken te
hebben uitgevoerd, daarom nog niet de
facto kan worden afgeleid dat er tussen de
partijen een pachtovereenkomst bestond;
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dat (eiser) immers geen van de voor het bestaan van de pacht wezenlijke bestanddelen heeft bewezen: in welkjaar is de pacht
ingegaan? in 1990? met een onderbreking
in 1991? of in 1992? welke pachtprijs is bedongen? om welke reden dienen de pachter en zijn moeder om de beurt een inschrijving in voor een perceel waarvan hij de
vruchten zou moeten oogsten? (. .. ) dat (eiser) op die vragen geen enkel antwoord gegeven heeft, maar vanaf 16 maart 1993 alleen maar herhaald heeft dat hij pachter
was en dat de 'zogezegde verkoop van gras'
alleen maar een middel was om de wet te
omzeilen; dat hij zich nochtans uit vrije wil
onderworpen heeft aan de door de gemeente gestelde voorwaarden, die uitdrukkelijk en de pacht en de toepassing van de
pachtwet uitsloten",

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel2, 2° van de pachtwet de bepalingen
van deze wet niet van toepassing zijn op de
overeenkomsten waarvan het voorwerp een
duur van minder dan eenjaar gebruik in
zich sluit en waardoor de exploitant van
gronden en weiden, na de voorbereidingsen bemestingswerken te hebben uitgevoerd, het genot daarvan voor een bepaalde
landbouwteelt aan een derde afstaat tegen betaling; de overeenkomst die tussen
een exploitant van gronden en weiden en
een derde-gebruiker is gesloten met betrekking tot de verkoop van te velde staand
gras, slechts onder de uitsluitingsbepaling
van artikel 2, 2° valt, wanneer de gebruiker krachtens die overeenkomst geen ander landbouwwerk dient te verrichten dan
het maaien van het gras; een overeenkomst
met een dergelijk voorwerp - ook al zou
het een gebruiksduur van minder dan een
jaar impliceren
niet onder de
uitsluitingsbepaling van de wet kan vallen, als ze gesloten wordt tussen een eigenaar, die geen landbouwexploitant is, en
een derde-gebruiker en derhalve noodzakelijkerwijs onderworpen is aan de bepalingen van de pachtwet, zelfs als de gebruiker geen ander landbouwwerk dient te
verrichten dan het maaien van het gras;
het bestreden vonnis bijgevolg, nu het vaststelt dat de in 1992 tussen de gemeente Libin en eiser gesloten overeenkomst betrekking had op de verkoop van te velde staand
gras dat op het perceel groeide waarvan
verweerder sub 1 in 1993 eigenaar was geworden, en dat die overeenkomst niet onder toepassing van artikel2, 2° viel, daar
de gemeente "niet de hoedanigheid van
landbouwexploitant heeft en niet bewijst de
voorbereidings- en bemestingswerken te
hebben uitgevoerd", de beslissing volgens
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welke eiser niet bewijst dat hij pachter was
voor de ruil waarna verweerder sub 1 dat
perceel aan verweerder sub 2 verpacht
heeft, niet naar recht verantwoordt (scherrding van de artikelen 1, 1 o en 2, 2° van de
pachtwet);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel betoogt dat een overeenkomst met betrekking tot de verkoop van te velde
staand gras noodzakelijkerwijs onderworpen is aan de bepalingen van de
pachtwet, wanneer ze krachtens artikel 2, 2o niet wordt uitgesloten van de
toepassing van die wet;
Overwegende dat de Pachtwet op
een dergelijke overeenkomst alleen
van toepassing is, als ze voldoet aan de
in artikel 1 bepaalde voorwaarden;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 december 1999 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter Verslaggever : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van
de h. Piret, procureur-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn.
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1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- BE GRIP.

2° VERWIJZING NA CASSATIE -

STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
NAAR WIE DE ZAAK IS VERWEZEN - CAS SATIE MET VERWIJZING OP HET CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE ALLEENBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER NAAR WIE DE
ZAAK IS VERWEZEN OM DE STRAF TE VERZWAREN.

HOF VAN CASSATIE
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3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL BETREF·
FENDE DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- STRAFZAKEN- BEGRIP.

1o Een beslissing over de strafuordering ver-

krijgt slechts gezag van gewijsde met alle
hieraan verbonden gevolgen nadat de
strafvordering is vervallen, d.w.z. nadat de zaak onherroepelijk is berecht; dat
is niet het geval zolang het cassatieberoep
niet is verworpen (1). (Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken.)
2° Wanneer, in strafzaken, de vernieti-

ging wordt uitgesproken op het cassatieberoep van de veroordeelde alleen en de
zaak verwezen wordt naar een andere
rechter heeft deze rechter dezelfde bevoegdheid als de rechter wiens beslissing werd vernietigd; hij kan derhalve
elke strafuitspreken die deze rechter wettelijk had kunnen uitspreken en de uitgesproken strafverzwaren (2).
3° Rechters worden vermoed onpartijdig te
zijn en het bewijs van hun partijdigheid kan niet blijken uit het feit alleen dat
zij in hun beslissing melding maken van
gegevens die voor eiser ongunstig zijn.
(B ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1839.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1999 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de eerste, de tweede en de
vijfde grief :
Overwegende dat eiser de kamer
van inbeschuldigingstelling, die
kennisneemt van een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling in de zin van
artikel 27, § 1, 5°, van de wet van 20

(1) Cass., 26 mei 1972, A. C., 1972, 907.
(2) Cass., 25 sept. 1974, A. C., 1975, 110.
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juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis, verwijt het gezag van gewijsde te hebben miskend van het veroordelend arrest dat het Hof van Beroep te Brussel jegens hem heeft
gewezen op 30 november 1999 en
waartegen hij zich in cassatie heeft
voorzien;
Overwegende dat, enerzijds, een beslissing over de strafvordering pas gezag van gewijsde verwerft met aile,
daaruit voortvloeiende gevolgen, op het
ogenblik dat de strafvordering vervallen is, d.w.z. op het ogenblik dat de
zaak op onherroepelijke wijze is berecht; dat zulks niet het geval is zolang het cassatieberoep niet is verworpen;
Overwegende dat, anderzijds, wanneer, in strafzaken, de vemietiging aileen op de voorziening van de veroordeelde uitgesproken wordt en de zaak
naar een andere rechter wordt verwezen, die rechter over dezelfde bevoegdheden beschikt als de rechter wiens
beslissing is vemietigd; dat hij, bijgevolg, elke straf kan opleggen die de
laatstgenoemde rechter wettig had
kunne~ opleggen en de opgelegde straf
kan verzwaren;
Overwegende, bijgevolg, dat de grieven, in zoverre die uitgaan van de tegenovergestelde stelling, op juridisch
onjuiste veronderstellingen berusten
en naar recht falen;
Overwegende, voor het overige, dat
de kamer van inbeschuldigingstelling het veroordelend arrest niet tegenspreekt, wanneer zij, tot staving
van haar beslissing, overeenkomstig de
artikelen 16, § 5, eerste lid, en 27, § 3,
vierde lid, van de wet van 20 juli 1990,
vaststelt dater ernstige aanwijzingen van schuld bestaan; dat zij dat arrest evenmin tegenspreekt, wanneer
zij vermeldt dat de vrees bestaat "dat
(eiser), indien hij in vrijheid wordt gesteld, zich aan het optreden van het
gerecht zou onttrekken, gelet op de
zwaarte van de straf die hem uiteindelijk kan worden opgelegd"; dat,
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Overwegende dat, ten slotte, het arten slotte, de kamer van inbeschuldigingstelling artikel10 van de Grand- rest wijst op de aard en de gevolgen
wet niet schendt, wanneer zij, op de van de aan eiser ten laste gelegde misdoor haar aangegeven gronden, be- drijven, en daarenboven zegt dat "(eislist "dat de duur van de rechtsple- ser) op 24 maart 1998 onder aanhouging, te dezen, noch onverantwoord, dingsbevel is geplaatst wegens
noch abnormaallang is";
diefstallen door middel van braak; dat
Dat de grieven, wat dat betreft, niet (eiser) op 30 november 1999 door de
elfde kamer van voornoemd hof van
kunnen worden aangenomen;
beroep is veroordeeld tot een gevanOver de derde grief :
genisstrafvan vijfjaar (... ); dat de zaak
Overwegende dat de wet van 5 thans voor het Hofvan Cassatie hanmaart 1998 betreffende de voorwaar- gende is ten gevolge van de voorziedelijke invrijheidstelling alleen be- ning die (eiser) op 1 december 1999
trekking kan hebben op een veroor- heeft ingesteld (. .. ); dat de duur van de
deelde wiens vrijheidsbenemende straf rechtspleging, te dezen, noch onveruitgevoerd wordt en, bijgevolg, niet antwoord noch abnormaallang is; dat,
van toepassing kan zijn op een voor- met name, de termijn bedoeld in arlopig gedetineerde;
tikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
Dat de grief faalt naar recht;
de Fundamentele Vrijheden geensOver de vierde grief :
zins is overschreden, aangezien de
Overwegende dat de rechters ver- zaak, die thans door de correctionele
moed worden onpartijdig te zijn en dat rechtbank en door het hof van beroep
het bewijs van hun partijdigheid niet wordt berecht, geen enkele abnorkan blijken uit het feit dat zij in hun male vertraging heeft opgelopen, gebeslissing melding hebben gemaakt let op de complexiteit, de omvang van
van gegevens die voor eiser ongun- het dossier dat meer dan vijftien mapstig zijn;
pen beslaat, en de hogere beroepen die
Dat de grief niet kan worden aan- (eiser) systematisch heeft ingesteldzoals hij dat mocht doen - tegen elke
genomen;
beslissing zowel van de onderzoeksOver de zesde grief :
gerechten als van de vonnisgerechten";
Overwegende dat artikel 6.1 van het
Overwegende dat de kamer van inVerdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamen- beschuldigingstelling de redelijkheid
tele Vrijheden, in de regel, niet van van de handhaving van eisers hechtoepassing is op de kamers van inbe- tenis aldus in het licht van de conschuldigingstelling die uitspraak doen crete gegevens van de zaak beoordeelt,
over een verzoek tot voorlopige invrij- en haar beslissing derhalve naar recht
verantwoordt;
heidstelling;
Dat het middel, in zoverre het de
Dat de grief, wat dat betreft, niet
schending van die bepaling aanvoert, kan worden aangenomen;
faalt naar recht;
En overwegende dat de substanOverwegende, voor het overige, dat
een voorlopige hechtenis, zoals in het WHe of op straffe van nietigheid voorantwoord op de derde grief werd ver- geschreven rechtsvormen in acht zijn
meld, niet onwettig wordt door het feit genomen en de beslissing overeenkomalleen dat zij een derde te hoven gaat stig de wet is gewezen;
van de straf die is opgelegd door een
beslissing waartegen hager beroep is
ingesteld;
Om die redenen, verwerpt de voorDat de grief, wat dat betreft, even- ziening; veroordeelt eiser in de kosten.
eens faalt naar recht;
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28 december 1999- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Close - Gelijklui-
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I dende
conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. B. en
J.P. Tieleman, Brussel.
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ARRESTEN VAN RET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 9 van JAARGANG 1999

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rechter- Oorzakelijk verband- WettigheidToezicht door het Hof.
1489

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak- Begrip. Beoordeling door de rechter.
1489

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Begrip. Beoordeling door de rechter.
1491

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Verscheidene daders. Hoofdelijkheid - Samenlopende fouten - Toepassing.
1479

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Verscheidene daders. Hoofdelijkheid- Volledige vergoedingsplicht. 1583

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Verscheidene daders. Hoofdelijkheid- Verscheidene daders- Samenlopende fouten- Bewaarder van een gebrekkige
zaak - Partij burgerrechtelijk aansprakelijk
voor haar aangestelde- Respectieve verbintenissen.
1608

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Gebouwen - Monumenten
en landschappen- Decreet van 3 maart 1976
1479
- Omvang- Toepassing.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade- Beoordelingsbevoegdheid. Raming.
Peildatum- Beoordelingsbevoegdheid- Omvang- Vergoeding.
1597

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade. Elementen en
grootte - Doodslag - Belastingverlaging Weerslag.
1597

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Interest- Compensatoire interest
- Aanvang.
1597

Advocaat
Strafzaken- Recht op bijstand- Onderzoek
in strafzaken - Vooronderzoek - Draagwijdte.
1614

Advocaat
Gevolmachtigde -

Grenzen.

1659

Mstamming
Vaderschap- Toestemming tot erkenningVerzoekschrift - Rechtspleging - Voor de
rechtbank van eerste aanleg - Aard. 1629

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan,
bewijs) - Begrip - Gelijkgestelde trajecten
- Begrip.
1646

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan,
bewijs) - Begrip - Gelijkgestelde trajecten
- Arbeidsovereenkomst- Schorsing- Ongeval.
1646

Arbeidsongeval
Weg naar en van het werk (begrip, bestaan,
bewijs) - Begrip - Gelijkgestelde trajecten
- Voorwaarden- Werknemer- Mgelegd
traject - Verblijfplaats - Plaats van be1646
roepsopleiding - Omgekeerd traject.

Arbeidsongeval
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en
wedertewerkstelling - Blijvende arbeidsongeschiktheid - Bijstand van een derde Omvang - Programmawet 22 dec. 1989 Werking in de tijd.
1651

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Gemeenschappen - Onderwijzend personeel Schadevergoeding - Periode van tijdelijke
arbeidsongeschiktheid - Personeelslid Rechtsvordering- Gerechtskosten- Hoedanigheid van wettelijke schuldenaar - Veroor1509
deling.

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Gemeenschappen - Onderwijzend personeel Schadevergoeding- Blijvende invaliditeitGerechtskosten - Personeelslid - Inste!len
van rechtsvordering- Hoedanigheid van wettelijke schuldenaar - Gevolg.
1509

2 Arbeidsongeval

Betekeningen en kennisgevingen

Overheidspersoneel. Bijzondere regels- Toepassingsgebied - Aard van de wet - Openbare orde.
1580

Arbeidsovereenkomst

Betekeningen en kennisgevingen

Schorsing van de overeenkomst- Arbeidsongeval- Weg naar en van bet werk.
1646

Arbeidsovereenkomst
Schorsing van de overeenkomst -

Begrip.
1646

Arbitragehof
Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie Verplichting- Grenzen- Artikel 103 Gw.
1527

Arbitragehof
Prejudicieel gescbil - Hof van Cassatie Verplichting- Grenzen.
1535

Arbitragehof
Prejudicieel geschil - Hof van Cassatie Verplichting - Grenz en.
1538

Arbitragehof
Prejudicieel geschil plichting - Grenzen.

Exploot - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij - Cassatieberoep- Betekening- Modaliteiten. 1490

Rechtbanken -

Gerechtsbrief - Verzoekschrift op tegenspraak- Vonnis- Hoger beroep- Termijn
- Gevolg.
1629

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering
(bijzondere regels)- Eindbeslissing- Voorbehoud voor de toekomst - Strafrecbter Rechtsmacbt - Gevolg.
1537

Bewijs
Burgerlijke zaken- Vermoedens- Deskundigenonderzoek bevolen door een onderzoeksrechter- Niet op tegenspraak- Bewijswaarde.
1668

Bewijs
Strafzaken - Algemeen - Schuld van beklaagde - Innerlijke overtuiging van de
rechter.
1592

Ver1542

Bewijs

Prejudicieel gescbil - Hof van Cassatie Verplichting - Grenzen - Bedoelde wettelijke bepalingen.
1542

Bewijs

Arbitragehof

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verplichting voor bet
Hof van Cassatie - Grenzen.
1668

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Tuchtzaak - Verschillende telastleggingen
- Een straf- Cassatiemiddel met betrekking tot een telastlegging - Ontvankelijkheid.
1632

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Architect-bezoldigde - Uitoefening van bet
beroep- Voorwaarde.
1636

Strafzaken Gevolg.

Algemeen -

Onwettigheid 1614

Bewijs
Strafzaken - Algemeen - Kamer van
inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel Onwettigheid- Gevolg.
1614

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Deskundige - Technisch raadsman van een der partijen - Gevolg.
1583

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast. Beoordelingsvrijheid - Begrip.
1654

Bewijs

Auteursrecht
Benadeelde- Klacht- Advocaat- Gevolmachtigde.
1659

B
Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bedrieglijk onvermogen- Materieel hestand&~

Strafzaken - Algemeen - Algemeen rechtsbeginsel - "Twijfel komt de beklaagde ten
goede" - Draagwijdte.
1593

wn

Berusting
Burgerlijke zaken - Beslissing - Grondslag
-Wet- Openbare orde- Gevolg.
1580

Beslag
Gedwongen tenuitvoerlegging- Te vervallen
periodieke inkomsten.
1603

Strafzaken - Gescbriften - Algemeen Eigenhandig geschreven verklaring - Onder
eed afgelegde verklaring - Onverbrekelijke
of intellectuele eenheid - Dwang - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter 1614
Toepassing.

Bewijs
Strafzaken - Geschriften - Algemeen Misbruik van vertrouwen - Betwiste overeenkomst - Bewijs - Regels van burgerlijk
recbt - Bepalingen noch van openbare orde
noch van dwingend recht - Art. 1341 B.W.
1654

Bewijs
Strafzaken - Geschriften - Bewijskracht Miskenning - Begrip
1593

- 3
Bewijs

Cassatie

Strafzaken- Vennoedens- Beoordeling door
1622
de feitenrechter.

Bewijs
Strafzaken - Eed - Onder eed afgelegde
verklaring- Eigenhandig geschreven verklaring - Onverbrekelijke of intellectuele eenheid- Dwang- Onaantastbare beoordeling
1614
door de feitenrechter- Toepassing.

Boekhoudrecht
Wanbedrijven - Moree! bestanddeel.

1622

Burgerlijke rechten. Politieke rechten
Recht van verdediging- Strafzaken- Onderzoek in strafzaken- Vooronderzoek - Advocaat - Recht op bijstand - Draagwijdte.
1614

c
Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - A!gemeen Aansprakelijkheid buiten overeenkomst Oorzaak - Beoordeling door de rechter Oorzakelijk verband - Wettigheid - Toe1489
zicht door het Hof.

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. Algemene
vergadering- Verenigde kamers- Strafzaken - Strafvordering- Beschuldigde minister - Rechterlijke Macht - Hoogste orgaan
- Bevoegdheden van het Hof- Rechtsmiddelen - Gevolg.
1523

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. Algemene
vergadering- Verenigde kamers- Strafzaken - Strafvordering - Beschuldigde minister - Rechterlijke Macht - Hoogste orgaan
- Bevoegdheden van het Hof- Rechtsmiddelen - Gevolg.
1527

Bevoegdheid van het Hof - Kamers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. Algemene
vergadering- Verenigde kamers- Strafzaken - Strafvordering- Beschuldigde minister - Rechterlijke Macht - Hoogste orgaan
- Bevoegdheden van het Hof- Rechtsmiddelen - Gevolg.
1532

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Burgerlijke rechtsvordering tegen de beklaagde
- Uitbreiding van de vernietiging -Andere
burgerlijke rechtsvordering tegen een andere
beklaagde- Verband tussen de beslissingen
- Gevolg.
1541

Cassatie
Vernietiging. Omvang- Strafzaken- Strafvordering - Beklaagde en verdachte - Cassatieberoep van de beklaagde - Beslissing op
de strafvordering - Vernietiging - Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering- Uitbreiding van de vernietiging- Voorwaarden.
1663

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Beklaagde - Cassatieberoep van de beklaagde - Beslissing op
de tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke
rechtsvordering- Vernietiging- Beslissingen op andere burgerlijke rechtsvorderingen
gegrond op dezelfde onwettige reden - Uitbreiding van de vernietiging- Voorwaarden.
1663

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij
- Eindbeslissing - Niet definitieve beslissing - Niet ontvankelijk cassatieberoep Uitbreiding- Voorwaarden.
1491

Cassatie
Cassatie
Bevoegdheid van het Hof- Kamers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. Algemene
vergadering- Verenigde kamers- Strafzaken - Strafvordering - Beschuldigde minister - Rechterlijke Macht - Hoogste orgaan
- Bevoegdheden van het Hof- Rechtsmiddelen - Gevolg.
1530

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers. Verenigde kamers. Voltallige zitting. Algemene
vergadering- Verenigde kamers- Strafzaken - Strafvordering- Beschuldigde minister - Rechterlijke Macht - Hoogste orgaan
- Bevoegdheden van het Hof- Rechtsmiddelen- Gevolg.
1531

Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende
partij - Beginsel van de aansprakelijkheid Eindbeslissing - Cassatie - Omvang van de
schade - Geen eindbeslissing - Uitbreiding
- Afstand van het cassatieberoep zonder
berusting.
1625

Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende
partij - V erzekeraar van de beklaagde Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering
- Cassatie - Gemeenschappelijk motorwaarborgfonds - Geen afzonderlijk dictum
- Uitbreiding van de vernietiging.
1625

4Cassatie
Vernietiging. Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende
partij - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- Verzekeraar- Beslissing op de
burgerlijke rechtsvorderingen - Veroordeling van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Verzekeraar buiten het geding gesteld - Cassatieberoep - Cassatieberoep van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds- Gegrond middel- Gevolg. 1657

Cassatieberoep
Algemeen- Hofvan Cassatie- ArrestenVerenigde kamers- StrafVordering- Beschul1523
digde minister - Ontvankelijkheid.

Cassatieberoep
Algemeen- Hofvan Cassatie- ArrestenVerenigde kamers- StrafVordering- Beschul1527
digde minister - Ontvankelijkheid.

Cassatieberoep
Algemeen- Hofvan Cassatie- ArrestenVerenigde kamers- StrafVordering- Beschul1530
digde minister - Ontvankelijkheid.

Cassatieberoep
Algemeen- Hofvan Cassatie- ArrestenVerenigde kamers- StrafVordering- Beschul1531
digde minister- Ontvankelijkheid.

Cassatieberoep
Algemeen- Hofvan Cassatie- ArrestenVerenigde kamers- StrafVordering- Beschul1532
digde minister - Ontvankelijkheid.

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Burgerlijke rechtsvordering - Tussenkomende partij - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vrijwillig tussengekomen
partij - Cassatieberoep tegen de beklaagde
en tegen de verzekeraar - Geen geding tussen die partijen - Ontvankelijkheid.
1657

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- StrafVordering- Duur, begin
en einde - Eindbeslissing op tegenspraak Laattijdig cassatieberoep - Gevolg.
1583

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep en betekening - Strafvordering Duur, begin en einde - Bestreden beslissing
- Vervroegde uitspraak - Geen dagvaarding van de beklaagde - Gevolg.
1625

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Betekening - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij.
1490

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Verklaring van cassatieberoep.
1527

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
voor memories en stukken - Arrest van het
Arbitragehof na een prejudiciele vraag- Pleitnota- Ontvankelijkheid- Beperking. 1610

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - StrafVordering - Beslissingen
waartegen reeds cassatieberoep is ingesteld
- Gevolg.
1527

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor
cassatieberoep - StrafVordering - Allerlei
- Onderzoeksgerechten - Kamer van
inbeschuldigingstelling- Vordering tot toezicht op de regelmatigheid van een daad van
onderzoek- Weigering- CassatieberoepOntvankelijkheid.
1493

Cassatieberoep
Strafzaken - Afstand - Burgerlijke rechtsvordering- Mstand die door dwaling is aangetast - Gevolg.
1625

Cassatieberoep
Belastingzaken - Algemeen - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen - W.I.B.
(1992)- Werking in de tijd.
1645

Cassatieberoep
Tuchtzaken- Vormen- Beslissing van de
raad van beroep van de Orde van Geneesheren - Cassatieberoep - V erzoekschrift niet
ondertekend door een advocaat bij het Hof
van Cassatie - Ontvankelijkheid.
1610

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - Burgerlijke rechtsvordering - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Herstelplicht - Verscheidene
daders- Volledige vergoedingsplicht- Gevolg.
1583

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Recht van
verdediging - Ontvankelijkheid - Niet in
het Duits gepubliceerd K.B.
1538

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Bepalingen
van openbare orde of van dwingend recht V ereiste feitelijke gegevens - Feitenrechter
- Geen vaststelling - Gevolg.
1587

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Burgerlijke
rechtsvordering - Arbeidsovereenkomst Aansprakelijkheid van aangestelde.
1587

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Misbruik van
vertrouwen- Betwiste overeenkomst- Bewijs
- Regels van burgerlijk recht - Bepalingen
noch van openbare orde noch van dwingend
recht - Artikel 1341 B.W. - Verweer niet
voorgelegd aan feitenrechter- Ontvankelijkheid.
1654

5Gerechtskosten

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Verband met bestreden beslissing- Dossier van de rechtspleging- Stukken van het voorbereidend onderzoek- Geen
voeging - Middel - Ontvankelijkheid. 1660

Cassatiemiddelen
Belastingzaken - Vereiste vermeldingen Geschonden wetsbepalingen - Middel dat
verschillende grieven aanvoert - Middel dat
niet voor elke grief de geschonden wetsbepalingen aanduidt.
1666

Cassatiemiddelen
Thchtzaken - Belang- Verschillende telastleggingen - Een straf- Middel met betrekking tot een telastlegging- Ontvankelijkheid.
1632

Commissie
Commissionair- Geschillen ontstaan uit overeenkomsten die hij voor rekeningvan de opdrachtgever heeft gesloten- Exclusieve hoedanigheid
1601
om in rechte op te treden.

D
Deskundigenonderzoek
Bewijswaarde - Deskundige - Technisch
raadsman van een der partijen
Gevolg.
1583

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Schikking m.b.t. een deskundigenonderzoek
- Bevoegdheden van de rechter.
1621

Deskundigenonderzoek
Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek
bevolen door een onderzoeksrechter - Niet
op tegenspraak - Bewijswaarde.
1668

Diefstal en afpersing
Gebruiksdiefstal- Moree! bestanddeel. 1625

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Gevolgen t.a.v. de personen - T.a.v. de echtgenoten - Uitkering tot levensonderhoud Vastste!ling.
1506

G
Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging- Gemeentebelastingen- Provinciebelastingen- Cassatieberoep- W.I.B.
(1992) -Werking in de tijd.
1645

Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels)- Arbeidsongeval- Overheidspersoneel- Gemeenschappen- Onderwijzend
personeel- Schadevergoeding- Peri ode van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid- Personee]slid - Rechtsvordering - Hoedanigheid van
wettelijke schuldenaar- Veroordeling. 1509

Gerechtskosten
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht (bijzondere regels)- Procedure voor arbeidsrechtbank - Arbeidsongeval in overheidssector Gemeenschappen - Onderwijzend personeel
- Vrijwillig tussengekomen partij - Veroordeling tot de kosten - Gevolg.
1509

Gerechtskosten
Strafzaken- Procedure voor de feitenrechter
- Hogere beroepen van de beklaagde en van
het openbaar ministerie - Bevestiging van
de beslissing van de eerste rechter - Veroordeling van beklaagde - Appelkosten. 1542

Gerechtskosten
Strafzaken- Procedure voor de feitenrechter
- Veroordeling in de appe!kosten - Motivering.
1542

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) - Artikel
103- Hofvan Cassatie- Verenigde kamers
- Strafzaken - Stra:!Vordering - Beschuldigde minister- Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof Rechtsmiddelen - Gevolg
1524

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) - Artikel
103- Hofvan Cassatie- Verenigde kamers
- Strafzaken - Stra:!Vordering - Beschuldigde minister- Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof Rechtsmiddelen - Gevolg
1527

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde)- Artikel
103 - Arbitragehof- Prejudicieel geschil Hofvan Cassatie- Verplichting- Grenzen.
1527

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) - Artikel
103- Hofvan Cassatie- Verenigde kamers
- Strafzaken - Stra:!Vordering- Beschuldigde minister- Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof Rechtsmiddelen - Gevolg.
1530

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) - Artikel
103- Hofvan Cassatie- Verenigde kamers
- Strafzaken - Stra:!Vordering- Beschuldigde minister- Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof Rechtsmiddelen- Gevolg
1531

6 Hoofdelijkheid

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) - Artikel
103- Hofvan Cassatie- Verenigde kamers
- Strafzaken- Strafvordering- Beschuldigde minister- Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof Rechtsmiddelen - Gevolg
1532

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) - Artikel
125- Hofvan Cassatie- Verenigde kamers
- Strafzaken - Strafvordering- Beschuldigde minister- Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof Rechtsmiddelen - Gevolg.
1524

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) - Artikel
125- Hofvan Cassatie- Verenigde kamers
- Strafzaken- Strafvordering- Beschuldigde minister- Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof Rechtsmiddelen - Gevolg.
1527

·Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) - Artikel
125- Hofvan Cassatie- Verenigde kamers
- Strafzaken- Strafvordering- Beschuldigde minister- Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof Rechtsmiddelen - Gevolg.
1530

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde)- Artikel
125- Hofvan Cassatie- Verenigde kamers
- Strafzaken- Strafvordering- Beschuldigde minister- Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof Rechtsmiddelen- Gevolg.
1531

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) - Artikel
125- Hofvan Cassatie- Verenigde kamers
- Strafzaken - Strafvordering- Beschuldigde minister- Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof Rechtsmiddelen - Gevolg.
1532

H
Handelspraktijken
Reclame -Bevel tot staking- Draagwijdte.
1672

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)- Principaal beroep. Vorm.
Termijn. Onsplitsbaar geschil - Termijn Begin - Verzoekschrift op tegenspraak Vonnis - Kennisgeving bij gerechtsbriefGevolg.
1629

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Gevolgen. Bevoegdheid van de rechter Hoger beroep van de beklaagde aileen Verzwaring van de straf - Onwettigheid.
1662

Strafzaken- Samenlopende fouten- Herstelplicht- Toepassing.
1479

Huur van goederen
Huishuur - Einde (Opzegging. Verlenging.
Enz) - Huurovereenkomst voor het leven Huurovereenkomst van bepaalde duur. 1634

Huur van goederen
Huishuur - Allerlei - Rechtsvordering Verhuurders- Betaling van de indexeringen
- Veijaring- Vermoeden van betalingWeerslag.
1565

Huur van

goeder~n

Pacht- Begrip.IAard van wetgeving- Ver1677
koop van te velde staand gras.

I
Inkomstenbelastingen
Algemeen- Veinzing- Begrip.

1638

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Meerwaarden - Begrip.
1546

Inkomstenbelastingen
Vennootschapsbelasting - Vaststelling van
het belastbaar netto-inkomen Bedrijfslasten
- Verrichting "sale and lease back"- Veinzing
- Begrip.
1638

lnkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet- Bedrijfsvoorheffing- Inkohiering van de belastingTerugbetaling- Moratoriuminteresten. 1556

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelastingen - Materiele vergissing
Begrip.
1546

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelastingen- Nieuwe feiten ofbescheiden- Begrip.
1549

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelastingen - Interesten.
1550

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Ontheffing- Overbelastingen - Materiele vergissing
Feitelijke
beoordeling.
1552

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Ontheffing- Overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen Aanslag definitief gevestigd - Vaststelling
van de belastbare grondslag.
1554

7 Inkomstenbelastingen

Machten

Voorziening in cassatie - Verzoekschrift Geschonden wetshepalingen - Middel dat
verschillende grieven aanvoert - Middel dat
niet voor elke grief de geschonden wetshepalingen aanduidt.
1666

Inkomstenbelastingen
Rechten, tenuitvoerlegging en voorrechten van
de Schatkist - Onroerende voorheffing Inkohiering op naam van de vroegere eigenaar - Verandering van eigenaar - Invordering ten laste van de nieuwe eigenaar.
1550

Interesten
Moratoire interesten - Inkomstenhelastingen - Ontheffing - Terughetaling van overhelastingen.
1550

Interesten
Moratoire interesten - PersonenhelastingBedrijfsvoorheffing- Inkohiering van de helasting- Terughetaling.
1556

J
J eugdbescherming
Jeugdheschermingswet- Artikel 80- Constitutieve hestanddelen - Moreel hestanddee! - Begrip.
1486

Uitvoerende Macht - Hof van Cassatie Verenigde kamers - Strafzaken - Straf:Vordering - Beschuldigde minister - Rechterlijke Macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - Rechtsmiddelen Gevolg.
1527

Machten
Uitvoerende Macht - Hof van Cassatie Verenigde kamers - Strafzaken - Straf:Vordering - Beschuldigde minister - Rechterlijke Macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - Rechtsmiddelen 1530
Gevolg.

Mach ten
Uitvoerende Macht - Hof van Cassatie Verenigde kamers - Strafzaken - Straf:Vordering - Beschuldigde minister - Rechterlijke Macht- Hoogste orgaan- Bevoegdheden
van het Hof - Rechtsmiddelen - Gevolg.
1531

Mach ten
Uitvoerende Macht - Hof van Cassatie Verenigde kamers - Strafzaken - Straf:Vordering - Beschuldigde minister - Rechterlijke Macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - Rechtsmiddelen Gevolg.
1532

Merken
Benadeelde machtigde.

K
Vaderschap- Toestemming tot erkenningVerzoekschrift - Rechtspleging - Voor de
rechthank van eerste aanleg - Aard. 1629

Knevelarij
Openhare oflicier of amhtenaar - Vereiste
wetenschap- Feitelijke vaststelling- Vermoeden.
1610

Gevol1659

Natuurhehoud - Bevoegde agenten - Hulp
van een derde- Wettigheid.
1535

Misbruik van vertrouwen
Betwiste overeenkomst - Bewijs - Regels
van hurgerlijk recht - Bepalingen noch van
openhare orde noch van dwingend recht 1654
Art. 1341 B.W.

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee!. Eenheid van opzet - Moreel hestanddee! - Artikel 80 J eugdheschermingswet Toepassing.
1486

L
Leger
Bewaring -

Advocaat -

Milieurecht

Kind

Militaire post ning.

Klacht -

Bouwvergun1495

Leger
Bouwvergunning - Werken hetreffende de
militaire dienst- Begrip.
1495

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee!. Eenheid van opzet - Moreel hestanddee!- Algemeen opzet- Wetens en willens
de verhoden handeling stellen - Begrip.
1486

Misdrijf

M
Machten
Uitvoerende Macht - Hof van Cassatie Verenigde kamers- Strafzaken- Straf:Vordering - Beschuldigde minister - Rechterlijke Macht - Hoogste orgaan - Bevoegdheden van het Hof - Rechtsmiddelen 1524
Gevolg.

Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee!. Eenheid van opzet - Moreel hestanddee!- Wanhedrijven-Handelsvennootschappen
1622
- Boekhouding.

Misdrijf
Algemeen. Begrip. Materieel en moreel hestanddee!. Eenheid van opzet - Collectief misdrijf
- Eenheid van opzet - Moreel hestanddeel
- Begrip.
1622

- 8
Misdrijf

Onderzoeksgerechten

Deelneming- Onthouding- Strafbare deelneming- Voorwaarden.
1486

Monumenten en landschappen (Behoud van)
Decreet van 3 maart 1976 - Onderhouds- en
instandhoudingswerken - Omvang - Toepassing.
1479

Monumenten en landschappen (Behoud van)
Decreet van 3 maart 1976 - HerstelplichtAard.
1479

Monumenten en landschappen (Behoud van)
Decreet van 3 maart 1976 - HerstelplichtSamenlopende fouten- Gevolg.
1479

Monumenten en landschappen (Behoud van)
Decreet van 3 maart 1976 - HerstelplichtAard- Veroordeelde niet-eigenaar- Toepassing.
1479

Kamer van inbeschuldigingstelling - Daden
van onderzoek- Regelmatigheid - Toezicht.
1493

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Onwettigheid - Onaantastbare
beoordeling - Toepassing.
1614

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Onwettigheid - Gevolg.
1614

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatigheid van de rechtspleging - Zuivering
van de rechtspleging- Verwijdering nietige
stukken - Gevolg.
1614

Onderzoeksrechter
Kamer van inbeschuldigingstelling - Regelmatigheid van de rechtspleging - Zuivering
van de rechtspleging- Verwijdering nietige
stukken- Gevolg.
1614

0
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Oorzaak- Beoordeling door de rechter- Oorzakelijk verband- Wettigheid- Toezicht door
het Hof.
1489

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Inkomstenbelastingen - AanslagprocedureOntheffing - Overbelastingen - Materiele
vergissing.
1552

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken- Eigenhandig geschreven verklaring - Onder eed afgelegde verklaring Onverbrekelijke of intellectuele eenheid Dwang- Toepassing.
1614

Onderzoek in strafzaken ·
Daden van onderzoek - Regelmatigheid Kamer van inbeschuldigingstelling - Toezicht.
1493

Openbare orde
Inkomstenbelastingen- Onthe:ffing van ambtswege - Inkomsten - Onderzoek naar hun
belastbaarheid.
1554

Openbare orde

I

Arbeidsongeval- Overheidspersoneel. Bijzondere regels - Toepassingsgebied - Aard van
de wet.
1580

Openbare orde
Artikel 1341 B.W. - Bepalingen noch van
openbare orde noch van dwingend recht.
1654

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Algemeen- Gebruik- Vereisten.
1601

Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Diensten)
Rechtsvordering- Verval- Termijn- Begin
- Voorlopige oplevering- Begrip.
1674

Onderzoek in strafzaken
Geheim van het onderzoek Gevolg.

Miskenning 1535

Onderzoek in strafzaken
Natuurbehoud- Bevoegde agenten- Hulp
van een derde- Wettigheid.
1535
Onwettigheid

Gevolg.
1614

Verdeling - Nalatenschap - Schuldeisers
van de medegerechtigde- Pauliaanse vordering - Voorwaarden.
1559
Arbitragehof- Hofvan Cassatie- Verplichting - Grenzen - Artikel 103 Gw.
1527

Prejudicieel geschil

Onderzoek in strafzaken
Kamer van inbeschuldigingstelling- Bewijsmiddel - Onwettigheid - Gevolg.
1614

Onderzoek in strafzaken
Vooronderzoek - Advocaat stand- Draagwijdte.

Pauliaanse rechtsvordering

Prejudicieel geschil

Onderzoek in strafzaken
Bewijsmiddel -

p

Arbitragehof- Hofvan Cassatie- Verplichting - Grenzen.
1535

Prejudicieel geschil
Recht op bij1614

Arbitragehof- Hofvan Cassatie- Verplichting - Grenzen.
1538

l _[_

9 Prejudicieel geschil

Rechten van de Mens

Arbitragehof- Rechtbanken- Verplichting
- Grenzen.
1542

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Hofvan Cassatie- Verplichting - Grenzen - Bedoelde wettelijke bepalingen.
1542

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting voor het Hofvan
Cassatie - Grenzen.
1668

R
Rechtbanken
Algemeen- Verwijzing naar rechtspraakGeldigheid.
1542

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Algemeen - Hoofdconclusie buiten termijn- Aanvullende conclusie- Voorwaarden.
1504

Rechtbanken
Burgerlijke zaken- Algemeen - InterestVordering - Geen uitspraak - Onwettigheid.
1580

Rechtbanken
Strafzaken - Algemeen - Schuld van beklaagde- Innerlijke overtuiging van de rechter.
1592

Rechtbanken
Strafzaken- Strafvordering- Omschrijving
- Wijziging- Voorwaarden- Rechterlijke
beslissing - Authentieke vermeldingen 1538
Bewijs tot betichting van valsheid.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 5 Artikel 5.3 - Voorlopige hechtenis - Redelijke termijn - Begrip.
1665

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Recht op een eerlijk proces Strafzaken - Bewijsmiddel - Onwettigheid
- Aantasting- Voorwaarde.
1614

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 -Recht op een eerlijk procesStrafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Onwettigheid 1614
Gevolg.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Recht op een eerlijk proces Strafzaken - Onderzoek in strafzaken Vooronderzoek- Advocaat- Recht op bijstand- Draagwijdte.
1614

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Straf- Sociale zekerheid Werknemers- Bijdragen- Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Tewerkgestelde werknemers - Dagelijkse lijst - Weglatingen - Rijksdienst
voor Maatschappelijke Zekerheid- Verschuldigd bedrag- Aard.
1571

Rechten van de Mens
Intemationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Artikel 14 - Artikel 14.3 Recht van verdediging- Strafzaken- Onderzoek in strafzaken- Vooronderzoek- Advocaat - Recht op bijstand
Draagwijdte.
1614

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Rechter wettig verhinderd bij de
uitspraak- Vervanging- Voorwaarde. 1522

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege- Correctionele rechtbank- Verhindering van de rechters- Vaststelling. 1663

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege- Correctionele rechtbank- Verhindering van de rechters en van de toegevoegde
advocaat - Voorwaarden - Vaststelling.
1663

Rechterlijke tucht
Plaatsvervangende rechter- Weigering een
beslissing te ondertekenen - Afbreuk aan de
plichten van het ambt - Ontzetting.
1557

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde -

Strafzaken -

Begrip.
1678

Rechtsbeginselen (Algemene)
Algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter- Strafzaken Begrip.
1678

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafzaken - "Twijfel komt de beklaagde ten
goede" - Draagwijdte.
1593

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafzaken Begrip.

Vermoeden van onschuld 1654

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek
bevolen door een onderzoeksrechter - Niet
op tegenspraak- Bewijswaarde.
1668

Recht van verdediging
Strafzaken- Voorlopige hechtenis- Handhaving - Motivering.
1494

Recht van verdediging
Strafzaken - Bewijsmiddel - Onwettigheid
- Aantasting- Voorwaarde.
1614

10Recht van verdediging
Strafzaken - Kamer van inbeschuldigingstelling - Bewijsmiddel - Onwettigheid 1614
Gevolg.

Recht van verdediging
Strafzaken - Onderzoek in strafzaken Vooronderzoek- Advocaat - Recht op bijstand - Draagwijdte.
1614

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen- Burgerlijke zaken- Motiveringsplicht- Vormvereiste.
1580

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Veroordeling op de strafvordering - Te vermelden wettelijke bepalingen.
1490

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Veroordeling in de appelkosten.
1542

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Tegenstrijdigheid - Begrip - Artikel 149
Grondwet 1994.
1593

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Middelen- Argumenten - Verplichting om
te antwoorden - Grenzen.
1542

s
Sociale zekerheid
Werknemers- Toepassingsgebied- Uitbreiding - V errichten van goederenvervoer Activiteit - Draagwijdte.
1520

Sociale zekerheid
Werknemers- Bijdragen- Hoofdelijke aansprakelijkheid- Hoofdaannemer - Bouwplaats- Tewerkgestelde werknemers- Dagelijkse lijst - Weglatingen - Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid- Verschuldigd bedrag
- Aard.
1571

Sociale zekerheid
Werknemers- Bijdragen- Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Tewerkgestelde werknemers - Dagelijkse lijst- Wijze.
1571

Sociale zekerheid
Werknemers- Bijdragen- Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats - Tewerkgestelde werknemers- Dagelijkse lijst- Nalatigheid- Rijksdienst voor
Maatschappelijke Zekerheid- Verschuldigd
bedrag- Verplichting- Draagwijdte. 1571

Stedenbouw
Bouwvergunning ring- Begrip.

Militaire post -

Bewa1495

Stedenbouw
Bouwvergunning - Werken betreffende de
militaire dienst- Begrip.
1495

Straf
Allerlei - Sociale zekerheid - Werknemers
- Bijdragen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Hoofdaannemer - Bouwplaats Tewerkgestelde werknemers- Dagelijkse lijst
- Weglatingen- Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid- Verschuldigd bedragAard.
1571

T
Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) -In eerste
aanleg - Burgerlijke zaken - Bewarend
beslag- Verzet van de beslagene.
1503

v
Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in geschrifte -

Begrip.

1594

Vennootschappen
Handelsvennootschappen- Allerlei- Wanbedrijven - Moreel bestanddeel.
1622

Verbintenis
Betaling - Toerekening.

1501

Verdeling
Nalatenschap - Schuldeisers van de medegerechtigde- Pauliaanse vordering- Voorwaarden.
1559

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Verlenging- Nieuwe wet- Artt. 21 en 2lbis
V.T.Sv. - Gevolg.
1590

Verjaring
Allerlei- Rechtsvordering- Verhuurders Betaling van de indexeringen- VeijaringVermoeden van betaling- Weerslag. 1565

Vervoer
Goederenvervoer - Landvervoer. Wegvervoer - Internationaal vervoer - C.M.R.Verdrag - Aansprakelijkheid van de vervoerder- Vermoeden- Ontheffing- Bewijs.
1606

Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Gedeeltelijke vemietiging Rechter op verwijzing - Rechtsmacht. 1581
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Verwijzing na cassatie
Strafzaken - Bevoegdheid van de rechter
naar wie de zaak is verwezen- Cassatie met
verwijzing op het cassatieberoep van de veroordeelde alleen - Bevoegdheid van de rechter naar wie de zaak is verwezen om de straf
te verzwaren.
1678

Verzekering
W.A.M.-Verzekering- Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Materiele schade - Toevallig feit - Herstelplicht - Voorwaarden.
1657

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering- Verzoekschrift op tegenspraak- Onjuiste toe passing - Gevolg.
1629

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Behandeling en berechting van de vordering - Verzoekschrift op tegenspraak- Vonnis- Kennisgeving bij gerechtsbrief- Gevolg- Hoger
beroep - Termijn.
1629

Vonnissen en arresten
Strafzaken- Algemeen- Conclusie -Begrip.
1583
Strafzaken- Algemeen- Neerlegging van
bewijsstukken en conclusie - Onderscheid.
1583

Vonnissen en arresten
Strafzaken - Strafvordering - Omschrijving
- Wijziging- Voorwaarden- Rechterlijke
beslissing - Authentieke vermeldingen 1538
Bewijs tot betichting van valsheid.

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Artikel 19 - Artikel
19, § 1 - Draagwijdte.
1534

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Reglementsbepalingen -Artikel67- Verkeersbord B 19 - Draagwijdte.
1541

Wegverkeer
Inschrijving van voertuigen - Motorvoertuig
- Tot de openbare weg toegelaten voertuigen
- Misdrijf- Bestanddelen.
1538

Werkloosheid
Recht op uitkering- Administratieve sanctie
- Uitsluiting- Overmacht- Begrip. 1517

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Strafzaken - Strafvordering Verjaring - Termijnen - Verlenging Nieuwe wet - Gevolg.
1590
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Gemeentebelastingen - Provinciebelastingen- W.I.B. (1992)- Cassatieberoep.
1645

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Arbeidsongeval - Programmawet 22 dec. 1989.
1651

Wraking

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Motivering - Recht van verdediging.
1494

Akte van wraking - Onduidelijke feiten Dagvaarding van de betrokken partijen Gevolg.
1545

Wraking

Voorlopige hechtenis
Redelijke termijn -

Begrip.
1665

Voorwaardelijke invrijheidstelling
Beslissing van de commissie -

Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Artikel 12 - Artikel
12, § 4 - Draagwijdte.
1534

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten

Vonnissen en arresten

Handhaving -

Wegverkeer

Motivering.
1656

Voorwaardelijke invrijheidstelling
Beslissing van de commissie - Kennisgeving
- Termijn.
1656

Wrakingsgronden- Schriftelijk bewijs of begin
van bewijs - Afwezigheid - Gevolg.
1545

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen - Prestaties - Toekenningsvoorwaarden - Gemeen recht- Andere wetgeving- Schadeloosstelling- Rechthebbende
- Recht - Grenzen.
1570
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