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Nr. 181
2e KAMER - 15 maart 2000

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- OPZETTELIJK DODEN- VERSCHONINGSGROND- UITLOKKING- BESCHIKKING TOT VERWIJZING -AANNEMING VAN DE GRONDEN VAN
DE SCHRIFTELIJKE VORDERINGEN VAN DE PROCUREUR DES KONINGS- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- DRAAGWIJDTE.

2° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- VERSCHONING- OPZETTELIJK DODEN- UITLOKKING- RAADKAMER- BESCIDKKING TOT VERWIJZING- AANNEMING VAN Dl'
GRONDEN VAN DE SCHRIFTELIJKE VORDERINGEN VAN DE PROCURE DR DES KONINGS- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- DRAAGWIJDTE.

1o en zo Wanneer de procureur des Konings de verwijzing van de verdachte naar de

correctionele rechtbank gevorderd heeft wegens een verschoonde paging tot doodslag, bedoelt de raadkamer, die de gronden van de vordering aanneemt, "met inbegrip van de daarin vermelde verzachtende omstandigheden", hiermee kennelijk de
door het O.M. aangevoerde verschoningsgrond van uitlokking (1).
(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN T. M... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0132.F)

RET HOF;- Gelet op de beschikking tot verwijzing, op 3 mei 1999 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen,
en gelet op het vonnis van onbevoegdverklaring, op 18 oktober 1999 gewezen door de correctionele rechtbank van dat rechtsgebied;
Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied, dat op 14 januari 2000
is ingediend door de procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat vooralsnog geen enkel rechtsmiddel openstaat tegen de
beschikking van de raadkamer en dat het vonnis van de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat daaruit een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de
procesgang belemmert;
Dat er grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat de procureur des Konings te Bergen, bij vordering van
26 januari 1999, de verwijzing van G ... M ... naar de correctionele rechtbank van zijn rechtsgebied gevorderd heeft, wegens, enerzijds, een poging
tot doodslag "met de omstandigheid dat het feit onmiddellijk is uitgelokt door
zware gewelddaden tegen de dader van de feiten" (telastlegging 1), en anderzijds, overtredingen van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie (telastleggingen 2 en 3);
Overwegende dat die vordering vermeldt dat de verschoonde poging tot
doodslag een wanbedrijf is en de raadkamer vordert "om, met betrekking tot
de telastlegging 1, verzachtende omstandigheden aan te nemen";
(1) Zie Cass., 22 jan. 1991, A.R. 4213, nr. 265.
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Overwegende dat de ntadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Bergen, na aanneming van de gronden van de vordering en "met inbegrip van
de daarin vermelde verzachtende omstandigheden", G ... M ... bij beschikking van 3 mei 1999 naar de correctionele rechtbank heeft verwezen uit hoofde
van de drie, hem ten laste gelegde feiten;
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Bergen zich bij vonnis van
18 oktober 1999 onbevoegd heeft verklaard, op grond "dater een tegenstrijdigheid bestaat tussen de gronden van de vordering, die betrekking hebben op de correctionalisering van de telastlegging 1 wegens de aanneming
van een verschoningsgrond, en de bewoordingen van het dictum, die concluderen tot correctionalisering wegens aanneming van verzachtende omstandigheden, welke omstandigheden niet verder verduidelijkt worden";
Maar overwegende dat de beschikking van de raadkamer, onder de verzachtende omstandigheden die zij niet verder verduidelijkt, kennelijk de
verschoningsgrond verstaat die opgenomen is in de kwalificatie die zij verklaart aan te nemen;
Dat de ten laste gelegde misdaad regelmatig is gecorrectionaliseerd;
En overwegende dat het door de correctionele rechtbank bedoelde samenhang blijkt te bestaan, zodat die rechtbank bevoegd was om kennis te nemen van het geheel van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten;

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het
vonnis van 18 oktober 1999 van de Correctionele Rechtbank te Bergen; verwijst de zaak naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te Bergen.
15 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - 1-er·
slaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.
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15 maart 2000

VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT AANHOUDING- GEEN OORSPRONKELIJK PROCESVERBAAL- GEVOLG.

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksrechter die het aanhoudingsbevel uitvaardigt om, binnen de termijn van vierentwintig uur waarbinnen dat bevel aan de verdachte moet worden betekend, in het bezit te zijn van het oorspronkelijk proces-verbaal van de zaak die bij hem aanhangig is gemaakt. (Artt. 16 en 18
Wet Voorlopige Hechtenis.)
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(R. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0395.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 2000 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen;
Overwegende dat het middel, waarin betoogd wordt dat het openbaar ministerie de artikelen 53 en 54 van het Wetboek van Strafvordering schendt,
geen verband houdt met het bestreden arrest en, derhalve, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel faalt naar recht, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 97, thans artikel149 van de Grondwet, dat niet
van toepassing is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis;
Overwegende dat de onderzoeksrechter die het aanhoudingsbevel uitvaardigt, krachtens artikel 16, § 5, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, het bestaan moet vaststellen van emstige aanwijzingen van verdachtes schuld; dat hij, krachtens artikel 55 van het Wetboek
van Strafvordering, de bewijzen moet verzamelen en de maatregelen moet
nemen die de rechtscolleges in staat moeten stellen met kennis van zaken
uitspraak te doen, en dat het onderzoek, krachtens artikel 56 van dat wethoek, zowel a charge als a decharge moet worden gevoerd; dat, evenwel, geen
enkele wettelijke bepaling die magistraat verplicht om, binnen de termijn bepaald in artikel18, § 1, van de voormelde wet, in het bezit te zijn van het
oorspronkelijk proces-verbaal van de bij hem aanhangig gemaakte zaak;
Dat het middel, wat dat betreft, eveneens faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het oorspronkelijke, door de politie van Charleroi op 27 januari 2000 opgemaakte proces-verbaal, door het openbaar ministerie op 2 maart 2000 bij het dossier is gevoegd, dat eisers raadsman inzage
heeft genomen van dat proces-verbaal en zijn conclusie desaangaande heeft
opgemaakt v66r de terechtzitting van 3 maart 2000 van de kamer van inbeschuldigingstelling; dat eiser, aldus, zijn verdediging voor het hofvan beroep vrij heeft kunnen gronden op de inhoud van dat proces-verbaal; dat zijn
recht van verdediging bijgevolg niet is miskend;
Dat, in zoverre, 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.
15 maart 2000 - 2° kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - \lerslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. V. Quinet en P. Vidaich, Charleroi.
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KAMER -

16 maart 2000

1 o BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN- POLITIEKE

RECHTEN VREEMDELING- UITWIJZING- BEROEP TOT NIETIGVERKLARING- RECHT HET GRONDGEBIED NIET TE MOETEN VERLATEN- GESCHIL - AARD.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - ARTIKEL 145 - POLITIEKE RECHTEN- VREEMDELING- UITWIJZING- BEROEP TOT NIETIGVERKLARING- RECHT HET GRONDGEBIED NIET TE MOETEN VERLATEN- GESCffiL - AARD.

3° VREEMDELINGEN- VLUCHTELING- UITWIJZING- BEROEP

TOT NIETIGVERKLARING- RECHT HET GRONDGEBIED NIET TE MOETEN VERLATEN- GESCHIL- AARD.

4 ° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 13- DAADWERKELIJKE RECHTSHULP - BEGRIP.

5° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 13- DAADWERKELIJKE RECHTSHULP - ADMINISTRATIEF RECHTSCOLLEGE.

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 13- DAADWERKELIJKE RECHTSHULP- VREEMDELING- VLUCHTELING- VASTE BEROEPSCOMMISSIEPROCEDURE- BEROEP TOT NIETIGVERKLARING BIJ DE RAAD VAN STATE- VOORWAARDEN.

7o VREEMDELINGEN- VLUCHTELING- VASTE BEROEPSCOMMISSIE- PROCEDURE- BEROEP TOT NIETIGVERKLARING BIJ DE RAAD VAN STATE - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 13- DAADWERKELIJKE RECHTSHULP- VOORWAARDEN.

8° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 ARTIKEL
6.1- VREEMDELING- VLUCHTELING- BETWISTING -AARD.

go VREEMDELINGEN -VLUCHTELING-RECHTENVANDEMENS-VERDRAGRECHTENVAN
DE MENS - ARTIKEL 6.1- BETWISTING- AARD.

10° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 ARTIKEL 6.1- VREEMDELING- VLUCHTELING- KORT GEDING- BEVOEGDHEID- VOORWAARDEN.

11° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 13- VREEMDELING- VLUCHTELING- KORT GEDING- BEVOEGDHEID- VOORWAARDEN.

12° VREEMDELINGEN- VLUCHTELING- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6.1-ARTIKEL 13- KORT GEDING- BEVOEGDHEID.

13° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE

ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJKE)- VOORZITTER VAN DE RECHTBANKKORT GEDING- VREEMDELING- VLUCHTELING- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- VOORWAARDEN.

1o, 2° en 3° Het geschil over een door een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, inge-

roepen recht om het grondgebied niet te moeten verlaten, hangende zijn beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie, is een geschil over politiek recht. (lmpliciet.) (Art. 145 Gw. 1994.)
4° De vraag of de rechtshulp daadwerkelijk is moet onderzocht worden op grand van

het volledig verloop van de procedure voor de nationale instantie. (Art. 13 E.V.R.M.)
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5° De daadwerkelijke rechtshulp bestaat niet noodzakelijk in een bescherming door de
rechter maar kan ook worden gegeven door een administratiefrechtscollege. (Art. 13
E.V.R.M.)
6° en 7° De procedure voor de Vaste Beroepscommissie, een administratief rechtscollege dat de nodige waarborgen biedt van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, heeft
een schorsende werking, sluit in beginsel uit dat de vreemdeling, hangende het hager beroep tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
staatlozen, zou worden uitgewezen en biedt zodoende daadwerkelijke rechtshulp; hieraan staat niet in de weg dat een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State
na de beeindiging van die procedure geen schorsende werking heeft. (Artt.
57/12-23 Vreemdelingenwet en 13 E.V.R.M.)

so en go Een betwisting omtrent de hoedanigheid van vluchteling is geen betwisting
over rechten en verplichtingen bedoeld in artikel 6.1 E. V.R.M.
10°, 1P, 12° en 13° De artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. staan er niet aan in de weg dat
de bevoegdheid van de rechter in kart geding wordt uitgesloten, als hi} niet vaststelt dat de vreemdeling, kandidaat-vluchteling, die op hem een beroep doet, enig gevaar loopt voorzijn leven, fysieke integriteit ofvrijheid. (Artt. 6.1 en 13 E.V.R.M., 584
Ger.W. en 63, tweede lid, Vreemdelingenwet.)
(BELGISCHE STAAT T. M ... )
ARREST

(A.R. C.99.0258.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 144 en 145 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde
Grondwet, 14 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoordineerde wetten op de Raad van State (artikel 17, zoals opnieuw opgenomen bij wet van 16 juni
1989, vervangen bij wet van 19 juli 1991 en gewijzigd bij wet van 4 augustus 1996;
artikel18 zoals opnieuw opgenomen bij wet van 16 juni 1989, vervangen bij wet van
19 juli 1991 en gewijzigd bij wetten van 22 december 1992 en 4 augustus 1996), 8, 9,
12, 13, 584, eerste lid, en 602, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 57/11,
§ 1, 57/23, eerste lid, 63, eerste en tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betre:ffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (artikel57/11 zoals ingevoegd bij wet van 14 juli 1987, gewijzigd bij wet van 18 juli 1991 en bij wet van 6 mei 1993; artikel57/23 ingevoegd bij
wet van 14 juli 1987 en gewijzigd bij wet van 15 juli 1996; artikel 63 gewijzigd bij wet
van 14juli 1987, vervangen bij wet van 14juli 1987, vervangen bij wet van 18 juli 1991
en gewijzigd bij wet van 6 mei 1993), 6.1 en 13 van het Europees verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en 77 van het koninklijk besluit van 8
oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen (zoals vervangen bij koninklijk besluit van 28 januari 1988 en gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 juli 1992, 19 mei 1993 en 22
november 1996),
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing verweerders hoger beroep deels
gegrond verklaart en eiser het verbod oplegt "de ten laste van (verweerder) genomen beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen van 24 juli 1997 ten
uitvoer te leggen totdat de Raad van State zich zal uitgesproken hebben over het door
(verweerder) ingediende verzoek tot nietigverklaring van voormelde beslissing", op volgende gronden :
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"( ... ) dat de rechter in geval van onverenigbaarheid tussen een regel van intem recht
en een onmiddellijk toepasbare regel van internationaal recht, d.w.z. een internationale rechtsregel met directe interne werking, zoals de voormelde verdragsbepalingen, voorrang moet geven aan deze laatste;
(... ) dat door de beslissing van 24 augustus 1994 van de gemachtigde van de bevoegde minister aan (verweerder) niet werd toegestaan in hetland te verblijven als
vluchteling en hem bevel werd gegeven het grondgebied te verlaten; dat hem deze
weigeringsbeslissing met het bevel het grondgebied te verlaten met toepassing van artikel 75, § 2, 2de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder de vorm van een document overeenkomstig het model van bijlage 26bis
werd betekend; Dat (verweerder) tegen deze beslissing een dringend beroep instelde bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen; dat dit dringend beroep met
toepassing van artikel 63/5, 1ste lid, Vreemdelingenwet de tenuitvoerlegging schorst
van de voormelde weigeringsbeslissing met bevel van de gemachtigde van de bevoegde minister; dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen op 10 januari 1995
besliste dat verder onderzoek noodzakelijk was en dat (verweerder) voorlopig in het
land mocht verblijven in de hoedanigheid van kandidaat-vluchteling; Dat het dringend beroep van (verweerder) door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen bij
beslissing van 13 januari 1997 werd afgewezen op grond van artikel 57/10 Vreemdelingenwet, d.w.z. omwille van het zonder gevolg laten door (verweerder) van een vraag
om inlichtingen binnen de maand na de verzending ervan; Dat (verweerder) hiertegen op 3 februari 1997 hoger beroep instelde bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen; Dat dit hoger beroep bij beslissing van 24 juli 1997 onontvankelijk werd verklaard omdat het laattijdig zou zijn ingesteld; Dat deze beslissing tot gevolg heeft dat
(verweerder) niet langer de hoedanigheid van kandidaat-vluchteling heeft en zijn
verblijfsrecht op het grondgebied in het gedrang komt; dat hij zijn verblijf eventueel op andere rechtsgronden zal moeten doen steunen, die echter te dezen niet aanwijsbaar schijnen te zijn; Dat (verweerder) evenwel een verzoek tot nietigverklaring van de beslissing van de Vaste Beroepscommissie bij de Raad van State heeft
ingediend; dat hij aldus aannemelijk heeft gemaakt dat (eiser) hem geen waarborg meer
geeft dat hij nog op het grondgebied zal mogen verblijven, terwijl hij zijn beweerd recht
op asiel nog dient te verdedigen voor de Raad van State; Dat de voormelde beslissing van de Vaste Beroepscommissie en de hieraan door de wet verbonden gevolgen
de rechten van verdediging van (verweerder) hinderen in het kader van zijn annulatieberoep bij de Raad van State zodat blijkt dat het voorwerp van het geschil de subjectieve rechten van (verweerder) betreft, met name zijn recht op daadwerkelijke rechtshulp i.v.m. het annulatieberoep voor de Raad van State; Dat (verweerder) zijn recht
op daadwerkelijke rechtshulp terecht laat steunen op de artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M.;
Dat de justitiele rechter te dezen bevoegd is op grond van de artikelen 144 en 145 G.W.;
(... ) dat de rechtsbeschetrning, zoals omschreven in de artikelen 6 en 13 E.V.R.M. daadwerkelijk moet zijn; dat dergelijke daadwerkelijke bescherming slechts bestaat wanneer over het gerezen geschil binnen een redelijke termijn recht kan worden gedaan; dat deze termijn afhangt van noodwendigheden eigen aan de zaak; dat de
rechtsbescherming tegen een eventuele maatregel tot verwijdering van (verweerder) van het grondgebied, niettegenstaande zijn beroep bij de Raad van State, omwille van het onherstelbaar nadeel dat de voormelde subjectieve rechten van betrokkene dreigen te lijden, spoedeisende behandeling vereist; Dat de justitiele rechter in
kort geding bevoegd is alle gevallen die hij spoedeisend acht;
(... ) dat de toepassing van artikel 63, 2de lid, Vreemdelingenwet, door te dezen de
toe gang van (verweerder) tot de justitiele rechter in kort geding af te sluiten onverenigbaar is met de artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M.; dat de onverenigbaarheden met de
voormelde verdragsrechtelijke bepalingen van het verdrag van Geneve betreffende de
status van vluchtelingen en van New-York inzake burgerrechten en politieke rechten geen verder onderzoek vereisen, daar zij tot geen verder strekkend gevolg aanleiding geven dan de vastgestelde onverenigbaarheden met het E.V.R.M.; Dat (eiser) artikel63, 2de lid, Vreemdelingenwet, ten onrechte inroept om de rechtsmacht
van de justitiele rechter in kort geding te betwisten" (arrest pp. 3, tweede helft, 4 en
5, bovenaan),
terwijl te dezen een beslissing voorlag van 13 januari 1997 van de Commissarisgeneraal voor de vluchtelingen, nadat deze op 10 januari 1995 het dringend beroep
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van verweerder tegen de ongunstige beslissing van 24 augustus 1994 van de gemachtigde van de bevoegde minister had afgewezen;
Overeenkomstig artikel57/11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen in beginsel niet vatbaar zijn voor een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van
State, doch, bij uitsluiting van iedere andere instantie, de Vaste Beroepscommissie voor
vluchtelingen bevoegd is (eerste lid); het beroep bij deze Vaste Beroepscommissie moet
worden ingediend binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht (tweede lid); te dezen hoger beroep werd aangetekend op 3 februari 1997;
en terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel57/16 van genoemde wet van 15
december 1980, de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen, ter
kennis wordt gebracht van de betrokkene (vierde lid) en van diens raadsman (derde
lid), en overeenkomstig artikel57/23 van dezelfde wet, slechts vatbaar is voor het beroep voorzien bij artikel 14 van de gecoi:irdineerde wetten op de Raad van State tegen administratieve beslissingen in betwiste zaken;
De omstandigheid dat de administratieve beslissing van de Vaste Beroepscommissie
voor vluchtelingen het voorwerp kan zijn van een vernietigingsberoep op grond van
artikel14 van de gecoi:irdineerde wetten op de Raad van State wegens overtreding van
hetzij substantiele, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, weliswaar geen afbreuk doet aan de principiele bevoegdheid van de rechtbanken van de Rechterlijke macht om op grond van de artikelen 144 en 145 van de gecoi:irdineerde Grondwet uitspraak te doen over geschillen
betreffende subjectieve rechten;
Een vordering inzake subjectieve rechten bij de burgerlijke rechter kan aanhangig gemaakt worden hetzij door een hoofdvordering, in de zin van artikel 12 van het
Gerechtelijk Wetboek, hetzij bij tussenvordering, in de zin van artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij, teneinde een uitspraak bij voorraad te bekomen, bij vordering in kort geding, overeenkomstig artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 48 tot en met 57/28 van de genoemde wet van 15 december 1980 evenwei deel uitmaken van titel II, hoofdstuk II van deze wet, zodat, gelet op artikel 63,
tweede lid, van dezelfde wet, de hierin bedoelde administratieve beslissingen niet vatbaar zijn voor een vordering in kort geding op grond van artikel584 van het Gerechtelijk Wetboek;
Artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek overigens zelf bepaalt dat de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in de gevallen die hij spoedeisend acht,
bij voorraad uitspraak doet in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt; artikel63, tweede lid, van de genoemde wet van 15 december 1980
de beslissingen van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen aan de macht van
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg onttrekt; bij ontstentenis van rechtsmacht van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, dienvolgens evenzeer het
hofvan beroep, dat overeenkomstig artikel602, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek uitspraak doet op het hoger beroep tegen de beslissingen van de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg, rechtsmacht ontbeert,
zodat de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, en later het
Hof van Beroep te Antwerpen niet de rechtsmacht of bevoegdheid bezaten om overeenkomstig artikel(en) 584 (en 602, eerste lid, 2°) van het Gerechtelijk Wetboek, bij
voorraad uitspraak te doen inzake het ten uitvoerleggen van de ten aanzien van verweerder genomen beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen van
24 juli 1997 (schending van artikelen 144 en 145 van de op 17 februari 1994 gecoi:irdineerde Grondwet, 14 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoi:irdineerde wetten op de Raad van State, 8, 9, 12, 13, 584, eerste lid, en 602, eerste lid,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 57/11, § 1, eerste lid, 63, eerste en tweede lid, van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen),
en terwijl, tweede onderdeel, in zoverre het hofvan beroep zijn rechtsmacht ofbevoegdheid laat steunen op de artikelen 144 en 145 van de Grondwet en artikelen 6.1
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en 13 van het Europees verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en overweegt dat "de justitiiile recpter te dezen bevoegd is op grand van de artikelen 144 en 145 G.W." en "de toepassing van artikel 63, 2de lid, Vreemdelingenwet door te dezen de toegang van
(verweerder) tot de justitii:\le rechter in kart geding af te sluiten onverenigbaar is met
de artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M.", dient te worden opgemerkt dat:
(a) overeenkomstig artikel144 van de gecoiirdineerde Grondwet slechts geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren, en overeenkomstig artikel 145 van de gecoiirdineerde Grondwet geschillen over
politieke rechten, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen, tot de bevoegdheden van de rechtbanken behoren;
(b) artikel6.1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,
aan de rechtsonderhorige bepaalde waarborgen biedt, inzonderheid het recht op een
eerlijk proces, terzake het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen ofbij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging;
(c) artikel13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,
aan de rechtsonderhorige het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel waarborgt, en
meer in het bijzonder bepaalt dat eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in het
verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, het recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationals instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie;
Te dezen verweerder zich beriep op een burgerlijk recht, en er geen sprake was van
enig politiek recht noch van een tegen verweerder ingestelde stra:fvervolging;
Slechts betwistingen inzake een subjectiefrecht van burgerlijke aard aan de beoordeling van de burgerlijke rechter moeten kunnen worden voorgelegd;
Het recht op asiel ofverblijfin hetland geen dergelijk burgerlijk (subjectief) recht
uitmaakt;
Dit subjectiefrecht er volgens het hofvan beroep in zou bestaan dat verweerder "recht
(heeft) op daadwerkelijke rechtshulp i.v.m. het annulatieberoep voor de Raad van State";
het hofimmers stelt dat "de(. .. ) beslissing van de Vaste Beroepscommissie en de hieraan door de wet verbonden gevolgen de rechten van verdediging van (verweerder) hinderen in het kader van zijn annulatieberoep bij de Raad van State ( ... )" en dat verweerder "zijn rechten van verdediging (. .. ) niet ten voile zou kunnen laten gelden indien
aan de waarschijnlijk onregelmatige beslissing van de Vaste Beroepscommissie de verdere uitvoering zou gegeven worden die artikel 77 K.B. Vreemdelingen hieraan voorbehoudt (en) dat in dat geval (verweerder) immers het grondgebied, aldan niet gedwongen, zou moeten verlaten en zijn verdediging voor de Raad van State niet
persoonlijk zou kunnen voordragen en zelfs vanuit het buitenland zou moeten inrichten"; het hofbesluit dat "alsdan de daadwerkelijke rechtshulp, waarop (verweerder) krachtens artikel13 E.V:R.M. gerechtigd is, niet meer ter beschikking zou staan
(en) dat de door artikel13 E.V.R.M. gewaarborgde rechtshulp voorrang geniet";
Aanhet bij artikel13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens voorziene recht tot daadwerkelijke rechtshulp te dezen ten aanzien van de
persoon die zich vluchteling verklaart, voldaan is door de wettelijke regeling inzake
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling, waarbij een eerste beslissing van de (gemachtigde van de) bevoegde minister wordt voorzien (artikel 52 van de wet van 15 december 1980), een mogelijk dringend beroep bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen (artikel 63 van de wet
van 15 december 1980), een mogelijk beroep bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen (artikel 57/11 van de genoemde wet van 15 december 1980), en een mogelijk verhaal bij de Raad van State (artikelen 57/23 van de genoemde wet van 15 december 1980 en 14 van de gecoiirdineerde wetten op de Raad van State);
Aldus noch de artikelen 144 en 145 van de gecoordineerde Grondwet, noch de artikelen 6.1 en 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
te dezen door verweerder of de kortgedingrechter kunnen worden ingeroepen om te
besluiten tot een subjectief recht, ten aanzien waarvan de kortgedingrechter bij voorraad uitspraak zou kunnen doen;
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Het werkelijk voorwerp van de vordering van verweerder er niet in bestaat, en de
strekking van de beslissing van het hof van beroep er niet op neerkomt de aantasting of minstens bedreiging van een subjectief recht in hoofde van verweerder, ingevolge het tussenkomen van een administratieve handeling ofbeslissing, afte weren
ofteniet te doen, doch wel te tomen aan de wettelijke regel van artikel 77, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, luidens dewelke onder voorbehoud van de opschortende werking bedoeld bij artikel57/11, derde
lid, van de wet, de vreemdeling die niet als vluchteling erkend is, het grondgebied moet
verlaten;
Overeenkomstig deze laatste bepaling derhalve aileen het hoger beroep bij de Vaste
Beroepscommissie voor vluchtelingen, opschortende werking geniet, zodat het annulatieberoep bij de Raad van State tegen een beslissing van deze Vaste Beroepscommissie,
dergelijke schorsende werking niet geniet en de betrokkene kan worden gelast het
grondgebied te verlaten;
Er geen subjectiefrecht bestaat in hoofde van de vreemdeling, die als vluchteling
werd geweigerd, om persoonlijk in het land aanwezig te zijn ter gelegenheid van de
behandeling van zijn annulatieberoep voor de Raad van State;
De voorliggende beslissing er derhalve op neerkomt de onwettigheid of niettoepassing van een wetsbepaling inzake de uitvoerbaarheid van een beslissing van de
Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen, uit te spreken;
Dergelijke beslissing niet op te vatten is als een beslissing bij voorraad nopens een
subjectief burgerlijk recht,
zodat het hof van beroep niet wettig eiser verbod kon opleggen de ten laste van verweerder genomen beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen van
24 juli 1997 ten uitvoer te leggen totdat de Raad van State zich zal uitgesproken hebben over het door verweerder ingediende annulatieberoep tegen deze beslissing (schending van de artikelen 144 en 145 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grandwet, 14 van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoiirdineerde wetten op de
Raad van State, 8, 9, 584, eerste lid, en 602, eerste lid, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, 6.1 en 13 van het Europees verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei
1955, en 77 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen):

Overwegende dat uit het arrest blijkt dat :
- het geding betrekking heeft op het beweerde recht van verweerder niet
te worden uitgewezen zolang het nietigheidsberoep voor de Raad van State
ingesteld tegen een beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchte:[ingen, niet is behandeld;
- verweerder op 24 augustus 1994 de erkenning heeft gevraagd van vluchteling waarna zijn verzoek als niet-ontvankelijk werd beschouwd door de Minister;
- verweerder een dringend hager beroep heeft ingesteld, waarop de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 10 januari 1995 beslist heeft dat verder onderzoek nodig was;
- de Commissaris-generaal beslist heeft de erkenning als vluchteling te
weigeren en de beslissing betekend heeft op 14 januari 1997;
- verweerder op 3 februari 1997 hager beroep heeft ingesteld voor de Vaste
Beroepscommissie voor de Vluchtelingen;
- de Vaste Beroepscommissie op 24 juli 1997 het hager beroep heeft afgewezen omdat het te laat was ingesteld;
- verweerder in september 1997 een nietigheidsberoep heeft ingesteld voor
de Raad van State;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat, krachtens artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in de gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak doet in alle zaken, behalve die welke de
wet aan de rechterlijke macht onttrekt;
Dat te dezen het werkelijk voorwerp van het geschil betrekking heeft op
het politieke recht van verweerder het grondgebied niet te moeten vedaten, hangende een nietigheidsberoep voor de Raad van State;
Overwegende dat, krachtens artikel 3 E.VR.M., niemand mag worden onderworpen aan folteringen of vernederende behandelingen of straffen;
Dat de beslissing om een vreemdeling uit te wijzen een probleem kan vormen onder het oogpunt van dit artikel, indien er zwaarwichtige gronden zijn
om aan te nemen dat de betrokkene een ernstig risico loopt, na zijn uitwijzing, aan faltering of aan een onmenselijke ofvernederende behandeling of
straf te worden onderworpen;
Overwegende dat, krachtens artikel 13 E.V.R.M. eenieder wiens rechten
en vrijheden welke in dit verdrag zijn vermeld, geschonden zijn, recht heeft
op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie zelfs indien deze
schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie;
Dat de vraag of de rechtshulp daadwerkelijk is, moet onderzocht worden op grond van het volledig verloop van de procedure;
Dat een daadwerkelijke rechtshulp in de zin van deze bepaling niet noodzakelijk bestaat in een bescherming door de rechter maar ook kan worden
gegeven door een administratief rechtscollege;
Dat de procedure voor de Vaste Beroepscommissie, een administratief
rechtscollege dat de nodige waarborgen biedt van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, een schorsende werking heeft en in beginsel uitsluit dat de
vreemdeling hangende het hoger beroep tegen de beslissing van de
Commissaris-generaal, zou worden uitgewezen; dat zodoende daadwerkelijke rechtshulp wordt geboden;
Dat hieraan niet in de weg staat dat een nietigheidsberoep voor de Raad
van State na de beeindiging van die procedure geen schorsende werking heeft;
Overwegende voor het overige dat een betwisting omtrent de hoedanigheid van vluchteling geen betwisting is over burgerlijke rechten en verplichtingen bedoeld in artikel 6.1 E.V.R.M.;
Overwegende dat de eerder genoemde verdragsbepalingen er aldus niet aan
in de weg staan dat de bevoegdheid van de rechter in kort geding in een geval, zoals dit aan de appelrechters voorgelegd, wordt uitgesloten;
Overwegende dat de appelrechters niet vaststellen dat verweerder enig gevaar liep voor zijn leven, fYsieke integriteit ofvrijheid en beslissen dat de rechter in kort geding rechtsmacht heeft op grond dat de regels van het interne recht in strijd zijn met de artikelen 6 en 13 E.V.R.M.; dat zij zodoende
deze artikelen schenden;
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; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
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kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
16 maart 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter- Gelijkluidende conclusie (1) van de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Advocaat : mr. Butzler.

Nr. 184
1e KAMER - 16 maart 2000

BE SLAG - ALLERLEI- COLLECTIEVE SCHULDENREGELING- VERZOEK- TOELAATBAARHEID- VOORWAARDEN.

De wet stelt, als voorwaarde voor de toelaatbaarheid van het verzoek tot collectieve
schuldenregeling, niet de eis dat de betalingsmoeilijkheden zouden bestaan ten aanzien van een veelvoud van schuldeisers; het aantal schulden is evenmin relevant (1).
(Art. 1675/2 Ger.W.)
(R. ..

T. BELGISCHE STAAT E.A.)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd
Het bestreden arrest wijst het verzoek van eiseres tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling, bij toepassing van het nieuwe artikel 1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 juli 1998, af, in hoofdorde op grand dat zij slechts
een schuld heeft. Het bevestigt hierbij de beroepen beschikking van de beslagrechter, die
het verzoek ontoelaatbaar had verklaard, doch op grand dat de wettelijke voorwaarde van
duurzaamheid van de betalingsmoeilijkheden in hoofde van eiseres niet vervuld was.
Het derde onderdeel van het enig cassatiemiddel voert specifiek schending aan van
deze bepaling (terwijl het eerste en het tweede resp. een motiveringsgebrek en een
schending van het recht van verdediging aanvoeren en het vierde en het vijfde de bevoegdheid "prima facie" van de beslagrechter, zoals door het arrest uitgelegd, aanvechten). Dit onderdeel stelt de vraag naar de toelaatbaarheid van het verzoek en staat
dus (ook inhoudelijk) centraal.
De beslagrechter is inderdaad, krachtens het door de voormelde wet gewijzigd artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek, de bevoegde rechter om kennis te nemen van
een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling, volgens de bij het
nieuwe artikel 1675/2 t.e.m. 18 van dat wetboek bepaalde procedure. De nieuwe bepalingen werden ingevoegd in een nieuwe titellV (Collectieve schuldenregeling) in het
vijfde deel van het wetboek, aanvankelijk aileen handelend over het bewarend beslag en de middelen tot tenuitvoerlegging.
Het arrest dat uitspraak doet over het hager beroep tegen een op grand van die bepalingen door de beslagrechter verleende beschikking van ontoelaatbaarheid van dergelijk verzoek, is een eindbeslissing die vatbaar is voor cassatieberoep.
Noot arrest nr. 183:
(1) Het O.M. concludeerde niet in de zin van het obiter dictum m.b.t. artikel 3 E.V.R.M., waarop
het bestreden arrest namelijk niet gesteund was en dan ook niet in het middel als geschonden werd
aangewezen.
Noot arrest nr. 184:
(1) Zie de concl. O.M.
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Deze besclrikking van toelaatbaarheid, in de eerste commentaar op de wet "toegangsticket" genoemd (2), heeft ook belangrijke gevolgen : zij houdt, krachtens het artikel 1675/5, van rechtswege schrapping in van de ingediende vorderingen op grond van
de procedures tot het verkrijgen van uitstel van betaling en tot het verkrijgeri van
betalingsfaciliteiten waarin de verzoeker betrokken is en die geschorst worden door
het louter indienen van het verzoekschrift, zolang geen uitspraak is gedaan over die
tmilaatbaarheid. Ze doet ook, krachtens het artikel167517, § 1, een toestand van samenloop ontstaan tussen de schuldeisers en heeft de opschorting van de loop van de
interesten en de onbeschikbaarheid van het vermogen van de verzoeker tot gevolg. De
tweede paragraafvan dat artikel bepaalt dat alle middelen van tenuitvoerlegging die
strekken tot betaling van een geldsom geschorst worden, behoudens de reeds gelegde bewarende beslagen. Krachtens de derde paragraaf, tenslotte, houdt die beschikking voor de verzoeker het verbod in om, behoudens toestemming van de rechter, enige daad te stellen die een normaal vermogensbeheer te buiten gaat of een
schuldeiser zou bevoordelen of om zijn onvermogen te vergroten.
Hieruit blijkt alvast reeds dat het verzoek op zich de schuldenaar tegen zijn schuldeisers beschermt en dat de beschikking die het verzoek niet toelaat hem opnieuw overlevert aan zijn schuld~isers. Uit de parlementaire voorbereiding komt ook duidelijk
tot uiting dat deze bescherming - wellicht anders dan het faillissement dat, ook in
de nieuwe wet van 8 augustus 1997, vooral de gelijkheid van de schuldeisers nastreeft - de hoofbekoinmernis van de wetgever was.
Hoewel het verband met de nieuwe faillissementswet in die voorbereiding herhaaldelijk gelegd werd en het doel van beide wetten het herstel van de financiiHe toestand van de schuldenaar is, d.i. de betaling van al zijn schulden, ligt het accent, in
de wet op de schuldenregeling van de "niet-koopman" alleszins op de bezorgdheid om
de gevolgen van een schuldoverlast in hoofde van die schuldenaar te beperken. Artikel 1675/3, derde lid, bepaalt nl. dat de aanzuiveringsregeling strekt tot dat herstel, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te
betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hi} zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. Waar artikel1675/2, eerste lid, Ger.W. bepaalt dat de natuurlijke persoon, die geen koopman is, een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling kan indienen, indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze,
zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen, zegt artikel 2 van de
faillissementswet dat de koopman die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen (en wiens krediet geschokt is), zich in staat van faillissement bevindt. De "burgerlijke" wet heeft oog voor de levenskwaliteit van de schuldenaar en laat hem de keuze
om, door tussenkomst van de rechter, zijn schuldeisers om een regeling te verzoeken. De faillissementswet doet noch het ene noch het andere : haar artikel 9 verplicht de koopman, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. En doet hij dat niet, dan
kan hij, krachtens artikel 6, o.m. door een of meer schuldeisers of door het openbaar ministerie, in faillietverklaring gedagvaard worden, zodat een regeling met zijn
schuldeisers dus ook buiten zijn wil kan totstandkomen. Alleszins was de wetgever van
oordeel dat de criteria van het faillissement te dezen "onaangepast" (3) zijn. Ook zijn
de onmiddellijke gevolgen niet zo ingrijpend : anders dan bij het faillissement bestaat het principe er niet in de activa van de schuldenaar tussen de schuldeiser te verdelen (4). Wel kan, in de ultieme, gerechtelijke fase, de rechter schulden- zelfs van
kapitaal en ook fiscale (5) - kwijtschelden, op voorwaarde dat tot liquidatie van het
vermogen van de schuldenaar werd overgegaan.
(2) DE LEVAL, G., La loi du 5 juillet 1998 relative au reglement collectif de dettes et a la possibilite de vente de gre a gre de biens immeubles saisis, Ed. Collection Scientifique de la Faculte de
droit de Liege, 1998, p. 24.

(3) Wetsontwerp, 'lbelichting, Gedr.St., Kamer, 1073/1-96/97, 16.
(4) Ged1:St., Kamer, 1073/11-96/97, 7.

(5) Zie evenwel een essentieel voorbehoud daaromtrent: ibid., 16.
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Een rechtsvergelijkend onderzoek kan evenmin een relevant element van antwoord brengen: noch in de Franse "Loi no 89-1010, relative ala prevention et au reglement des difficultes liees au surendettement des particuliers et des families" (6), die
een voorafgaande minnelijke schikking door de tussenkomst van een departementale commissie organiseert, noch in de Nederlandse "Wet van 25 juni 1998 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van de schulden van natuurlijke personen" (7), die verschillende toepassingsvoorwaarden stelt (8).
De door het onderdeel gestelde vraag of door, zoals de appelrechters doen, te eisen dat er meer dan een schuldeiser zou zijn als een vereiste van toelaatbaarheid van
het verzoek, een voorwaarde aan de wet wordt toegevoegd, stuit onmiddellijk op de
vaststelling dat de wet, zoals de voorbereidende werken, enerzijds slechts de meervoudvorm gebruikt (nl. schulden, collectieve en schuldeisers), anderzijds een samenloop van
schuldeisers, vanaf de toelaatbaarheid van het verzoek, doet ontstaan en hun gelijkheid en instemming bij een regeling nastreeft. Dit lijkt het besluit te moeten impliceren dat de interpretatie dat het bestaan van een schuld de toelaatbaarheid niet uitsluit geen steun vindt in de wettekst, noch in de parlementaire stukken. Aldus lijkt,
louter grammaticaal bekeken, de interpretatie van de appelrechter correct. Doch, bij
gebreke aan enige motivering over dit precies punt, is hun uitlegging niet op een andere grondslag, zoals de ratio legis, gesteund. Nochtans dient de bedoeling van de wetgever uiteraard te worden nagegaan als de door hem gebruikte bewoordingen enige
twijfellaten. Zijn doelwit werd alleszins benadrukt in het verslag aan de Kamer : "de
overmatige schuldenlast, dit wil zeggen de onmogelijkheid het hoofd te bieden aan zijn
schulden, en niet de schuldenlast" (9).
In het verslag aan de Senaat wordt deze definitie als volgt herhaald: "de blijvende structurele onmacht zijn financiele verplichtingen het hoofd te bieden" en wordt
daaraan toegevoegd: "Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden met de 'gewone' schuldenlast (10). De nadruk ligt dus, behalve op het in de wet uitgedrukt "duurzaam" (11), ook duidelijk op het overmatig karakter van het globaal gewicht van de
schulden, niet op hun aantal.
Twee andere redenen, een positieve en een negatieve, leiden m.i. tot het besluit dat
die tekstuele uitlegging van de wet met die bedoeling niet strookt :
1. De wet zelf stelt, in het eerste lid van artikel1675/2, als eerste voorwaarde dat
de schuldenaar heeft afte rekenen met duurzame betalingsmoeilijkheden door schulden - d.i. dus weliswaar meer dan een schuld- doch stelt niet, in datzelfde lid, expliciet de eis dat die moeilijkheden zouden bestaan ten aanzien van een veelvoud van
schuldeisers. Zijn doel was aan de categorie van schuldenaren die zich in deze duurzame toestand bevinden schuldverlichting te verlenen, terwijl het aantal schulden, voor
het bereiken van dat doel, evenmin relevant is.
2. Is er anderzijds een reden om, voor een schuldenaar met een grote schuld, niet
te vrezen dat hij desondanks geen menswaardig leven (zoals door artikel 1675/3, derde
lid, gewaarborgd) meer zou kunnen leiden, terwijl die vrees aileen voor een debiteur met meerdere schulden, ook al zijn ze kleiner en hun som geringer, zou kunnen gerechtvaardigd zijn en wettelijke bescherming verantwoorden en terwijl nochtans, in beide gevallen, in de geest van de wet, de menselijke waardigheid hoger geschat
(6) J.O., 2 jan. 1990, D., 1990, Leg., 61, zoals laatst gewijzigd door de Loi no 98-46, J.O., 24jan.
1998, D., 1998, Leg., 93.
(7) Belgisch Staatsblad, 1998, nrs. 445 en 447.
(8) Zie DJRIX, E., en DE WILDE, A., Materieelrechtelijke aspecten van de collectieve schuldenregeling, in Collectieve schuldenregeling in de praktijk, Dirix, E. & Taelman, P. (eds.), Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-Groningen, 21-23.
(9) Gedr.St., Kamer, 1073/11-96/97, 3.
(10) Gedr.St., Senaat, 1-929/5, zitting 1997-1998, 2.
(11) Het bijkomend begrip "structureel" werd, uit vrees voor interpretatieproblemen en omdat het niets toevoegt, ingevolge een amendement (Gedr.St., Kamer, 1073/6-96/97) weggelaten (ibid.,
1073/11-96/97, Verslag, 36-37 en 125).
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wordt dan de terugbetalingsplicht? Het mag hierbij herhaald worden dat de toelaatbaarheid van een verzoek tot collectieve schuldenregeling de tenuitvoerlegging door
schuldeisers grotendeels lamlegt. Die reden ligt allerminst voor de hand. Er bestaat, integendeel, een ernstige vrees dat de gelijkheid "onder schuldenaars" in het
gedrang komt en dat de wet in die interpretatie, de grondwettelijke gelijkheidstoets
niet doorstaat. Wat, bovendien, te zeggen over de gevolgen van die tekstuele lezing voor
de leden van het gezin van de schuldenaar die ook, krachtens voormelde bepaling, het
recht moeten behouden een "menswaardig leven te leiden"? Kan hun lot, op ongelijke wijze, afhangen van het aantal schulden of schuldeisers van hun kostwinner?
En het zou zelfhelemaal onbillijk worden, doch niet ondenkbaar zijn, dat een schuldeiser alle schulden van een gewillige schuldenaar tot een schuld zou herschikken, opdat hijzelf ongestoord verder kan uitvoeren, of dat alle schuldeisers hun vorderingen aan een van hen, met hetzelfde doel, zouden overdragen, zonder dat die schuldenaar
de wettelijke bescherming geniet en zodat het door de wetgever gesteld doel geheel voorbijgeschoten wordt. Overigens - en ook al was dat niet de bedoeling van verweerder, noch is dat de eigenlijke draagwijdte van het onderdeel - te dezen blijkt uit het
verzoekschrift van eiseres dat haar schuld aan verweerder gesteund is op verschillende fiscale grondslagen, dus dat ze meer dan een fiscale schuld had.
Het bestreden arrest lijkt met derhalve artikel1675/2 minstens niet naar de geest
te hebben toegepast, zodat het onderdeel gegrond dient te worden verklaard. Het Hof
lijkt me hierdoor zijn normatieve functie niet te zullen overschrijden. En dat het Hof
zo spoedig de gelegenheid krijgt een nieuwe wettelijke norm - die ten andere noodsituaties regelt- te interpreteren lijkt me nog aan belang te winnen bij de vaststelling dat reeds twee hoven van beroep het over deze uitlegging fundamenteel oneens
zijn: in tegenstelling tot de bestreden beslissing oordeelt het Brusselse Hofvan Beroep (12), op grond van het voormeld doel van de wet - en m.i. dan ook terecht - dat
de enkelvoudige aard van de schuld geen beletsel vormt tegen de toelaatbaarheid van
het verzoek tot "collectieve" schuldenregeling.
Het gegrond verklaren van dat onderdeel volstaat voor een volledige cas satie van
het arrest. Wanneer het toegangsticket door de rechter ten onrechte geweigerd wordt,
is het inderdaad niet meer vereist de gegrondheid te onderzoeken van de kritiek op
zijn motiveringsplicht t.a.v. de partij (eerste onderdeel), op het ambtshalve aanvoeren van de in het derde onderdeel aangevochten rechtsgrond (tweede onderdeel) of op
het zich aanmatigen van bevoegdheden ten gronde (vierde en vijfde onderdeel).

Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. C.99.0325.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de gecoiirdineerde Grondwet, 774 Gerechtelijk Wetboek, 1675/2, 1675/3, 1675/6, § 2, 1675/10 §§ 1, 2, 5, 1675/12, § 1, 1°, 4°,
1675/13, §§ 1, 3 van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij artikel 2, § 2 van de wet
van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
doordat het bestreden arrest het hoger beroep van eiseres ongegrond verklaart en
de beslissing van afwijzing van het verzoek tot collectieve schuldenregeling en aanstelling van een schuldbemiddelaar bevestigt op grond dat "herstel" van de "financiele toestand" van eiseres niet in aanmerking komt; dat "zij het zelfheeft over een
(12) Brussel, 15 juli 1999, Rec.Gen.Em:Not., 1999, 546, nr. 24974, met noot G.H.
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enkele schuldenaar, de fiscus, zodat de vraag zich stelt of een collectieve schuldenregeling strikt genomen wel aan de orde is; de elementen door (eiseres) zelf aangebracht ( ... ) tot de ongegrondheid van haar verhaalleiden; van collectieve schuldenregeling immers geen sprake is, vermits er enkel sprake is van een schuld;
een schuldbemiddelaar trouwens onmogelijk een minnelijke aanzuiveringsregeling kan uitwerken "in de zin van artikel1675/13 Ger.W.; een gerechtelijke aanzuiveringsregeling (artikel1675/12 Ger.W.) ook uit te sluiten is vermits de wettelijke looptijd voor dergelijke aanzuiveringsregeling beperkt is tot vijf jaar";
terwijl eiseres in haar verzoekschrift tot hoger beroep ("grieven", p. 6-7-8) op omstandige wijze liet gelden dat en waarom zij zich in de wettelijke voorwaarden (artikel1675/2 Gerechtelijk Wetboek) bevond om een collectieve schuldenregeling te bekomen; dat zij meer bepaald aanvoerde waarom zij op duurzame wijze niet in staat
was haar schulden te voldoen; er een "kennelijk, duurzaam en structureel onevenwicht" bestond tussen haar schuldenlast (4.970.285 BEF) en de middelen waarover
zij beschikte om die schuldenlast te bestrijden; zij immers, na aftrek van de vaste maandelijkse lasten van het maandelijks inkomen van eiseres, slechts een saldo overhield van 10.107 BEF dat noodzakelijk moest dienen tot het bestrijden van de kosten van normaallevensonderhoud; eiseres er, met verwijzing naar de memorie van
toelichting bij de wet van 5 juli 1998, op wees dat zij zich in de door de wetgever beoogde onmogelijkheid tot het betalen van haar schulden bevond daar het onevenwicht tussen haar inkomsten en schulden van duurzame en structurele aard was,
terwijl eiseres op grond van de aangevoerde gegevens besloot (p. 8 van het verzoekschrift tot hoger beroep) dat manifest vaststond dat zij zich in een toestand van
overmatige schuldenlast en de onmogelijkheid om haar schulden af te betalen bevond; zulks zelfs bij een prima facie beoordeling van de financiele situatie van eiseres duidelijk is en ''het volstaat dat prima facie vaststaat dat aan deze voorwaarde dat (eiseres) in de onmogelijkheid verkeert haar schulden te betalen- is voldaan, opdat het verzoek tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling toelaatbaar zou
worden verklaard" (. .. ),
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest door de bovengeciteerde overwegingen noch door enige andere overweging, antwoordt op bovenvermelde door eiseres in
haar verzoekschrift tot hoger beroep op omstandig gemotiveerde wijze ingeroepen middelen tot staving van de stelling dat zij zich in wettelijke voorwaarden voor een collectieve schuldenregeling bevond; het arrest derhalve, bij gebrek aan antwoord op deze
middelen, niet regelmatig is gemotiveerd en schending inhoudt van artikel149 van
de gecoordineerde Grondwet;
terwijl, tweede onderdeel, in zoverre het appelgerecht het verzoek van eiseres tot het
bekomen van een collectieve schuldenregeling en aanstelling van een schuldbemiddelaar a:!Wees op grond dat er slechts een schuld was, dat een schuldbemiddelaar
onmogelijk een minnelijke aanzuiveringsregeling in de zin van artikel 1675/3 Ger.W.
kon uitwerken en een gerechtelijke aanzuiveringsregeling (art. 1675/12 Ger.W.) ook
uit te sluiten was vermits de wettelijke looptijd voor dergelijke aanzuiveringsregeling beperkt is tot vijfjaar, het recht van verdediging van eiseres heeft geschonden door aldus het verzoek af te wijzen op ambtshalve ingeroepen middelen of excepties zonder dat daarover sprake was in eiseres' verzoekschrift tot hoger beroep en
zonder dat zij in de gelegenheid werd gesteld op deze punten haar verweer te laten
gelden (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging);
het arrest derhalve minstens, overeenkomstig artikel 774, lid 1 en 2, van het Gerechtelijk Wetboek, de heropening der debatten had moeten bevelen om eiseres te horen over deze ambtshalve ingeroepen middelen en excepties vooraleer eiseres verzoek op grond daarvan af te wijzen (schending van artikel 774, lid 1 en lid 2,
Gerechtelijk Wetboek);
terwijl, derde onderdeel, overeenkomstig artikel1675/2 Gerechtelijk Wetboek, elke
natuurlijke persoon met woonplaats in Belgie, die geen koopman is (. .. ), bij de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling kan indienen indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn (. .. ) schulden te betalen of
voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd,
terwijl de aldus omschreven wettelijke voorwaarden niet de voorwaarde bevatten
dat er meer dan een schuldeiser moet zijn;

608

HOF VAN CASSATIE

Nr. 184

het bestreden arrest, door deze eis te stellen en eiseres' verzoek af te wijzen omdat er maar een (fiscale) schuld was (zij het bestaande uit schulden gesteund op verschillende fiscale grondslag), op onwettige wijze een voorwaarde aan de wet toevoegt; derhalve schending inhoudt van artikel1675/2 Gerechtelijk Wetboek;
terwijl, vierde onderdeel, de beslagrechter die krachtens artikel 1675/6, § 1, Gerechtelijk Wetboek uitspraak doet over de toelaatbaarheid van het verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling, dient te oordelen of "prima facie" aan de
in artikel1675/2 Gerechtelijk Wetboek gestelde voorwaarden is voldaan; overeenkomstig artikel1675/3, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, de aanzuiveringsregeling ertoe strekt de financiele toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in
staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden; de
beslagrechter zich niet uit te spreken heeft over de concrete mogelijkheid tot uiteindelijk herstel van de financiele toestand van de betrokken persoon (verzoeker) noch
over het uitwerken van een minnelijke aanzuiveringsregeling door een schuldbemiddelaar; het precies tot de taak van laatstgenoemde behoort, om nadat hij overeenkomstig artikel1675/6, § 2, Gerechtelijk Wetboek, is aangesteld op grond van bedoeld "prima facie" onderzoek, alle gegevens m.b.t. de financiele toestand van de
schuldenaar-verzoeker te onderzoeken (art. 1675/10, § 1, Ger.W.) en een ontwerp van
minnelijke aanzuiveringsregeling op te stellen (art. 1675/10, § 2, Ger.W.) en, indien
goedgekeurd door alle belanghebbende partijen, de minnelijke aanzuiveringsregeling aan de rechter over te maken (art. 1675/10, § 5, Ger.W.);
een minnelijke aanzuiveringsregeling in de zin van artikel1675/10 Ger.W. in de regel ook kwijtscheldingen van schuld tot gevolg kan hebben;
terwijl het bestreden arrest, door eiseres' verzoek af te wijzen op grond van de overweging dat "herstel van haar financiele toestand niet in aanmerking komt" en dat "een
schuldbemiddelaar trouwens onmogelijk een minnelijke aanzuiveringsregeling kan uitwerken in de zin van artikel 1675/3", miskenning inhoudt zowel van artikelen 1675/2
en 1675/3 Gerechtelijk Wetboek door aan de daarin vastgestelde voorwaarden, voorwaarden toe te voegen als van de artikelen 1675/6, § 2, 1675/10, §§ 1, 2 en 5 Gerechtelijk Wetboek, door de daarin bepaalde respectieve wettelijke bevoegdheden van de
beslagrechter en de schuldbemiddelaar te miskennen;
terwijl, vijfde onderdeel, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling die, overeenkomstig artikel1675/3, lid 2, Gerechtelijk Wetboek, door de rechter kan opgelegd worden, niet aileen, overeenkomstig artikel1675/12, § 1 Gerechtelijk Wetboek uitstel of
herschikking van betaling van de schulden en kwijtschelding van moratoire intresten, vergoedingen en kosten doch ook, overeenkomstig artikel1675/13, § 1 en§ 3,
gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal- en ook van fiscale schulden - kan omvatten,
en terwijl het bestreden arrest, door zonder enige nadere motivering de gerechtelijke aanzuiveringsregeling uit te sluiten aileen omwille van de beperkte wettelijke looptijd van vijf jaar, zonder rekening te houden met de bovenvermelde wettelijke mogelijkheden die ook gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs in hoofdsom,
inhouden, de vermelde bepalingen (artikel1675/12, § 1, en meer in het bijzonder 1675/
13, § 1, Gerechtelijk Wetboek) heeft geschonden alsook schending inhoudt van artikel1675/3, lid 3, Ger.W. dat de betaling van schulden in het kader van een aanzuiveringsregeling slechts beoogt "in de mate van het mogelijke" hetgeen de
mogelijkheid van niet terugbetaling van schulden impliceert en waarmee het bestreden arrest ten onrechte geen rekening heeft gehouden :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek, elke
natuurlijke persoon met woonplaats in Belgie, die geen koopman is in de zin
van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel, bij de rechter een verzoek
kan indienen tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare ofnog te vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd; dat de wetgever als voorwaarde stelt dat de
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schuldenaar he eft af te rekenen met duurzame en structurele betalingsmoeilijkheden, doch niet de eis stelt dat die betalingsmoeilijkheden zouden bestaan ten aanzien van een veelvoud van schuldeisers;
Dat de wetgever zich tot doel stelt om aan deze categorie van schuldenaren schuldverlichting te verlenen; dat het aantal schulden in het licht van
deze doelstelling niet relevant is;
Overwegende dat de appelrechters door te beslissen dat eiseres niet in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling "vermits er enkel sprake
is van een schuld" de in het onderdeel aangevoerde wetsbepalingen schenden;
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;
verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partijen; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
16 maart 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.
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1e KAMER (VOLTALLIGE ZITTING) - 17 maart 2000

STEDENBOUW -

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG- PLANSCHADE - VORDERING TOT PLANSCHADEVERGOEDING- VERVALTERMIJN.

De vorderingen tot betaling van planschadevergoeding vervallen een jaar na de dag
waarop het recht op schadevergoeding ontstaat overeenkomstig art. 37, 3de lid, Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw; wanneer geen daad wordt gesteld die de minderwaarde tot uiting brengt vervalt het recht op vergoeding tienjaar na de inwerkingtreding van het plan (1). (Art. 38 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
(D ... M ... T. VLAAMS GEWEST)

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in substantie gezegd :
Na het overlijden op 25 juli 1991 van de rechtsvoorganger van de eisers hebben deze
laatsten, zijn wettige erfgenamen, verweerder bij exploot van 23 juli 1992 gedagvaard; zij vorderden schadevergoeding, in hoofdorde op grond van de artikelen 1382
en volgende van het Burgerlijk Wetboek wegens onrechtmatig overheidsoptreden, ondergeschikt planschadevergoeding op grond van artikel37 van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.
(1) Zie de concL van het O.M.

•C

E._:_----::::::"

610

HOF VAN CASSATIE

Nr. 185

De eisers voerden aan dat hun rechtsvoorganger schade heeft geleden doordat hem
toebehorende gronden door het gewestplan Hasselt-Genk, bindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 april1979, definitiefhun bestemming als bouwgrond hebben verloren.
Het vonnis, door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt gewezen op 3 januari 1994, heeft een deskundigenonderzoek gelast naar de bestemming van die granden op het tijdstip van de inwerkingtreding van het gewestplan.
Op het hager beroep van de verweerder heeft het bestreden arrest de vorderingen van de eisers als ontoelaatbaar afgewezen.
Het eerste middel is gericht tegen de beslissing van de appelrechter dat de vordering van de eisers om schadevergoeding te bekomen op grand van artikel1382 e.v. B.W.
ontoelaatbaar is, terwijl het tweede en het derde middel gericht zijn tegen de beslissing die de op artikel 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw gestoelde vordering van de eisers, respectievelijk van eiseres sub 2, ontoelaatbaar verklaart.
Wat het tweede middel betreft.
N aar luid van de eerste zin van art. 38, tweede lid, van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw vervalt de
vordering tot betaling van planschadevergoeding een jaar na de dag waarop het recht
op schadevergoeding ontstaat overeenkomstig artikel37, derde lid; de tweede zin bepaalt dat, indien geen vergunning wordt aangevraagd, de verjaringstermijn tien jaren bedraagt.
·
Het arrest van het Hofvan 19 oktober 1989 (A. C., 1989-90, nr. 101) heeft geoordeeld dat deze laatste zin stilzwijgend is opgeheven door de wet van 22 december 1977
betreffende de budgettaire voorstellen 1977-78.
De appelrechter voor wie in de voorliggende zaak de interpretatie van artikel 38
betwist werd, verwierp gemotiveerd het standpunt van het Hof. Ik meen dat er
inderdaad aanleiding toe is de beslissing van 1989 aan een nieuw onderzoek te
onderwerpen.
(De bepalingen van de wet van 29 maart 1962 zijn thans voor het Vlaams Gewest opgenomen in het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecotirdineerd op
22 oktober 1996, en bekrachtigd bij decreet van 4 maart 1997. Wat de in deze zaak
relevante artikels betreft, is alleen de nummering gewijzigd; de oorspronkelijke artikels 37 en 38 dragen nu het nummer 35 en 36. Aangezien de vraag ofhet recht van
de eisers op planschadevergoeding al dan niet vervallen was, beoordeeld wordt op 23
juli 1992, tijdstip van het instellen van de vordering, en deze conclusie vooral aandacht heeft voor de evolutie van de wetgeving ter zake, zal ik mij gemakshalve aan
de oorspronkelijke nummering houden.)
Wanneer uit een plan van aanleg dat bindende kracht heeft verkregen een bouwofverkavelingsverbod volgt, dat een einde maakt aan het gebruik waarvoor een onroerend goed dient of normaal bestemd is, kan de eigenaar aanspraak maken op schadevergoeding.
De schadevergoeding is verschuldigd door degene die het plan van aanleg heeft vastgesteld, het gewest wat de gewestplannen betreft, en de gemeente (ofvereniging van
gemeenten) wat de gemeentelijke plannen betreft.
De oorspronkelijke tekst van het antwerp van wet tot organisatie van de stedenbouw en van de ruimtelijke ordening voorzag niet dat de bestemmingswijziging door
een plan van aanleg, in de regel aanleiding zouden geven tot schadeloosstelling; alleen was erin vermeld dat eigendomsbeperkingen die het gevolg zijn van die wet aanleiding zouden kunnen geven tot toekenning van herstelvergoeding wegens buitengewone schade op grand van de wet op de Raad van State. (Suetens, L.P.,
Gewestplannen en planschade, in Boes, M., e. a., Gewestplannen, meerwaarde, planschade, Maarten Kluwer's Intern. Uitgeversondememing, 14). Dit betekende dat slechts
uitzonderlijk schadevergoeding zou kunnen worden toegekend.
Het is inderdaad niet evident dat wanneer lucratieve toekomstverwachtingen van
een burger worden doorkruist door een overheidsmaatregel, de gemeenschap het "verlies" moet vergoeden. (Hoeffier, K., L'amenagement du territoire et le droit de propriete, J. T., 1959, 217, i.h.b. 222 e.v.) Het ligt evemin voor de hand dat, als de wet om

Nr. 185

HOF VAN CASSATIE

611

redenen van algemeen belang beperkingen oplegt aan de uitoefening van het eigendomsrecht, de overheid tot compensatie verplicht is. (Suetens, L.P., o.c., 15.)
Op parlementair initiatief is echter de regeling van artikel 37 tot stand gekomen,
waarvan het eerste lid luidde : "Schadevergoedig is al naar het geval verschuldigd door
het Rijk, de vereniging van gemeenten of de gemeente, wanneer het bouw- of
verkavelingsverbod volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde
maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is op de dag van
de aanwijziging van de ontwerper."
Het tweede en het derde lid beperken vrij ingrijpend het recht op en het bedrag van
de schadevergoeding. Deze beperkingen concretiseren de bezorgdheid van de minister van Openbare Werken om de ruimtelijke ordening niet in het gedrang te brengen door de financiele weerslag van de suggesties van de parlementsleden."
(Gedr.St., Senaat, 1959-1960, nr. 275, p. 56.) Wetswijzigingen in 1970 en in 1976 hebben ten voordele van de overheid nog een recht van terugkoop ingesteld, en hebben
de gevallen uitgebreid waarin geen vergoeding verschuldigd is. (Wetten van 22 december 1970, B.S. 5 februari 1971, en van 12 juli 1976, B.S. 13 augustus 1976, waarbij artikel 37 werd gewijzigd.)
Onder de gelding van deze tekst was het ontstaan van het recht op schadevergoeding niet afhankelijk van bepaalde rechshandelingen, en kon een schadelijder aanspraak doen geld en op schadevergoeding vanaf de dag dat het plan van aanleg, waaruit het bouw- ofverkavelingsverbod volgt, bindende kracht verkreeg.
Artikel 38 regelde de procedure om schadevergoeding te bekomen : "De vorderingen tot betaling van vergoedingen, ongeacht het bedrag ervan, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg; alle op dat stuk gewezen vonnissen, behalve de voorbereidende, zijn vatbaar voor hoger beroep.
De vorderingen vervallen een jaar na de dag waarop de weigering van de bouw- of
verkavelingsvergunning, gegrond op het verbod dat in een plan van aanleg is vervat, definitief is geworden. Indien geen vergunning wordt aangevraagd, is de termijn tien jaren te rekenen van de datum van inwerkingtreding van het plan. De termijn wordt op vijftienjaren gesteld voor de vorderingen tot vergoeding als bedoeld in
het laatste lid van artikel 35.".
Uit de voorbereidende werken blijkt dat volgens de commissieleden die het initiatief hadden genomen om een recht op vergoeding wegens planschade toe te kennen,
een vrij korte verjaringstermijn moest worden gesteld opdat de overheid niet te
lang in de onzekerheid zou verkeren nopens de financiele gevolgen van de plannen
van aanleg.
Zij waren daarenboven van oordeel dat, gelet op de publiciteit die aan het tot stand
komen van een plan van aanleg gegeven wordt, een eigenaar die gedurende tien jaar
geen bouw- ofverkavelingsvergunning indient, en evenmin schadevergoeding vraagt,
niet kan geacht worden aanzienlijke schade te hebben geleden. (Gedr.St., Senaat, 19591960, nr. 275, p. 61.)
Vandaar de regeling die vereist dat binnen de tien jaar na de inwerkingtreding van
het plan van aanleg ofwel een bouw- of verkavelingsvergunning moet worden ingediend, ofwel een vordering tot betaling van schadevergoeding; wanneer echter de bouwofverkavelingsvergunning geweigerd is op grond van het verbod dat in een plan van
aanleg is vervat, vervalt de vordering reeds een jaar na de dag waarop die weigering definitief is geworden.
Het lijkt derhalve duidelijk dat het oorspronkelijke artikel 38 zo moet worden gelezen dat - het geval van artikel 35 buiten beschouwing gelaten - de termijn van
tien jaar een maximumtermijn is, na het verstrijken waarvan geen schadevergoeding kan worden bekomen, ook niet indien naderhand nog een bouw- ofverkavelingsvergunning wordt ingediend, die geweigerd wordt op grond van het plan van aanleg. (Zie Paques, M., La duree et la nature du delai imparti pour l'exercice de l'action
en indemnisation des depreciations resultant de servitudes d'urbanisme, J. T, 1986 (33),
37.)
Tien jaar nadat een plan van aanleg bindende kracht heeft verkregen, heeft de overheid de zekerheid dat geen vorderingen wegens planschade ex artikel 37 meer kunnen worden ingediend.
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Aan bovenstaande wetsbepalingen werden door de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978 (B.S., 24 december 1977) wijzigingen gebracht waarvan de draagwijdte door het tweede middel van het cassatieberoep aan de orde wordt gesteld.
In artikel 37 werd onder meer een derde lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "Het recht
op schadevergoeding ontstaat ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- ofverkavelingsvergunning ofnog bij het afteveren van een negatief stedenbouwkundig attest."
En het tweede lid van artikel 38 luidt sedertdien :
"De vorderingen vervallen een jaar na de dag waarop het recht op schadevergoeding onstaat overeenkomstig artikel37, derde lid. Indien geen vergunning is aangevraagd, is de termijn tien jaren te rekenen van de datum van inwerkingtreding van
het plan. De termijn wordt op vijftien jaren gesteld, enz."
In de memorie van toelichting werd desaangaande aangevoerd :
"Artikel 36 van de wet van 29 maart 1962 bepaalt de voorwaarden waaronder schadevergoeding kan worden bekomen voor de minderwaarde, veroorzaakt door een uit
de plannen van aanleg voortvloeiende bestemmingswijziging.
Nude gewestplannen is een versneld ritme in werking treden, blijkt dat de regeling, voorzien in het huidige artikel 37, op een aantal punten te wensen overlaat.
Het recht op schadevergoeding ontstaat onmiddellijk bij de inwerkingtreding van
het plan, ook al hebben de rechthebbenden op de onroerende goederen niet de bedoeling om de door het plan uitgesloten bestemming (en daarmee samenhangende
waarde) te realiseren.
(. .. )

Het vergoeden door de overheid van potentieel of hypothetisch geleden minderwaarde is niet verantwoord. Het zou betekenen dat de overheid, via de gewestplannen, bijdraagt tot het verzilveren van meerwaarden, die ofwel van toevallige ofwel van speculatieve aard zijn.
De budgettaire gevolgen van dergelijk vergoedingssysteem zouden bovendien kunnen blijken ondraaglijk te zijn voor de Schatkist." (Gedr.St., Kamer, 1977-1978, nr. 113/1,
p. 54-55.)
Overeenkomstig het nieuwe artikel 37, derde lid, ontstaat het recht op schadevergoeding slechts : 1) bij overdracht van het goed, 2) bij de weigering van een bouw- of
verkavelingsvergunning, of nog 3) bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig
attest.
Dat is logisch : de minderwaarde als gevolg van de bestemmingswijziging ontstaat op het ogenblik dat het plan van aanleg uitwerking heeft, maar het recht op schadevergoeding onstaat slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de
minderwaarde tot uiting brengj;. (Cass., 16 april 1999, C.97.0134.N).
Op het tijdstip dat de eigenaar verkoopt wat volgens de vroegere bestemming bouwgrond was, blijkt dat hij zich als gevolg van het plan van aanleg met een mindere
waarde dient tevreden te stellen (eerste hypothese); wanneer de eigenaar de bestemming van bouwgrond wil realiseren, wordt hem op grand van het plan van aanleg de
bouw- ofverkavelingsvergunning geweigerd (tweede hypothese); wanneer duidelijk is
dat geen bouw- ofverkavelingsvergunning zal worden verleend omwille van een in het
plan van aanleg vervat verbod, is het overbodig om een omvangrijk dossier samen te
stellen en volstaat het, om pragmatische redenen, een negatief stedenbouwkundig
attest aan tevragen (derde hypothese). (Zie Gedr.St., Senaat, 1977-1978, nr. 18/12,
p. 98.)
De wijziging van artikel 38, tweede lid, eerste zin, strekt ertoe de vervaltermijn in
overeenstemming te brengen met de nieuwe opvatting over het tijdstip vanafwanneer schadevergoeding verschuldigd kan zijn. De vordering om schadevergoeding te
bekomen vervalt een jaar na de dag waarop het recht op schadevergoeding ontstaat
overeenkomstig artikel37, derde lid.
De wijziging van artikel 38 heeft geen ander opzet dan precies als vertrekpunt van
de vervaltermijn van een jaar te bepalen de rechtshandelingen die het gewijzigde artikel37 aanduidt als decisiefvoor het ontstaan van het recht op schadevergoeding.
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Artikel 38, tweede lid, tweede zin, is ongewijzigd gebleven, en noopt tot interpretatie, omdat bij letterlijke lezing (indien geen vergunning wordt aangevraagd, is de
termijn tien jaren te rekenen van de datum van inwerkingtreding van het plan) logische samenhang met de eerste zin ontbreekt, en de bepaling in de nieuwe context
onbegrijpelijk lijkt. Waarom worden het afieveren van een negatief attest en de overdracht van het goed ook niet vermeld? Als aan een negatief attest hetzelfde rechtsgevolg wordt toegekend als aan de weigering van een bouwvergunning, om het de eigenaar gemakkelijk te maken, waarom wordt die gelijke behandeling niet doorgetrokken
op het vlak van de verjaring? (Zie de omstandige bespreking van Paques, M., o.c., i.h.b.
35 tot 37.)
In 1989 heeft het Hof geoordeeld dat derhalve moest besloten worden dat die zin stilzwijgend was opgeheven.
Is het echter niet zo dat de wetgever de zin niet heeft opgeheven omdat hij de bestaande regeling wilde behouden (tien jaar na de inwerkingtreding van het plan van
aanleg heeft de overheid de zekerheid dat geen vorderingen wegens planschade meer
worden ingesteld), maar zich niet heeft gerealiseerd dat het aanbeveling verdiende ook
deze zin in overeenstemming te brengen met de gewijzigde concepten, bijvoorbeeld door
hem als volgt te vervangen : "Indien zich niet een feit heeft voorgedaan als vermeld
in artikel37, derde lid, is de termijn tienjaar te rekenen van de datum van inwerkingtreding van het plan."
Gelet op de ratio legis van de wetswijziging van 1977, de budgettaire weerslag van
artikel 37 inperken, lijkt het mij duidelijk dat dit de wil was van de wetgever.
Aldus vervalt een recht niet vooraleer het ontstaan is, maar kan het niet meer ontstaan na verloop van die termijn, indien de eigenaar niet voordien door ten minste een
negatief stedenbouwkundig attest te vragen blijk heeft gegeven van zijn voornemen
om een eventueel waardeverlies van zijn grond vast te stellen, en het recht op vergoeding van planschade te doen ontstaan.
Er is een vervaltermijn van tien jaar die begint bij de inwerkingtreding van het plan,
tijdstip waarop de schade ontstaat, en een termijn van eenjaar die begint bij het ontstaan van het recht op schadevergoeding; zodra een van beide bereikt is, vervalt het
recht van de eigenaar om vergoeding wegens planschade te vorderen. (Bossuyt, J., Planschade, in Vande Lanotte, J., e.a., De recente evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en stedenbouw 1988-1992, Die keure, 1993, nr. 91 en. 92.1)
De consequentie van het standpunt dat het Hof op 19 oktober 1989 heeft ingenomen is dat, wanneer een onroerend goed niet overgedragen wordt, de eigenaar zijn vordering wegens planschadevergoeding zal kunnen instellen gedurende een onbeperkte tijd; hij hoeft alleen maar een aanvraag te doen om een bouw- of
verkavelingsvergunning te bekomen, of een negatief stedenbouwkundig attest, en binnen het jaar na het attest of de weigering van de vergunning de schadevergoeding te
vorderen; die vordering is niet vervallen zelfs al is het plan van aanleg al sedert tientallen jaren in werking getreden.
Dat gevolg is strijdig met de begrenzingen van het systeem waarbinnen de wetgever heeft aanvaard dat de schade als gevolg van bestemmingswijziging door de gemeenschap zou worden gedragen.
Het tweede middel faalt naar recht.

ARREST

(A.R. C.98.0406.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 april1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 37 en 38 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw, zoals gewijzigd door de
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Programmawet van 22 december 1977 en voor zoveel als nodig de artikelen 35 en 36
van het Gecoiirdineerd Decreet van het Vlaams Parlement van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening,
doordat het bestreden arrest de vordering van eisers gesteund op artikel37 van de
Stedenbouwwet als ontoelaatbaar afWijst met veroordeling tot de kosten op grond van
de motieven :
"dat overeenkomstig art.37, 1ste lid, van voornoemde wet (thans 35, 1ste lid, van
het Coiirdinatiebesluit dd. 22 oktober 1996) schadevergoeding is verschuldigd wanneer een bouw- ofverkavelingsverbod volgend uit een (Gewest)- plan, dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waar voor een goed
dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan dit plan; dat krachtens het derde
lid van voornoemde bepaling het recht op schadevergoeding ontstaat ofWel bij de over
dracht van het goed, ofWel bij de weigering van een bouw- ofverkavelingsvergunning,
of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest; dat art. 38, lid 2,
van de voornoemde.wet (art. 36, lid 2, van het Coiirdinatiebesluit) bepaalt dat de vorderingen vervallen een jaar na de dag waarop het recht op schadevergoeding overeenkomstig art. 37, 3de lid (art. 35, 3de lid) ontstaat; dat hetzelfde wetsvoorschrift bepaalt dat ingeval geen vergunning wordt aangevraagd deze termijn 10 jaar bedraagt
vanaf de datum van inwerkingtreding van het plan; dat de voorgeschreven termijnen vervaltermijnen zijn, en zodoende op strikte wijze dienen toegepast; dat te dezen vaststaat dat geen vergunnning door (eisers) of hun rechtsvoorganger werd aangevraagd, dat het gewestplan Hasselt-Genk bij K.B. van 3 april1979 bindend werd
verklaard en dat de onderhavige vordering slechts werd ingesteld bij exploot van dagvaarding dd. 23 juli 1992; dat derhalve in casu meer dan 10 jaar zijn verlopen tussen de dag van inwerkingtreding van het plan en het instellen van de vordering tot
schadevergoeding, zodat (eisers) ervan vervallen zijn, en deze vordering ontoelaatbaar is; dat (eisers) thans inroepen dat de tweede zin van het kwestieuze art. 38, lid
2, stilzwijgend werd opgeheven ingevolge de wijziging van art. 37 van dezelfde wet ingevolge art. 179 van de wet van 22 december 1977; dat zij ter staving van hun standpunt verwijzen naar het arrest van het Hofvan cassatie dd. 19 oktober 1989; dat evenwei dit stand punt in casu niet kan worden gevolgd, aangezien het geen steun vindt
in de duidelijke wettelijke bepalingen, en de bedoeling van de wetgever zoals die blijkt
uit de Voorbereidende Werken, en zelfs leidt tot een onbeperkt recht voor de benadeelde om een vordering tot schadevergoeding in te stellen; dat immers uit het verslag van de verenigde Senaatscommissie, voorafgaand aan de wet van 29 maart 1962,
duidelijk blijkt dat de termijn van 10 jaar werd ingesteld om te voorkomen dat gedurende on bepaalde tijd onzekerheid zou bestaan over het aldan niet verschuldigd zijn van een vergoeding; dat dit verslag tevens uitdrukkelijk stelt dat een eigenaar die 10 jaar laat voorbijgaan zonder een bouw- ofverkavelingsvergunning aan te
vragen dan wel een vergoeding te eisen, niet wordt beschouwd als iemand die aanmerkelijke schade heeft geleden; dat derhalve de benadeelde eigenaar, op straffe van
verval van zijn recht, binnen de termijn van 10 jaar ofwel een vordering ter verkrijging van planschadevergoeding diende in te stellen, ofWel een bouw- ofverkavelingsvergunning diende aan te vragen, in welk geval hij binnen het jaar te rekenen van de
definitieve weigering de vordering moest instellen; dat het dan ook twee elkaar aanvullende vervaltermijnen betrof; dat geen enkel gegeven toelaat vast te stellen dat het
bedoeling van de wet gever van 22 december 1977 is geweest de voornoemde tienjarige termijn op te heffen, noch af te wijken van het principe dat de getroffen eigenaar binnen de 10 jaar na de inwerkingtreding van het gewestplan initiatieven diende
te nemen ter vrijwaring van zijn rechten; dat immers uit de Voorbereidende Werken niet blijkt dat er enige discussie werd gevoerd nopens de wijziging van de tweede
zin van art. 38, 2de lid, van de wet van 29 maart 1962, terwijl de eerste zin wel werd
aangepast ingevolge de wijzigingen aangebracht in art. 35, 3de lid, van deze wet; dat
bovendien de wijzigingen aan de wet van 29 maart 1962 zoals gedaan bij de wet van
22 december 1977 uitsluitend werden aangebracht om budgettaire redenen; dat inderdaad alsdan de gevallen waarin men recht verkreeg op de vergoeding wegens planschade limitatiefwerden omschreven en de wijze waarop de vergoeding diende berekend uitdrukkelijk werd vastgesteld; dat inderdaad blijkens de Memorie van
Toelichting deze wijzigingen noodzakelijk waren omdat de budgettaire gevolgen van
het (bestaand) vergoedingssysteem zouden kunnen blijken ondraaglijk te zijn voor de
Schatkist; dat tenslotte het hofvaststelt dat de door (eisers) verdedigde stelling zou
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inhouden dat het recht op vergoeding wegens planschade gedurende een onbeperkte duur bij overdrachten van de eigendom, zou kunnen worden uitgeoefend, wat
uiteraard strijdig is met de bedoelingen van de Wetgever van 1962 en van deze van
1977, aangezien de beperkte duur werd vooropgesteld teneinde de rechtsonzekerheid tegen te gaan; dat wettelijke bepalingen slechts worden opgeheven hetzij door de
uitdrukkelijke opheffingsbepalingen van een latere wet, hetzij door voorschriften van
de nieuwe wet die onverenigbaar zijn met de vroegere bepalingen; dat echter ten dezen geenszins blijkt dat de niet gewijzigde voorschriften van art. 38, lid 2, van de wet
van 29 maart 1962 in strijd of onverenigbaar zijn met de gewijzigde bepalingen van
art. 37, 3de lid, van deze wet; dat derhalve te dezen het voornoemde art. 38, lid 2, nog
steeds bestaat en zijn volle rechtskracht heeft behouden, zodat (verweerder) dan ook
terecht vermag zich hierop te beroepen,

terwijl krachtens het aangehaalde artikel 38, lid 2, van de wet op de stedenbouw
van 29 maart 1962 de vordering tot betaling van de vergoeding vervallen zijn een jaar
na de dag waarop het recht op schadevergoeding ontstaat overeenkomstig het aangehaald artikel 37, lid 3, van genoemde wet, hetzij een jaar na de dag van, hetzij de
overdracht van het goed, hetzij de weigering van een bouw- ofverkavelingsvergunning
of hetzij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest;
de wijzigingen aangebracht door de programmawet van 22 december 1977 tot dit
gevolg hebben geleid dat, concreet gezien, de schadevergoeding slechts verschuldigd wordt in geval van overdracht van het goed, de definitieve weigering van een bouwofverkavelingsvergunning of de afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest; daaruit volgt dat het gewijzigd aangehaald artikel 38, lid 2, van de wet op de stedenbouw de termijn van verval, die het op een jaar bepaalt, slechts voorziet in de enkele drie gevallen waarin voortaan met toepassing van genoemd artikel37, lid 3, van
dezelfde wet het recht op schadevergoeding nog openblijft en kan worden ingesteld;
de zinsnede van het aangehaald artikel 38, lid 2, van de wet op de stedenbouw : "indien geen vergunning wordt aangevraagd, is de termijn tien jaren te rekenen vanaf
de datum van de inwerkingtreding van het plan", zich wel verenigde met de oude versie van genoemd artikel 37 voor zijn wijziging door de Programmawet van 22 december 1977 gezien het recht op schade vergoeding in die versie onmiddellijk ontstond vanaf de datum van de inwerkingtreding van het plan en dus de schadelijder
onmiddellijk kon handelen; genoemde zinsnede evenwel overenigbaar is geworden met
de wijziging van artikel 37, lid 3, in 1977 omdat een recht dat nog niet eens ontstaan is niet kan uitgeoefend worden en dus ook niet kan vervallen en omdat ingeval geen vergunning werd aangevraagd, maar toch een overdracht van het goed plaatsheeft of een negatief stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd binnen genoemde
termijn van 10 jaar, alsdan de nochtans uitdrukkelijk in 1977 ingevoerde termijn van
een jaar geen zin blijkt te hebben vermits toch de termijn van 10 jaar zou blijven gelden, waaruit volgt dat beschouwd moet worden dat de Programmawet van 22 december 1977 impliciet, maar noodzakelijk, stilzwijgend de aangehaalde zinsnede heeft
afgeschaft,

zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat de vordering van eisers ex artikel 37 Stedenbouwwet (thans 35 coiirdinatiebesluit van 22 oktober 1996) vervallen is
omdat op datum van het exploot van dagvaarding dd. 23 juli 1992 meer dan 10 jaar
zijn verlopen sedert de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 3 april 1979,
de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen schendt die in deze vervaltermijn niet meer voorzien :

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel37, derde lid,
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, het recht op schadevergoeding ontstaat ofWel bij
overdracht van het goed ofWel bij de weigering van een bouw- ofverkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest;
Dat, krachtens artikel 38, tweede lid, van dezelfde wet de vorderingen tot
betaling van vergoedingen vervallen eenjaar na de dag waarop het recht op
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schadevergoeding ontstaat overeenkomstig artikel 37, derde lid; dat, krachtens het derde lid van artikel 38, indien geen vergunning is aangevraagd, de
termijn tien jaren is, te rekenen van de datum van inwerkingtreding van het
plan;
Overwegende dat met betrekking tot goederen die het voorwerp zijn van
een plan van aanleg, de minderwaarde ontstaat op het ogenblik dat het plan
van aanleg uitwerking heeft, maar het recht op schadevergoeding slechts ontstaat vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de minderwaarde
tot uiting brengt;
Dat wanneer geen daad wordt gesteld die de minderwaarde tot uiting
brengt, het recht op vergoeding vervalt tien jaar na de inwerkingtreding van
het plan;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. het gewestplan Hasselt-Genk bij koninklijk besluit van 3 april 1979 bindend werd verklaard;
2. noch de eisers noch hun rechtsvoorganger een vergunning hebben aangevraagd;
3. de vordering tot vergoeding door de eisers werd ingesteld op 23 juli 1992;
4. meer dan tien jaar verlopen is tussen de dag van inwerkingtreding van
het plan en het instellen van de vordering tot schadevergoeding;
Overwegende dat het arrest dat beslist dat de vordering tot vergoeding vervallen is, geen van de aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
17 maart 2000 - 1e kamer (voltallige zitting) - Voorzitter : de h. Marchal, eerste
voorzitter - Verslaggeuer : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Geinger. .

Nr. 186
1e KAMER - 17 maart 2000

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- BURGERLIJKE ZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE- ZAAK GEPLEIT VOOR EN IN BERAAD GENOMEN DOOR EEN ZETEL- BESLISSING GEWEZEN DOOR EEN ANDERS SAMENGESTELDE ZETEL- NIETIGHEID.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- RECHTSCOLLEGE- SAMENSTELLING- ZAAK GEPLEIT VOOR EN IN BERAAD GENOMEN DOOR EEN ZETELBESLISSING GEWEZEN DOOR EEN ANDERS SAMENGESTELDE ZETEL- NIETIGHEID.

1o en 2° De beslissing die is gewezen door een rechter die niet alle zittingen van de zaak
heeft bijgewoond, is nietig (1). (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
(1) Cass., 10 mei 1999, A.R. S.98.0102.N, nr. 273.

--------------~~~~~--~~.
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(B ... T. V. .. E.A.)

ARREST

(A.R. C.99.0129.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :

schending van de artikelen 779, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest niet is gewezen door een rechter die alle zittingen over
de zaak heeft bijgewoond; inderdaad, enerzijds, volgens het proces-verbaal van de terechtzitting van 6 november 1998 de zaak werd gepleit voor en in beraad genomen door
een zetel samengesteld als volgt : de heer Erik Mertens, kamervoorzitter, alleenrechtsprekend, en de heer Bonny Caigneau, griffier; anderzijds, volgens het procesverbaal van de terechtzitting van 4 december 1998 het hofvan beroep na beraad het
thans bestreden arrest velde in een terechtzitting waarbij de zetel was samengesteld als volgt: mevrouw Marie-Jeanne De Cooman, raadsheer, alleenrechtsprekend,
en de heer Bonny Caigneau, griffier,
terwijl naar luid van artikel 779, meer bepaald het eerste lid ervan, van het Gerechtelijk Wetboek (artikel dat ook in graad van beroep van toepassing is krachtens
artikel1042 van het Gerechtelijk Wetboek) een vonnis of arrest enkel kan worden gewezen door een rechter of rechters die alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben, en dit op stra:ffe van nietigheid; in casu de alleenrechtsprekende raadsheer die
na beraad het thans bestreden arrest velde op 4 december 1998 niet aanwezig was op
de zitting van 6 november 1998 waar de zaak werd gepleit en in beraad genomen; uit
geen enkel element blijkt dat de raadsheer die op 4 december 1998 het bestreden arrest velde "ab ovo" had hernomen,
zodat het bestreden arrest aldus manifest een schending inhoudt van artikel 779,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (waar immers de eenheid van de zetel wordt
voorgeschreven), evenals, voor zover als nodig, van artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek (dat genoemd artikel 779 ook toepasselijk verklaart in graad van beroep) :

Overwegende dat krachtens artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, op straffe van nietigheid, geen vonnis kan worden gewezen dan door
de rechters die aile zittingen hebben bijgewoond;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest en van het procesverbaal van de terechtzitting van 4 december 1998 blijkt dat het arrest is gewezen door de appelrechter M.J. De Cooman;
Dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 6 november 1998 vermeldt dat de zaak werd gepleit voor en in beraad genomen door de kamervoorzitter E. Mertens;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
de zaak in haar geheel voor de appelrechter M.J. De Cooman werd hernomen;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat het arrest werd gewezen door
een rechter die niet aile zittingen van de zaak heeft bijgewoond;
Dat het arrest artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, eenparig beslissend, 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 Hofvan Beroep te Brussel.
17 maart 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Wauters, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal Advocaat : mr. Simont.
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KAMER -

17 maart 2000

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALING- NIET-VERMELDING- ONTVANKELIJKHEID VAN RET MIDDEL.

Het middel dat aanvoert dat het gezag van gewijsde is miskend van een beslissing van
de strafrechter over de voor hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, is niet ontvankelijk wanneer het, naast art. 4 V.T.Sv., niet art. 23 Ger. W. als geschonden wetsbepaling aanwijst (1). (Art. 1080 Ger.W.)
(L ... T. K. .. )

ARREST

(A.R. C.99.0333.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek en de in de laatste bepalingen vervatte wettelijke begrippen schade en schadeloosstelling, van het gezag van het strafrechtelijk gewijsde van artikel4 van de wet
van 17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van artikel6 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat het bestreden arrest van hervorming overweegt :
"( ... ) dat het hof de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter in verband met
de ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering van (eiseres) bijtreedt en herneemt; dat niet in betwisting is dat het vonnis van de Correctionele Rechtbank van
Hasselt van 11 december 1990 in kracht van gewijsde is getreden; dat uit de nota van
burgerlijke partijstelling die de toenmalige burgerlijke partij, huidig (eiseres), neerlegde, blijkt dat de vordering onder meer gesteld werd wegens 'inkomstenderving door
werkonbekwaamheid van zelfstandig helpster'; dat deze vordering ontvankelijk werd
verklaard (en trouwens eveneens gegrond tot beloop van een frank provisioneel); dat
bijgevolg ten onrechte door (verweerster) nog betwisting wordt gevoerd omtrent de ontvankelijkheid van de vordering van (eiseres);
(1) Zie Cass., 19 maart 1998, A.R. C.95.0024.N, nr. 157.
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(. .. ) derhalve dat de betwisting die (verweerster) voert te omschrijven is als de betwisting over de werkelijke omvang van de gevorderde schadevergoeding, zoals (eiseres) met reden betoogt;
(. .. ) dat (verweerster) daaromtrent op haar beurt eveneens met reden betoogt dat
het aan (eiseres) behoort deze schadeomvang te bewijzen; dat terecht wordt gesteld
dat de herhaald wisselende stelling van (eiseres) in verband met het 'statuut' vanS ...
L ... niet van aard is om te dezen klaarheid te bekomen nopens de schade die (eiseres) zou hebben geleden ingevolge de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer;
(. .. ) immers dat destijds voor de correctionele rechtbank S ... L ... werd vermeld als
'zelfstandig helpster' van de N.V.; dat deze zienswijze ook aangehouden werd tijdens de behandeling voor de eerste rechter; dat (verweerster) reeds toen in verweer
stelde dat (eiseres) diende aan te tonen welke wettelijke verplichting er voor haar zou
hebben bestaan om een 'loon' voor een zelfstandig helpster verder uit te betalen tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid; dat tevens door (eiseres) terecht geeist werd dat minstens zou worden aangetoond of S ... L ... als een werkend vennoot van de N.V. diende te worden beschouwd; dat op die gerechtvaardigde vragen geen
antwoord werd bekomen;
(. .. ) dat het hof dient terug te grijpen naar de oorspronkelijke conclusie van huidig (eiseres) voor de eerste rechter; dat daarin wordt gesteld:
- dat mevrouw L ... op zelfstandige basis als personeelslid is tewerkgesteld; dat dit
wil zeggen dat zij niet onder 'gezag, leiding en toezicht' dient te presteren, doch zij anderzijds wel een vast loon ontvangt;
- dat met andere woorden op basis van een bediendenstatuut wordt gewerkt, doch
met eigen initiatieven; dat echter alle voordelen als bediende worden genoten;
- dat zulks blijkt uit het feit dat zij wordt uitbetaald als bediende;
- dat deN. V. aan mevrouw S ... L ... het geleden loonverlies heeft uitbetaald en zij
dienvolgens gesubrogeerd is in de rechten van 'concluante' (waarmede waarschijnlijk bedoeld werd S ... L ... );
- dat de vordering geen loonverlies betreft, doch een inkomstenderving van de vennootschap ten gevolge van het afwezig zijn van de werkende vennoot;
- dat de vordering van de N. V. is gesteund op de inkomstenderving ten gevolge van
de werkonbekwaamheid van haar werkend vennoot-bestuurder;
(. .. ) dat in die omstandigheden (eiseres) bezwaarlijk kan stellen dat het precies (verweerster) zou zijn die door theoretische beschouwingen verwarring in dezen zou willen stichten; dat trouwens opvalt dat ook de eerste rechter op haar beurt nog een nieuwe
kwalificatie aan het statuut van S ... L ... gaf, door haar te omschrijven als 'gedelegeerd bestuurder', blijkbaar steunend op de loonfiche nr. 281.20, waarop te lezen staat
dat S ... L ... tijdens het jaar 1990 gedelegeerd bestuurder was en dat het daarbij om
een werkelijke en vaste functie handelde;
(. .. ) dat aldus door het hofwordt vastgesteld dat (eiseres) er tijdens het ganse verloop van de behandeling in eerste aanleg en ondanks het gerechtvaardigde aandringen van (verweerster), niet in slaagde een duidelijk antwoord te verstrekken op de vraag
of S ... L ... een functie had hetzij als zelfstandig helpster hetzij als gedelegeerd bestuurder van de N.V., dan wel ofzij enige andere daartussenliggende functie als bediende of als personeelslid had; dat aan deze vraag tevens met reden door huidig (verweerster) de vraag werd verbonden naar de hoedanigheid waarin de N.V. haar schade
vorderde, zegge als een eigen schade dan wel als gesubrogeerde vanS ... L ... ;
(. .. ) dat thans voor het eerst in graad van hoger beroep een 'Verklaring' wordt bijgevoegd van de eigen accountant van (eiseres) gedateerd 30 oktober 1996, zegge dus
na het bestreden vonnis, waaruit zou moeten blijken dat S ... L ... sedert 18 augustus 1989 werkzaam is als gedelegeerd bestuurder van (eiseres); dat (verweerster) met
reden betoogt dat dergelijke eenzijdige verklaring- en de daaraan inherente mogelijkbeid tot betwisting -van in den beginne overbodig zou zijn geweest indien eenvoudig een uittreksel uit de statuten van de vennootschap zou zijn overgelegd, wat nooit,
en ook tot op heden niet, geschiedde;
(. .. ) derhalve dat (verweerster) terecht betoogt :
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1 o 'dat geen bewijs voorligt van enige subrogatie van de vennootschap in de rechten vanS ... L ... ; dat bijgevolg de in ondergeschikte orde geformuleerde eis van (verweerster), gesteund op beweerde doch niet aangetoonde 'subrogatie', ongegrond is;
2° ,dat de vennootschap zelf geen eigen schade bewijst, die het gevolg zou zijn van
een verminderde omzet van het bedrijf door de onbeschikbaarheid van betrokkene; dat
immhs, nu (eiseres) blijkbaar niet betwist dat hetgeen zij terugvordert in werkelijkheid het loon is dat zij aan S ... L ... doorbetaalde tijdens haar afwezigheid, dergelijke schade geen schade is van de vennootschap zelf, waar de uitbetaling van het loon
ook zonder ongeval had dienen te geschieden; dat (eiseres) trouwens zelfbetoogt dat
de b{)taling aan S ... L ... zou zijn geschied ingevolge een contractuele verplichting, zodat (verweerster) op juiste wijze stelt dat ook in die veronderstelling niet is aangetoond dat de beweerde schade van de vennootschap het gevolg zou zijn geweest van
het ongeval;
(. .. ) dat (eiseres) in conclusie verder zelf stelt dat het 'allerminst eenvoudig is om haar
schaae te begroten' en zij om die reden zich 'billijkheidshalve' baseert op het aan de
vennoot uitgekeerde bedrag; dat dergelijke opstelling terecht door (verweerster) wordt
betwist en zij met reden in verweer betoogt dat het na aldie jaren toch mogelijk moet
zijn om bijvoorbeeld een omzetverlies aan te tonen dat het gevolg zou zijn geweest van
de afWezigheid vanS ... L ... ; dat daartoe evenwel nooit, ondanks aandringen van (verweerster), zelfs enige paging werd ondernomen; dat derhalve de conclusie van (verweerster) te dezen door het hofwordt bijgetreden, zegge dat het door (eiseres) overeenk,omstig artikel t382 B.W. te leveren bewijs van de werkelijke omvang van de
eventueel ingevolge het ongeval geleden schade niet voorhanden is; dat nochtans, sedert 11 december 1990, toen dezelfde eis gegrond werd verklaard ten belope van een
provisie van een frank, (eiseres) ruim de gelegenheid had de ware omvang van haar
schade aan te tonen;
(... ) dat het bestreden vonnis in die omstandigheden hervormd wordt, behoudens wat
de ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering betreft, en deze ongegrond beoordeeld wordt bij afWezigheid van bewijs ervan",

.... !. ........ .
tweede onderdeel, het bestreden arrest enerzijds vaststelt dat de vordering van eiseres voor de Correctionele Rechtbank van Hasselt bij een definitief in kracht van gewijsde gegaan vonnis van 11 december 1990 ontvankelijk en gegrond werd verklaard ten belope van een frank provisioneel,
er moet vastgesteld worden dat definitief vaststaat dat eiseres als vennootschap
schade had geleden,
het bestreden arrest in strijd met het gezag van gewijsde van dit definitiefin kracht
van gewijsde gegane vonnis oordeelt dat de vennootschap zelf geen eigen schade bewijst, dat hetgeen zij terugvordert in werkelijkheid het loon is dat zij aan S... L... doorbetaalde tijdens haar afwezigheid en dergelijke schade geen schade is van de vennootschap zelf waar de uitbetaling van het loon ook zonder ongeval had dienen te
geschieden, het bestreden arrest aldus het gezag van gewijsde van het vonnis van de
Corr~;Jctionele Rechtbank van Hasselt van 1 december 1990 schendt (schending van het
gezag van gewijsde van strafrechterlijke uitspraak van artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek voor Strafvordering en artikel 6 van het Gerechtelijk Wethoek) evenals de bewijskracht gehecht aan dit vonnis (schending van de artikelen 1319,
1320. en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
•••• J ••••••••••
I

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de beslissing van de strafrechter over de voor hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering slechts gezag van gewijsde heeft binnen de perken van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het onderdeel aan het arrest verwijt het gezag van gewijsde van zulke
beslissing te miskennen maar daartoe slechts artikel 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering als geschonden aanwijst;
Overwegende verder dat het onderdeel niet aangeeft hoe en waardoor het
arrest artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
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Dat het onderdeel in zoverre, zoals door verweerster opgeworpen wordt,
niet ontvankelijk is;
Overwegende ten slotte dat het arrest zonder desaangaande te worden bekritiseerd, vaststelt dat de vordering van eiseres die door het in kracht van
gewijsde getreden vonnis van de correctionele rechtbank van Hasselt van 11
december 1990 tot beloop van een frank provisioneel gegrond werd lverklaard, "onder meer gesteld werd wegens 'inkomstenderving door werkonbekwaamheid van zelfstandig helpster"';
I
Dat het arrest, door te beslissen "dat (eiseres) zelf geen eigen schad~ bewijst die het gevolg zou zijn van een verminderde omzet van het bedrijf.Jdoor
de onbeschikbaarheid van (8 ... L ... )", aan dit vonnis een uitlegging geert die
met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is en, derhalve, de betijskracht van dit vonnis niet miskent;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
·
1

Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 maart 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Wauters, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaalAdvocaten: mrs. Gerard en Biitzler.
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WERKLOOSHEID

-RECHT OP UITKERING- TOEKENNINGSVOORWAARDEN- NEVENACTIVITEIT- INKOMEN- DRAAGWIJDTE.

Uit de bewoordingen van art. 48, § 4, Werkloosheidsbesluit 1991 krachtens welke het
recht op uitkeringen mag worden ontzegd, zelfs voor dagen waarop de werkloze geen
activiteit verricht, indien de activiteit ingevolge het aantal arbeidsuren of het bedrag van de inkomsten, niet of niet Zanger het karakter heeft van een bijkomstige activiteit, volgt dat het bedrag van de inkomsten van deze activiteit op zich in dit verband als criterium geldt en niet het inkomen dat de werkloze van dit bedrag van
inkomsten voor zichzelf ontvangt. (Art. 48, § 4, Werkloosheidsbesluit 1991.)
(R.V.A. T. L ... )

ARREST

(A.R. S.99.0089.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1999 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 van de Grondwet, 44, 45 eerste lid, 1 en 48, § 4, (§ 4, lid
1, zoals vervangen bij artikel3 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, B.S.,
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27 augustus 1994) van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering (hierna genoemd: het Werkloosheidsbesluit),
doordat het bestreden arrest het in hoofdorde op grond van artikel 48, § 4, van het
Werkloosheidsbesluit ingestelde hoger beroep van eiser ongegrond verklaart en de bestreden beslissing van eiser waarbij verweerder in toepassing van genoemd artikel 48,
§ 4, van het recht op uitkeringen werd uitgesloten op grond van het feit dat zijn activiteit, gelet op het inkomen dat zij voortbracht, niet langer het karakter had van een
nevenactiviteit, vernietigt, met bevestiging van het vonnis dienaangaande na het volgende vastgesteld te hebben :
"Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat (verweerder) werd ontslagen we gens reorganisatie van het bedrijf bij aangetekend schrijven betekend op 19
juli 1996 met ingang van 31 juli 1996 met een opzegtermijn van zes maanden die ingaat op 1 augustus 1996 en eindigt op 31 januari 1997, dat voor notaris Marc Honorez op 28 augustus 1996 een akte tot oprichting van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, Dental Delivery & Consulting Services afgekort 'D.D. &
C.S.' werd opgericht met (verweerder) en D ... C ... als niet-statutaire zaakvoerders.
Verder blijkt uit het administratief dossier dat (verweerder) op 3 februari 1997 een
aangifte van nevenactiviteit heeft ingediend, met de vermelding van de periodes van
activiteit na 18 uur en geen inkomen en de uitoefening ervan in het verleden vanaf
28 september 1996. (p. 3 arrest);
( ... );"

en op grond van de hiernavolgende overwegingen :
(Eiser) steunt zich (... ) anderzijds op het bedrag van een inkomen van rond 50.000
frank per maand;
( ... );

Uit het verhoor van (verweerder) van 11 maart 1997 blijkt dat (... ) +1- 50.000 a 60.000
frank per maand aan de B.V.B.A. wordt betaald waarvan de onkosten worden betaald, zonder inkomen voor hem of zijn schoonbroer; (p. 4 arrest);
Ter openbare terechtzitting van 10 december 1998 verklaart (verweerder) dat op het
aanbod van (verweerder) om de boeken van de B.V.B.A. in te zien door (eiser) niet is
ingegaan;
Het (arbeids)hof is van oordeel samen met de eerste rechter dat niet wordt aangetoond dat (verweerder) een inkomen heeft uit deze nevenactiviteit en hoeveel uren
er per dag door hem worden gepresteerd; (p. 5 arrest);
terwijl, overeenkomstig artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit, de werkloze, om
uitkeringen te kunnen genieten zonder arbeid en zonder loon moet zijn wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil;
overeenkomstig artikel 45, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit voor de toepassing van artikel 44 onder meer als arbeid wordt beschouwd 1 o de activiteit verricht voor zichzelf die ingeschakeld kan worden in het economische ruilverkeer van
goederen en diensten en niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit;
de werkloze die op bijkomstige wijze een activiteit uitoefent in de zin van artikel 45
zijn recht op uitkeringen behoudt, voor zover hij aan de stringente voorwaarden voldoet van artikel48, § 1, 1 o tot 4°, van het Werkloosheidsbesluit;
overeenkomstig artikel 48, § 4, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit het recht
op uitkeringen op eensluidend advies van de commissie van advies mag ontzegd worden, zelfs voor de dagen waarop de werkloze geen activiteit verricht, indien de activiteit ingevolge het aantal arbeidsuren of het bedrag van de inkomsten, niet of niet
langer het karakter heeft van een bijkomstige activiteit;
deze laatste bepaling er aldus toe strekt aan werklozen die een activiteit uitoefenen in de zin van artikel 45 Werkloosheidsbesluit, zelfs indien zij daarbij voldoen aan
alle voorwaarden zoals gesteld bij artikel 48, § 1, 1° tot 4°, om uitkeringen
te genieten, alsnog het recht op uitkeringen te ontzeggen wanneer blijkt dat de
uitgeoefende activiteit niet langer als bijkomstig beschouwd kan worden gelet op het
aantal arbeidsuren of het bedrag van de inkomsten;
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eiser op grond van deze wetsbepalingen en meer bepaald in toepassing van artikel 48, § 4, Werkloosheidsbesluit nopens de inkomsten van de door verweerder uitgeoefende activiteit, het volgende had laten gelden :
"(Verweerder) verklaart dat de activiteit maandelijks tussen 50.000 en 60.000 frank
(zonder BTW) opbrengt. (Eiser) kan de eerste rechter niet volgen wanneer deze stelt
dat (verweerder) zelf geen inkomen ontvangt. (Verweerder) is aandeelhouder en zaakvoerder van de BVBA waar de inkomsten naartoe vloeien. Het inkomen van de activiteit komt dus rechtstreeks aan (verweerder) ten goede.
Het gaat niet op te stellen dat een activiteit nooit enig belang zou kunnen vertonen gelet op de inkomsten, wanneer men deze via een vennootschap uitoefent waarvan men zelf aandeelhouder is, door te stellen dat men als zaakvoerder geen inkomen ontvangt. De reglementering stelt overigens niet dat men het inkomen bedoeld
in artikel 48, § 4, zelf, rechtstreeks, zonder intermediaire constructie, zou moeten ontvangen. De redenering van de eerste rechter doet minstens afbreuk aan de ratio legis van de kwestieuze bepaling.
Een activiteit die jaarlijks tussen 600.000 en 700.000 frank opbrengt, heeft reeds
een dergelijk belang, dat het gelet op het bedrag van de inkomsten als een hoofdactiviteit moet worden beschouwd.
Er moet zoveel als nodig worden opgemerkt dat onder inkomsten hier brutoinkomsten moeten worden verstaan. Vooreerst heeft de tekst het over inkomsten en
niet over winst of over inkomsten verminderd met uitgaven.
Het is bovendien logisch dat het belang van de activiteit niet gerelateerd is aan de
netto-inkomsten, nu lage netto-inkomsten het gevolg kunnen zijn van het in mindering brengen van een belangrijk bedrag aan onkosten. Deze onkosten zijn immers ook
een indicatie van de belangrijkheid van de activiteit.
Veel zelfstandigen maken pro fisco geen winst omdat de uitgaven de inkomsten overstijgen. Dat betekent evenwel niet dat hun activiteit geen hoofdactiviteit is." (p. 2 verzoekschrift hoger beroep);
eiser aldus aangevoerd had dat de activiteit van betrokkene niet langer het karakter van een bijkomstige activiteit had, gelet op de omvang van de inkomsten die
deze activiteit voortbracht, ongeacht het gegeven dat deze activiteit via een
vennootschapsconstructie werd uitgeoefend en de inkomsten aan de vennootschap werd
betaald; eiser aldus had laten gelden dat de omvang van de inkomsten op grond waarvan de activiteit het karakter van bijkomstige activiteit verliest in toepassing van artikel48, § 4, van het Werkloosheidsbesluit, op zichzelfbeschouwd moet worden, wars
van de vraag of met die inkomsten aan de werkloze een effectief inkomen wordt uitbetaald ofniet en dat een activiteit diejaarlijkse inkomsten van 600.000 a 700.000 frank
(50.000 a 60.000 frank per maand zonder BTW) oplevert, niet langer als een nevenactiviteit beschouwd kan worden;
het arrest louter vaststelt dat 50.000 a 60.000 frank per maand aan de B.V.B.A. werd
betaald waarvan de onkosten werden betaald, zonder inkomen voor verweerder en dat
eiser niet is ingegaan op het aanbod van verweerder om de boeken van de B.V.B.A.
in te zien, om te besluiten dat niet wordt aangetoond dat betrokkene een inkomen heeft
uit deze nevenactiviteit;
het arrest zodoende niet antwoordt op het precieze verweer van eiser dat de activiteit op zich, en meer bepaald de inkomsten die die activiteit genereerde, op zich aantoonde dat de activiteit niet langer bijkomstig was, ongeacht het gegeven dat verweerder ingevolge de vennootschapsconstructie als onbezoldigd zaakvoerderl
aandeelhouder van zijn B.V.B.A. optrad en ongeacht ofverweerder de inkomsten van
de activiteit zelf inde;
zodat het arrest het artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet heeft geschonden door louter op grond van de vaststelling dat de kwestieuze sommen aan de vennootschap van verweerder werden betaald zonder inkomen voor verweerder te oordelen dat eiser faalde in het op grond van artikel48, § 4, Werkloosheidsbesluit te leveren
bewijs, nu het daarmee niet heeft geantwoord op het precieze verweer van eiser dat
voor de toepassing van deze bepaling de inkomsten die de activiteit op zich genereert beschouwd moeten worden, ongeacht de effectieve inkomsten van de werkloze; in de mate het arrest dit verweer impliciet zou beantwoord hebben door aan te
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nemen dat aileen de rechtstreeks in handen van de werkloze uitbetaalde inkomsten bij de toepassing van artikel48, § 4, Werkloosheidsbesluit beschouwd moeten worden en niet de inkomsten die de activiteit op zich genereert, het arrest aan artikel 48,
§ 4, Werkloosheidsbesluit een draagwijdte heeft gegeven die deze bepaling niet heeft
en mitsdien artikel48, § 4, evenals, voor zoveel als nodig, de artikelen 44 en 45, eerste lid, 1 o, van het Werkloosheidsbesluit heeft geschonden :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser het recht op werkloosheidsuitkeringen aan verweerder heeft ontzegd, nu laatstgenoemde aangifte had gedaan van een zelfstandige activiteit als "zaakvoerder" van een
vennootschap en deze activiteit niet het karakter heeft van een bijkomstige activiteit, als bedoeld in artikel 48, § 4, van het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991;
Overwegende dat, krachtens artikel 48, § 1, van voormeld besluit, de werkloze die op bijkomstige wijze een activiteit uitoefent in de zin van artikel45
van dit besluit, slechts van werkloosheidsuitkeringen kan genieten mits aan
de in dit artikel bepaalde voorwaarden wordt voldaan;
Overwegende dat het eerste lid, 1o, van artikel 45 als arbeid beschouwt de
activiteit verricht voor zichzelf die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit;
Overwegende dat, krachtens artikel 48, § 4, van het Werkloosheidsbesluit 1991, het recht op uitkeringen mag worden ontzegd, zelfs voor de dagen waarop de werkloze geen activiteit verricht, indien de activiteit ingevolge het aantal arbeidsuren of het bedrag van de inkomsten, niet of niet
langer het karakter heeft van een bijkomstige activiteit; dat uit de bewoordingen van deze bepaling volgt dat het bedrag van de inkomsten van deze
activiteit op zich in dit verband als criterium geldt en niet het inkomen dat
de werkloze van dit bedrag van inkomsten voor zichzelf ontvangt;
Overwegende dat het arrest de aanvoering van eiser dat de bedoelde activiteit inkomsten opleverde van 50.000 frank per maand voor de mede door
verweerder opgerichte vennootschap, waarvan verweerder "zaakvoerder" was,
en derhalve geen bijkomstige activiteit was, verwerpt op grond "dat niet wordt
aangetoond dat (verweerder) een inkomen heeft uit deze nevenactiviteit";
Dat het arrest aldus de artikelen 45, eerste lid, 1o, en 48, § 4, van het
Werkloosheidsbesluit 1991 schendt;
Dat het middel in zoverre 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.
20 maart 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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Nr. 189
3e KAMER - 20 maart 2000
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALLERLEI- TEGENSTRIJDIGE BESLISSINGEN - MOTIVERINGSGEBREK.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE -

UITWINNINGSVERGOEDING- HANDELSVERTEGENWOORDIGER- AFWEZIGHEID VAN NADEEL- BEWIJS- TIJDSTIP- AANVANG.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- UITWINNINGSVERGOEDING- HANDELSVERTEGENWOORDIGER -AANVRAAG- BRUGPENSIOEN- VERLIES VAN CLIENTEEL- NADEELBEWIJS.

1o Het arrest dat oordeelt dat de aanvraag van de brugpensioenregeling na de ken-

nisgeving van het ontslag kan ingegeven zijn uit de bekommernis om tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen genieten van een financieel aantrekkelijk vervangingsinkomen voor zover en in de mate dat verweerder er niet zou
in slagen een nieuwe betrekking te vinden, houdt geen tegenstrijdigheid als
motiveringsgebrek in wanneer de rechter eensdeels beslist dat de handelsvertegenwoordiger, nadat het ontslag werd ter kennis gebracht, opteerde voor een brugpensioenregeling welke niet cumuleerbaar is met de uitoefening van enige beroepsactiviteit, anderdeels, dat de werkgever niet bewijst dat de handelsvertegenwoordiger
na de kennisgeving van het ontslag niet naar ander werk heeft gezocht en nooit het
verlangen heeft geuit nag actief te zijn op de arbeidsmarkt.
2° Wanneer de handelsvertegenwoordiger het voordeel van het recht op uitwinningsvergoeding laat gelden, moet de door de werkgever te bewijzen afwezigheid van schade
beoordeeld worden op het ogenblik van de beeindiging van de overeenkomst. (Art. 101
Arbeidsovereenkomstenwet.)
3° Wanneer de rechter vaststelt dat de beeindiging van de arbeidsovereenkomst van de
handelsvertegenwoordiger door de werkgever het verlies van clienteel tot gevolg had
en dat de aanvraag voor de brugpensioenregeling niet het bewijs inhoudt dat uit die
beeindiging geen nadeel volgt, verantwoordt hi} naar recht zijn beslissing (1). (Art.
101 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(BROUWERIJEN ALKEN-MAES N.V. T. V .. )
ARREST

(A.R. S.99.0142.N)

HET HOF; -- Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149, van de Grondwet, 101, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1985, 51, van
de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comites, 1, 3 en 4 van de bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974
tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige
bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (artikel 3 gewijzigd door de CAO
nr. 17nonies van 7 juni 1983, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van
8 augustus 1983),
(1) Zie Cass., 15 dec. 1980, nr. 227; vergl. Cass., 14 nov. 1994, A.R. S.94.0016.F, nr. 486.
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doordat het bestreden arrest van bevestiging eiseres veroordeelt om aan verweerder te betalen de som van 1.197.835 frank ten titel van uitwinningsvergoeding op de
volgende gronden : Thssen partijen bestaat thans niet langer betwisting over het feit
dat verweerder voldoet aan alle in artikel101 Arbeidsovereenkomstenwet gestelde vermoedens om aanspraak te kunnen maken op een uitwinningsvergoeding, doch eiseres besluit tot de afwezigheid van nadeel op grond van de overweging dat verweerder heeft geopteerd voor de bovenvermelde brugpensioenregeling, dat hij vanaf 1
september 1996 aanspraak heeft gemaakt op werkloosheidsuitkeringen als bruggepensioneerde en zich niet heeft laten inschrijven als werkzoekende, dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de gepresteerde opzeggingstermijn sollicitatieverlof te nemen en dat hij de vereffening vroeg en verkreeg van zijn
groepsverzekeringscontract aan een fiscaal gunstig tarief gelet op zijn brugpensionering.
Uit dit alles meent eiseres te mogen besluiten dat verweerder verzaakt heeft aan de
valorisatie van het door hem verworven clienteel. Verder doet eiseres nog gelden dat
verweerder geen nadeellijdt door de brugpensionering nu deze regeling voor hem financieel voordeliger is dan de "normale" ontslagregeling met betaling van opzeggingsvergoeding en uitwinningsvergoeding ... In dit verband dient er vooreerst op gewezen dat de uitwinningsvergoeding beoogt de handelsvertegenwoordiger te vergoeden
voor het verlies van de clienteel die hij aan zijn werkgever heeft aangebracht en geen
compensatie vormt voor het eventuele inkomstenverlies van zijn betrekking ... Tot afwezigheid van nadeel kan worden besloten wanneer het verlies van de aangebrachte clienteel niet het gevolg is van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst maar
van de beslissing van de handelsvertegenwoordiger zijn beroepsactiviteit stop te zetten en dit clienteel niet meer te valoriseren. In casu blijken evenwel niet voldoende
elementen voorhanden tot staving van een dergelijke besluitvorming. In dit verband dient er vooreerst op gewezen dat de beslissing tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst volledig eenzijdig door eiseres werd genomen en dat niet wordt ingeroepen, a fortiori bewezen, dat verweerder voorafgaand aan zijn ontslag op enigerlei
wijze de wil had uitgedrukt zijn beroepsactiviteit te staken en te genieten van een brugpensioenregeling. Dat verweerder, nadat het ontslag werd ter kennis gebracht, opteerde voor een brugpensioenregeling, welke niet cumuleerbaar is met de uitoefening van enige beroepsactiviteit, en niet koos voor het presteren van een normale
opzeggingstermijn of de betaling van een overeenstemmende opzeggingsvergoeding,
volstaat evenmin om te besluiten dat hij zou hebben verzaakt aan de mogelijkheid de
aangebrachte clienteel te valoriseren. Immers, ... wordt de bruggepensioneerde tot het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd weliswaar ten aanzien van de
werkloosheidsreglementering niet meer als werkzoekende beschouwd maar dit heeft
niet tot gevolg dat hij noodzakelijk definitief onbeschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Geen enkele wettelijke of conventionele bepaling verhindert immers de bruggepensioneerde om op het even welk tijdstip, om het even welke beroepsactiviteit te
hervatten- zij het vanzelfsprekend met verlies van het recht op werkloosheidsuitkeringen en aanvullende uitkeringen tijdens de duur van de werkhervatting - zodat verweerder na de beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst op elk ogenblik een
nieuwe betrekking als handelsvertegenwoordiger kon en kan aanvaarden en aldus de
voordien aangebrachte clienteel opnieuw kon en kan bezoeken. De aanvraag en het
genot van de brugpensioenregeling na de kennisgeving van het ontslag door eiseres
volstaat op zichzelf dan ook niet om te besluiten dat verweerder zelfheeft afgezien van
de verdere valorisatie van de door hem aangebrachte clienteel. Een dergelijke aanvraag kan immers evenzeer zijn ingeroepen vanuit de bekommernis om tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen genieten van een financieel aantrekkelijk vervangingsinkomen voor zover en in de mate verweerder er niet in zou
slagen een nieuwe betrekking te vinden. Eenzelfde redenering geldt a fortiori met betrekking tot de aanvraag en het genot van de afkoopwaarde van het groepsverzekeringscontract. Dat verweerder tijdens de overigens korte opzeggingstermijn niet
afwezig is geweest om ander werk te zoeken en nooit het verlangen zou hebben geuit
om nog binnen de arbeidsmarkt actiefte zijn, is een bewering die door geen enkel element in het dossier wordt gestaafd en door verweerder formeel wordt tegengesproken waar deze stelt zowel tijdens als na de hem betekende opzeggingstermijn naar ander werk te hebben gezocht onder meer de namiddag van 25 april1996 ... Gelet op het
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voorgaande moet dan ook besloten worden dat eiseres faalt in de op haar rustende bewijslast de afwezigheid van nadeel in de zin van artikel101 Arbeidsovereenkomstenwet aan te tonen,

terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest enerzijds beslist dat verweerder, nadat het ontslag werd ter kennis gebracht, opteerde voor een brugpensioenregeling welke
niet cumuleerbaar is met de uitoefening van enige beroepsactiviteit; dat het bestreden arrest anderzijds beslist dat verweerder tijdens de opzeggingstermijn niet afwezig is geweest om ander werk te zoeken en nooit het verlangen zou hebben geuit om
nog binnen de arbeidsmarkt actief te zijn, een bewering is die door geen enkel element in het dossier wordt gestaafd en door verweerder formeel wordt tegengesproken waar deze stelt zowel tijdens als na de opzeggingstermijn naar ander werk te hebben gezocht; dat het bestreden arrest, door te beslissen dat deze bewering niet bewezen
is en aldus aan te nemen dat verweerder na de kennisgeving van het ontslag naar ander werk gezocht heeft en het verlangen geuit heeft nog actief te zijn op de arbeidsmarkt en door tegelijkertijd te beslissen dat verweerder opteerde voor een brugpensioenregeling die niet cumuleerbaar is met de uitoefening van enige beroepsactiviteit,
tegenstrijdig gemotiveerd is (schending van artikel149, Grondwet),
tweede onderdeel, geen vergoeding wegens uitwinning verschuldigd is wanneer uit
de beeindiging van de overeenkomst geen enkel nadeel volgt voor de handelsvertegenwoordiger ofwanneer hij zijn clienteel niet verloren heeft door de beeindiging van
de arbeidsovereenkomst; dat het bestreden arrest vaststelt dat verweerder, nadat het
ontslag werd ter kennis gebracht, opteerde voor een brugpensioenregeling, welke niet
cumuleerbaar is met de uitoefening van enige beroepsactiviteit en dat hij niet koos voor
een andere regeling; dat verweerder dus niet louter aanspraak gemaakt heeft op het
brugpensioen maar dat hij er voor geopteerd heeft; dat verweerder zijn clienteel derhalve niet verloren heeft ingevolge de beeindiging van de overeenkomst maar ingevolge het feit dat hij geopteerd heeft voor een brugpensioenregeling welke niet cumuleerbaar is met de uitoefening van enige beroepsactiviteit, ook al opteerde hij voor die
regeling na de kennisgeving van zijn ontslag; het enkel feit dat het voor verweerder
mogelijk was na de beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst op elk ogenblik een
nieuwe betrekking als handelsvertegenwoordiger te aanvaarden, bovendien niet wegneemt dat hij geopteerd heeft voor een brugpensioenregeling die niet cumuleerbaar
is met een nieuwe betrekking; dat het bestreden arrest dan ook op grond van die vaststellingen niet wettig kon beslissen dat eiseres faalt in de op haar rustende bewijslast de afwezigheid van nadeel in de zin van artikellOl Arbeidsovereenkomstenwet aan te tonen (schending van artikellOl Arbeidsovereenkomstenwet, 1, 3 en 4, van
de bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 algemeen bindend verklaarde CAO nr.
17 van 19 december 1974, 51, van de wet van 5 december 1968):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de aanvraag van de brugpensioenregeling na de kennisgeving van het ontslag kan ingegeven zijn uit de bekommernis om tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen genieten van een financieel aantrekkelijk vervangingsinkomen voor zover
en in de mate verweerder er niet in zou slagen een nieuwe betrekking te vinden;
Dat het dienvolgens niet tegenstrijdig is te oordelen, eensdeels, dat verweerder, nadat het ontslag ter kennis werd gebracht, opteerde voor een brugpensioenregeling welke niet cumuleerbaar is met de uitoefening van enige
beroepsactiviteit, anderdeels, dat eiseres niet bewijst dat verweerder na de
kennisgeving van het ontslag niet naar ander werk heeft gezocht en nooit het
verlangen heeft geuit nog actief te zijn op de arbeidsmarkt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
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Overwegende dat, wanneer al de toekenningsvoorwaarden vervuld zijn, de
handelsvertegenwoordiger overeenkomstig artikel 101 van de Arbeidsovereenkomstenwet in beginsel recht heeft op een uitwinningsvergoeding, tenzij de werkgever bewijst dat uit de beeindiging van de overeenkomst voor de
handelsvertegenwoordiger geen nadeel volgt; dat de uitwinningsvergoeding
de handelsvertegenwoordiger vergoedt voor het verlies van de clienteel ingevolge de beeindiging van de overeenkomst; dat als blijkt dat de handelsvertegenwoordiger door die beeindiging geen clienteel verloren heeft of dat
hij niet het voornemen heeft de clienteel te nutte te maken na het einde van
de contractuele betrekkingen, de uitwinningsvergoeding niet mag worden toegekend; dat de door de werkgever te bewijzen afwezigheid van schade moet
worden beoordeeld op het ogenblik van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat de beslissing tot beeindiging van
de arbeidsovereenkomst volledig eenzijdig door eiseres werd genomen en dat
niet wordt ingeroepen, a fortiori bewezen, dat (verweerder) voorafgaand aan
zijn ontslag op enigerlei wijze de wil had uitgedrukt zijn beroepsactiviteit te
staken en te genieten van een (brug)pensioenregeling";
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de aanvraag van de brugpensioenregeling na de kennisgeving van het ontslag kan ingegeven zijn door de bekommernis om tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen genieten van een financieel aantrekkelijk vervangingsinkomen voor zover
en in de mate verweerder er niet in zou slagen een nieuwe betrekking te vinden;
Overwegende dat het arrest aldus vaststelt dat de beeindiging van de arbeidsovereenkomst door eiseres het verlies van de clienteel tot gevolg had en
dat de aanvraag van de brugpensioenregeling niet het bewijs inhoudt dat uit
die beeindiging geen nadeel volgt;
Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 maart 2000 - 38 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
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20 maart 2000

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- HERHAALDELIJKE TEKORTKOMINGEN- VASTSTELLING- TIJDSTIP.

Als het feit dat de beeindiging van de overeenkomst zou rechtvaardigen, een tekortkoming is die zich herhaaldelijk voordoet is de bepaling van het tijdstip vanaf wanneer die herhaalde tekortkoming onmiddellijk en definitief elke professionele samenwerking onmogelijk maakt, overgelaten aan het oordeel van de partij die gebruik
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wenst te maken van het haar bij de wet toegekende recht (1). (Art. 35, eerste en tweede
lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES N.V. NAAR FRANS RECHT T. D ... )
ARREST

(A.R. S.99.0145.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1999 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 35, 39, § 1, en 82, § 3, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het Arbeidshof te Brussel eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder
van een opzeggingsvergoeding en een proportionele oudejaarspremie;
het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden :
"Algemeen kan dus worden gesteld dat de dringende reden deze is welke het vertrouwen danig schaadt dat elke verderzetting van de contractuele relatie definitief en
onmiddellijk onmogelijk maakt.
(Verweerder) kan niet ontkennen dat hij niet voldoende zou gewaarschuwd zijn omtrent de hem verweten administratieve tekortkomingen wat alleen reeds blijkt uit de
veelvuldige nota's waarnaar door (eiseres) verwezen wordt en die zodoende vaststaan.
Het strekt (eiseres) trouwens tot eer vanafjanuari 1992 de district manager, de heer
C... , te hebben belast met het gezamenlijk doomemen elke maandagavond van de fiches, planning en activiteitsrapporten van (verweerder).
Echter is het zo dat uit het aangetekend schrijven van 23 september 1992 blijkt dat
(eiseres) reeds vanaf zijn aanwerving op 26 november 1990 (verweerder) herhaaldelijk attent moest maken op de te volgen administratieve procedures binnen de ondememing en desondanks (verweerder) na de proefperiode van 6 maanden voor onbepaalde tijd werd aangenomen.
Indien het inderdaad zo is dat de werkgever mag bepalen hoelang hij bepaalde tekortkomingen die zich herhaaldelijk voordoen kan dulden ( ), zal hij zoals dit tevens het geval is voor de werknemer als initiatiefuemer van de afdanking, door hierover een te lange tijd te laten overheen gaan de emst zelfvan de tekortkoming nochtans
danig afzwakken dat van geen "onmiddellijke en definitieve" onmogelijkheid tot professionele samenwerking of van een "dringende" reden meer sprake kan zijn ofvervalt met andere woorden het "dringend" karakter van het ontslag wanneer verweten tekortkomingen, zelfs van ernstige aard, en ondanks een laatste waarschuwing
met ingebrekestelling te lang werden geduld.
De in acht te nemen termijnen hiervoor dienen dan ook in alle redelijkheid te worden beoordeeld daarbij rekening houdend met de concrete omstandigheden van iedere zaak afzonderlijk.
In casu kan van een redelijke termijn nog moeilijk gesproken worden gezien (eiseres) ondanks herhaalde pogingen de tekortkomingen vanwege (verweerder) vanaf
zijn aanwerving gedurende 22 maanden heeft geduld wat alleen nog aanleiding kan
geven tot een gewoon ontslag met opzeggingstermijn maar niet meer tot een outslag om dringende reden.
Zodoende is (verweerder) krachtens de bepalingen van artikel39, § 1 en 82, § 3 WAO
gerechtigd op een opzeggingsvergoeding die door het (arbeids)hofwordt bepaald op 4
maanden loon of 357.453 frank bruto meer de pro rata eindejaarspremie van 54.928
frank bruto";
(1) Cass., 19 jan. 1998, A.R. S.97.0092.N, nr. 34.
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terwijl artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan elke partij het recht geeft de overeenkomst om dringende reden te
beeindigen, maar hen daartoe niet verplicht;
onder dringende reden wordt verstaan, de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
bijgevolg, als het feit dat de beeindiging van de overeenkomst zou rechtvaardigen, een tekortkoming is die de werknemer steeds opnieuw begaat, de bepaling van
het tijdstip vanaf wanneer die voortdurende terugkerende tekortkoming elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, overgelaten is aan
het oordeel van de partij die gebruik wenst te maken van het haar bij wet toegekende recht;
luidens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten het ontslag om een dringende reden niet meer mag worden gegeven, wanneer het
feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept en alleen de dringende reden waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van
het ontslag zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn;
uit artikel 35 enerzijds voortvloeit dat het ontslag om een dringende reden nog kan
worden gegeven, zolang de als motief voor het ontslag ingeroepen tekortkomingen van
de werknemer voortduren, en anderzijds volgt dat een ontslag op staande voet, gegeven binnen drie werkdagen na een door de werkgever herhaaldelijk vastgestelde tekortkoming, regelmatig is, ook al had de werkgever, naar het oordeel van de rechter, de herhaalde voortdurende tekortkoming reeds tevoren als dringende reden kunnen
aanvoeren;
de appelrechters vaststellen dat eiseres verweerder bij aangetekend schrijven van
28 september 1992 heeft ontslagen, omdat verweerder laatst nog op 25 september 1992
zijn administratieve verplichtingen niet heeft nagekomen;
de appelrechters voorts vaststellen dat eiseres verweerder voldoende heeft gewaarschuwd omtrent die tekortkoming waarop zij verweerder reeds vanaf zijn aanwerving attent moest maken, maar verweerder na de proefperiode toch voor onbepaalde tijd heeft aangenomen;
het arbeidshof vervolgens overweegt dat hoewel de werkgever bepaalt hoelang hij
bepaalde tekortkomingen die zich herhaaldelijk voordoen, kan dulden, het dringende karakter van die tekortkomingen vervalt, wanneer de werkgever te lang geduld oefent en niet binnen een, in elk concreet geval afzonderlijk vast te stellen, redelijke termijn ontslag om dringende reden geeft;
het arbeidshof vervolgens beslist dat eiseres verweerder nog uitsluitend met een opzeggingstermijn kan ontslaan op grond dat zij de steeds terugkerende tekortkomingen van verweerder gedurende 22 maanden heeft geduld;
het arbeidshof aldus het recht van eiseres miskent om het tijdstip te bepalen vanaf
wanneer de steeds voortdurende en als ernstig bestempelde tekortkoming van verweerder elke professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakte,
het arbeidshof derhalve niet naar recht beslist dat eiseres het ontslag om dringende redenen laattijdig heeft gegeven, vermits de appelrechters vaststellen dat verweerder in de periode van drie werkdagen die aan het ontslag zijn voorafgegaan, zich
nog steeds schuldig maakte aan de tekortkoming aan zijn administratieve verplichtingen die als motief voor het ontslag is aangevoerd (schending van artikel 35 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) en de appelrechters dienvolgens de beslissing waarbij zij eiseres veroordelen tot het betalen van een opzeggingsvergoeding en een proportioneel gedeelte van de oudejaarspremie niet naar recht verantwoorden (schending van alle in het middel ingeroepen wetsbepalingen) :

Overwegende dat artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, aan elke partij het recht geeft de overeenkomst om dringende redenen te beeindigen, maar hen daartoe niet verplicht;
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Dat, luidens het tweede lid van dat artikel, onder dringende reden wordt
verstaan, de emstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk
maakt;
Dat bijgevolg, als het feit dat de beeindiging van de overeenkomst zou rechtvaardigen, een tekortkoming is die zich herhaaldelijk voordoet, de bepaling van het tijdstip vanafwanneer die herhaalde tekortkoming onmiddellijk en definitief elke professionele samenwerking onmogelijk maakt,
overgelaten is aan het oordeel van de partij die gebruik wenst te maken van
het haar bij de wet toegekende recht;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres op
28 september 1992, bij aangetekende brief, verweerder als dringende reden tot onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst verweet, niettegenstaande ingebrekestelling van 23 september 1992 nagelaten te hebben zijn weekplanning voor de week 40 niet op 25 september 1992 te hebben
overgemaakt, dit benevens het op vroegere data laattijdig versturen van
activiteitsrapporten, niet-respecteren van afspraken met klanten en het aangaan van verbintenissen in naam van eiseres zonder mandaat hiertoe;
Dat het arrest beslist dat het dringend karakter van het ontslag vervallen is omdat eiseres de bedoelde tekortkomingen die zich herhaaldelijk voordeden, zelfs van ernstige aard en ondanks een laatste waarschuwing met ingebrekestelling, te lang, namelijk tweeentwintig maanden geduld heeft, zodat
deze slechts aanleiding konden geven tot een ontslag met inachtneming van
een opzeggingstermijn;
Overwegende dat het arrest aldus het recht van eiseres miskent om het
tijdstip te bepalen vanafwanneer de zich herhaaldelijk voordoende en als emstig bestempelde tekortkoming van verweerder elke professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakte; dat
het arrest op grond hiervan eiseres veroordeelt tot het betalen aan verweerder van een opzeggingsvergoeding en van een eindejaarspremie; dat het aldus de aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
20 maart 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Verbist.
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2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- RECHT VAN VERDEDIGING- SOCIALE ZAKEN - ARBEIDSINSPECTIE- PROCESSENVERBAAL- AARD - GEVOLG.

3° ARBEID -

ALLERLEI- ARBEIDSINSPECTIE- PROCESSEN-VERBAAL- DOEL- AARD- GE-

VOLG.

1o De redelijke termijn is deze binnen welke een tegen iemand ingestelde strafvorde-

ring behandeld en beslecht dient te worden en gaat slechts in op het ogenblik dat de
betrokkene "beschuldigd" is ter zake de strafbare feiten waarop de strafvordering betrekking heeft, dit is wanneer de betrokkene in verdenking wordt gesteld wegens het
plegen van een strafbaar feit of wanneer hi} wegens enige andere daad van opsporingsof vooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft en dit een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat hij verplicht is
geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die in de zin van het Verdrag tegen hem zijn ingebracht. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
2° en 3° De processen-verbaal van de sociale inspecteurs, waarvan sprake is in artikel 9 van de wet van 16 november 1972, zijn alleen maar bestemd om de overtredingen van de in die wet opgesomde strafbepalingen vast te stellen met het oog op
de bestraffing ervan; een zulkdanig proces-verbaal maakt geen "beschuldiging" uit
in de zin van artikel 6.1 van het E. VR.M., nu het de betrokkene niet in verdenking stelt en hem ook niet noopt tot het nemen van maatregelen om zich te verdedigen. (Art. 9 Arbeidsinspectiewet; art. 6.1 E.V.R.M.)
(MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID T. CLEANING MASTERS N.V)
ARREST

(A.R. S.99.0163.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 september 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955, van artikel 149 van de Grondwet, van artikel 9 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, van artikel 1 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 138 van het Gerechtelijk Wethoek en van de artikelen 4 en 5 van de wet van 30 juni 1971 betreffende
de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale
wetten,
doordat de appelrechters het vonnis a quo bevestigen in de mate dat het de beslissing vernietigt waarbij eiser een administratieve geldboete heeft opgelegd wegens overschrijding van de redelijke termijn bedoeld in artikel6 E.V.R.M., onder meer
op grond dat :
"De aanvang van de redelijke termijn situeert zich niet op de datum van de strafbare feiten, maar wel op "de dag dat de betrokkene in verdenking wordt gesteld wegens het plegen van een strafbaar feit ofwanneer hij wegens enige andere daad van
opsporings- of vooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft en dit
een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat hij verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die in de zin van het verdrag tegen hem werden ingebracht." (... ) In
casu is er een tussenkomst van het openbaar ministerie en de administratie, doch in
een andere volgorde dan in de fiscale procedure. Om de aanvangsdatum te bepalen dient derhalve een concrete inverdenkingstelling aangewezen te worden of een
akte ofvervolgings- of onderzoeksdaad die zulke inverdenkingstelling duidelijk impliceert.
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In zaken, waarin de vaststellingen geschieden door sociale inspecteurs, dient ermee in (sic) rekening gehouden te worden, dat hun bevoegdheid verder reikt dan het
louter verbaliseren van strafbare feiten. Zij kunnen eveneens op grond van artikel 9
Arbeidsinspectiewet waarschuwingen geven en enige strafvervolging aldus uitsluiten. Uit deze bevoegdheid volgt a contrario dat zo zij zich niet beperken tot een waarschuwing, zij wetens en willens de vastgestelde feiten als strafbaar aanzien waarvoor een sanctie in aanmerking kan komen. In het inleidend proces-verbaal worden
trouwens de strafbepalingen expressis verbis vermeld, waarmee de inbreuk bestraft dient te worden. Dit proces-verbaal, waarin reeds concreet aangeduid wordt op
grond van welk artikel een inbreuk werd gepleegd en volgens welke strafbepalingen deze inbreuk dient te worden bestraft, beantwoordt aan hoger geciteerde omschrijving van de impliciete inverdenkingstelling. De 'redelijke termijn' begon derhalve te lopen op 28 januari 1994, datum van het proces-verbaal waarin de
strafbepalingen werden aangeduid",
terwijl, eerste onderdeel, de door artikel6.1 E.V.R.M. beoogde redelijke termijn deze
is waarbinnen een tegen iemand ingestelde strafvordering behandeld en beslecht dient
te worden; die termijn ingaat op het ogenblik dat de betrokkene "beschuldigd" is met
betrekking tot de strafbare feiten waarop de strafvordering betrekking heeft, dit wil
zeggen wanneer hij in verdenking wordt gesteld wegens het plegen van een strafbaar feit ofwanneer hij wegens enige andere daad van opsporings- ofvooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft en dit een emstige weerslag heeft
op zijn persoonlijke toestand, met name omdat hij verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die in de zin van
het E.V.R.M. tegen hem werden ingebracht; de processen-verbaal bedoeld in artikel 9 van de wet van 16 november 1972 waarin door sociale inspecteurs een overtreding wordt vastgesteld, op zich geen inverdenkingstelling door de bevoegde overheid kunnen uitmaken, aangezien enerzijds niet de sociale inspecteur doch het
openbaar ministerie en eiser de bevoegde overheid zijn voor respectievelijk de strafvordering en de administratieve geldboetes en aangezien anderzijds de bedoelde
processen-verbaal enkel strekken tot de vaststelling en het bewijs van strafbare feiten met het oog op een mogelijke bestraffing van de overtreder en niet tot inverdenkingstelling van deze laatste; de processen-verbaal bedoeld in artikel 9 van de
wet van 16 november 1972 waarin door sociale inspecteurs een overtreding wordt
vastgesteld, op zich evenmin een andere daad van opsporings- ofvooronderzoek kunnen vormen waardoor de betrokkene onder de dreiging van een strafvervolging leeft
en dit een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat
hij verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die in de zin van het Verdrag tegen hem werden ingebracht; het feit dat de sociale inspecteur overeenkomstig artikel 9 van de Wet van
16 november 1972 de mogelijkheid heeft om in plaats van een proces-verbaal een
waarschuwing te geven of een termijn te bepalen om zich in regel te stellen, geen
enkele afbreuk doet aan het karakter van het proces-verbaal als louter bewijsmiddel; de loutere verbalisering van strafbare feiten door een sociaal inspecteur in een
proces-verbaal als bedoeld in artikel9 van de wet van 16 november 1972 aldus geen
"beschuldiging" kan uitmaken in de zin van artikel6.1 E.V.R.M.; te dezen de appelrechters beslissen dat het proces-verbaal zelf een impliciete inverdenkingstelling vormt
en dat de redelijke termijn een aanvang neemt op de datum van het procesverbaal, zonder voor het overige enige daden van opsporings- of vooronderzoek aan
te wijzen waardoor de betrokkene onder de dreiging van een strafvervolging leeft
en dit een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat
hij verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen; de
appelrechters niet vermochten uit dit proces-verbaal alleen af te leiden dat verweerster impliciet in verdenking was gesteld en te beslissen dat de redelijke termijn was ingegaan op het ogenblik van het proces-verbaal; de appelrechters derhalve hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van alle aangehaalde
bepalingen);
tweede onderdeel, de door artikel6.1 E.V.R.M. beoogde redelijke termijn deze is waarbinnen een tegen iemand ingestelde strafvordering behandeld en beslecht dient te worden; die termijn ingaat op het ogenblik dat de betrokkene 'beschuldigd" is met betrekking tot de strafbare feiten waarop de strafvordering betrekking heeft, dit wil zeggen
wanneer hij in verdenking wordt gesteld wegens het plegen van een strafbaar feit of
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wanneer hij wegens enige andere daad van opsporings- ofvooronderzoek onder de dreiging van een strafvervolging leeft en dit een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat hij verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die in de zin van het E.V.R.M.
tegen hem werden ingebracht; te dezen de appelrechters overwegen dat uit de bevoegdheid van de sociale inspecteurs a contrario volgt dat zo zij zich niet beperken tot
een waarschuwing, zij wetens en willens de vastgestelde feiten als strafbaar aanzien waarvoor een sanctie in aanmerking kan komen en dat in het inleidend procesverbaal de strafbepalingen expressis verbis worden vermeld, waarmee de inbreuk dient
bestraft te worden en besluiten dat dit proces-verbaal beantwoordt aan de omschrijving van de impliciete inverdenkingstelling; de appelrechters door dit motief noch door
enig ander motief van het bestreden arrest vaststellen dat de betrokkene we gens dit
proces-verbaal onder de dreiging van een strafvervolging leeft en dat dit een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat hij verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die in de zin van het Verdrag tegen hem werden ingebracht; minstens de motieven
van het bestreden arrest niet toelaten aan uw Hof haar wettigheidscontrole uit te oefenen; de appelrechters derhalve hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van artikel6.1 E.V.R.M. en van artikel149 van de Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de door artikel6.1 E.V.R.M. beoogde en te dezen door het
arrest toegepaste redelijke termijn deze is binnen welke een tegen iemand
ingestelde strafVordering behandeld en beslecht client te worden; dat die termijn slechts ingaat op het ogenblik dat de betrokkene 'beschuldigd" is ter
zake de strafbare feiten waarop de strafVordering betrekking heeft, dit is wanneer de betrokkene in verdenking wordt gesteld wegens het plegen van een
strafbaar feit ofwanneer hij wegens enige andere daad van opsporings- of
vooronderzoek onder de dreiging van een strafVervolging leeft en dit een ernstige weerslag heeft op zijn persoonlijke toestand, met name omdat hij verplicht is geweest bepaalde maatregelen te nemen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen die in de zin van het Verdrag tegen hem zijn
ingebracht;
Overwegende dat de processen-verbaal van de sociale inspecteurs, waarvan sprake is in artikel 9 van de wet van 16 november 1972, alleen maar bestemd zijn om de overtredingen van de in die wet omgesomde strafbepalingen vast te stellen met het oog op de bestraffing ervan;
Dat een zulkdanig proces-verbaal geen 'beschuldiging'' uitmaakt in de zin
van artikel 6.1 van het E.V.R.M., nu het de betrokkene niet in verdenking
stelt en hem oak niet noopt tot het nemen van maatregelen om zich te verdedigen;
Overwegende dat het arrest, door anders te beslissen, de voormelde wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
20 maart 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.
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Nr. 192
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KAMER -

21 maart 2000

1o STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- ONWETTIGHEID VAN DE STRAF
OF VAN DE MOTIVERING ERVAN- GEVOLG- WETTIGHEID VAN DE SClillLDIGVERKLARING.

2° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE- ONWETTIGHEID VAN DE STRAF OF VAN DE MOTIVERING ERVAN- GEVOLGWETTIGHEID VAN DE SClillLDIGVERKLARING.

1o en 2° Waar de onwettigheid van het als straf opgelegde verval van het recht tot het
besturen van een motorvoertuig zich uitstrekt tot de hele wegens de telastleggingen
uitgesproken bestraffi.ng, tast de enkele onwettigheid van de straf of van de motivering ervan de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, tenzij de onwettigheid van de motivering van de straf ook de schuldigverklaring betreft (1). (Artt. 195
en 434 Sv.)
(S ... T. S... )

ARREST

(A.R. P.98.0605.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 30 maart 1998 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
I. Op de voorziening van R. .. S ... en Smeetrans N.V.:
Gelet op de memories die aan dit arrest zijn gehecht en daarvan deel uitmaken;
A. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Wat betreft de middelen aangevoerd in de op 29 juni 1998 door Mr. De
Gryse neergelegde memorie :
Over het eerste middel :
Overwegende dat, naar luid van artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, het vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn,
de redenen vermeldt waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, een straf of een maatregel uitspreekt, en de strafmaat
rechtvaardigt voor elke uitgesproken straf en maatregel;
Dat overeenkomstig artikel195, derde lid, Wetboek van Strafvordering, dezelfde bijzondere motiveringsverplichting rust op de rechtbank die uitspraak doet in hager beroep, wanneer zij een verval van het recht tot het besturen van een voertuig uitspreekt;
Overwegende dat de appelrechters, wegens de telastleggingen Fen G, eiser, door bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, onder meer vervallen verklaren van het recht tot het besturen van aile motorvoertuigen omschreven in artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 mei 1988 gedurende
een termijn van drie maanden, op grand van de motivering dat "de door de
eerste rechter opgelegde bestra:ffing voor de vermengde feiten sub E, F en G
mag worden behouden als zijnde een passende bestra:ffing voor de vermengde feiten sub Fen G";
(1) Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697, nr. 98, en de concl. van eerste adv.-gen. du Jardin.

:=

636

HOF VAN CASSATIE

Nr. 193

Dat zij aldus noch door een eigen redengeving noch door een verwijzing naar
de motieven van de eerste rechter, aangeven op welke gronden zij, door bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, eiser tot het vermelde rijverbod veroordelen;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de onwettigheid van het als straf opgelegde verval van
het recht tot het besturen van een motorvoertuig zich uitstrekt tot de hele
weg~ns de telastleggingen uitgesproken bestraffing;
Dat de enkele onwettigheid van de straf of van de motivering ervan evenwell:le wettigheid van de schuldigverklaring niet aantast, tenzij de onwettighfid van de motivering van de straf ook de schuldigverklaring betreft;
Dtt dit laatste niet het geval is wanneer, zoals te dezen, de motivering van
het lfils straf opgelegde rijverbod of de maat ervan niet beantwoordt aan de
doo~ artikel 195, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering gestelde formele vereisten;
I

... J.. ....... .
EJ overwegende, wat de schuldigverklaring betreft, dat de substantiele of
op s'traffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomenl en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
I

... ~ .......... .
I

Otn die redenen, verleent akte van de afstanden; vernietigt het bestreden yonnis in zoverre het, rechtdoende over de strafvordering, ten laste van
eiser S ... wegens de telastleggingen F en G straf uitspreekt; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt S ... en
de N.V. Smeetrans in twee derde van de kosten van hun voorziening, en laat
de uyerige kosten ten laste van de Staat; laat de kosten van haar voorzieningl ten laste van de N.V. Royale Beige; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Oorrectionele Rechtbank te Tongeren, zetelend in hager beroep.
I

21 :maart 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en Houtekier.
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HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN- BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ GERECHT DAT HIERVAN MOET KENNISNEMEN - BETEKENING VAN HET HOGER BEROEP MET DAGVAARDINGGELDIGHEIDSVEREISTE.
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Voldoet aan de vereiste van art. 205 Sv. de betekening en dagvaarding waarbij aan het
exploot het bevel tot dagvaarding is gehecht waarin vermeld is dat het openbaar ministerie in hoger beroep is gekomen (1). (Art. 205 Sv.)

(B ...)

ARREST

(A.R. P.98.1172.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 juli 1998 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 205 Wetboek van Strafvordering het
openbaar ministerie bij het hof of de rechtbank die van het beroep moet
kennisnemen, op straffe van verval, binnen vijfentwintig dagen te rekenen van de uitspraak van het vonnis, zijn beroep moet betekenen hetzij aan
de beklaagde, hetzij aan de voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijke partij; dat het exploot de dagvaarding bevat binnen zestig dagen te rekenen van hetzelfde tijdstip;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat aan het exploot van 27 mei 1998 waarbij eiser werd gedagvaard,
het bevel tot dagvaarding is gehecht waarin vermeld is dat het openbaar ministerie op 26 mei 1998 in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de
politierechtbank van 7 mei 1998;
Dat dergelijke vorm van betekening en dagvaarding voldoet aan de vereiste van artikel 205 Wetboek van Strafvordering;
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 maart 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. M. Ketelslegers en K. De Muer, Gent.

(1) Zie Cass., 10 jan. 1990, A.R. 7743, nr. 286.
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Nr. 194
2e KAMER- 21 maart 2000

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- AANVOERING IN DE AKTE VAN VOORZIENING.

Een aanvoering in de akte van de voorziening in strafzaken levert geen cassatiemiddel op (1). (Artt. 422 en 425 Sv.)
(M ... )

ARREST

(A.R. P.00.0095.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 27 december 1999 gewezen door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij te Brussel;
Overwegende dat een aanvoering in de akte van de voorziening geen
cassatiemiddel oplevert;
Over het middel :
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die te laat is neergelegd;
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.
21 maart 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. Bogaert, Antwerpen.

Nr. 195
2e

KAMER -

21 maart 2000

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -

TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING -ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VOORZIENING- TERMIJN VAN 24 UREN- BEGIN.

(1) Cass., 20 feb. 1990, A.R. 3576, nr. 372.
Zie evenwel m.b.t. het cassatieberoep inzake voorlopige hechtenis, art. 31, § 3, 1e lid, Wet Voorlopige Hechtenis : cassatiemiddelen kunnen worden voorgedragen, hetzij in de akte van voorziening, hetzij in een bij die gelegenheid neergelegd geschrift, hetzij in een memorie die op de griffievan het Hofvan Cassatie moet toekomen uiterlijk de vijfde dag na de datum van de voorziening.
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2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING -ARREST VAN DE

KAMER VAN INBESCIIDLDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP- TERMIJN VAN 24 UREN- BEGIN.

1 o en 2° De bij art. 31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn van vierentwintig uren om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige hechtenis begint te lopen vanaf
de dag waarop de bestreden beslissing aan de verdachte wordt betekend (1). (Art. 31,
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(0 ... )

ARREST

(A.R. P.00.427.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het bestreden arrest aan eiser werd betekend op 9 maart
2000;
Dat het cassatieberoep werd ingesteld op 11 maart 2000, dit is buiten de
bij artikel31, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalde termijn van vierentwintig uren die begint te lopen vanaf de dag waarop de beslissing aan de
verdachte wordt betekend;
Dat het cassatieberoep laattijdig en dus niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 maart 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.

Nr. 196
2e

KAMER -

21 maart 2000

1° WRAKING- REDENEN- ARTIKEL 828, 8", 1, GERW.- VERZOEK TOT VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING- BESLISSING IN HOGER BEROEP- UITSPRAAK ALVORENS RECHT TE DOEN- GEVOLG- HERHAALD VERZOEK.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

VERZOEK TOT VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE
ONDERZOEKSHANDELING- BESLISSING IN HOGER BEROEP- UITSPRAAKALVORENS RECHT TE
DOEN - WRAKING- ARTIKEL 828, 8', 1, GERW. - GEVOLG- HERHAALD VERZOEK.

(1) Cass., 30 okt. 1991, A.R. 9431, nr. 120.
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1o en 2° De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van
art. 61quinquies Sv. oordeelt over het hager beroep van een der partijen tegen de weigering van de onderzoeksrechter tot het verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling is een uitspraak alvorens recht te doen in de betekenis van de uitzonderingsbepaling van art. 828, 8°, 1, Ger. W.; zodat de magistraat die aan deze uitspraak heeft
medegewerkt, bij de beoordeling van de vordering tot regeling van de rechtspleging kan kennisnemen van een alsdan herhaald verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen (1). (Art. 828, 8°, 1, Ger.W. en 61quinquies en 127

Sv.)

(D ... G... )

ARREST

(A.R. P.00.0457.N)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot wraking, op 14 maart 2000
ter griffie van het Hof van Beroep te Gent neergelegd en dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Gelet op de verklaring van de kamervoorzitter Jean-Paul De Graef van 14
maart 2000, waarbij deze weigert zich van de zaak te onthouden;
Gelet op de oproeping van verzoeker overeenkomstig de bepaling van artikel S3S, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek;
Gelet op de conclusie van verzoeker;
A. In zoverre het verzoek tot wraking steunt op artikel S2S, so, Gerechtelijk Wetboek:
Overwegende dat artikel S2S, so, 1, Gerechtelijk Wetboek in dat onderdeel bepaalt dat iedere rechter kan worden gewraakt indien hij raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over het geschil of indien hij daarvan vroeger heeft kennisgenomen als rechter of als scheidsrechter, behalve indien hij
in dezelfde aanleg heeft meegewerkt aan een vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen;
Overwegende dat verzoeker aanvoert dat kamervoorzitter Jean-Paul De
Graef op 2S juni 1999 de kamer van inbeschuldigingstelling heeft voorgezeten, die, uitspraak doende in hoger beroep, het verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen op grond van artikel61quinquies Wetboek van Strafvordering heeft verworpen;
Overwegende dat verzoeker kamervoorzitter Jean-Paul De Graefwraakt
in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling die deze magistraat voorzit, uitspraak moet doen over het hoger beroep tegen de beslissing van de
raadkamer die, na het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek en op de vordering tot regeling van de rechtspleging, op 2S januari 2000 heeft geoordeeld dat de vroegere door verzoeker gevraagde onderzoekshandelingen thans
wel nuttig zijn en de zaak niet in staat van wijzen heeft verklaard;
Overwegende dat de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering oordeelt over het hoger beroep van een der partijen tegen de weigering van de onderzoeksrechter tot het verrichten van een bijkomende
onderzoekshandeling, niets uitstaande heeft met de regeling van de rechtspleging;
(1) Zie ontwerp van wet tot invoering van het Gerechtelijk Wetboek, Verslag van de Koninklijke Commissaris voor de gerechtelijke hervorming, 1964, 202.
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Overwegende dat deze beslissing een uitspraak is alvorens recht te doen
in de betekenis van de uitzonderingsbepaling van artikel 828, 8°, 1, Gerechtelijk Wetboek; dat de magistraat die aan deze uitspraak heeft medegewerkt, aldus bij de beoordeling van de vordering tot regeling van de rechtspleging kan kennisnemen van een herhaald verzoek tot het verrichten van
bijkomende onderzoekshandelingen; dat de omstandigheid dat deze
onderzoekshandelingen vroeger werden geweigerd hieraan niet afdoet;
B. In zoverre het verzoek tot wraking steunt op artikel828, no, Gerechtelijk Wetboek:
Overwegende dat de in het verzoekschrift vermelde uitlatingen van de voorzitter niet bewijzen dat tussen verzoeker en de gewraakte magistraat een hoge
graad van vijandschap bestaat;
Dat het verzoek niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt het verzoek; wijst gerechtsdeurwaarder mr. Bruloot met kantoor te 8820 Torhout, Bassinstraat 1, aan om het arrest, op verzoek van de gri:ffier, aan de partijen te betekenen; veroordeelt verzoeker in
de kosten.
21 maart 2000 - 26 kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Van Steenbrugge, Gent; L. Neels, Antwerpen.

Nr. 197
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KAMER-

22 maart 2000

1° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- STRAFVERVOLGINGEN- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- SANCTIE.

2° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- STRAFVERVOLGINGEN- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- STRAF- GEVOLG.

3° STRAF - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- GEVOLG.

4°

RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - STRAFVERVOLGING- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- SANCTIE

5° VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING- GEVOLG.

P Noch art. 6.1 E.V.R.M., noch enige andere bepaling van dat verdrag ofvan denationale wet duidt de gevolgen aan die de bodemrechter aan de door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden (1).
(1) Cass., 13 okt. 1993, A.R. P.93.0389.F, nr. 407.
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zo en 3°

De overschrijding van de redelijke termijn is geen verzachtende omstandigheid in de zin van de artt. 79 tot 85 Sw. (Art. 6.1 E.V.R.M.; artt. 79 tot 85 Sw.)

4° en 5° De rechter die regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden,
kan o. m. een bij wet bepaalde straf uitspreken, die hij evenwel op een reele en dui-

delijke wijze vermindert t.a.v. de straf die hij zou hebben opgelegd als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld, of een straf uitspreken die lichter is dan de bij wet bepaalde minimumstraf, of de beklaagde alleen maar schuldig
verklaren (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(F... T. B ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.1758.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
A In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
1. waarbij eiser vrijgesproken wordt van de telastleggingen D.12, D.14, D.l5,
D.25 en D.26 :
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
2. waarbij eiser veroordeeld wordt wegens de andere, hem ten laste gelegde feiten :
Over het middel : schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,
doordat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld dat "de eerste rechter, op de
oordeelkundige gronden die het hof aanneemt, vastgesteld heeft dat de redelijke termijn van de rechtspleging is overschreden", eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf van twee jaar, met een uitstel van vijf jaar voor de helft ervan, en tot een geldboete van 500 frank, op grand dat onder meer "rekening moet worden gehouden (... )
met het feit dat ervoor moet worden gezorgd dat eiser niet te veel schade lijdt ten gevolge van de overschrijding van de redelijke termijn van de rechtspleging",
terwijl artikel491 van het StrafWetboek bepaalt dat de jegens eiser bewezen verklaarde telastleggingen van misbruik van vertrouwen, gestraft worden met een gevangenisstraf van een maand tot vijf j aar en met een geldboete van 26 tot 500 frank;
de vaststelling dat de redelijke termijn is overschreden, van doorslaggevend belang
is voor de aan de beklaagde op te leggen straf; het bestreden arrest vaststelt dat de
redelijke termijn is overschreden, en eiser bijgevolg geen maximale geldboete kan opleggen; wanneer de rechter erkent dat de redelijke termijn is overschreden en de wet,
zoals in geval van misbruik van vertrouwen, een gevangenisstraf en een geldboete oplegt, die rechter het maximum van een van beide straffen aileen kan opleggen als hij
de andere teniet doet of vermindert; het bestreden arrest een gevangenisstraf van twee
jaar met uitstel oplegt, maar die strafniet vermindert hoewel het de maximale geldboete oplegt; het bijgevolg artikel 6.1 van het in het middel bedoelde Verdrag schendt :

Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, beslist dat de behandeling van de zaak te veel vertraging heeft opgelopen, zodat de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, is
(2) Zie Cass., 9 dec. 1997, A.R. P.96.0448.N, nr. 545; 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64.
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overschreden; dat de appelrechters het vonnis van de correctionele rechtbank evenwel hebben gewijzigd, voor zover deze de strafvordering op die grond
vervallen had verklaard, en eiser hebben veroordeeld tot een gevangenisstrafvan twee jaar, met een uitstel wat een gedeelte ervan betreft, en tot een
geldboete van vijfhonderd frank;
Overwegende dat noch artikel 6.1 van het Verdrag noch enige andere bepaling van het Verdrag of van het Belgische recht de gevolgen aanduiden van
een overschrijding van de redelijke termijn; dat de abnormale duur van de
rechtspleging, die door de voormelde verdragsbepaling bestraft wordt, geen
verzachtende omstandigheid is in de zin van de artikelen 79 tot 85 van het
Strafwetboek, zodat de bodemrechter die bepaalt wat de gevolgen zijn van
de door hem vastgestelde overschrijding voor de straf, niet onderworpen is
aan de voormelde artikelen 79 tot 85;
Overwegende dat, bijgevolg, de rechter die regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, onder meer een bij wet bepaalde straf kan
uitspreken, die hij evenwel op een reele en duidelijke wijze vermindert ten
aanzien van de straf die hij zou hebben opgelegd als hij de overdreven duur
van de rechtspleging niet had vastgesteld, of een straf kan uitspreken die lichter is dan de bij wet bepaalde minimumstraf, of de beklaagde alleen maar
schuldig kan verklaren; dat de rechter die kennisneemt van een misdrijf
waarop een gevangenisstraf en een geldboete staat, in geval van overschrijding van de redelijke termijn, niet verplicht is de eerste teniet te doen of ze
onder de bij wet bepaalde minimumstraf te verlagen, aileen op grond dat hij
het wettelijk maximum van de tweede straf heeft opgelegd;
Overwegende dat het arrest de strafmaat van de aan eiser opgelegde straffen verantwoordt, op grond "dat rekening moet worden gehouden (. .. )met de
zwaarwichtigheid van de feiten, in zoverre zij met name een bedreiging vormen voor de veiligheid van de handelstransacties, met de complexiteit van
de middelen die zijn aangewend om aan de vervolgingen te ontsnappen, met
de rol die eiser bij het leiden en het uitdenken van de daden van ontrouw heeft
gespeeld, maar ook met de ouderdom van de feiten en met het feit dat ervoor moet worden gezorgd dat (eiser) niet te veel schade lijdt ten gevolge van
de overschrijding van de redelijke termijn van de rechtspleging";
Dat, aldus, de appelrechters, op de door hen aangegeven grond, een lichtere gevangenisstrafhebben uitgesproken dan die, welke zij hadden kunnen uitspreken als de zaak onverwijld was berecht, en hun beslissing aldus naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 maart 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- "\krslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. Draps.
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KAMER -

22 maart 2000

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN
VERMELDINGEN -AKTE VAN VOORZIENING GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG.

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- IN CASSATIE- STRAFZAKENAKTE VAN VOORZIENING GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE BESTREDEN BESLISSING- GEVOLG.

1o en 2° De ambtenaar die de verklaring van voorziening in strafzaken ontvangt, moet,
op straffe van nietigheid, daarvan akte opmaken in de taal van de bestreden beslissing (1). (Artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken.)
(N ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0221.F en P.00.0248.F)

HETHOF;- ...
Overwegende dat de voorzieningen die in het kader van het dossier
P.00.0221.F zijn ingesteld en de voorziening die in het kader van het dossier P.00.0248.F is ingesteld, tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dater grond
bestaat tot voeging van de voorzieningen;
Gelet op het bestreden arrest, op 17 januari 2000 gewezen door het Hofvan
Beroep te Brussel;
I. Op de voorziening van A. .. N ... :
Overwegende dat de bestreden beslissing in het Frans is gewezen;
Overwegende dat eiser aan de door de directeur van de gevangenis van SintGillis gemachtigde ambtenaar in het N ederlands heeft verklaard dat hij een
voorziening tegen het voormelde arrest instelde; dat die ambtenaar een akte
heeft opgemaakt in het Nederlands, waarin de verklaring van voorziening
is opgenomen in de taal waarin ze is gedaan, en die door eiser is ondertekend;
Overwegende dat in zoverre artikel 30 van de Grondwet eiser toestaat zijn
verklaring van voorziening in een van de landstalen te doen waaraan hij de
voorkeur geeft, de ambtenaar aan wie die verklaring wordt gedaan, de desbetreffende akte niettemin in de taal van de rechtspleging moet opmaken;
dat die akte de verklaring van voorziening moet bevatten in de taal waarin
zij is gedaan;
Dat de akte van voorziening bijgevolg nietig is, daar zij is opgemaakt in
het Nederlands, in strijd met artikel 27 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken;
Dat de voorziening, derhalve, niet ontvankelijk is;
II. Op de voorzieningen van H ... R. .. en M ... R. .. :
(1) Cass., 1 maart 1989, A.R. 7300, nr. 372.
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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, ongeacht de memorie van de eiser A. .. N ... , die niet de ontvankelijkheid van zijn voorziening betreft; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
22 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. E. Govaerts, Hasselt; V. Moubax, Brussel.
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23 maart 2000

VERHAAL OP DE RECHTER- VERZOEKSCHRIFT- VORM.

Niet ontvankelijk is het verhaal op de rechter wanneer het verzoekschrift niet is ondertekend door een advocaat bij het Hofvan Cassatie (1). (Artt. 478, 1080, 1140 tot
1147 Ger.W.)
(G... )

ARREST

(A.R. C.00.0029.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift neergelegd door Gaspard Gillis op grond van artikelll40 van het Gerechtelijk Wetboek;
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van het verhaal : het verhaal op de rechter is niet ontvankelijk omdat het
niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie :
Overwegende dat, luidens artikel1145 van het Gerechtelijk Wetboek, de
regels inzake voorziening in cassatie van toepassing zijn;
Dat een verhaal op de rechter een burgerlijk geding is dat enkel kan worden ingesteld bij een door een advocaat bij het Hofvan Cassatie ondertekende verzoekschrift;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. verzoeker zijn verzoek heeft laten betekenen in eigen naam, zonder melding te maken van enige bijstand van een advocaat bij het Hofvan Cassatie;
2. het betekende verzoekschrift aileen door hemzelf is ondertekend;
(1) Cass., 12 feb. 1999, A.R. C.98.0545.N, nr. 84.
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3. op het origineel van het verzoekschrift een onleesbare handteken:ing voorkomt voorafgegaan van de woorden "op antwerp en vordering" en gevolgd door
de woorden "advocaat bij het Hofvan Cassatie";
4. de stukken die door verzoeker werden neergelegd met zijn verzoekschrift, niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie werden genummerd en geparafeerd;
Overwegende dat hieruit blijkt dat het verhaal niet ingesteld is met bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie;
Dat het verhaal niet ontvankelijk is;
Overwegende dat gelet op de aard van de aantijgingen en de schade die
hierdoor door de betrokkene kan worden geleden, het behoort verzoeker ex
aequo et bono te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van
200.000 BEF;
Om die redenen, zonder acht te slaan op de door verzoeker neergelegde bijkomende stukken die zonder bijstand van een advocaat bij het Hofvan Cassatie zijn neergelegd, verwerpt het verhaal op de rechter; veroordeelt G ... een
bedrag te betalen van 200.000 BEF aan P... , vermeerderd met de gerechtelijke interest vanaf heden; veroordeelt G ... in de kosten.
23 maart 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht- Advocaat : mr. Van Eeckhoutte.
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1e KAMER - 23 maart 2000

1° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- TERMIJNEN vAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP - PREJUDICIELE VRAAG AAN HET ARBITRAGHOF.

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF-

GEVOLGEN T.A.V DE PROCEDURE.

3° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- GEVOLGEN T.A.V.

DE PROCEDURE.

1°, 2° e, 3° Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk, is het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest dat een prejudiciele vraag stelt aan het Arbitragehof, wanneer het
Arbitragehof het prejudicieel arrest wees nadat het cassatieberoep werd ingesteld en
voor dat het hof van beroep verdere uitspraak heeft gedaan.
CARDOVRIES N.V. T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.97.0020.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;
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Overwegende dat het cassatieberoep niet gericht is tegen de beslissing van
de appelrechters om de voorziening ontvankelijk te verklaren en een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof;
Overwegende dat het arrest de rechtsgeldigheid van het betwiste koninklijk besluit nr. 149 onderzoekt en vaststelt dat dit besluit bekrachtigd werd
bij wet van 1 juli 1983, zodat de vraag van de regelmatigheid van het koninklijk besluit niet meer ter sprake komt; dat het arrest, alvorens uitspraak te doen over het geschil zelf, de zaak verwijst naar het Arbitragehof teneinde te horen zeggen of artikel 11 van de bekrachtigingswet al dan
niet indruist tegen het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel; dat de appelrechters aannemen dat het antwoord op de gestelde vraag beslissend is voor
hun eindbeslissing over de grond van de zaak;
Overwegende dat het Arbitragehof uitspraak heeft gedaan over de gestelde vraag bij arrest van 18 november 1997; dat het cassatieberoep reeds
was ingesteld toen hetArbitragehofhet prejudicieel arrest wees; dat het hof
van beroep geen verdere uitspraak heeft gedaan;
Dat indien het Hof thans uitspraak zou doen over de middelen zelf, het elk
nuttig effect zou kunnen ontnemen aan de beslissing van het Arbitragehof;
Dat het cassatieberoep voorbarig is, mitsdien niet ontvankelijk;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 maart 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaten : mrs. Geinger en Claeys Bouuaert

Nr. 201

1e

KAMER (BEPERKTE KAMER) -

24 maart 2000

CASSATIE- ALGEMEEN.

OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET
CASSATIEGEDING- OPDRACHT VAN HET HOF- VERBETERING VAN EEN ARREST.

In burgerlijke zaken verbetert het Hof, op verzoek van een partij, een verschrijving in
een van zijn arresten (1). (Art. 794 Ger.W.)
(1) Cass., 21 april 1994, A.R. C.94.0075.F, nr. 191.
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(BELGISCHE STAAT · MIN. V. FINANCIEN T. JANSSENS E.A.)
ARREST

(A.R. F.00.0029.N)

HET HOF; - Gelet op het arrest van het Hof van 2 september 1999;
Gelet op het verzoekschrift tot verbetering van het arrest;
Overwegende dat het arrest als volgt beslist : ''Vernietigt het bestreden
arrest, in zoverre dit de voorziening ontvankelijk verklaart";
Dat uit de redenen van het arrest blijkt dat het middel wordt ingewilligd; dat uit die redenen kennelijk volgt dat een woord 'behalve" bij verschrijving in het dictum is weggelaten;
Dat het verzoek gegrond is;
Om die redenen, eenparig beslissend, zegt voor recht dat het woord "behalve" moet worden ingevoegd in de eerste regel van het dictum tussen het
woord "arrest" en de woorden "in zoverre" zodat de eerste zin van het dictum luidt : ''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 arrest van het Hof van 2 september 1999
en van het arrest van het Hofvan Beroep te Antwerpen van 4 februari 1997;
legt de kosten ten laste van de Staat.
24 maart 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; M. Vanden Broeck, Antwerpen.

Nr. 202
1e KAMER - 24 maart 2000
1o STEDENBOUW- RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG- RUIMTELIJKE ORDENING- ONTEIGENING EN Y.ERGOEDING- PLANSCHADEY.ERGOEDING -AFSTAND VAN DE ONTEIGENING- TERMIJN- GEVOLG.

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

3° ARBITRAGER OF- PREJUDICIELE VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1o Wanneer de onteigenende overheid binnen het jaar antwoordt dat zij afziet van de

onteigening, kan de eigenaar geen recht op vergoeding laten gelden maar zal hi} aangewezen zijn op de gemeenrechtelijke vergoeding indien daartoe grand bestaat. (Artt.
35 en 37 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
2° en 3° Indien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een
wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, is het Hofvan Cassatie niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen, wanneer het middel niet
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ontvankelijk is (1) wegens onnauwkeurigheid, doordat het niet nader preciseert waarin
de aangevoerde discriminatie zou bestaan en inzonderheid niet aanwijst met welke
personen de erin bedoelde personen moeten worden vergeleken. (lmpliciet.) (Art. 26,
§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(V. .. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(A.R. C.97.0292.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 januari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 35 en 37 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (hierna "de Stedenbouwwet") - (thans de artikelen 33 en 35 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoordineerd op 22 oktober 1996),
doordat het hof van beroep de vordering tot het bekomen van een vergoeding wegens planschade afWijst op grond van de volgende overwegingen van de eerste rechter die door het hof worden overgenomen :
"b) Planschadevergoeding (art. 35 en 37 van de wet van 29 maart 1962)
- Artikel35, 1ste lid, van de wet van 9 maart 1962, houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw stelt dat de eigenaar bij een ter post
aangetekende brief de bevoegde ins tanties kan verzoeken af te zien van de onteigening, wanneer binnen een termijn van tien jaren te rekenen vanaf de inwerkingtreding van een plan van aanleg, de onteigeningsprocedure niet is begonnen.
De eisers deden een dergelijk verzoek op 15 februari 1984 zijnde na meer dan tien
jaar te rekenen vanafhet K.B. van 10 september 1973, waarbij hun percelen tot
industriezone werden bestemd en waarbij Veneco een onteigeningsmachtiging bekwam.
- Artikel 35, laatste lid, stelt dat de eigenaar schadevergoeding kan krijgen, binnen de bij artikel 37 gestelde perken, indien de bevoegde overheid zich niet heeft uitgesproken binnen 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van verzending van de aangetekende brief. Veneco heeft terzake de aangetekende brief van 15 februari 1984
beantwoord op 24 april 1984 waarin meegedeeld werd dat verzaakt wordt aan de bij
K.B. van 10 september 1973 verleende onteigeningsmachtiging.
De eisers kunnen derhalve geen schadevergoeding verkrijgen nu Veneco zich tijdig, binnen het jaar uitgesproken heeft.
- De gevorderde vergoeding is daarbij eveneens volkomen uitgesloten gezien onder meer artikel 37 van dezelfde wet;
Artikel37, tiende lid, sluit vergoeding uit in acht gevallen waaronder geval1: 'verbod te bouwen ofte verkavelen als gevolg van een in uitzicht gestelde onteigening van
het goed, zulks, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 35'.
~,e gevorderde vergoeding wordt uitdrukkelijk door deze wetsbepaling uitgesloten,
terwijl schadevergoeding verschuldigd is door het Vlaamse Gewest wanneer een bouwofverkavelingsverbod volgend uit een gewestplan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde heeft gemaakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding (artikel37, eerste lid, van de
Stedenbouwwet);
(1) Cass., 14 sept. 1999, A.R. P.99.1219.N, nr. 456.
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uit de omstandigheid dat de eigenaar schadevergoeding kan verkrijgen binnen de
bij artikel 37 gestelde perken indien de bevoegde overheid zich niet heeft uitgesproken binnen een jaar te rekenen van de datum van verzending van de aangetekende
briefwaarin deze overheid verzocht werd om van de onteigening afte zien (artikel35,
laatste lid, van de Stedenbouwwet), niet mag worden afgeleid dat een eis tot schadevergoeding op grand van artikel 37, van de Stedenbouwwet automatisch moet worden afgewezen wanneer de bevoegde overheid binnen het jaar te rekenen van de datum van de verzending van de aangetekende brief heeft verklaard van de onteigening
afte zien;
de uitzondering volgens welke geen vergoeding wegens planschade verschuldigd is
wanneer het verbod te bouwen of te verkavelen het gevolg is van een in uitzicht gestelde onteigening van het goed (artikel37, tiende lid, 1, van de Stedenbouwwet), niet
meer geldt van zodra de onteigening niet meer in het uitzicht is gesteld, zoals na de
verzaking van de onteigening binnen het jaar na de datum van verzending van de in
artikel 35, van de Stedenbouwwet bedoelde aangetekend brief,
de appelrechter derhalve de beslissing tot afwijzing van de vordering tot het bekomen van planschadevergoeding niet naar recht verantwoordt en alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat, eensdeels, krachtens het toen toepasselijke artikel37
van de Stedenbouwwet, schadevergoeding verschuldigd is door de bevoegde overheid wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een
plan dat bindende kracht heeft verkregen een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is;
Overwegende dat, anderdeels, krachtens artikel 35, vijfde lid, van dezelfde wet, indien de bevoegde overheid zich binnen een jaar niet heeft uitgesproken te rekenen van de verzending van de aangetekende brief waarbij de eigenaar de bevoegde instantie verzoekt van de onteigening van zijn
goed afte zien, de eigenaar schadevergoeding kan verkrijgen binnen de bij
artikel 37 gestelde perken;
Dat wanneer de onteigenende overheid binnen het jaar antwoordt dat zij
afziet van de onteigening, de eigenaar geen recht op vergoeding kan laten
gelden op grond van de artikelen 35 en 37 van de Stedenbouwwet, maar aangewezen zal zijn op de gemeenrechtelijke schadevergoeding indien hiertoe
grond bestaat;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de vordering tot het bekomen van een vergoeding wegens planschade afwijst op grand van de volgende overwegingen van de eerste rechter die door het hof worden overgenomen :
"b) Planschadevergoeding (art. 35 en 37 van de wet van 29 maart 1962)
-Artikel35, eerste lid, van de wet van 29 maart 1962, houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw stelt dat de eigenaar bij een ter post
aangetekende brief de bevoegde instanties kan verzoeken af te zien van de onteigening, wanneer binnen een termijn van tien jaren te rekenen vanaf de inwerkingtreding van een plan van aanleg, de onteigeningsprocedure niet is begonnen.
De eisers deden een dergelijk verzoek op 15 februari 1984 zijnde na meer dan tien
jaar te rekenen vanaf het K.B. van 10 september 1973, waarbij hun percelen tot
industriezone werden bestemd en waarbij Veneco een onteigeningsmachtiging bekwam.
- Artikel 35, laatste lid, stelt dat de eigenaar schadevergoeding kan krijgen, binnen de bij artikel 37 gestelde perken, indien de bevoegde overheid zich niet heeft uitgesproken binnen 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van verzending van de aangetekende brief. Veneco heeft terzake de aangetekende brief van 15 februari 1984
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beantwoord op 24 april 1984 waarin meegedeeld werd dat verzaakt wordt aan de bij
K.B. van 10 september 1973 verleende onteigeningsmachtiging.
De eisers kunnen derhalve geen schadevergoeding verkrijgen nu Veneco zich tijdig, binnen het jaar uitgesproken heeft.
- De gevorderde vergoeding is daarbij eveneens volkomen uitgesloten gezien onder meer artikel37 van zelfde wet: Artikel37, tiende lid, sluit vergoeding uit in acht
gevallen waaronder geval 1 : "verbod te bouwen of te verkavelen als gevolg van een
in uitzicht gestelde onteigening van het goed, zulks, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 35".
De gevorderde vergoeding wordt uitdrukkelijk door deze wetsbepaling uitgesloten",

terwijl de grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van
de niet-discriminatie uitsluiten dat een verschil in behandeling wordt ingesteld tussen categorieen van personen, voor zover voor het criterium van dat onderscheid geen
objectieve en redelijke verantwoording bestaat,
er geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat voor het niet toekennen van
het recht tot het instellen van een eis tot schadevergoeding op grond van artikel37,
van de Stedenbouwwet aan de eigenaars van een perceel dat aan alle toepassingsvoorwaarden van het artikel beantwoordt, doch dat bezwaard was met een onteigeningsdreiging waaraan de bevoegde overheid heeft verzaakt binnen het jaar te rekenen van
de datum van verzending van de in artikel 35, van de Stedenbouwwet bedoelde aangetekende brief,
er derhalve aanleiding bestaat om, overeenkomstig artikel 26, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de volgende prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof te richten :
"Schenden de artikelen 35 en 37 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (thans de artikelen 33 en 35
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoiirdineerd op 22 oktober 1996)
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat zij aan de eigenaars van een perceel dat aan alle toepassingsvoorwaarden van voormeld artikel 37 beantwoordt, doch
dat bezwaard was met een onteigeningsdreiging waaraan de bevoegde overheid heeft
verzaakt binnen het jaar te rekenen van de datum van verzending van de in artikel
35 van de Stedenbouwwet bedoelde aangetekende brief, het recht ontzeggen om een
eis wegens planschadevergoeding in te stellen?":

Overwegende dat het middel niet nader preciseert waarin de aangevoerde discriminatie zou bestaan en inzonderheid niet aanwijst met welke
personen de in het middel bedoelde personen moeten worden vergeleken;
Dat het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te slaan op de stukken die door de eisers, zonder ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie ter
gri:ffie van het Hof werden ingediend, verwerpt de voorziening; veroordeelt
de eisers in de kosten.
24 maart 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs; Nelissen Grade, Geinger, Houtekier, Delahaye en
Butzler.
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Nr. 203
3e KAMER - 27 maart 2000

1 o INTERESTEN- MORATOIRE

INTERESTEN- VERBINTENISSEN DIE ALLEEN BETREKKING HEBBEN OP RET BETALEN VAN EEN BEPAALDE GELDSOM- UITVOERING- VERTRASCHADEVERGOEDING WEGENS VERTRAGING- AANVANG- VOORWAARDEN.

m$a-

'
2° VORDERING
IN RECHTE -

MORATOIRE INTERESTEN - GEVOLG.

3° INGEBREKESTELLING- AANMANING TOT BETALING- BEGRIP.

I

4 ° INGEBREKESTELLING- AANMANING TOT BETALING- MORATOIRE INTERESTEN- BESTAAN VAN EEN SCHULD - NIET OPEISBARE SCHULD -AANMANING DIE IS GESCIDED V66R DE
OPEISBAARHEID- GEVOLG.

I

5° INTERESTEN- MORATOIRE INTERESTEN- AANMANING TOT BETALING- BESTAAN VAN
EEN SCHULD- NIET OPEISBARE SCHULD - AANMANING DIE IS GESCHIED VOOR DE OPEISB~HEID- GEVOLG.

6° WERKLOOSHEID- ALLERLEI- WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN- MORATOIRE INTERE~TEN- VORDERING IN RECHTE- BESTAAN VAN EEN SCHULD- NIET OPEISBARE SCHULD
- VORDERING IN RECHTE INGESTELD VOOR DE OPEISBAARHEID VAN DE SCHULD- GEVOLG.
!

7o V:ORDERING IN RECHTE -

WERKLOOSHEID - WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN- MORAkOIRE INTERESTEN- BESTAAN VAN EEN SCHULD- NIET OPEISBARE SCHULD- VORDERH~G IN RECHTE INGESTELD VOOR DE OPEISBAARHEID VAN DE SCHULD - GEVOLG.
I

so INTERESTEN- MORATOIRE INTERESTEN- WERKLOOSHEID- WERKLOOSHEIDSUITKERING- VORDERING IN RECHTE- BESTAANVAN EEN SCHULD- NIET OPEISBARE SCHULD- VORDEkiNG IN RECHTE INGESTELD V66R DE OPEISBAARHEID VAN DE SCHULD- GEVOLG.

1o B~halve ingeval de wet de interest van rechtswege doet lopen, begint volgens art. 1153

B. W: de moratoire interest niet te lopen dan op voorwaarde, ten eerste, dat de schuld
eis~aar is en, ten tweede, dater een aanmaning tot betaling is (1). (Artt. 1153 B.W.)

2° erl3° Een vordering in rechte geldt als aanmaning tot betaling in de zin van art.
11§3 B. W: (2) (Art. 1153 B.W.)
I

4°

en 5°

Hoewel, behalve ingeval de wet de interest van rechtswege doet lopen, het recht
op lmoratoire interest een aanmaning tot betaling onderstelt, verbiedt geen enkele wetsbepaling daarentegen dat die aanmaning geschiedt voor de opeisbaarheid van de
schuld waarvan het bestaan niet wordt betwist; wanneer de aanmaning tot betaling evenwel geschiedt voordat de schuld opeisbaar is geworden, sorteert zij pas effect vanaf dat ogenblik (3). (Art. 1153 B.W.)

6°, 7f en so Wanneer de rechtsvordering tot toekenning van werkloosheidsuitkerin-

gen wordt ingesteld voordat die uitkeringen opeisbaar worden, omdat de vereiste stukken pas na het instellen van de rechtsvordering en niet binnen de bij de reglementerzng voorgeschreven termijn volledig zijn toegekomen bij het gewestelijk
I
I
I

(1) Cass., 29 juni 1989 (twee arresten), A.R. 8463 en 8464, nr. 611, met concl. mevr. Liekendael, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1989, I, nr. 6111; 21 okt. 1991, A.R. 9190, nr. 103; zie Cass.,
7 maart 1994, A.R. S.93.0103.N, nr. 109.
1

(2) Cass., 24 okt. 1991, A.R. 9078, nr. 109; 25 feb. 1993, Ver.k., A.R. 9373, nr. 115, met concl. mevr.
Liekendael, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1993, I, nr. 115.
(3) Cass., 19 juni 1989 (twee arresten), A.R. 8463 en 8464, nr. 611, met concl. mevr. Liekendael, toen adv.-gen., in Bull. en Pas., 1989, I, nr. 611; 25 feb. 1993, Ver.K., A.R. 9373, nr. 115, met
concl. mevr. Liekendael, toen adv.-gen, in Bull. en Pas., 1993, I, nr. 115.
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werkloosheidsbureau, kan die vordering in rechte, wat de op de uitkeringen verschuldigde moratoire interest betreft, slechts effect sorteren vanaf de dag waarop voornoemde stukken, behoorlijk en volledig ingevuld, bij het gewestelijk werkloosheidsbureau zijn toegekomen (4). (Art. 1153 B.W.; artt. 93, §§ 2 en 4, tweede lid, M.B. 4
juni 1964 (5).)
(RVA. T. W .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0117.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1998 gewezen .door
het Arbeidshof te Bergen;
I

Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 1147, 1148, 115k (inzonderheid eerste en derde lid) van het Burgerlijk Wetboek, 189, eerste lid, 4, vab. het
koninklijk besluit van 20 december 1963 betre:ffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, en 93 (inzonderheid §§ 2 en 4, tweede lid) van het ministerieel besluif van
4 juni 1964 inzake werkloosheid, welk artikel 93 is gewijzigd bij het ministeriefl besluit van 19 juli 1984,
1

i

doordat het arrest vaststelt dat verweerster, die een deeltijdse betrekking had aangenomen, op 1 maart 1988, bij haar aanvraag om werkloosheidsuitkeringen, een stuk
"C-4 deeltijds" heeft bezorgd waarvan een rubriek niet was ingevuld door de subregionale dienst voor arbeidsvoorziening; dat het werkloosheidsbureau op 19 april 1988
het administratief dossier van verweerster naar die dienst heeft teruggezonden met
het verzoek het te vervolledigen; dat de gewestelijk werkloosheidsinspecteur op 1 juli
1988, toen aan dat verzoek geen gevolg was gegeven, heeft beslist dat verweerster vanaf
1 maart 1988 niet meer in aanmerking kwam voor uitkering, daar de voorwaarden
waaronder een deeltijdse betrekking wordt geacht aangenomen te zijn om uit de werkloosheid te geraken niet vervuld waren; dat verweerster op 29 juli 1988 tegen die beslissing beroep heeft ingesteld; dat een bureau voor arbeidsbemiddeling in april 1994
heeft bevestigd dat verweerster wel degelijk op 1 maart 1988 had verklaard dat ze een
deeltijdse betrekking had aangenomen; dat het arrest vervolgens eiser veroordeelt om
aan verweerster werkloosheidsuitkeringen te betalen met ingang van 29 juli 1988, "welk
bedrag moet worden verhoogd met de gerechtelijke moratoire interest vanaf die datum", en de keuze van de aanvangsdatum van de moratoire interest hierop grondt dat
het bepaalde in artikel1153 van het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk de moratoire interesten verschuldigd zijn te rekenen van de dag van de aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen, te dezen van toepassing is; dat geen enkele bepaling van de reglementering inzake werkloosheidsverzekering afwijkt van die algemene regel; "dat eiser, aangezien (hij) zelf de dag waarop
het recht op werkloosheidsuitkeringen ingaat, vaststelt op 29 juli 1988 en het (arbeids)hofhierboven in die zin uitspraak heeft gedaan ... , niet op wettelijke gronden kan weigeren de moratoire interest te doen lopen vanaf 29 juli 1988; dat de uitkeringen immers vanaf die datum verschuldigd en opeisbaar zijn, daar die datum overeenkomt
met de datum van de aanmaning tot betaling die is geschied bij het bij aangetekend schrijven van 29 juli 1988 ingediend gedinginleidend verzoekschrift; dat (eiser) in geen enkel middel de hierboven weergegeven overwegingen van het (arbeids)hofwettelijk en rechtsgeldig ontkracht (. .. ); dat het hoger beroep niet gegrond is, daar
de moratoire interest, met toepassing van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek,
(4) Zie de verwijzingen in de vorige noot, Cass., 8 dec. 1986, A.R. 5358, nr. 212.
(5) Vgl. M.B. 26 nov. 1991, artt. 92 tot 95.
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vanaf 29 juli 1988 verschuldigd is op de bedragen die overeenkomen met de werkloosheidsuitkeringen; dat het bestreden vonnis op dat punt dient te worden bevestigd; dat (verweerster) recht heeft op de moratoire interest op de bedragen die overeenkomen met de werkloosheidsuitkeringen en die verschuldigd en opeisbaar zijn vanaf
29 juli 1988",
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, moratoire interest aileen verschuldigd is in geval van laattijdige betaling; artikel 93,
§ 4, tweede lid, van het ministerieel besluit van 4 juni 1963 (lees : 1964), dat is genomen ter uitvoering van artikel189 van het koninklijk besluit van 20 december 1963,
bepaalt dat, wanneer de termijn waarbinnen het onvolledig administratief dossier van
de werknemer naar het werkloosheidsbureau moet worden teruggezonden, niet wordt
nageleefd, "het recht op werkloosheidsuitkeringen pas ingaat op de dag waarop het
gewestelijk bureau de behoorlijk en volledig ingevulde stukken heeft ontvangen"; daaruit volgt dat v66r die dag eiser niet kan worden verweten dat hij te laat heeft betaald; dat, zoals het arrest vaststelt, die dag te dezen 21 april 1994 was, dag waarop
het tot dan ontbrekende stuk op het werkloosheidsbureau is toegekomen; dat verweerster op 1 maart 1988 voldeed aan de voorwaarden waaronder haar deeltijdse betrekking kon worden geacht aangenomen te zijn als een middel om uit de werkloosheid te geraken; dat de omstandigheid dat voornoemd stuk is bezorgd tijdens een geding
voor de rechter en dat de datum waarop het recht op uitkeringen is ingegaan bijgevolg kon worden opgeschoven naar de datum waarop de rechtspleging begon met een
aanmaning tot betaling, niet tot gevolg kan hebben dat vanaf die datum aan eiser een
vertraging in de betaling kon worden verweten, nu hij op grond van de bovenaangehaalde bepaling van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 niet het recht had enige
betaling te verrichten voor 21 april1994; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat de moratoire interest op de uitkeringen door eiser verschuldigd is vanaf 29 juli 1988, niet
aileen artikelll53 van het Burgerlijk Wetboek schendt, maar tevens artikel93, §§ 2
en 4, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 alsook artikel189, eerste lid, 4, van
het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 189 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, de Minister,
na advies van het beheerscomite, onder meer bepaalt in welke gevallen en
onder welke voorwaarden de werkloosheidsuitkeringen worden toegekend,
wanneer de in de artikelen 185 tot 188 bedoelde stukken ontbreken, onvolledig zijn of buiten de voorgeschreven termijnen bij de uitbetalingsinstelling of het gewestelijk bureau toekomen;
Dat, krachtens artikel 93, § 4, tweede lid, van het ministerieel besluit van
4 juni 1964 inzake werkloosheid, het recht op werkloosheidsuitkeringen pas
ingaat vanaf de dag waarop het gewestelijk bureau de behoorlijk en volledig ingevulde stukken heeft ontvangen;
Overwegende dat artikel 1153, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, de schadevergoeding wegens vertraging in de
uitvoering nooit in iets anders bestaat dan in de wettelijke interest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen; dat luidens het derde lid, die schadevergoeding verschuldigd is te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen;
Overwegende dat een vordering in rechte weliswaar geldt als aanmaning tot betaling in de zin van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, maar
dat moratoire interest pas verschuldigd is te rekenen van de dag waarop de
schuld opeisbaar wordt; dat, zolang de schuld niet opeisbaar is, zij niet dient
te worden betaald en er geen sprake is van vertraging aan de zijde van de
schuldenaar;
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Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerster, bij een gedinginleidend verzoekschrift van 29 juli 1988, beroep heeft
ingesteld tegen de beslissing van het gewestelijk bureau en dat voornoemd bureau eerst in april 1994 de volledige administratieve stukken heeft
ontvangen;
Overwegende dat het arrest, nu het beslist dat eiser moratoire interest verschuldigd is vanaf 29 juli 1988, "daar die datum overeenkomt met de datum van de aanmaning tot betaling die is geschied bij het bij aangetekend
schrijven van 29 juli 1988 ingediend gedinginleidend verzoekschrift", de in
het middel aangegeven wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het tweede
onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de datum waarop de door eiser aan verweerster
verschuldigde moratoire interest begint te lopen vaststelt op 29 juli 1988; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
27 maart 2000 - 3 8 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq - Advocaat: mrs. Simont.

Nr. 204
38

KAMER -

27 maart 2000

1o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- STUITING- ERKENNING VAN HET RECIIT VAN HEM
TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT- ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEZOLDIGING- BETALING.

2° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING ~ VERJARING- STUITING- ERKENNING VAN HET
RECHT VAN DEGENE TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEZOLDIGING- BETALING.

3° ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- VERJARING- STUITING- ERKENNING VAN HET RECHT VAN DEGENE TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT- TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEZOLDIGING- BETALING.

1°, 2° en 3° Inzake arbeidsongevallen in de overheidssector, kan de erkenning van het
recht van de getroffene tegen wie de verjaring loopt ten voordele van de bestuurlijke overheid, geenszins worden afgeleid uit het feit dat de bezoldiging werd doorbetaald tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (1). (Art. 2248 B.W.;
art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel [2];
artt. 8, 9 en 32 K.B. 24 jan. 1969.)
(1) Cass., 20 jan. 1997, A.R. S.96.0109.F, nr. 41.
(2) Art. 20 v66r de w:ijziging ervan bij art. 7 wet 20 mei 1997.
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(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. G ... )
ARREST

(uertaling)

(A.R. S.98.0129.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1997 gewezen door
het Arbeidshof te Luik;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 3bis, 20, v66r de wijziging ervan bij artikel 7 van de wet
van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken, van de wet
van 3 juli 1967 houdende de schadevergoeding voor arbeidsongevailen, voor ongevailen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, 6, §§ 2 en 3, 69, 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 8, 9, 32 van
het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen, voor arbeidsongevailen en voor ongevailen op de weg naar en van het werk, 1350, 4°, 1354, 1356 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het beschikkingsbeginsel, alsook schending van de
artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arbeidshof de door eiseres opgeworpen exceptie van verjaring heeft verworpen op de volgende gronden: "door (verweerster) haar bezoldiging door te betalen gedurende de tijdvakken van de door het arbeidsongeval veroorzaakte tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, heeft de bevoegde overheid de verjaring gestuit. De overheid die de bezoldiging verschuldigd was heeft daardoor het recht van de getroffene
op vergoeding van de door dat ongeval veroorzaakte schade erkend in de zin van artikel2248 van het Burgerlijk Wetboek. Immers, in strijd met wat (eiseres) betoogt, kan
niet worden aangenomen dat die betalingen niet de waarde van een erkenning zouden hebben op grond dat zij aileen maar zouden zijn gedaan op grond van de bij artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967 en bij artikel 32 van het koninklijk besluit van
24 januari 1969 aan het bestuur opgelegde verplichting om de voiledige bezoldiging
te betalen. Door gedurende de tijdvakken van de door het arbeidsongeval veroorzaakte tijdelijke arbeidsongeschiktheid, en a fortiori gedurende het tijdvak van 1986
tot 1992, de normale wedde door te betalen op grond van wettelijke en verordenende bepalingen betreffende de vergoeding van door een dergelijk ongeval veroorzaakte schade, heeft het bestuur ontegensprekelijk het recht van de getroffene op die
vergoeding erkend. De erkenning van het ongeval en het voortduren van de door de
administratieve gezondheidsdienst aangenomen tijdvakken van algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid vormden wel degelijk de juridische grondslag waarop (eiseres) (verweerster) haar loon heeft doorbetaald. Bij ontstentenis van een dergelijke juridische grondslag had (verweerster) ter beschikking moeten worden gesteld of had zij
slechts loon wegens ziekte kunnen krijgen naar rato van 30 dagen per kalenderjaar. Dat is te dezen kennelijk niet het geval. Bijgevolg is het recht van (verweerster)
om schadevergoeding te krijgen op grond van de wet van 1967 door het bevoegde bestuur erkend bij een beslissing waarmee de beslissingen van de administratieve
gezondheidsdienst niet in strijd waren. Die erkenning blijkt uit de op grond van die
wet gedane maandelijkse betalingen. Bovendien heeft (eiseres) blijkbaar ook de medische kosten betaald zonder ook maar de geringste betwisting. De grondslag van die
betalingen kan echter aileen worden gevonden in de wet van 1967. Laatstgenoemde
betalingen zijn verricht tot 1996. De verjaring is dus pas vanaf dat ogenblik kunnen ingaan. Daarenboven heeft het Arbeidshof te Brussel derhalve beslist dat op de
door de administratieve gezondheidsdienst (AGD) op de getroffene van een arbeidsongeval verrichte onderzoeken geen beslissingen zijn gevolgd die in strijd waren met
de beslissing van het bevoegde bestuur om het ongeval als een arbeidsongeval te erkennen onder het voorbehoud dat de AGD het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de verwondingen zou erkennen. Elke betaling van medische en farmaceutische kosten alsook van vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid stuit de driejarige
veijaringstermijn terzake telkens opnieuw. Derhalve is de bij dagvaarding van 23 september 1994 ingestelde rechtsvordering niet verjaard en moet het beroepen vonnis in
zijn geheel worden bevestigd",
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terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 houdende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, de ve:rjaring van de vordering tot betaling van de vergoedingen wordt gestuit op dezelfde wijze en op dezelfde gronden als · bepaald in de Arbeidsongevallenwet; artikel 70 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 bepaalt dat de ve:rjaringen op de gewone wijze
worden gestuit; luidens artikel 2248 van het burgerlijk Wetboek de erkenning van het
recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar of de bezitter gedaan, de verjaring stuit; de erkenning van het recht van degene tegen wie de verjaring loopt een vrijwillige handeling is; uit de artikelen 8, 9 en 32 van het koninklijk
besluit van 24 januari 1969 volgt dat het bestuur, vooraleer het door de kennisgeving van de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst tot vaststelling van
het invaliditeitspercentage in staat wordt gesteld na te gaan of de getroffene recht heeft
op de vergoedingen, ertoe gehouden is hem gedurende het tijdvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid de bezoldiging te betalen die hem verschuldigd is op grond van
diens arbeidsovereenkomst of diens wettelijk of reglementair statuut; de betalingen
die aldus worden verricht ter nakoming van een wettelijke verplichting niet kunnen worden uitgelegd als een erkenning van de schuld die de stuiting van de verjaring tot gevolg heeft (schending van de artikelen 3 bis, 20, voor de wijziging ervan bij
artikel 7 van de wet van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen inzake
ambtenarenzaken, van de wet van 3 juli 1967, 6, §§ 2 en 3, 69, 70 van de wet van 10
april1971, 8, 9, 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, 1350, 4°, 1354, 1356
en 2248 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster op 24 januari 1986
getroffen is door een arbeidsongeval;
Overwegende dat, krachtens artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 houdende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, de verjaring van de vordering tot betaling van de vergoedingen wordt gestuit op
dezelfde wijze en op dezelfde gronden als bepaald in de Arbeidsongevallenwet;
Dat artikel 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 bepaalt dat
de verjaringen op de gewone wijze worden gestuit;
Dat luidens artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek de erkenning van het
recht van hem tegen wie de verjaring loopt, door de schuldenaar of de bezitter gedaan, de verjaring stuit;
Overwegende dat de erkenning van het recht van degene tegen wie de verjaring loopt een vrijwillige handeling is;
·
Overwegende dat uit de artikelen 8, 9 en 32 van het koninklijk besluit van
24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van het personeel van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op
de weg naar en van het werk volgt dat het bestuur, vooraleer het door de kennisgeving van de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst tot vaststelling van het invaliditeitspercentage in staat wordt gesteld nate gaan of
de getroffene recht heeft op de vergoedingen, ertoe gehouden is hem gedurende het tijdvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid de bezoldiging te betalen die hem verschuldigd is op grand van diens arbeidsovereenkomst of
diens wettelijk of reglementair statuut;
Overwegende dat het arrest, nu het beslist dat "het bestuur, door (verweerster) haar bezoldiging door te betalen gedurende de tijdvakken van door
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een arbeidsongeval veroorzaakte tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de verjaring heeft gestuit, dat de overheid die de bezoldiging verschuldigd was daardoor het recht van de getroffene op vergoeding van de door dat ongeval veroozaakte schade heeft erkend in de zin van artikel 2248 van het Burgerlijk
Wetboek", de in het onderdeel aangegeven wetsbepalingen 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 artikel 16 van de wet van 3 juli 1967, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
27 maart 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.
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2e KAMER - 28 maart 2000
1 o CASSATIEMIDDELEN- ALLERLEI- MIDDEL NIET IN DE TAAL VAN DE PROCEDURE GESTELD- ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- BORGSTELLING- VERBEURDVERKLARING VAN DE BORGSOM.

1o Het middel dat voor een substantieel deel niet in de taal van de procedure is ge-

steld, is niet ontvankelijk.
2° De borgstelling is van civielrechtelijke aard en de verbeurdverklaring van de borg-

sam is geen straf Doet daaraan geen afbreuk de omstandigheid dat door de betaling van de gevorderde borgsom een verdachte in vrijheid wordt gelaten (1). (Art. 35
Wet Voorlopige Hechtenis.)
(D ... )

ARREST

(A.R. P.99.0058.N )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1998 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat het middel dat voor een substantieel deel niet in de taal
van de procedure is gesteld, niet ontvankelijk is;
Dat het middel faalt naar recht;
(1) Zie: Cass., 12 mei 1982, AC., 1981-82, nr. 544.
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Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 van de Grondwet gecoordineerd,
doordat het hofvan beroep stelt dat buiten de verjaringstermijn uitspraak kan worden gedaan over het al dan niet verbeuren der borgsom,
terwijl in het eindarrest ten gronde van 3.3.1995 geen uitspraak werd gedaan over
de borgsom en dat dit slechts geschiedde in het alhier bestreden arrest van 15.12.1998,
zijnde buiten de verjaringstermijn, wat niet wordt betwist,
zodat de zaak strafrechterlijk vm:jaard was en het hofvan beroep dus niet geldig kon
beslissen dat de borgsom was verbeurd :

Overwegende dat de omstandigheid dat door de betaling van de gevorderde borgsom een verdachte in vrijheid wordt gelaten, geen afbreuk eraan doet dat de borgstelling van civielrechtelijke aard is en de verbeurdverklaring van de borgsom geen straf is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat het hof van beroep, ter motivering van het verbeuren der borgsom verwijst naar feiten v66r 1997 m.b.t. het zich onttrekken aan de uitvoering der gevangenisstraf (zoals bv. het ontbreken van inschrijving in het bevolkingsregister),
terwijl eiser steeds op aile zittingen aanwezig was, wat niet wordt betwist, en slechts
voor de eerste maal werd opgeroepen voor de uitvoering van zijn straf in juni 1998 (zie
brief gericht aan zijn adres in Portugal),
zodat het hofvan beroep niet geldig kon verwijzen naar omstandigheden v66r 1997
daar op dat ogenblik de uitvoering nog niet aan de gang was, dit mede gezien het voorgaande cassatieberoep van huidig eiser, dat trouwens gegrond werd verklaard :

Overwegende dat de appelrechters de beslissing tot verbeurdverklaring
gronden op het feit dat eiser niet is verschenen na het veroordelend arrest
van 3 maart 1995 en ter uitvoerlegging ervan; dat de appelrechters enkel naar
gebeurtenissen voordien verwijzen om uit te leggen dat eiser toen niet aan
te tre:ffen was;
Dat het middel berust op een onjuiste lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaat : mr. Ph. Meulepas, Antwerpen.
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2°

KAMER -

28 maart 2000

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- POLITIERECHTER- VORDERING GESTEUND
OP ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET- BEVOEGDHEID.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)- POLITIERECHTER- VORDERING GESTEUND OP ARTIKEL 29BIS W.A.M.WET- BEVOEGDHEID.

3 o VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING GESTEUND OP ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET- BEVOEGDE RECHTER

1 o, 2° en 3° De politierechter die bevoegd is om als strafrechter kennis te nemen van
de burgerlijke vorderingen die op een strafvordering zijn gestoeld, is niet bevoegd om
kennis te nemen van de vordering van de slachtoffers en rechthebbenden gesteund
op artikel 29bis WA.M.-wet (1). (Art. 29bis W.A.M.-wet; art. 138 Sv.; art. 601bis
Ger.W.)
(B ... E.A. T. P. .. E.A.)

Procureur-generaal du Jardin heeft, met betrekking tot het tweede middel, het volgende gezegd :
Over art. 29bis WA.M. -wet en de bevoegdheid van de strafrechter :
De casuspositie was de volgende : de burgerlijke partij B ... heeft haar vordering voor
de appelrechter op de vergoedingspicht van de verzekeraar van het in het ongeval betrokken voertuig laten steunen.
De bestreden beslissing beslist (p. 13) dat de strafrechter niet bevoegd is om over
een rechtsvordering gesteund op art. 29bis uitspraak te doen, omdat die rechtsvorc
dering niet valt onder art. 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (V.T.Sv.), d.w.z. geen burgerlijke rechtsvordering uitmaakt, ontstaan uit een
misdrijf waaruit schade is voortgevloeid en die terzelfder tijd en voor dezelfde rechter kan worden vervolgd als de strafvordering.
In de bestreden beslissing leest men: "dat de bevoegdheid van de strafrechter m.b.t.
de burgerlijke rechtsvordering beperkt is tot de schade die uit een misdrijfvoortvloeit", wat te dezen niet het geval zou zijn.
Eiser betoogt in zijn cassatiemiddel dat de strafrechter wel bevoegd was.
In het tweede onderdeel van het middel beroept hij zich op de bedoeling van de wetgever de schadeclaims m.b.t. verkeersongevallen niet over verschillende rechtbanken te verdelen. Daarom werd een "verkeersrechtbank" opgericht, de politierechtbank met straf- en civiele kamers.

*

*

*

De vraag is of de burgerlijke rechtsvordering gesteund op art. 29bis W.A.M.-wet wel
(1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
Zie ook : LAENENS, SIMOENS en VERTRAETEN, Verkeersaansprakelijkheid en procedure van de
politierechtbank, Kluwer, 1995 : LAENENS, De oprichting van de verkeersrechtbank, nr. 21, p. 9; SrMOENS, D., "Het nieuwe verkeersongevallenrecht", p. 49; de noot get. Th. Papart, sub Cass., 3 maart
1999, "Competence du tribunal de police pour statuer sur les demandes fondees sur I'article 29bis?",
in J.L.M.B., 1999/26, p. 1104-1108; VERTRAETEN, R., "Actuele knelpunten en ontwikkelingen omtrent de burgerlijke vordering van een misdrijf', in Strafrecht, wie is er bang van liet strafrecht?, p. 365 e.v.
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ofniet onder de toepassing van art. 4 V:T.Sv. is te brengen, zodat de strafkamer van
de politierechtbank, en in hoger beroep de correctionele rechtbank, bevoegd zouden
zijn?
Om het probleem op te lossen, moet de aard van de rechtsvordering ex art. 29bis
bepaald worden.
Eerste vaststelling : de schadeclaim gesteund op art. 29bis heeft een zeer eigen karakter. De doelstelling van de wegever was het lot van de "zwakke" slachtoffers van
fYsiek letsel bij een verkeersongeval opgelopen te verbeteren. (Memorie van toelichting, Senaat, 1993-94, nr. 980/1, p. 9).
Het klassieke systeem van schuldaansprakelijkheid wordt in de door de wet omschreven gevallen door een systeem - of een techniek - van automatische vergoeding vervangen. (Verslag Arts, Senaat, 1993-94, nr. 980/3, p. 21 en 22.) Er mag van
automatische vergoeding gesproken worden, omdat de vraag naar de schuld van de
eigenaar, bestuurder ofhouder van het in het ongeval betrokken voertuig niet aan de
orde dient te komen. Het vergoedingsstelsel uitgewerkt in art. 29bis W.A.M.-wet is aldus niet gebaseerd op de vaststelling van enige aansprakelijkheid, zodat het ontbreken van aansprakelijkheid in hoofde van de verzekerde geen weerslag heeft op de
vergoedingsplicht van zijn verzekeraar (Bocken, H., en Geers, L., ''De vergoeding van
letselschade, en schade door overlijden bij verkeersongeval- Belgisch recht", T.P.R.,
1996, p. 1244). In het kader van art. 29bis moet het slachtoffer enkel het bewijs leveren van zijn fYsieke letsels, van de "betrokkenheid" van het voertuig van de verzekerde in een verkeersongeval en van een oorzakelijk verband tussen het ongeval en
zijn fysieke schade.
Als aan die voorwaarden is voldaan, is de verzekeraar van het in het verkeersongeval "betrokken" voertuig tot vergoeding gehouden op grond van een wettelijke
vergoedingsplicht. Het slachtoffer- beter gezegd "de benadeelde persoon"- heeft tegen die verzekeraar een rechtstreeks vorderingsrecht, zelfs als diens verzekerde geen
schuld zou treffen.
Het is omdat de vergoedingplicht ex art. 29bis van enig schuldelement losgekoppeld is, dat de vraag zich stelt of dit systeem niet buiten het kader van art. 4 V.T.Sv.
valt?

*

*

*

De burgerlijke rechtsvordering gesteund op art. 29bis W.A.M.-wet heeft enkel betrekking op fysieke schade die uit een verkeersongeval voortvloeit, terwijl de burgerlijke rechtsvordering gesteund op art. 4 V:T.Sv. betrekking heeft op fYsieke en op
andere schade die uit een misdrijf voortvloeien.
Wanneer het verkeersongeval, waarover het in het kader van de vordering gesteund op art. 29bis gaat, tevens een misdrijf uitmaakt, waarvan een strafrechter is
gelast, kan de vraag gesteld worden of de rechtsvordering ex art. 29bis ook niet volgens de formulering van art. 4 V:T.Sv., terzelfder tijd en voor dezelfde rechter als de
strafvordering kan worden vervolgd?
Opvallend is dat de drie voorwaarden voor het instellen van beide rechtsvorderingen tot in een zekere mate dezelfde zijn :
een verkeersongeval waarin een motorrijtuig betrokken is;
- een fYsiek letsel;
- een oorzakelijk verband tussen ongeval en letsel.
Het enig verschil, maar dat verschil is belangrijk, en waarschijnlijk doorslaggevend, tussen de twee rechtsvorderingen is dat op basis van art. 29bis W.A.M.-wet de
schuldvraag niet aan de orde komt om de vergoedingplicht van de verzekeraar vast
te stellen, terwijl dit wel het geval is met art. 4 V:T.Sv.
Levert dit verschil een beletsel op om een burgerlijke rechtsvordering, op art. 29bis
gesteund, voor de strafrechter gelast met de strafvervolging in te stellen, omdat het
schadeverwekkend ongeval als misdrijf gekwalificeerd is?

*

*

*
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Krachtens de artt. 3 en 4 V.T.Sv., mag een burgerlijke rechtsvordering slechts bij de
strafvordering gevoegd worden, om vergoeding te bekomen van een schade veroorzaakt door een misdrijf dat tevens het voorwerp van die strafvordering is. (Dit is een
constante rechtspraak; zie bvb. Cass., 26 september 1990, nr. 40.)
De uitbreiding van de bevoegdheid van de strafrechter om van de burgerlijke belangen kennis te nemen, is verantwoord door de omstandigheid dat de twee rechtsvorderingen, de strafvordering en de burgerlijke vordering, uit een misdrijf zijn ontstaan, zodat er een verband tussen hun respectieve voorwerpen wordt gelegd, zodat
voor het goed beleid van de Justitie zij heiden door een rechter dienen te worden beoordeeld.
Bij een rechtsvordering gesteund op art. 29bis W.A.M.-wet, is dit niet- ofbeter gezeg niet noodzakelijk - het geval, in zoverre de vergoedingsplicht van de verzekeraar los staat van het antwoord op de schuldvraag die, voor de beslissing over die speci:fieke rechtsvordering, niet aan de orde dient te komen. "La loi n'exige pas une relation
causale entre le fait du vehicule et la lesion, mais entre I' accident et la lesion" (Fagnart, J.L., "L'indemnisation des victimes d'accident, de la circulation apres la reforme datee du 30 mars 1994", R.G.A.R. (1994), 12388, 14; lees ook Cornelis, L., "De
objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen", R. W., 1998-99, (521) 527).
De vergoedingsplicht van de verzekeraar is aldus niet het rechtsgevolg van een concrete en voorafvastgestelde aansprakelijkheid van de eigenaar, bestuurder ofhouder van het in het ongeval betrokken voertuig, maar wel, en enkel, het rechtsgevolg
van de kwaliteit van de W.A.M.-verzekeraar. (Cornelis, L., ibid., p. 534.)
Dit onderscheid leidt blijkbaar tot de conclusie dat de rechtsvordering op art. 29bis
W.A.M.-wet, los van de strafvervolging, voor de burgerlijke rechter moet worden vervolgd. Zij kan aldus op basis van art. 601bis van het Gerechtelijk Wetboek, voor de civiele kamer van de politierechtbank worden ingesteld, "bevoegd om kennis te nemen van geschillen over de vergoeding van de schade ontstaan uit een verkeersongeval".
Het gaat dan om een burgerlijk proces, waarop de regels van het burgerlijk procesrecht toepasselijk zijn.
Die rechtsvordering kan derhalve niet voor de strafkamer van de politierechtbank worden vervolgd, hoewel de fysieke schade, waarvoor de vergoeding wordt gevraagd, ontstaan is uit een verkeersongeval dat een misdrijfuitmaakt. De benadeelde persoon zou voor een samenvoeging van zijn vordering bij de strafvordering zoals
geregeld door art. 4 V.T.Sv., niet meer kunnen opteren ...
De wetgever heeft, met het invoeren van de uitzonderlijke regel van art. 29bis, en
zonder aan het aansprakelijkheidsrecht te willen raken, de vergoeding van het zogenaamd zwakke slachtoffer anders willen regelen (Bocken, H., en Geers, L., op.cit.,
p. 1251).
Het vergoedingssysteem van "het zwakke slachtoffer" komt aldus voor als een techniek van vergoeding ter aanvulling van het wettelijk systeem van de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat onverkort blijft gelden. De wetgever achtte
zelfs noodzakelijk eraan te herinneren dat de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid van toepassing blijven "op alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is. (Art. 29bis,
§ 5).

Men moet zich evenwel rekenschap gevan dat de splitsing van de procedures tot een
eigenaardig gevolg leidt: bij een verkeersongeval dat een misdrijfuitmaakt, mag het
slachtoffer zijn vordering tot vergoeding van zijn materiele schade voor de strafrechter brengen, terwijl hij zijn vordering tot vergoeding van zijn fysieke schade, gericht
tegen de verzekeraar van het in hetzelfde ongeval betrokken voertuig, voor de civiele kamer van de politierechtbank moet brengen.
Men mag zich ook de vraag stellen of de wetgever die, met het oprichten van een
unieke verkeersrechtbank met uitgebreide strafrechtelijke en burgerrechtelijke bevoegdheid, de eenheid van rechtspraak heeft willen bevorderen (Senaat, 21993-94, nr.
209/2, pp. 7 en 8, m.b.t. art. 601bis Ger.W.), dit curiosum van asymmetrische vorderingen wel heeft gewild?
Het enig argument van de gesplitste bevoegdheid is dat de strafrechter zich slechts
over burgerlijke belangen samen met de strafvordering uitspreekt, wanneer de schade
is ontstaan uit het misdrijf waarvan hij gelast is, terwijl dit verband voor de rechtsfiguur van art. 29bis W.A.M.-wet niet is vereist.
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Het Hof he eft reeds voor de gesplitste bevoegdheid geopteerd, zoals onrechtstreeks blijkt uit twee recente arresten (P.98.1245.F van 3 maart 1999, en P.98.0882.F
van 2 februari 2000).
Ik meen mij naar de rechtspraak van het Hof te moeten schikken.
Ret middel is niet gegrond.
ARREST

(A.R. P.99.0274.N )

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 18 januari 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
E. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door de
eisers tegen de Mercator en Noordstar N.V. ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen gesteund op artikel 29bis W.A.M.-wet :
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 418, 420, StrafWetboek, 1382, 1383 Burgerlijk Wethoek, 2, 601bis, 807, 1042, Gerechtelijk Wetboek (art. 601bis ingevoegd bij de wet van
11 juli 1994), 4, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd bij de wet van 17 april1878 en gewijzigd bij de wet van 11 juli 1994, 138, 60bis,
172, 174, Wetboek van Strafvordering (art. 138, 6bis, gewijzigd bij de wetten van 21
februari 1959 en 11 juli 1994; art. 174 gewijzigd bij de wet van 31 mei 1955), 14,
§ 2, 29bis, §§ 1, 2 en 5, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen ook genoemd WAM-wet (art. 29bis
gewijzigd bij wet van 30 maart 1994 en vervangen bij de wet van 13 april1995), 89,
§ 5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,
doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke bevestiging, statuerend over de burgerlijke vorderingen van de eisers H ... B ... en M ... A. .. optredend als beheerders hunner huwgemeenschap en als ouders en wettelijke beheerders over de persoon en de goederen van hun mindmjarige zoon B. .. B ... , de verweerster NV Mercator veroordeelt om
aan de eisers te betalen respectievelijk provisies van 15.000: 2 = 7.500 frank en 20.000:
2 = 10.000 frank met aanstelling van de geneesheer-deskundige om B ... B ... te onderzoeken en verslag neer te leggen, op volgende gronden : betreffende de toepassing van artikel 29bis WAM : Art. 29bis WAM geeft aan de zwakke weggebruiker (fietser, voetganger, inzittende) een vorderingsrecht lastens de verzekeraar BA-voertuigen
van het in het ongeval betrokken voertuig voor schade voortvloeiend uit lichamelijk
letsel met uitzondering van de stoffelijke schade. Overeenkomstig art. 4 van V:T.SV
kan de burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de schade, veroorzaakt door het misdrijf, terzelfder tijd en voor dezelfde rechters vervolgd worden als de strafvordering. De bevoegdheid van de strafrechter met betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering is aldus beperkt tot de schade die uit het misdrijf voortvloeit. In de mate
dat artikel 29bis WAM aan de burgerlijke partij een hogere vergoeding toekent dan
hetgeen hem op grond van het door de betichte gepleegde misdrijftoekomt, is de rechtbank niet bevoegd om te oordelen over de vergoeding die aan het slachtoffer verschuldigd is op grond van artikel 29bis WAM. De bevoegdheid van de strafrechter om
de verzekeraar die vrijwillig of gedwongen tussenkomt in het geding, in solidum met
de verzekerde te veroordelen spruit voort uit artikel14 van de wet van 21.11.1989
(WAM) en artikel89 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25.06.92 en
niet uit artikel29bis WAM dat een eigen specifieke rechtsgrond geeft aan de zwakke
weggebruiker tot het bekomen van een vergoeding los van artikel4 V:T.SV,
terwijl, eerste onderdeel, de politierechtbank niet aileen bevoegd is om te kennen van
de burgerlijke vordering tot herstel van de schade die uit het misdrijfvoorvloeit dat
terzelfder tijd en voor dezelfde rechters vervolgd wordt, maar eveneens voor alle andere vorderingen tot vergoeding van de schade die ontstaan is uit een verkeersongeval (schending van artikel 4, van de Voorafgaande Titel, en 138, 6bis, van het Wethoek van Strafvordering, 601bis, Gerechtelijk Wetboek, 418, 420, Strafwetboek, 1382,
1383 Burgerlijk wetboek); dat dientengevolge de politierechtbank eveneens bevoegd
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is om te kennen van de onderhavige vordering tot schadevergoeding van de eisers gegrond op artikel 29bis van de WAM-wet en strekkende tot vergoeding ten laste van
de verzekeraar van alle schade, met uitzondering van stoffelijke schade, ontstaan bij
een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, veroorzaakt aan het slachtoffer en zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijk letsel; dat aan deze bevoegdheid van de politierechtbank geen afbreuk wordt gedaan door het feit dat de schadevergoeding toegekend bij artikel29bis van de WAM-wet, die niet verminderd wordt
in geval van verdeling van aansprakelijkheid tussen de bestuurder en het slachtoffer, hager ligt dan de bij het gemeen recht toegekende schadevergoeding (schending
van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, 4, Voorafgaande Titel, en 138, 6bis
Wetboek van Strafvordering, 601bis, GerechtelijkWetboek); dat daarbij de eisers als
benadeelden gerechtigd zijn de verzekeraar in de zaak te betrekken als zou de zaak
voor een burgerlijk gerecht zijn gebracht, zodat de eisers voor de politierechtbank de
vergoeding van hun schade kunnen vorderen, oak alligt deze vergoeding hager dan
het gemeen recht zou toekennen (schending van artikel 4, Voorafgaande Titel, en
138.6bis van het Wetboek van Strafvordering, 601bis, Gerechtelijk Wetboek, 14, § 2,
29bis, §§ 1, 2 en 5, van de wet van 21 november 1989, 89, § 5, van de wet van 25 juni
1992);
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de civielrechtelijke bevoegdheid van de politierechter, die
geadieerd wordt op grand van artikel 138bis, 6°, Wetboek van StrafVordering, begrensd blijft tot de burgerlijke rechtsvordering gestoeld op de in dit
artikel vermelde misdrijven, en tot de op deze vordering gestoelde tussenkomst van de verzekeraar ofhet Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds onder de limitatieve voorwaarden bepaald bij de artikelen 14 en 16 W.A.M.wet, artikel 80, § 4, Verzekeringscontrolewet en 89, § 5, Landverzekeringenwet;
Dat voor de ontvankelijkheid van deze tussenkomsten voor de strafrechter enig verband met de te verrichten schuldbeoordeling, grondslag van de
tegen de beklaagde ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering, is vereist;
Overwegende dat de verplichting die artikel 29bis, eerste lid, W.A.M.wet oplegt aan de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig dat bij een verkeersongeval betrokken is, om de lichamelijke letsels of het overlijden te vergoeden,
geen verband houdt met enige fout van de verzekerde;
Dat de beoordeling van deze aldus van elk foutbegrip losgekoppelde verplichting van de verzekeraar onverenigbaar is met de in artikel14, § 2, van
deze wet en in artikel 89, § 5, Landverzekeringenwet vervatte voorafgaande of gelijktijdige beoordeling van de tegen deze verzekerde voor het strafrecht ingestelde burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de door het
motorrijtuig veroorzaakte schade;
Dat bijgevolg deze artikelen, krachtens artikel 29bis, .achtste lid, W.A.M.wet, op de vordering van het slachtoffer of zijn rechthebbenden, gestoeld op
artikel 29bis, eerste lid, niet toepasselijk zijn;
Overwegende dat de bijzondere vergoedingsregeling van dit artikel evenals artikel 601bis Gerechtelijk Wetboek, dat de bevoegdheid van de
politierechtbank als burgerlijke rechtbank betreft, aan de bevoegdheid van
de politierechter om als strafrechter aileen van burgerlijke.vorderingen die
gestoeld zijn op de strafVordering, kennis te nemen, niets toevoegen;
Dat deze strafrechter niet bevoegd is om van de vordering op grand van
artikel 29bis W.A.M.-wet kennis te nemen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, de
meer voordelige vergoedingsregeling van artikel 29bis W.A.M.-wet voor het
slachtoffer van een verkeersongeval geen afbreuk doet aan de beperkte
beoordelingsbevoegdheid van de politierechter om, als strafrechter, aileen op
grond van de beoordeling van de schuld van de beklaagde, kennis te nemen van de bij hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;
Dat de versnelde en veralgemeende schaderegeling die dit artikel beoogt niet verenigbaar is met dit verplicht voorafgaand aansprakelijkheidsoordeel van de strafrechter;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verleent Mercator en Noordstar N.V. akte van deafstand, dit in de hiervoor bepaalde mate, verwerpt de voorziening voor het overige; verwerpt de overige voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten
van hun respectieve voorziening.
28 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever: de h. Maffei- Gelijkluidende conclusie van de h. Jardin, procureurgeneraal-Advocaten: mrs. Nelissen Grade, Biitzler, Houtekier, De Gryse.
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CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -

BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEPSTRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEPTOEPASSING VAN ARTIKEL 416, EERSTE LID SV.

Artikel 416, eerste lid, Sv. is niet toepasselijk op het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat niet beslist inzake bevoegdheid en geen maatregelen beveelt met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Sv.
(V. .. )
ARREST

CA.R. (P.00.0259.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 januari 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest beslist met toepassing van de artikelen 136
en 136bis Wetboek van Straf\rordering;
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Dat het arrest eisers verzoek dat ertoe strekte om toezicht uit te oefenen op het onderzoek en een van de bij de artikelen 136, 235 en 235bis bepaalde maatregelen te nemen, ontvankelijk verklaart, voor recht zegt dater
geen aanleiding is om een van zijn leden te machtigen en de zaak opnieuw verwijst naar de gelaste onderzoeksrechter te Brugge, teneinde het onderzoek verder te zetten, rekening houdende met de in het arrest vermelde bemerkingen;
Overwegende dat artikel 136, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve toezicht houdt
op het verloop van het gerechtelijk onderzoek, verslag kan vragen over de
stand van zaken, kennis kan nemen van het dossier, een van haar leden kan
machtigen en uitspraak kan doen overeenkomstig de artikelen 235 en 235bis
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat artikel 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering de
in verdenking gestelde en de burgerlijke partij het recht geeft om in bepaalde gevallen aan de kamer van inbeschuldigingstelling daartoe een verzoekschrift te richten en dat dit artikel daarvan de modaliteiten regelt;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling dan optreedt overeenkomstig de
artikelen 136, eerste lid, en 136bis Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat artikel 136bis Wetboek van Strafvordering de kamer van
inbeschuldigingstelling machtigt om, wanneer ze toezicht uitoefent op het gerechtelijk onderzoek, zelfs ambtshalve, de bij de artikelen 136, 235 en 235bis
bepaalde maatregelen te nemen;
Overwegende dat artikel 416 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat beroep in cassatie tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of
tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst openstaat na het eindarrest of het eindvonnis;
Dat artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, evenwel het eerste lid niet toepasselijk verklaart op arresten ofvonnissen inzake bevoegdheid of gewezen met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van
Strafvordering;
Overwegende dat het bestreden arrest niet beslist inzake bevoegdheid en
geen maatregelen beveelt met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van
het Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de memorie niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 maart 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal.
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1° ONDERZOEKSGERECHTEN- ZUIVERING VAN NIETIGHEID- DOEL.

zo

RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT- DEZELFDE RECHTERS DIE BESLISSEN OVER DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS- ONPARTIJDIGHEID.

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTIKEL 5.4- ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGGEVOLG T.A.V. DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER

4 ° ONDERZOEKSRECHTER- ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GEVOLG T .A.V. DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ONDERZOEKSRECHTER

5° ONDERZOEKSGERECHTEN- ZUIVERING VAN NIETIGHEID- GEVOLG T.A.V. DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING.

1o De zuivering van de nietigheden door de raadkamer of de kamer van inbeschul-

digingstelling krachtens de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Straf
vordering, beoogt een dubbel doe! : eensdeels, vermijden dat de vonnisrechter bij de
vorming van zijn overtuiging ongewild be"invloed wordt door zijn feitelijke kennis van
de inhoud van de nietige stukken, anderdeels, het onderzoeksgerecht toelaten nog op
een nuttig tijdstip nietige onderzoeksdaden op regelmatige wijze over te doen of te herstellen. (Artt. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)

zo

De omstandigheid dat raadsheren die deel uitmaken van de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over een hager beroep van een verdachte tegen een beslissing van de raadkamer betreffende diens voorlopige hechtenis, zitting hadden in
de kamer van inbeschuldigingstelling die in dezelfde zaak voordien met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering op
vordering van het openbaar ministerie heeft beslist dat bepaalde stukken van het onderzoek nietig zijn en de verwijdering daarvan uit het dossier heeft bevolen, kan geen
redelijke twijfel doen rijzen omtrent hun onpartijdigheid om te oordelen over het hager beroep van de verdachte tegen de handhaving van zijn voorlopige hechtenis en
miskent evenmin zijn recht van verdediging.

3° en 4° De omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering op
vordering van het openbaar ministerie heeft beslist dat bepaalde stukken van het gerechtelijk onderzoek nietig zijn en de verwijdering daarvan uit het dossier heeft bevolen, kan geen redelijke twijfel doen rijzen omtrent de onafhankelijkheid van de gelaste onderzoeksrechter om ii charge en ii decharge te onderzoeken en miskent evenmin
het recht van verdediging van de verdachte.
5° De zuivering van de nietigheden door de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering komt allen die bij de regeling van de rechtspleging naar het
vonnisgerecht worden verwezen of zullen worden verwezen ten goede, zelfs al waren ze bij de procedure van zuivering zelf niet betrokken, zodat de nietige stukken tegen hen niet meer kunnen worden gebruikt. (Art. 131, § 1, 136, 136bis en 235bis Wethoek van Strafvordering.)
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(V..).

ARREST

(A.R. P.00.0464.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 2000 gewezen
door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid van de rechter, van het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging, de artikelen 5, 6 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955, en 235bis van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest, waarbij beslist wordt dat de voorlopige hechtenis van
eiser gehandhaafd blijft, gewezen werd door de kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Antwerpen samengesteld uit de raadsheren Rozie, Mennes en
VanLeuven op grond van de vaststelling "dat de voorlopige hechtenis van (eiser) moet
worden beoordeeld in het licht van de gegevens van het strafdossier zoals die thans
voorhanden zijn; dat de hierna vermelde ernstige aanwijzingen van schuld berusten op de stukken van het strafdossier met uitsluiting van die welke bij arrest van dit
hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 september 1999 nietig werden verklaard en uit het strafdossier werden verwijderd",
terwijl de bedoeling van de krachtens artikel 235bis, § 6 van het Wetboek van Strafvordering bevolen materiele verwijdering van stukken uit het gerechtsdossier erin bestaat te vermijden dat een rechter nadien nog in de toestand geplaatst wordt dat zijn
oordeel zou kunnen bei'nvloed worden door de kennis die hij heeft gehad van de inhoud van de verwijderde nietige stukken; op grond van dezelfde ratio daaruit volgt dat
ook de rechter die zetelt in het kader van de voorlopige hechtenis van een verdachte, geen kennis mag hebben gehad van de verwijderde nietige stukken op straffe
van de aantasting van zijn onpartijdigheid en schending van de rechten van verdediging van de verdachte die zelf deze verwijderde nietige stukken niet kent,
En terwijl uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat de raadsheren Mennes en Van Leuven deel uitmaakten van de Kamer van
Inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Antwerpen, die op vordering van
de procureur-generaal overeenkomstig de artikelen 136bis en 235bis van het Wethoek van Strafvordering bij arrest van 30 september 1999 "de stukken van de kaften 5, 6 en 7 (zijnde de stukken 1204 (1- 699) tot en met 3307) nietig"verklaarde en
beval "dat deze nietigverklaarde stukken uit het strafdossier worden verwijderd en
neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Turnhout"; op zicht van deze toen voorgelegde kaften 5, 6 en 7 de
kamer van inbeschuldigingstelling in dat arrest van 30 september 1999 op p. 13 vaststelde dat uit de stukken waarvan de verwijdering werd bevolen blijkt dat "Carl De
Schutter werd herverhoord op 30 en 31 juli 1996, waarbij hij zijn voorgaande verklaringen bevestigde en nog meer details bekend maakte, o.m. met betrekking tot zijn
opdrachtgevers", omstandigheid waarvan ook de vordering van de procur~ur
generaal van 18 juni 1999 gewag maakte in volgende bewoordingen "Tengevolge daarvan wordt De Schutter verhoord op 30 en 31 juli 1996 (kaft 6 stukken 1879 tot en met
1909). Hij bevestigt zijn vroeger verklaringen die nog eens worden hemomen, maakt
nog meer details bekend en geeft inlichtingen over zijn opdrachtgevers",
zodat het bestreden arrest, dat gewezen werd door twee raadsheren welke voordien reeds kennis hadden genomen van de kaften 5, 6 en 7 (zijnde de stukken 1204
(1-699) tot en met 3307) naar aanleiding van het arrest van 30 september 1999, uitgesproken werd door rechters welke geacht worden niet meer onpartijdig te kunnen oordelen ingevolge hun voorkennis van de inhoud van de verwijderde gegevens
en stukken uit die kaften 5, 6 en 7 (schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid van de rechter en de artikelen 5.4 en 6 EVRM, 235bis van
het Wetboek van Strafvordering), waarvan eiser ingevolge hun verwijdering uit het
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dossier geen kennis kon nemen (schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging en de artikelen 5.4 en 6 EVRM) :

Overwegende dat de rechter, tot bewijs van het tegendeel, vermoed wordt
onbevangen te oordelen;
Overwegende dat het tot het wezen van rechtspreken behoort te oordelen dat stukken al dan niet uit het debat worden geweerd en dat met bepaalde gegevens rekening wordt gehouden of niet;
Overwegende dat de zuivering van de nietigheden door de raadkamer of
de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens de artikelen 131, § 1, 136,
136bis en 235bis Wetboek van StrafVordering, een dubbel doel beoogt : eensdeels, vermijden dat de vonnisrechter bij de vorming van zijn overtuiging ongewild beinvloed wordt door zijn feitelijke kennis van de inhoud v:an de nietige stukken, anderdeels, het onderzoeksgerecht toelaten nog op een nuttig
tijdstip nietige onderzoeksdaden op regelmatige wijze over te doen oftJherstellen;

...............
Overwegende dat de omstandigheid dat raadsheren die deel uitmake van
de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over een hoger beroell van
ee~ verdachte ~ege?- ~en beslissi~g van de raadkm;ner betreff~~de dien~ yoo~
lopige hechtems, z1ttmg hadden m de kamer van mbeschuldigmgstellmg d1e
in dezelfde zaak voordien met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 1:B6bis
en 235bis Wetboek van Strafvordering op vordering van het openbaat ministerie heeft beslist dat bepaalde stukken van het onderzoek nietig zijn en
de verwijdering daarvan uit het dossier heeft bevolen, geen redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent hun onpartijdigheid om te oordelen over eisers hoger beroep tegen de handhaving van zijn voorlopige hechtenis en evenmin zijn recht van verdediging miskent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid van de rechter, van het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging en de artikelen 5, 6 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 56 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest, waarbij beslist wordt dat de voorlopige hechtenis van
eiser gehandhaafd blijft met bevestiging van het aanhoudingsmandaat afgeleverd door
onderzoeksrechter Vrints die sedert het begin van het gerechtelijk onderzoek met de
feiten gelast werd, in haar dossier met referte dossier nr. 21/95, gewezen werd door
de Kamer van lnbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Antwerpen op grond
van de vaststelling dat de voorlopige hechtenis van (eiser) moet worden beoordeeld in
het licht van de gegevens van het strafdossier zoals die thans voorhanden zijn; dat de
hierna vermelde ernstige aanwijzigingen van schuld berusten op de stukken van het
strafdossier met uitsluiting van die welke bij arrest van dit hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, van 30 september 1999 nietig werden verklaard en uit het strafdossier werden verwijderd",
terwijl de bedoeling van de krachtens artikel 235bis, § 6 van het Wetboek van Strafvordering bevolen materiele verwijdering van stukken uit het gerechtsdossier erin bestaat te vermijden dat een rechter nadien nog in de toestand geplaatst wordt dat zijn
oordeel zou kunnen bei:nvloed worden door de kennis die hij heeft gehad van de inhoud van de verwijderde nietige stukken; op grond van dezelfde ratio daaruit volgt dat
ook voor de onderzoeksrechter, die krachtens artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering enkel nog de hoedanigheid heeft van rechter, dezelfde onpartijdigheid geldt
gezien hij in voile onafhankelijkheid zowel a charge als a decharge het onderzoek dient
te voeren, geldt dat hij in het raam van de voorlopige hechtenis van een verdachte geen
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kennis mag hebben gehad van de verwijderde nietige stukken op straffe van de aantasting van zijn onpartijdigheid en schending van de rechten van verdediging van de
verdachte die zelf deze verwijderde nietige stukken niet kent,

en terwijl uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat de onderzoeksrechter Vrints kennis had van de onder haar leiding uitgevoerde onderzoeksverrichtingen in de kaften 5, 6 en 7, die blijkens het arrest dd. 30
september 1999 van de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te
Antwerpen, op vordering van de procureur-generaal overeenkomstig de artikelen 136bis
en 235bis van het Wetboek van Strafvordering nietig verklaard werden en waarvan
de neerlegging bevolen werd ter gri:ffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout,
zodat het bestreden arrest door het lastens eiser verleende aanhoudingsmandaat
door onderzoekrechter Vrints te bevestigen, onwettig een aanhoudingsmandaat bevestigt uitgevaardigd door een rechter welke geacht moet worden niet meer onpartijdig te kunnen onderzoeken in voile onafhankelijkheid zowel a charge als a decharge
ingevolge haar voorkennis van de inhoud van de verwijderde gegevens en stukken uit
die kaften 5, 6 en 7 (schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid van de rechter en de artikelen 5.4 , 6 EVRM, 56 en 235 bis van het Wethoek van Strafvordering), waarvan eiser ingevolge hun verwijdering uit het dossier
geen kennis kon nemen (schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging en de artikelen 5.4 en 6 EVRM) :

Overwegende dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling in
zijn arrest van 30 september 1999 heeft beslist dat bepaalde stukken van het
onderzoek nietig zijn en de verwijdering daarvan uit het dossier heeft bevolen; dat hieruit volgt dat de onderzoeksrechter thans zelf geen acht heeft
kunnen slaan op de nietig verklaarde en verwijderde stukken;
Dat het door de onderzoeksrechter te Turnhout ten laste van eiser verleende bevel tot aanhouding ook niet naar die stukken verwijst;
Overwegende dat de omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 131, § 1, 136, 136bis en
235bis Wetboek van StrafVordering op vordering van het openbaar ministerie heeft beslist dat bepaalde stukken van het gerechtelijk onderzoek nietig zijn en de verwijdering daarvan uit het dossier heeft bevolen, geen redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de onafhankelijkheid van de gelaste
onderzoeksrechter om a charge en a decharge te onderzoeken en evenmin het
recht van verdediging van eiser miskent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging, de artikelen 5, 6 en 13 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 16, 23, 4°, en 30 van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis,
doordat, het bestreden arrest beslist de voorlopige hechtenis van eiser te handhaven op grond van de motieven :" dat de voorlopige hechtenis van (eiser) moet worden beoordeeld in het licht van de gegevens van het strafdossier zoals die thans voorhanden zijn; dat de hierna vermelde ernstige aanwijzingen van schuld berusten op de
stukken van het strafdossier met uitsluiting van die welke bij arrest van dit hof, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 september 1999 nietig werden verklaard en
uit het strafdossier werden verwijderd; dat thans in het kader van de procedure van
voorlopige hechtenis er geen aanleiding toe bestaat om te oordelen over de tegenstelbaarheid van genoemd arrest van 30 september 1999 ten aanzien van (eiser), zonder dat het recht van verdediging in de huidige procedure daardoor wordt aangetast; dat noch wettelijke noch verdragsrechtelijke bepalingen, evenmin het beginsel
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van fair trial, worden aangetast door de bevolen verwijdering van de nietige stukken uit het strafdossier en dat te dezen de onderzoeksgerechten, de onderzoeksrechter en het openbaar ministerie aileen rekening houden met de gegevens vervat in het
gezuiverde strafdossier",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 5.4, 6 en 13 van het EVRM inhouden dat de beslissing over de vraag om gegevens en stukken uit het debat te verwijderen slechts regelmatig kan worden genomen opzichtens een verdachte zo deze minstens aan dat debat met kennis van zaken heeft deelgenomen onder respect van het recht van
verdediging, het beginsel van de tegenspraak en de gelijkheid der wapens; eiser de hoedanigheid van verdachte bezat ingevolge het op 9 maart 1995 lastens hem als verdachte uitgebrachte bevel tot medebrenging, wat inhield dat hij betrokken diende te
worden als partij in de zin van artikel 136bis en 235bis van het Wetboek van Strafvordering bij de toepassing van de procedure tot het verwijderen van onregelmatige
stukken die aanleiding heeft gegeven tot het arrest op 30 september 1999 uitgesproken door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Antwerpen; aldus eiser in onderhavige procedure bij de beoordeling van de ernstige aanwijzingen van zijn schuld onwettig de mogelijkheid ontnomen wordt die aanwijzingen in
een tegensprekelijk debat met dezelfde wapens te bestrijden wanneer de buiten zijn
aanwezigheid verwijderde stukken in de kaften 5, 6 en 7 blijkens de beslissing daaromtrent verklaringen bevatten van Carl De Schutter die nog meer details bekend
maakte, o.m. met betrekking tot zijn opdrachtgevers, omstandigheid waarvan ook de
vordering van de Procureur-Generaal dd. 18 juni 1999 gewag maakte,
zodat het bestreden arrest, dat beslist tot handhaving van de voorlopige hechtenis van eiser, de rechten van verdediging van eiser miskent door slechts op grond van
een gedeelte van het dossier de aanwijzingen van schuld te beoordelen zonder hem de
mogelijkheid te hebben verleend deze aanwijzingen te betwisten in een tegensprekelijk debat met gelijke wapens (schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging, en de artikelen 5.4, 6 en 13 EVRM);
terwijl, tweede onderdeel, de verwijdering van nietige stukken uit het strafdossier
ingevolge de toepassing van artikel 235bis, § 6 van het Wetboek van Strafvordering, op grond van het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van verdediging van een verdachte en de artikelen 5.4, 6 en 13 van het EVRM, niet tot gevolg heeft
dat die verdachte, om de enkele reden dat hij na de verwijdering van die stukken in
verdenking werd gesteld, het recht ontnomen wordt zich, voor zijn verdediging tegen de ingebrachte ernstige aanwijzingen van schuld, te beroepen op de inhoud van
deze nietige stukken die in zijn voordeel pleiten omdat geen wettelijke bepaling de rechter ontslaat van zijn verplichting om acht te slaan op de inlichtingen die de verdachte inroept voor zijn verdediging, ook niet wanneer hij, zoals eiser, hierbij refereert naar nietige stukken die verklaringen bevatten van Carl De Schutter betreffende
"de opdrachtgevers" van de moord,
en terwijl eiser in regelmatig genomen tweede conclusie op blz. 3 en 4 opwierp "(Eiser) heeft het recht om de ernstige aanwijzingen van schuld te betwisten. In casu betreffen de ernstige aanwijzingen van schuld uitsluitend beweringen van Carl De Schutter. (Eiser) moet dus de mogelijkheid hebben om de ongeloofwaardigheid van de
beweringen van Carl de Schutter aannemelijk te maken. (Eiser) wenst om het ongeloofWaardig karakter van de beweringen van Carl De Schutter aannemelijk te rnaken te steunen op deals nietig verwijderde stukken niet in het minst omdat die stukken schijnbaar verklaringen bevatten: ' ... waarbij hij zijn voorgaande verklaringen
bevestigde en nog meer details bekend maakte o.m. met betrekking tot zijn opdrachtgevers ... ' (arrest 30 september 1999, p. 13) en ' ... meer details bekend en geeft inlichtingen over zijn opdrachtgevers.' (vordering van het OM voorafgaand aan het arrest van 30 september 1999). Welnu het al dan niet nietig karakter van die stukken
kan (eiser) niet worden tegengeworpen zonder dat zijn rechten van verdediging worden geschonden. Het algemeen belang (rechten van verdediging) verzet zich tegen het
feit dat (eiser) zich niet op die nietige stukken zou kunnen beroepen dan nog in de eerste plaats op de geloofWaardigheid (lees : ongeloofWaardigheid) van de verklaringen
van Carl De Schutter aannemelijk te maken. ( ... ) Er mag immers niet vergeten worden en dat is de essentie van de zaak dat de nietigheid van een bewijs aileen ten voordele van een verdachte kan spelen niet ten nadele. Nietige onderzoeksverrichtingen

672

HOF VAN CASSATIE

Nr. 209

zijn voor de verdediging wettige middelen om zich op te steunen om de ernstige aanwijzigingen van schuld te betwisten. Anders oordelen schendt het recht op verdediging. Vermits door het bevel tot aanhouding en de aangevochten beschikking slechts
ernstige aanwijzingen van schuld worden aangeduid die (eiser) niet effectiefkan tegenspreken doordat zijn rechten op verdediging zijn geschonden vermits (eiser) maar
kennis kan nemen van een deel van het dossier hebben die aanwijzingen van schuld
geen wettige grondslag waardoor het bevel tot aanhouding en de aangevochten beschikking nietig zijn.",
zodat het bestreden arrest, dat beslist tot handhaving van de voorlopige hechtenis van eiser, de rechten van verdediging van eiser miskent die de mogelijkheid niet
kan ontnomen worden zich op de elementen in zijn voordeel te beroepen van nietig verklaarde stukken (Schending van het algemeen rechtsbeginsel houdende de rechten van
verdediging), ook al zijn die reeds voorafgaandelijk verwijderd uit het dossier op grond
van artikel 235bis, § 6 van het Wetboek van Strafvordering omdat deze bepaling aan
dat recht geen afbreuk doet (schending van artikel235bis van het Wetboek van Strafvordering), welk recht uitwerking dient te krijgen ingevolge de verdragsbepalingen van
het EVRM (schending van de artikelen 5.4, 6 en 13 van het EVRM) en het bestreden arrest met het enkel tegenspreken van de aangehaalde passus van de besluiten van eiser niet naar genoegen van recht antwoordt op dit omstandig verweer (Schending van de artikelen 16, 23, 4°, en 30 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de zuivering van de nietigheden door de raadkamer of
de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 131,
§ 1, 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering allen die bij de regeling van de rechtspleging naar het vonnisgerecht worden verwezen of zullen worden verwezen ten goede komt, zelfs al waren ze bij de procedure van
zuivering zelf niet betrokken, zodat de nietige stukken tegen hen niet meer
kunnen worden gebruikt;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos-

ten.
28 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal- Advocaten : mrs. Delahaye, P. Wauters, Brussel, voor mr. Delahaye; B. De
Geest, Brussel; H. Rieder, Gent.

Nr. 209
2e KAMER- 28 maart 2000
RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECIITEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTIKEL 5.2
- VERZOEK TOT UITLEVERING- VOORLOPIGE AANHOUDING- KENNISGEVING VAN DE REDENEN VAN DE ARRESTATIE.

Artikel 5.2 E. VR.M. vereist niet dat de Belgische onderzoeksrechter, die een vreemdeling ingevolge een verzoek tot uitlevering uitgaande van een buitenlandse overheid
voorlopig onder aanhoudingsbevel plaatst, deze vreemdeling persoonlijk in een taal
die hij verstaat, op de hoogte dient te brengen van de redenen van zijn arrestatie en
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van alle beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht. De onderzoeksrechter mag
deze opdracht aan een door hem aangewezen persoon toevertrouwen (1). (Art. 5.2
E.V.R.M.)
(J ... )

ARREST

(A.R. P.00.0489.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat artikel5, lid 2, E.V.R.M. niet vereist dat de Belgische onderzoeksrechter die een vreemdeling ingevolge een verzoek tot uitlevering
uitgaande van een buitenlandse overheid voorlopig onder aanhoudingsbevel plaatst, deze vreemdeling persoonlijk in een taal die hij verstaat, op de
hoogte dient te brengen van de redenen van zijn arrestatie en alle beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht; dat de vermelde verdragsbepaling
niet belet dat de onderzoeksrechter deze opdracht toevertrouwt aan een door
hem aangewezen persoon;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 maart 2000 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgenraal- Advocaat : W. Mertens, Antwerpen.
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KAMER -

28 maart 2000

VOORLOPIGE HECHTENIS- CASSATIEBEROEP- VERWIJZING- HANDHAVING VAN DE
HECHTENIS BIJ DE VERWIJZING- GELIJKTIJDIG CASSATIEBEROEP- UITSPRAAK BIJ EENZELFDE ARREST.

(1) Zie: Cass., 30 maart 1988, nr. 479.
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Omwille van de intrinsieke band tussen de procedures, enerzijds, van verwijzing en,
anderzijds, van handhaving van de hechtenis bij de verwijzing, is het Hof, bij een
gelijktijdig cassatieberoep gehouden over de zaak bij eenzelfde arrest uitspraak te doen
en dit binnen de termijn bepaald in artikel31, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis. (Art.
31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(T... )

ARREST

(A.R. P.00.0503.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat bij hetzelfde arrest het hager beroep van eiser tegen de
beschikking van de raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, en dit tegen de beschikking van dezelfde instantie die zijn voorlopige hechtenis handhaaft, telkens niet ontvankelijk wordt verklaard;
Overwegende dat omwille van de intrinsieke band tussen de procedures
van verwijzing en handhaving van de hechtenis bij de verwijzing, het Hof,
bij een gelijktijdig cassatieberoep ter zake, gehouden is over de zaak uitspraak te doen bij eenzelfde arrest en dit binnen de termijn bepaald in artikel 31, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaat : mr. G. Klapwijk, Brussel.
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2e KAMER - 29 maart 2000
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- STRAFZAKENCONCLUSIE - BEGRIP.

2° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- GELDIGHEID- INHOUD- TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN EN REGELS.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- STRAFZAKENARGUMENTEN DIE NIET IN EEN CONCLUSIE ZIJN AANGEVOERD - GEVOLG.

4 ° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- STRAFZAKEN- OPENBAAR MINISTERIE- TIJDENS HET DEBAT MONDELING AANGEVOERDE ARGUMENTEN- GEEN VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN DE PARTIJEN- GEVOLG.
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So RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3- STRAFZAKEN- OPENBAAR MINISTERIE- TIJDENS HET DEBAT MONDELING AANGEVOERDE ARGUMENTEN- GEEN VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN DE PARTIJEN- GEVOLG.

6° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN- ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.3, B - STRAFZAKEN - OPENBAAR MINISTERIE TIJDENS HET DEBAT MONDELING AANGEVOERDE ARGUMENTEN- GEEN VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN DE PARTIJEN- GEVOLG.

7° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- OPENBAAR MINISTERIE- TIJDENS HET
DEBAT MONDELING AANGEVOERDE ARGUMENTEN- GEEN VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN
DE PARTIJEN- GEVOLG.

8° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN- TIJDENS HET DEBAT MONDELING AANGEVOERDE ARGUMENTEN- GEEN VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN DE PARTIJEN- GEVOLG.

1 o In strafzaken is een geschrift van een partij of van zijn raadsman, dat niet til-

dens het deb at ter terechtzitting aan de rechter is voorgelegd, maar hem bij brief is
toegezonden, geen geschreven conclusie waarop de rechter behoeft te antwoorden (1).
2° Aangezien de dagvaarding, in strafzaken, niet door art. 702, 3°, Ger. W., geregeld
wordt, hoeft zij niet, op straffe van nietigheid, een korte samenvatting van de middelen van de vordering te bevatten; zij moet alleen op afdoende wijze melding maken van het voorwerp ervan, alsook van het feit waarop zij is gegrond, en zij mag geen
onregelmatigheid bevatten die het recht van verdediging kan aantasten (2). (Art. 702,
3°, Ger.W.; artt. 14S, 182 en 211 Sv.)
3° De strafrechter hoeft niet te antwoorden op argumenten die niet zijn opgenomen in
een op de terechtzitting, tijdens het debat genomen schriftelijke conclusie of in een tijdens het debat mondeling genomen en regelmatig vastgestelde conclusie. (Art. 149
Gw.)
4°, so, 6°, 7° en so Uit het feit alleen dat het O.M., v66r de aanvang van het debat voor
de strafrechter, de partijen geen kennis heeft gegeven van de middelen en van de argumenten die het tijdens dat debat mondeling heeft aangevoerd, kan noch een schending van de artt. 6.1 en 6.3.b E. V.R.M. of van de artt. 14.1 en 14.3.b I. V.B.PR., noch
een miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden afgeleid. (Artt. 6.1 en 6.3b E.V.R.M.; artt. 14.1 en 14.3.b I.V.B.P.R.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
(D ... , F... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.18S7.F)

HET HOF;- Gelet op bet bestreden arrest, op 10 november 1999 gewezen door de jeugdkamer van bet Hof van Beroep te Brussel;
Over bet eerste middel :
(1) Zie Cass., 6 dec. 1988, A.R. 2215, nr. 200.
(2) Zie Cass., 13 okt. 1998, A.R. P.98.1066.F, nr. 443.
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Overwegende dat artikel 62 van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, bepaalt dat de wetsbepalingen betreffende de vervolgingen in correctionele zaken, behoudens afwijking, gelden voor de in titel II,
hoofdstuk III, bedoelde procedures, evenals voor de in artikel 63ter, eerste
lid, a en c, van de voormelde wet, bedoelde procedures; dat, krachtens artikel 63bis van die wet, de rechtsplegingsregels bedoeld in hoofdstuk rv; waaronder artikel 62 ressorteert, met uitzondering van de artikelen 45.2 en 46,
van toepassing zijn op de maatregelen van gerechtelijke bescherming die door
de bevoegde instanties zijn uitgevaardigd krachtens de artikelen 128 en 135
van de Grondwet en artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; dat, luidens artikel 63quinquies van de wet van 8 april 1965, indien in het kader van de rechtsplegingen bedoeld in artikel 63bis, de voorziene maatregelen van bepaalde duur
zijn, de procedure voor verlenging van die maatregelen moet plaatsvinden
overeenkomstig dezelfde vormvereisten als die welke vereist zijn voor de aanvankelijke beslissing;
Overwegende dat, in strafzaken, een geschrift van een partij of van zijn
raadsman, dat niet tijdens het debat ter terechtzitting aan de rechter is voorgelegd, maar hem bij brief is toegezonden, geen geschreven conclusie is waarop
de rechter behoeft te antwoorden;
Overwegende dat het hof van beroep, te dezen, kennis heeft genomen van
de beroepen van de eisers en van het openbaar ministerie tegen het vonnis van 1 juni 1999 van de jeugdrechtbank te Bergen, waarin die rechtbank beveelt om de ten behoeve van hun minderjarige zoon S. genomen hulpverlenende dwangmaatregel te hernieuwen, en dat de eisers zijn gedagvaard
om voor die rechtbank te verschijnen met toepassing van de artikelen 36ter,
eerste lid, c, en derde lid, 44, 55, 62bis, 63bis, § 1, en 63quinquies van de voormelde wet van 8 april 1965, alsook met toepassing van de artikelen 2, 7 en
38 van het decreet van 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake
hulpverlening aan de jeugd;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
volgt dat de eisers, tijdens het debat ter terechtzitting, conclusies aan de appelrechter hebben voorgelegd;
Overwegende dat het arrest, bijgevolg, beslist "dat geen acht moet worden geslagen op de conclusies die de (eisers) op 27 september 1999 bij brief
hebben verstuurd", mitsdien de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen niet schendt en het recht van verdediging van de eisers niet miskent;
Overwegende, voor het overige, dat er geen algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak bestaat dat verschilt van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat uit de rechtspleging niet volgt dat de eisers, tijdens het
debat in hoger beroep, geschreven conclusies hebben neergelegd, noch dat zij
voor de appelrechter een mondelinge conclusie hebben neergelegd waarin zij
zich beroepen op een "exceptie van nietigheid van de gedinginleidende dagvaarding'', zodat de voormelde rechter op een dergelijke exceptie niet hoefde
te antwoorden;
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Overwegende dat de op verzoek van de procureur des Konings te Bergen verrichte rechtstreekse dagvaarding, die de zaak bij de eerste rechter aanhangig maakt en naar de voormelde wettelijke bepalingen verwijst, vermeldt dat de zaak betrekking heeft op de "hernieuwing van een ten behoeve
van een kind van minder dan twaalfjaar getroffen hulpverlenende dwangmaatregel", verwijst naar het "vonnis dat de jeugdrechtbank op 14 mei 1998
heeft gewezen inzake D. S., kind van de gedaagden, geboren te B. op 7 september 1993", op grond "dat, krachtens artikel10, § 1, van het decreet van
4 maart 1991 van de Raad van de Franstalige Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd, de duur van elke hulpverlenende maatregel die ter
uitvoering van artikel 38 van dat decreet wordt toegekend, beperkt wordt tot
maximaal een jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de hulp daadwerkelijk wordt verleend; (... ) dat de huidige situatie de hernieuwing van de maatregel verantwoordt; (... ) dat uit de stukken van het dossier volgt dat er nog
steeds een beroep op dwang moet worden gedaan"; dat de dagvaarding ertoe strekt die rechtbank "te doen zeggen dat de ten behoeve van (het voormelde) kind D. S. bij vonnis van 14 mei 1998 opgelegde hulp moet worden
voortgezet na het verstrijken van de termijn van een jaar, te rekenen van de
dag waarop de hulp daadwerkelijk is toegekend; en om, in voorkomend geval, een andere maatregel ten behoeve van dat kind te treffen, als bepaald
in artikel38, § 3, eerste lid, van het decreet van 4 maart 1991 van de Raad
van de Franstalige Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd", en de
tekst overneemt van het voormelde artikel 38, § 3, eerste lid, 1o en 2o; dat
de dagvaarding, ten slotte, erop wijst dat "de partijen en hun advocaat, overeenkomstig artikel55 van de wet van 8 april1965, vanafhet ogenblik van
de betekening van de dagvaarding inzage van het dossier kunnen nemen op
de griffie van de jeugdrechtbank";
Dat die rechtstreekse dagvaarding op afdoende wijze vermeldt wat het voorwerp en de grond ervan is; dat zij geen onregelmatigheid bevat die het recht
van verdediging zou kunnen aantasten;
Dat de wet niet vereist dat dergelijke dagvaarding een korte samenvatting van de middelen van de vordering bevat, zoals artikel 702, 3o, van het
Gerechtelijk Wetboek, zulks op straffe van nietigheid voor de dagvaardingen in burgerlijke zaken voorschrijft;
Overwegende dat uit het arrest en uit de rechtspleging volgt dat de eisers hun recht van verdediging, binnen het kader van een eerlijk proces, vrij
en met kennis van zaken voor de appelrechter hebben kunnen uitoefenen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 10 november 1999 van het hofvan beroep volgt dat ''het onderzoek is verricht overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 190 en 210 van het Wetboek van
Strafvordering''; dat die vaststelling geldt zolang zij niet van valsheid wordt
beticht en dat de eisers, die uitsluitend beweren "dater op de terechtzitting geen enkel onderzoek is verricht", die authentieke vermelding niet van
valsheid hebben beticht;
Overwegende dat het hofvan beroep, bij gebrek aan schriftelijke conclusies die op de terechtzitting zijn genomen en aan mondelinge conclusies die
op die zitting zijn voorgelegd en regelmatig zijn vastgesteld, niet hoefde te
antwoorden op de argumenten waarnaar het middel verwijst;
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Overwegende dat het arrest, met aanneming van de redenen van het beroepen vonnis en door de overwegingen die vermeld staan op de bladzijden 3 tot 5, zijn beslissing naar recht verantwoordt en noch het vermoeden van onschuld van de eisers noch de regels van het aan het openbaar
ministerie ten laste gelegde bewijs miskent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het hofvan beroep niet hoefde te antwoorden op argumenten die niet in een op de terechtzitting genomen conclusie zijn voorgelegd;
Overwegende, voor het overige, dat het arrest, op eigen, in dat arrest vermelde gronden en op de gronden van het beroepen vonnis die het overneemt, vermeldt "dat de lichamelijke ofpsychische integriteit van D.S. thans
nog steeds emstig bedreigd wordt" en "dater nog steeds een beroep op dwang
moet worden gedaan, aangezien de ouders nog steeds alle hulp van de adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd weigeren"; dat het arrest, door een
beoordeling in feite, inzonderheid vermeldt dat, hoewel hun respectieve situaties niet mogen worden verward, "uit de voorgelegde gegevens blijkt dat
de jonge Salomon", net als zijn broer, "door zijn ouders is mishandeld" en dat
hij, als gevolg hiervan, "psychologische schade" heeft geleden;
Dat het hof van beroep aldus oordeelt dat er is voldaan aan de voorwaarden voor de hernieuwing van de hulpverlenende dwangmaatregel die de jeugdrechtbank te Bergen, ten behoeve van dat kind, bij vonnis van 14 mei 1998
heeft genomen, zonder artikel 38 van het decreet van 4 maart 1991 van de
Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd, of de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen te schenden, en zonder, zoals hiervoor reeds is gezegd, het recht van verdediging van de eisers te miskennen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat, nogmaals, het hof van beroep niet hoefde te antwoorden op argumenten die niet in een op de terechtzitting genomen conclusie
zijn voorgelegd;
Overwegende, voor het overige, dat uit de motivering van het arrest volgt
dat de appelrechter, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die krachtens de wet van 8 april1965 en het decreet van 4 maart 1991 van toepassing zijn, uitspraak heeft gedaan in het hoger belang van het betrokken kind,
zoals hij beslist heeft op grond van een feitelijke beoordeling van de zaak;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het zesde middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het voor het onderzoek ervan een
onderzoek vereist van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet bevoegd is,
en in zoverre het grieven tegen het openbaar ministerie aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat noch uit de rechtspleging volgt dat de eisers, op de terechtzitting van het hofvan beroep, conclusies hebben genomen over deafwezigheid van de in het middel bedoelde stukken, noch uit de stukken waarop
het Hofvermag acht te slaan volgt, dat het openbaar ministerie, in deze zaak,
gebruik heeft gemaakt van stukken waarvan de eisers geen inzage hebben kunnen nemen;

~~~-==c_=c-:ci

Nr. 212

HOF VAN CASSATIE

1

,

·

_ : _ _ · -_ _ _

679

Overwegende dat uit het feit aileen dat het openbaar ministerie, v66r het
de bat voor het hof van beroep, de eisers geen kennis he eft gegeven van de
geschreven "middelen en argumenten" die het tijdens dat debat heeft aangevoerd, geen schending van de artikelen 6.1 en 6.3.b van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden of van
de artikelen 14.1 en 14.3.b van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, evenmin als een miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging kan worden afgeleid;
Dat, in zoverre, 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 elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
29 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. E. Van Werveke, Brussel.
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2e KAMER- 29 maart 2000
1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN
VERMELDINGEN- VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- VERKLARING
AAN HET SECRETARIAAT VAN DE COMMISSIE.

2° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- COMMISSIE VOOR
DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING- CASSATIEBEROEP- VERKLARING AAN HET SECRETARIAAT VAN DE COMMISSIE.

1 o en 2° Het cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt ingesteld door een verklaring aan het secretariaat van
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (Art. 417 Sv.) (Impliciet.)
(C ... )

(A.R. P.00.0236.F)

29 maart 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Yerslaggever: de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.
(1) Zie Cass., 17 sept. 1997,A.R. P.97.0468.F, nr. 356.
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Nr. 213
1e KAMER - 30 maart 2000

1o HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- GEVOLGEN.

BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - ONBEPAALD UITSTEL DOOR DE EERSTE RECHTER ONDERZOEKSMAATREGEL- BEGRIP.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE

ZAKEN- ALGEMEEN -HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT - ONBEPAALD UITSTEL DOOR DE EERSTE RECHTERONDERZOEKSMAATREGEL- BEGRIP- BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER

1 o en 2° Geen onderzoeksmaatregel in de zin van art. 1068 Ger. W. is de beslissing van
de eerste rechter die de zaak onbepaald uitstelt voor afrekening tussen de partijen (1).
(Art. 1068 Ger.W.) ·
0/... E.A. T. V... E.A.)
ARREST

(A.R. C.97.0117.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 december 1996 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
Over het derde middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de appelrechters in de bestreden beslissing de zaak voor verdere afhandeling, "wat de afrekeningen betreft" terug naar de eerste rechter verwijzen (achtste blad van het aangevochten vonnis),
terwijl hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen,
het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep;
De appelrechters de zaa:k a:lleen dan naar de eerste rechter kan verwijzen indien hij,
zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
De Vrederechter van het tweede kanton te Hasselt in het beroepen vonnis van 28
juni 1995 geen onderzoeksmaatregel beval, doch de zaak "sine die" verdaagde (zevende blad van het beroepen vonnis van 28 juni 1995); de Vrederechter in dit verband het volgende opmerkte :
"Voor het overige past het de zaak sine die uit te stellen teneinde partijen toe te laten een klare afrekening op te stellen, met bewijzen van betalingen en eventueel al
dan niet bewijzen van huurschade" (derde-laatste alinea van het zesde blad van het
beroepen vonnis van 28 juni 1995);
Het uitstel van een zaa:k niet als een onderzoeksmaatregel in de zin van artikel1068
van het Gerechtelijk Wetboek kan worden beschouwd,
zodat de rechtbank ten onrechte de zaak voor verdere afhandeling, "wat de afrekeningen betreft" terug naar de eerste rechter verwees (schending van artikel 1068
van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat, krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek,
het hager beroep tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hager beroep; dat deze de zaak aileen dan naar
(1) Zie Cass., 23 okt. 1992, A.R. 7770, nr. 689.
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de eerste rechter verwijst indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
Overwegende dat een vonnis dat de zaak onbepaald uitstelt voor afrekening tussen de partijen, geen onderzoeksmaatregel beveelt in de zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat het bestreden vonnis, wat de afrekening betreft, de zaak
verwijst naar de eerste rechter, zonder een door deze laatste bevolen
onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk te bevestigen en aldus de voormelde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de zaak
verwijst naar de eerste rechter wat de afrekening betreft en uitspraak doet
over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eisers in twee derde van de kosten; houdt de over1ge kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te 'Ibngeren, zitting houdende in hoger beroep.
30 maart 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler, Nelissen Grade.

Nr. 214
1e KAMER - 30 maart 2000

1° CASSATIEMIDDELEN- ALGEMEEN- ONTVANKELIJKHEID- INTERNATIONALE VERDRAGEN- UITLEGGINGSREGELS - SCHENDING.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN- ALGEMEEN- UITLEGGINGSREGELS- SCHENDING- ONTVANKELIJK MIDDEL.

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN- C.M.R.-VERDRAG- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
VERVOERDER- BEPERKING- OPZET- MET OPZET GELIJKGESTELDE SCHULD.

4o VERVOER- GOEDERENVERVOER- LANDVERVOER WEGVERVOER- WEGVERVOER -AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER- BEPERKING- OPZET- MET OPZET GELIJKGESTELDE SCHULD.

1o en 2° De schending van de uitleggingsregel van verdragen geeft alleen aanleiding
tot cassatie als daardoor het uit te leggen verdrag zelfwordt geschonden. (Art. 31 Verdrag van Wenen van 23 mei 1969.)
3° en 4° Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag sluit uit dat de Belgische rechter zou oordelen dat
een niet opzettelijke {out aan de vervoerder het recht ontneemt zich te beroepen op een
beperking van zijn aansprakelijkheid (1). (Art. 29.1 C.M.R.-Verdrag.)
(1) Cass., 27 jan. 1995, A.R. C.94.0105.N, nr. 51.
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(CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE N.V. E.A. T. TRANSPORT NIJS B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. C.97.0176.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel29.1 van het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg (C.M.R.), ondertekend te Geneve op
19 mei 1956, goedgekeurd bij wet van 4 september 1962 en van artikelen 31, in het
bijzonder par. 1, 32 en 33, in het bijzonder par. 1, 3 en 4 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake verdragenrecht, goedgekeurd door de wet van 10 juni 1992;
doordat, na te hebben vastgesteld dat :
(1) de vordering van eiseressen betrekking heeft op de vergoeding van de schade ingevolge niet-aflevering van 21 boxpaletten antidiefstalapparatuur, gestolen te Milaan tijdens een internationaal wegvervoer van Milaan naar Brussel, door verweerster uitgevoerd onder een C.M.R.-vrachtbrief van 4 november 1987;
(2) de vervoerder de aansprakehjkheid voor het verhes niet heeft betwist, doch wel
de omvang van de te vergoeden schade : nog voor dagvaarding een vergoeding overeenkomstig art. 23.3 C.M.R.-Verdrag werd betaald (1.638.394 BEF) terwijl in betaling van het saldo van de factuurwaarde van de verloren gegane goederen gedagvaard werd;
(3) de eerste rechter heeft beslist dat de vervoerder moet instaan voor vergoeding
van de integrale schade, bij toepassing van art. 29 C.M.R.-Verdrag,
het bestreden arrest het hager beroep van verweerster gegrond verklaart, het vonnis a quo teniet doet en, opnieuw rechtdoend, de oorspronkelijke vordering van eiseressen ongegrond verklaart, om de reden dat: "(. .. )in het Belgische recht een duidelijk onderscheid bestaat tussen opzet en zware fout, zoals eveneens gesteld in een
arrest van het Hofvan Cassatie van 27 januari 1995 (J.P.A., 1995, 99); (. .. ) nu het Belgische recht het begrip opzet kent, art. 29.1 C.M.R.-Verdrag uitsluit dat de rechter zou
onderzoeken of een niet opzettelijke fout aan de vervoerder het recht ontneemt zich
te beroepen op een beperking van zijn aansprakelijkheid; (. .. )in casu niet betwist wordt
dat de vervoerder niet met opzet heeft gehandeld; (. .. ) (eiseressen) dan ook tevergeefs verwijzen naar het doel van genoemd Verdrag om de rechtsregelen inzake deze
per definitie internationale materie te uniformiseren en te leiden tot een uniforme toepassing in de toegetreden landen : dat in de overgrote meerderheid van de toegetreden landen besloten wordt tot de assimilatie van opzet met zware fout; (. .. ) immers
de bewoordingen zelf van het bewuste artikel verscheidenheid tussen de toegetreden landen vooropstelt; (. .. )de omstandigheid dat de Belgische vertegenwoordiger bij
de goedkeuring van genoemd artikel er van uitging dat de gelijkstelling van opzet met
zware fout de Belgische wet was, daaraan niet afdoet", zodat, "in casu het niet mogelijk is de beperkingen van art. 23 C.M.R-Verdrag te doorbreken",
terwijl het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake verdragenrecht een aantal beginselen vastlegt voor de uitlegging van internationale Verdragen; wanneer de
tekst van een internationaal Verdrag uitlegging vergt, deze op grand van aan het Verdrag eigen elementen, met name zijn voorwerp, zijn doel en context moet gebeuren (art.
31, § 1, van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake verdragenrecht); subsidiair, beroep kan gedaan worden op aanvullende middelen van uitlegging en, het in
bijzonder, de voorbereidende werkzaamheden en de omstandigheden waaronder het
Verdrag is gesloten (art. 32 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969); indien een
Verdrag geauthentiseerd is in twee of meer talen, de tekst in elk der talen rechtskracht heeft en de termen van het Verdrag worden geacht dezelfde betekenis te hebben in de onderscheidene authentieke teksten; behalve anders door het Verdrag bepaald, wanneer de vergelijking van de authentieke teksten een verschil in betekenis
oplevert, men de betekenis dient aan te nemen die, rekening houdend met het object en het doel van het Verdrag, deze teksten het best met elkaar verzoent (art. 33,
§ 4, van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969),
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en terwijl, het C.M.R.- Verdrag van 19 mei 1956 tot doel heeft eenheid te bevorderen in het recht van het internationale vervoer over de weg door een aantal regels vast
te leggen die een autonoom juridische stelsel vormen;
i.v.m. de aansprakelijkheid van de vervoerder, artikel 29.1 van dit Verdrag bepaalt dat "de vervoerder heeft niet het recht om zich te beroepen om de bepalingen
van dit hoofdstuk, die zijn aansprakelijkheid uitsluiten of beperken, of die de bewijslast omkeren, indien de schade voortspruit uit zijn opzet ofuit schuld zijnerzijds, welke
volgens de wet van het gerecht, waar de vordering aanhangig is, met opzet gelijkgesteld wordt";
die bepaling de regel en bewoording herneemt van artikel 25 van het Verdrag van
Warschau van 12 oktober 1929, tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaalluchtvervoer, in zijn oorspronkelijke versie;
voor de toepassing van artikel 29 C.M.R., "opzet" (in de Franse- authentiekeversie van het Verdrag, "dol") dezelfde betekenis heeft als de (in de Engelse- eveneens authentieke- versie) "wilful misconduct" van het Engels recht, waar "opzet" onbekend is; "wilful misconduct" een dubbele betekenis heeft, na111-elijk de kwaadwillige intentie om schade ofverlies te veroorzaken en het roekeloos optreden zonder de
werkelijke bedoeling schade te veroorzaken, welke heiden zijn begrepen in gezegde bepaling,
zodat, het bestreden arrest niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat art. 29 C.M.R.Verdrag niet van toepassing was om de reden dat niet betwist wordt dat de vervoerder niet met opzet - in de zin van kwaadwillige bedoeling om schade te veroorzaken- heeft gehandeld, terwijl met "opzet" in de zin van artikel29 C.M.R.-Verdrag
de "wilful misconduct" wordt bedoeld, die niet noodzakelijk de kwaadwillige bedoeling om schade te veroorzaken vereist (schending van artikel29.1 van het C.M.R.Verdrag, goedgekeurd door wet van 4 september 1962 alsmede van artikelen 31, in het
bijzonder § 1, 32, 33, in het bijzonder §§ 1, 3 en 4 van het Verdrag van Wenen van 23
mei 1969, goedgekeurd door de wet van 10 juni 1992) :

Overwegende dat artikel29.1 van het C.M.R.-Verdrag luidt: "de vervoerder heeft niet het recht om zich te beroepen op de bepalingen van dit hoofdstuk, die zijn aansprakelijkheid uitsluiten ofbeperken of die de bewijslast
omkeren, indien de schade voortspruit uit zijn opzet of uit schuld zijnerzijds, welke volgens de wet van het gerecht, waar de vordering aanhangig
is, met opzet gelijkgesteld wordt" (in de authentieke Engelse tekst: " ... if the
damage was caused by his wilful misconduct or by such default of his part
as, in accordance with the law of the court or tribunal seized of the case, is
considered as equivalent to wilful misconduct");
Dat die verdragsregel die gedeeltelijk naar nationale rechtsbegrippen verwijst, uitsluit dat de Belgische rechter zou oordelen dat een niet opzettelijke fout aan de vervoerder het recht ontneemt zich te beroepen op een beperking van zijn aansprakelijkheid;
Overwegende dat het middel aan de appelrechters verwijt aan het C.M.R.Verdrag een onjuiste uitlegging te hebben gegeven doordat het bestreden arrest de toepassing van artikel29.1 uitsluit omdat de vervoerder niet met opzet in de zin van kwaadwillige bedoeling om schade te veroorzaken heeft
gehandeld, terwijl met "opzet" in de zin van artikel 29.1 wordt bedoeld de
"wilful misconduct'', begrip waarin zowel de kwaadwillige bedoeling om schade
of verlies te veroorzaken als roekeloos optreden zonder de werkelijke bedoeling schade te veroorzaken zouden zijn begrepen;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat voor de Belgische rechter de zware fout niet met het opzet kan worden gelijkgesteld en dus dat enkel moet worden onderzocht of opzet vereist is; dat zij voorts oordelen dat "in
casu niet betwist wordt dat de vervoerder niet met opzet heeft gehandeld";
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Dat zij niet uitsluiten dat de opzettelijke fout een fout zou zijn die in andere rechtsstelsels zou beantwoorden aan een of ander begrip zoals "wilful
misconduct"; dat zij, zonder het begrip opzet nader te omschrijven, aileen wijzen op de noodzaak van een intentioneel element dat volgens hen afwezig was;
Overwegende dat het middel, in zoverre het schending aanvoert van de bepalingen van het C.M.R.-Verdrag, gebaseerd is op de onderstelling dat de
appelrechters een begrip "opzet" gehanteerd hebben dat zou afwijken van het
begrip "wilful misconduct"; dat het arrest dergelijke beslissing niet bevat;
Overwegende dat de schending van de uitleggingsregels van verdragen aileen aanleiding geeft tot cassatie als daardoor het uit te leggen verdrag zelf
wordt geschonden;
Dat de enkele aanvoering van de miskenning van het beoogde doel van een
verdrag evenmin tot cassatie kan leiden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, zonder acht te slaan op de laattijdige memorie van antwoord, verwerpt de voorziening; veroordeelt verweerster in de kosten van de
memorie van antwoord; veroordeelt de eiseressen in de overige kosten.
30 maart 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Kirkpatrick.

Nr. 215
1e KAMER - 30 maart 2000

RECHTERLIJKE ORGANISATIE- BURGERLIJKE ZAKEN .:_ RECHTSCOLLEGE- SAMENSTELLING- HEROPENING VAN HET DEBAT- BEPAALD ONDERWERP- VOORTZETTING- LATERE BESLISSING- WETTIGHEID- VOORWAARDE.

Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslisisng bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet
de latere beslissing over de vordering worden gewezen door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of, zoniet, door een rechtscollege waarvoor
het debat in zijn geheel is hervat (1). (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
(IMMO BOXTAEL B.VB.A. T. FAGELBRO NATVERKA.B.)
ARREST

(A.R. C.99.0144.N )

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
(1) Cass., 12 okt. 1998, A.R. S.97.0129.F, nr. 439.
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 779, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat bij de behandeling van de zaak ten gronde tijdens de debatten voorafgaand aan het tussenarrest van 19 november 1997 de zaak werd behandeld door de
Be kamer samengesteld uit de heren raadsheren Londers, voorzitter, Blondeel en Moons,
voor wie de zaak ten gronde werd behandeld en het hofvan beroep in deze samenstelling bij tussenarrest van 19 november 1997 de hogere beroepen ontvankelijk verklaart, en "alvorens verder uitspraak te doen" de heropening van de debatten beveelt op grond van de overwegingen dat de bewoordingen gebruikt in de overeenkomst
van 4 mei 1994 en bepaalde bedingen in die overeenkomst, twijfel kunnen doen rijzen omtrent de juiste kwalificatie die aan deze overeenkomst dient te worden gegeven, dat de partijen niet hebben geconcludeerd omtrent dit aspect van de zaak, hoewei dit van doorslaggevend belang is voor de beslechting van het geschil zodat het in
die omstandigheden behoort de heropening der debatten te bevelen teneinde partijen toe te laten hieromtrent te concluderen en standpunt in te nemen" en de zaak
vervolgens na de heropening der debatten op de zitting van 29 september 199B verder werd behandeld voor de Be kamer, doch samengesteld uit de raadsheren Blondeel, raadsheer, dienstdoend voorzitter, Rutsaert en Raes welke laatstgenoemde twee
raadsheren niet aanwezig waren bij de behandeling van de zaa:k tijdens de zitting voorafgaand aan het tussenarrest, en de Be kamer vervolgens in deze nieuwe samenstelling het eindarrest heeft gegeven op 1B maart (lees: november) 199B waarbij het hoger beroep van verweerster gegrond werd verklaard, haar vordering werd toegewezen
en de vordering van eiseres werd afgenomen (lees : afgewezen),
terwijl overeenkomstig artikel 779, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, dat pvereenkomstig artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing is in hoger beroep, het vonnis of arrest enkel kan worden gewezen door rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond hetgeen inhoudt dat de samenstelling vim de
zetel die het arrest wijst identiek moet zijn aan die van de terechtzitting waarop de
zaa:k werkelijk wordt behandeld;
!
dat hieruit voortvloeit dat, na een beslissing van heropening van de debatten over
een onderwerp dat zij vaststellen, de beslissing over de grond van de zaak moet worden uitgesproken door dezelfde rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of anders door de rechters voor wie de debatten volledig zijn hervat;
te dezen de zaa:k ten gronde werd behandeld tijdens de zitting voorafgaand aan het
tussenarrest van 19 november 1997 voor de Be kamer samengesteld uit raadsheren
Londers, Blondeel en Moons welke bij tussenarrest van 19 november 1997 beslisten
om "a:Ivorens verder uitspraa:k te doen" de heropening der debatten te bevelen teneinde partijen in staat te stellen te concluderen omtrent de juiste kwalificatie van de
betwiste overeenkomst,
de zaak vervolgens na heropening der debatten tijdens de zitting van 29 september 199B verder werd behandeld voor de Be kamer, doch samengesteld uit de raadsheren Blondeel, Rutsaert en Raes welke laatste twee raadsheren niet hadden deelgenomen aan de debatten voorafgaand aan het tussenarrest;
noch uit het eindarrest, noch uit het zittingsblad waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij deze voorziening wordt gevoegd blijkt dat op deze zitting van 29
september 199B de debatten volledig werden hervat;
dat op het zittingsblad enkel wordt vermeld dat de zaak werd gepleit en in beraad genomen en het arrest zou volgen op latere datum,
het eindarrest van 1B november 199B derhalve is gewezen door raadsheren die niet
alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond en derhalve is gewezen met schending van de in het middel aangeduide artikelen van het Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat, krachtens artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk
Wetboek, een vonnis, op straffe van nietigheid, enkel kan gewezen worden
door de rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond;
Dat na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door
die beslissing bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt
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voortgezet, de latere beslissing over de vordering moet worden gewezen door
de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of, zo niet, door
het rechtscollege waarvoor het debat in zijn geheel is hernomen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 19 november 1997 de
heropening van het debat beveelt met be trekking tot de juiste kwalificatie
van de overeenkomst van 4 mei 1994;
2. over dit arrest werd beraadslaagd door de raadsheren Londers, Blondeel en Moons; dat gelet op de wettige verhindering van de heren Londers
en Moons om de uitspraak van het arrest bij te wonen, zij bij beschikking van
de eerste voorzitter van dezelfde dag vervangen werden voor de uitspraak
door de raadsheren Maffei en Rutsaert;
3. het proces-verbaal van de openbare zitting van 29 september 1998 de
aanwezigheid vermeldt van de raadsheren Blondeel, Rutsaert en Raes en dat
de "zaak wordt volledig herpleit";
4. het arrest van 18 november 1988 uitgesproken werd door de raadsheren Blondeel, Rutsaert en Raes;
Overwegende dat uit de vermelding dat de zaak "volledig" herpleit werd,
blijkt dat het debat volledig werd hernomen voor het hofvan beroep in zijn
gewijzigde samenstelling;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
31 maart 2000- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Verbist en Butzler.
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3e KAMER - 3 april 2000

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- ALLERLEI- NIET-CONCURRENTIEBEDING- GEOGRAFISCHE BEPERKING- AFWIJKINGSBEDING- MODALITEITEN- INDIVIDUELE ARBEIDSOVEREENKOMST- GEVOLG.

In de ondernemingen die een internationaal actieveld hebben of belangrijke economische of technische of financiele belangen hebben op de internationale mark ten of over
een eigen dienst van onderzoek beschikken, kunnen de modaliteiten van het afwijkingsbeding van niet-mededinging tussen werkgever en werknerner bij indivicfuele overeenkomst worden toegelaten en kan worden afgeweken van de voorwaarde dat het concurrentiebeding geografisch beperkt moet blijven tot de plaatsen waar de werkman/
bediende de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen. (Artt. 65, § 2, vijfde lid,
2°, en 86, § 2, Arbeidsovereenkomstenwet; art. 3 C.A.O. nr. 1bis gesloten op 21 dec.
1978 in de NationaleArbeidsraad tot aanpassingvan de C.A.O. nr. 1 van 12 feb. 1970
betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging van de wet betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
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(V .. T. EUROPEAN CONTROL SERVICES C.V)
ARREST

CAR. S.99.0149.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 1998 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 65, inzonderheid § 2, vijfde lid, 2° en laatste lid, en 86 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikel 65, § 2 werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 december 1984),
doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing, door bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, eiser veroordeelt tot betaling aan verweerster van een brutobedrag van 1.022.040,- frank (verhoogd met intresten en de gerechtskosten) als schadevergoeding we gens verboden concurrentie, op volgende gronden :
"In hoofdorde vecht (eiser) de geldigheid van het afwijkend concurrentiebeding
aan; (. .. )
(. .. )

De algemene geldigheidsvoorwaarden van een concurrentiebeding luidend als
volgt:
(. ..)

2) territoriaal toepassingsgebied : gebied waar de werkgever effectief concurrentie kan leveren en alleszins beperkt tot 's lands grondgebied;
( ... )

Daarnaast voorziet de wet (artikel 86, § 2, van de wet van 3 juli 1978) dat afWijkingen kunnen en mogen bestaan voor zover de onderneming aan een of aan twee van
volgende vooropgestelde voorwaarden voldoet :
-de onderneming heeft een internationaal activiteitsveld ofbelangrijke economische, technische of financiele belangen op de internationale markt;
- de onderneming beschikt over een eigen dienst van onderzoek;
Het komt er op aan na te gaan of (verweerster en de n.v. Tecnubel) voldoen aan een
van de voorwaarden die het afWijkingsbeding toelaat en zij antwoorden er positief op
door te verwijzen naar de volgende elementen :
( ... )
Uit het voorafgaande moge derhalve blijken dat (verweerster) over het vereiste
activiteitsveld beschikte, hetgeen haar toeliet een afWijkingsbeding in de arbeidsovereenkomst met (eiser) op te nemen;
bewust beding werd als volgt opgesteld :
'In geval van vertrek uit de vennootschap, rekening houdend met de door de Paritaire Commissie voorziene bepalingen op dit gebied en gezien forfaitaire compensatievergoedingen voorzien in zulke gevallen verbindt de bediende zich geen gelijke activiteit uit te oefenen, hetzij voor eigen rekening een onderneming te exploiteren, hetzij
door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever;
Deze verbintenis geldt voor 2 jaren na de uitdiensttreding voor de activiteiten uitgeoefend door de bediende en op volgend grondgebied : Benelux;
Voor deze periode zal European Control Services onmiddellijk bij het verlaten van
de firma aan de werknemer de som storten gelijk aan 13 maanden brutoloon. Dit brutoloon wordt berekend op de datum van uitdiensttreding.
In geval van niet-naleving van deze verbintenis mag de werkgever volledige vergoeding voor nadeel eisen'
Dit beding voldoet aan alle hager vermelde geldigheidsvoorwaarden, met dien verstande nochtans dat voor het territoriaal toepassingsgebied 'Benelux' weerhouden wordt,
en het G.H. Luxemburg, dat er, naast Belgie en Nederland, deel van uitmaakt, noch
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door (eiser), noch door (verweerster en de n.v. Tecnubel) in het kader van hun activiteiten bezocht werd om de eenvoudige reden dat er geen kerncentrales op dat grondgebied gevestigd zijn;
Dit wat nutteloos uitgebreid toepassingsgebied tast de geldigheid van de afwijkingsclausule niet aan," (arrest pp. 4-5-6),
terwijl overeenkomstig artikel86, § 1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de bepalingen van artikel 65 toepasselijk zijn op de arbeidsovereenkomst voor bedienden;
Overeenkomstig artikel65 (§ 1) van dezelfde wet onder (niet)-concurrentiebeding
wordt verstaan het beding waarbij de werkman de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij door zelf
een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever, waardoor hij de mogelijkheid heeft de onderneming, die hij heeft verlaten, nadeel te berokkenen door de kennis, die eigen is aan die onderneming en die hij op industrieel of op handelsgebied in die onderneming heeft verworven, voor zichzelf often
voordele van een concurrerende onderneming aan te wenden;
Het niet-concurrentiebeding overeenkomstig artikel 65, § 2, vijfde lid van dezelfde wet, onder meer ondergeschikt is aan de voorwaarde dat het geografisch moet
beperkt worden tot de plaatsen waar de werkman (bediende) de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen, gelet op de aard van de onderneming en haar actieradius en het niet verder mag reiken dan's lands grondgebied;
Overeenkomstig artikel 86, § 2 van dezelfde wet voor bepaalde ondernemingen en
bedienden, onder bepaalde vormen en voorwaarden kan afgeweken worden van het
bepaalde in (onder meer) artikel65, § 2, vijfde lid, 2, van dezelfde wet;
Het arbeidshof te dezen vaststelde dat verweerster dergelijk afwijkingsbeding mocht
opnemen in de arbeidsovereenkomst met eiser;
De mogelijkheid om aldus af te wijken van de geografische beperking van het nietconcurrentiegebied tot het Belgisch grondgebied, niet wegneemt dat onverkort blijft
gelden dat het niet-concurrentiebeding in geen geval verder kan reiken dan de geografische sector waar de werknemer de werkgever in werkelijkheid concurrentie kan
aandoen; de werkgever aldus de werknemer niet mag verhinderen actief te zijn in een
regia waarbinnen hij zelf niet actief is;
Eiser in zijn verzoekschrift tot hager beroep (pp. 6-7, punt 1, A, b) en in de appelconclusie (pp. 14-15, punt 2) aangevoerd had dat het niet-concurrentiebeding derhalve niet kon gelden voor het Groot-Hertogdom-Luxemburg, waar de werkgever niet
actiefwas;
Het arheidshof erkent dat het Groot-Hertogdom-Luxemburg, deel uitmakend van
de Benelux, niet tot het activiteitsveld van de werkgever behoorde (arrest p. 6, tweede
aline a);
De omschrijving van het niet-concurrentiegebied als "Benelux", derhalve onwettig het Groot-Hertogdom-Luxemburg, insloot;
De miskenning van de beperking van het niet-concurrentiegebied, leidt tot de nietigheid van het niet-concurrentiebeding, en het de rechter niet toegelaten is de onwettige geldigheidsvoorwaarde terug te brengen tot haar wettelijke grenzen;
Het arbeidshof dienvolgens niet wettig kon oordelen dat "het nutteloos uitgebreid
toepassingsgebied de geldigheid van de afwijkingsclausule niet aan(tast)" en bijgevolg niet wettig eiser kon veroordelen tot de bij artikel 65, § 2, laatste lid van de
Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde vergoeding,
zodat het arbeidshof alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen heeft
geschonden :

Overwegende dat, krachtens artikel 65, § 2, vijfde lid, 2°, van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, de geldigheid van elk concurrentiebeding ondergeschikt is aan de voorwaarde dat het geografisch beperkt wordt tot de plaatsen waar de werkman de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen, gelet op de aard van de onderneming en haar
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actieradius, en niet verder mag reiken dan's lands grondgebied; dat, krachtens artikel 86, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, deze bepaling ook van
toepassing is op bedienden;
Overwegende dat, krachtens artikel 86, § 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet, in ondernemingen die een internationaal activiteitsveld hebben, in de
vormen en onder de voorwaarden vastgesteld in een in de schoot van deNationale Arbeidsraad afgesloten overeenkomst, kan afgeweken worden van het
bepaalde in voormeld artikel65, § 2, vijfde lid, 2°, voor de bedienden die tewerkgesteld zijn aan werken die hen rechtstreeks of onrechtstreeks in staat
stellen kennis te verkrijgen van praktijken die eigen zijn aan de onderneming en waarvan het benutten buiten de onderneming voor deze laatste nadelig kan zijn ;
Overwegende dat de vormen en voorwaarden waarin van de voormelde geografische beperking in het concurrentiebeding kan worden afgeweken, bepaald zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1bis van de Nationale
Arbeidsraad van 21 december 1978 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 12 februari 1970 betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging aan de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart
1979; dat artikel3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1978 bepaalt: "In het kader van artikel 86, § 2, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten en van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, kunnen de modaliteiten van het afwijkingsbeding van nietmededinging vastgesteld worden bij collectieve arbeidsovereenkomst op het
niveau van de bedrijfstak, bij ontstentenis daarvan, op het niveau van de onderneming, en bij ontstentenis van overeenkomst op dat niveau, bij individuele overeenkomst tussen de werkgever en de bediende";
Overwegende dat het arrest op niet bekritiseerde wijze aanneemt dat artikel 86, § 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet te dezen van toepassing is
en dat de in deze wetsbepaling bedoelde afwijkingen in de individuele overeenkomst tussen de partijen konden worden toegelaten;
Overwegende dat geen bijzondere beperkingen voor de toegelaten afwijking met betrekking tot de voorwaarde, bepaald in artikel65, § 2, vijfde lid,
2°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, in de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 1978 zijn vastgelegd, en meer in het bijzonder niet bepaald is dat niet mag afgeweken worden van de voorwaarde
dat het concurrentiebeding geografisch beperkt moet blijven tot de plaatsen waar de werkman de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen;
Dat het arrest derhalve vermag de in de individuele arbeidsovereenkomst tussen de partijen overeengekomen afwijking van de bedoelde geografische beperking van het concurrentiebeding, waarbij dit beding territoriaal van toepassing werd gesteld, niet aileen in Belgie en Nederland, maar
ook in Luxemburg, geldig te verklaren, alhoewel het arrest vaststelt dat alzo
het toepassingsgebied "wat nutteloos uitgebreid" werd tot Luxemburg dat "in
het kader van hun activiteiten niet door de partijen bezocht werd om de eenvoudige reden dat er geen kerncentrales op dat grondgebied gevestigd zijn";
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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3 april2000- 36 kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Biitzler en Gerard.

Nr. 217
3e KAMER - 3 april 2000
1o ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (IN SOCIALE ZAKEN)- WET so JUNI 1971
- MINIMUMBEDRAG- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- UITSLUITING- GEVOLG.

2° STRAF -

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN- SOCIAALRECHTELIJKE MISDRIJVEN- WERKGEVER- STRAFGERECHTEN- ARBEIDSGERECHTEN- UITSLUITING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- GELIJKE BEHANDELING.

3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN
IN DE RUIMTE- WET ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN- WIJZIGING- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- TOEPASSING VAN NIEUWE WET.

1o De Wet Administratieve Geldboeten, voordat ze bij art. 78 wet 13 feb. 1998 werd ge-

wijzigd, voorzag niet in de mogelijkheid om met aanneming van verzachtende omstandigheden de in die wet bepaalde geldboeten tot beneden het voorgeschreven minimum te verminderen (1).
2° Wanneer de wetgever de aanneming van verzachtende omstandigheden en de daaruit volgende vermindering van geldboeten verhinderde zowel door de strafrechter als
door de in de Wet Administratieve Geldboeten aangewezen amtenaar en het arbeidsgerecht, bestond er geen ongelijkheid tussen de behandeling van de persoon die voor
de strafgerechten verschijnt en de persoon die voor de arbeidsgerechten verschijnt.
(Artt. 27, 1o en 31 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967 (2); art. 85 Sw.)
3° Het beginsel van de terugwerkende kracht van de mildere strafzoals bepaald in art.
2, tweede lid, Strafwetboek geldt wanneer de wetswijziging aanneming van verzachtende omstandigheden en vermindering van voorgeschreven geldboeten mogelijk maakt nu ze de situatie van de betrokkene verbetert (3). (Art_ 2, tweede lid Sw.;
art. lter Wet Administratieve Geldboeten, zoals ingevoegd bij art. 76 wet 13 feb. 1998.)
(DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE STUDIEDIENST
VAN RET MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID T. S ... )
ARREST

(A.R S.99.0154.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen;
(1) Zie cass. 1 juni 1993, A.R. 6322, nr. 260.
(2) Cass. 17 nov. 1993, A.R. 417, nr. 466.
(3) Zie noot 2.
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel2, lid 2 van het
Strafwetboek, van de artikelen 1bis, 1, a) en lter van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, van de artikelen 27 en 31 van het koninklijk besluit nr. 34 van
20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit, dat van kracht was op het ogenblik van het bestreden arrest en intussen werd
opgeheven door de wet van 30 april1999, en voor zoveel als nodig, van artikel31 van
hetzelfde koninklijk besluit in de versie v66r de wijziging van dit artikel door de wet
van 13 februari 1998,
doordat de appelrechters het vonnis a quo bevestigen en beslissen dat een administratieve geldboete kan worden opgelegd die lager is dan het door de wet bepaalde minimum en dat het beginsel van de mildere strafuret bepaald door artikel 2,
lid 2 van het Strafuretboek verbiedt dat de wet van 13 februari 1998 wordt toegepast op de voorliggende inbreuk, onder meer op grond van volgende motieven :
"Het Arbitragehof verklaart de wet van 30 juni 1971 op de administratieve geldboete in zover ongrondwettelijk dat deze wet niet toelaat dat de arbeidsgerechten onder het door deze wet bepaalde minimum van de administratieve geldboete mogen opleggen, dan wanneer aan de strafrechter zulks wel toegelaten is voor dezelfde feiten.
Bijgevolg kan ter zake de strafmaat onder het minimum bepaald worden.
Het beginsel van de mildere strafwet bepaald door artikel2, alinea 2 van het
Strafuretboek, verbiedt dat ter zake de wet van 13 februari 1998 toepasselijk is, zodat de eerste rechter de strafmaat onder het minimum, door deze wet bepaald, kon
toepassen. Deze heeft deze oordeelkundig bepaald op grond van de verzachtende omstandigheden die het (arbeids)hofbijtreedt, overwegend dat de strafmaat in de bestreden administratieve beslissing buiten verhouding is met de gepleegde feiten en hun
omstandigheden." (bestreden arrest, blz. 5),

terwijl, eerste onderdeel, artikel2, lid 2, van het Strafuretboek bepaalt dat indien de
straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast; dit beginsel volgens hetwelk de minst strenge strafuret terugwerkende kracht heeft, geldt voor alles wat de
toestand van de beklaagde verbetert; de wet die de mogelijkheid invoert om op grond
van verzachtende omstandigheden een boete op te leggen onder de wettelijk bepaalde minimumbedragen, de toe stand van de beklaagde of de overtreder verbetert; te dezen ten tijde van het misdrijf, de wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, niet toeliet op grond
van verzachtende omstandigheden een administratieve geldboete op te leggen onder het minimumbedrag bepaald in artikel 1bis van die wet; ten tijde van het bestreden arrest, artikel lter, lid 2, van de wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, ingevoerd door
de wet van 13 februari 1998, bepaalde (en nog steeds bepaalt) dat in geval van beroep tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar, de arbeidsgerechten, wanneer
verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, het bedrag van de opgelegde administratieve geldboete kunnen verminderen onder de in artikel 1bis van die wet vermelde minimumbedragen, zonder dat de geldboete, wanneer het de bij artikel1bis, 1°,
a, bedoelde overtredingen betreft, lager mag zijn dan 80 % van het minimum van het
bij dit artikel bepaald bedrag; artikel lter, ingevoerd door de wet van 13 februari 1998
en van kracht ten tijde van het arrest, derhalve de minst strenge strafuret is en overeenkomstig artikel 2, lid 2, Sw. diende te worden toegepast op de voorliggend feiten; de appelrechters, door te beslissen dat het beginsel van de mildere strafuret bepaald door artikel 2, lid 2, van het Strafuretboek verbiedt dat de wet van 13 februari
1998 toepasselijk is en dat derhalve een strafinaat kan worden opgelegd onder het minimum door deze wet bepaald, hun beslissing niet wettig hebben verantwoord (scherrding van artikel2, lid 2, van het Strafwetboek, van de artikelen 1bis, 1°, a) en lter
van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk
in geval van inbreuk op sommige sociale wetten en van artikel27, 1°, a) van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967, koninklijk besluit van kracht ten tijde van het
bestreden arrest en intussen opgeheven door de wet van 30 april 1999);
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tweede oriderdeel, indien de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, v66r de wijziging ervan door de wet van 13 februari 1998, de artikelen 10 en 11 van de Grandwet kon schenden doordat zij de personen die voor de arbeidsrechtbank het beroep
instelden waarin artikel 8 van die wet voorziet, niet de mogelijkheid hood een verlaging van de boete tot onder de wettelijke minimumbedragen te genieten wanneer
zij, voor eenzelfde misdrijf, voor de correctionele rechtbank de toepassing van artikel 85 van het Strafwetboek konden genieten, er geen schending van de artikelen 10
en 11 van de Grondwet voorhanden kan zijn wanneer de betrokken persoon op gelijke wijze wordt behandeld voor de arbeidsrechtbank en voor de correctionele rechtbank; te dezen, met betrekking tot het misdrijf bedoeld in artikel 27, 1o, a) van het
koninklijk !lJesluit nr. 34 van 20 juni 1967, v66r de wijziging door de wet van 13 februari 199~, artikel31 van hetzelfde koninklijk besluit de toepassing van verzachtende omstandigheden krachtens artikel 85 Sw. uitsloot voor de strafgerechten en de
wet van 30 juni 1971 aan de arbeidsgerechten evenmin toeliet op grand van verzachtende omstandigheden administratieve geldboeten op leggen die lager waren dan de
door die wet bepaalde minimumbedragen; sinds de wijziging door de wet van 13 februari 1998, zowel de strafgerechten, krachtens artikel 31 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juni 1967, als de arbeidsgerechten, krachtens artikellter van de
wet van 30 juni 1971, op grand van verzachtende omstandigheden, geldboeten kunnen opleggen onder de wettelijke minimumbedragen, zonder dat het bedrag van de geldboete lager mag zijn dan 80 % van het wettelijk minimumbedrag; derhalve, met betrekking tot de inbreuk bedoeld in voormeld artikel27, 1°, a), er in dit opzicht geen
ongelijkheid kon zijn tussen de behandeling van de persoon die voor de strafgerechten verschijnt en de persoon die voor de arbeidsgerechten verschijnt, de appelrechters, door de beslissen dat het Arbitragehof de wet van 30 juni 1971 ongrondwettelijk verklaart in zover deze wet niet toelaat dat de arbeidsgerechten
administratieve geldboeten mogen opleggen onder het door de wet bepaalde minimum, terwijl dit wel is toegelaten aan de strafrechter, en door te beslissen dat "bijgevolg" terzake de strafinaat onder het wettelijk bepaalde minimum kan opgelegd worden, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, van de artikelen 1bis, 1 o, a) en lter van de wet van 30 juni 1971
betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, van de artikelen 27, 1o, a) en 31 van het koninklijk besluit nr. 34
van 20 juli 1967, koninklijk besluit van kracht ten tijde van het bestreden arrest en
intussen opgeheven door de wet van 30 april1999, en van artikel31 van hetzelfde koninklijk besluit in de versie v66r de wijziging door de wet van 13 februari 1998) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de Wet Administratieve Geldboeten, voordat ze bij artikel 78 van de wet van 13 februari 1998 werd gewijzigd, niet voorzag in de
mogelijkheid om met aanneming van verzachtende omstandigheden de in die
wet bepaalde geldboeten tot beneden het voorgeschreven minimum te verminderen;
Overwegende dat artikel 31 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli
1967, v66r de wijziging ervan bij artikel 98 van de wet van 13 februari 1998,
de toepassing van artikel 85 van het Stra:fWetboek op de in dit koninklijk besluit bepaalde misdrijven uitsloot, zodat de strafrechter, evenmin als de in
de Wet Administratieve Geldboeten bedoelde ambtenaar en de arbeidsgerechten, vermocht de in artikel 27, 1 o, van het voormeld koninklijk besluit bepaalde geldboeten met aanneming van verzachtende omstandigheden tot beneden het voorgeschreven minimum te verminderen;
Overwegende dat, nu de voormelde wetsbepalingen de aanneming van verzachtende omstandigheden en de daaruit volgende vermindering van geldboeten, zowel door de strafrechter als door de aangewezen ambtenaar en het
arbeidsgerecht, verhinderden, er alsdan, wat de toepassing van voormelde
wetsbepalingen betreft, geen ongelijke behandeling bestond;
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Dat het arrest ervan uitgaat dat een dusdanige ongelijke behandeling wei
bestaat en dientengevolge de aangewezen bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 76 van de wet van 13 februari 1998 de Wet Administratieve Geldboeten door het invoegen van een artikel lter wijzigt, in
dier voege dat de door de Koning aangewezen ambtenaar en na hem de
arbeidsgerechten met inachtneming van verzachtende omstandigheden geldboeten kunnen opleggen die, wat betreft de overtredingen bedoeld in artikel 1bis, 1 a, a, ten minste 80 pet. van het voorgeschreven minimum bedragen;
Dat die wetswijziging, zoals blijkt uit het antwoord op het tweede onderdee!, de situatie van de overtreder verbetert, nu ze, anders dan voordien het
geval was, aanneming van verzachtende omstandigheden en vermindering van de voorgeschreven geldboeten mogelijk maakt;
Overwegende dat het arrest, op grond van het beginsel dat in artikel 2,
tweede lid, van het Strafwetboek is neergelegd, oordeelt dat de wet van 13
februari 1998 niet toepasselijk is op feiten die gepleegd zijn v66r haar inwerkingtreding;
Dat het arrest aldus de aangewezen wetsbepalingen 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 Arbeidshof te Brussel.
3 april 2000- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 218
3e KAMER- 3 april 2000
BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN BEWIJSKRACHT- MISKENNING.

Het afleiden van een rechtsgevolg uit de inhoud van een arbeidsovereenkomst kan op
zichzelf geen miskenning van de bewijskracht van die akte opleveren oak al zou die
gevolgtrekking verkeerd zijn (1)_ (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W)
(1) Zie Cass., 10 maart 1989, A.R. 6095, nr. 390.
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(V .. T. SOUDOMETAL N.V)

(A.R. S.99.0168.N )

3 april 2000 - 3 kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Biitzler en Van Eeckhoutte.
6

Nr. 219
36

KAMER -

3 april 2000

ARBEIDSONGEVAL- BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS- PLOTSELINGE GEBEURTENIS- DRAAGWIJDTE.

De uitvoering van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis opleveren, voor zover in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben veroorzaakt; niet vereist is dat dit aanwijsbaar element te onderscheiden is van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (1). (Artt. 7 en 9 Arbeidsongevallenwet.)
(S ... T. WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN N.V)
ARREST

(A.R. S.99.0180.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 februari 1999 gewezen door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 149 van de gecoordineerde Grondwet, 7, 9, 62, vierde lid
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 (artikel62, vierde lid zoals gewijzigd bij wet van 24 december 1976), 1 van het koninklijk besluit van 28 december 1971
tot vaststelling van het model van aangifte van een arbeidsongeval (B. St. 31 december 1971, 15.585), zoals meermaals gewijzigd, 1319, 1320 en 1322 van het Burger- .
lijk Wetboek,
doordat het arbeidshofin de bestreden beslissing, het vonnis van de arbeidsrechtbank hervormend, de oorspronkelijke vordering van eiseres ontvankelijk doch ongegrond verklaart, met volgende motieven :
"4.1. Vooraleer te kunnen genieten van de causaliteitsvermoedens, vervat in de artikelen 7 en 9 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, moet de werknemer het
bewijs leveren van een letsel en van een plotselinge gebeurtenis tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
4.2. Daar waar het bestaan van een letsel buiten kijf staat, namelijk acute lumbago (... ), blijft het voornaamste twistpunt tussen partijen het bewijs van de plotselinge gebeurtenis.
4.3. Met (verweerster) is het arbeidshof echter van oordeel dat in casu geen plotse
gebeurtenis bewezen voorkomt.
(1) Cass., 18 mei 1998, A.R. 8.97 .015l.N, nr. 261; 14 feb. 2000, A.R. S.98.0136.F, nr. 117, met
concl. adv.-gen. Leclercq.
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Weliswaar kan ook de uitoefening van de normale dagtaak de plotselinge gebeurtenis uitmaken. Vereist is alsdan dat in de uitoefening van die dagtaak een speciaal element aanwijsbaar is, dat het letsel kan hebben veroorzaakt (. .. ).
Niet het abnormale van het aangetoonde element, maar wel de potentiele causale factor die erin besloten ligt, is alsdan bepalend voor het in aanmerking nemen
ervan als plotselinge gebeurtenis (. .. ).
De aanwezigheid van een dergelijk element komt in casu echter niet bewezen voor.
Evenwel is in de ongevalsaangifte sprake van een verkeerde beweging (st. 1, dossier (verweerster). Het blijkt echter ook uit de verdere omschrijving in de ongevalsaangifte dat het ongeval zich voordeed toen (eiseres) een bed aan het opmaken was
en ze een plotse pijnscheut in de rug kreeg (. .. ).
En (eiseres) zelf duidt in haar versie ten overstaan van de inspecteur van (verweerster) op 1 mei 1994 (stuk 3 dossier (verweerster), helemaal geen element aan dat
als verkeerde beweging ofmeer algemeen als potentiele factor, die mogelijkerwijze het
letsel heeft kunnen veroorzaken, zou kunnen gelden. Uit de verklaring blijkt immers dat zij met beide handen in licht voorovergebogen houding een bed aan het opmaken was, toen zij plots pijn kreeg en haar rug blokkeerde.
Niet alleen oefende (eiseres) haar normale dagtaak uit. Daarenboven deed zich geen
bijzondere noch plotse gebeurtenis voor. Er was geen enkele agressie, noch diende zij
plots te reageren op een of ander feit, waardoor zij een onverwachte, of plotse of bruuske
beweging moest uitvoeren.
4.4. In haar beschrijving van de voorafgaande taken, wijst (eiseres) thans allerlei
handelingen aan, die ze alleen heeft moeten uitvoeren en waarvan niet kan ontkend worden dat ze een zekere inspanning hebben vereist (morgentoilet van oud echtpaar, met wassen en vertillen).
Dit zijn evenwel normale opdrachten van haar arbeidstaak, zelfs indien ze alleen
werden uitgevoerd, maar bovendien ontbreekt een specifiek element, welomschreven in tijd en ruimte, als een welbepaalde gebeurtenis in de dagelijkse handelingen.
Waar de eerste rechter 'de gevolgen van het ongeval situeert in hun geheelheid, namelijk optillen, verplaatsen van twee personen, plus optillen van twee matrassen' miskent hij de notie plotselinge gebeurtenis, dit wil zeggen een tijdens de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst in tijd en ruimte duidelijk en vaststaand element waarin eventueel de oorzaak te vinden is van het feit dat het letsel zich hie et nunc heeft voorgedaan ( .. .).
Bovendien is die 'geheelheid' van taken niet in overeenstemming met de ongevalsaangifte, vermits (eiseres) het letsel toeschrijft aan een verkeerde beweging bij het opmaken van een bed. Waaruit nu precies deze beweging bestond wordt niet bewezen.
(Eiseres) heeft in het door haar uitgevoerde werk, dat behoorde tot haar normale
dagtaak, geen specifiek element aangewezen dat het litigieus letsel kan veroorzaakt hebben. Bij afWezigheid van plotselinge gebeurtenis heeft de eerste rechter ten
onrechte het ongeval van 12 februari 1994 als arbeidsongeval aanvaard." (arrest pp.
3 tot 6),
terwijl overeenkomstig artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voor
de toepassing van deze wet als arbeidsongeval wordt aangezien elk ongeval dat een
werknemer tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat
een letsel veroorzaakt;
Overeenkomstig artikel 9 van dezelfde wet wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van een letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijzen,
het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt;
Ret arbeidshof het bestaan van een letsel erkent, bestaande in een acute lumbago (arrest p. 3, punt 4.2.);
Het arbeidsongeval een plotse gebeurtenis veronderstelt, onderscheiden van het letsel;
De feitenrechter weliswaar souverein de feiten vaststelt op grond waarvan hij besluit tot het al dan niet bestaan van een plotse gebeurtenis, doch het Hof over een
wettigheidstoezicht beschikt nopens het wettelijk begrip "plotselinge gebeurtenis";
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Ret arbeidshof oordeelt dat er te dezen geen plotselinge gebeurtenis aanwezig was;
Geen enkele wetsbepaling vereist, opdat de arbeidsgerechten het bestaan van een
arbeidsongeval zouden kunnen aannemen, dat het slachtoffer de plotselinge gebeurtenis reeds zou hebben aangewezen hetzij ter gelegenheid van de aangifte van het ongeval aan de verzekeraar, hetzij ter gelegenheid van een eventuele ondervraging door
een inspecteur van de verzeke-raar; het volstaat dat het slachtoffer voor de rechter het
bestaan van een plotselinge gebeurtenis, die het letsel kan hebben veroorzaakt, aanwijst;
Eiseres als plotselinge gebeurtenis voor het arbeidshofhad aangevoerd (appelconclusie p. 5) :
- het wassen, verzorgen en bed opmaken van de vrouwelijke patient;
- het in bed wassen en uit het bed tillen van de mannelijke patient;
- het opmaken van het bed en daarbij in voorovergebogen houding de matras optillen;
Eiseres hierbij enerzijds, wat het geheel dezer feiten betreft, preciseerde dat "de mannelijke patient 'terminaal was en apathisch' zodat men met zekerheid kan aannemen dat er vanwege deze patient niet veel medewerking was tijdens het tillen van het
bed naar de zetel. Tijdens een dergelijke tilbeweging heeft (eiseres) ongetwijfeld een
gewicht van minstens 30 kg moeten tillen." (appelconclusie p. 5, onderaan en p. 6, bovenaan), en anderzijds, wat het laatste feit betreft, dat "oak het tillen van een matras in voorovergebogen positie niet te onderschatten (is), temeer het tillen dient te
gebeuren met een hand, zodat met de andere hand het laken kan ondergestopt worden." (appelconclusie p. 6, tweede alinea);
De uitvoering van de gewone en normale dagtaak een plotselinge gebeurtenis kan
opleveren voor zover in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel kan
hebben veroorzaakt, zonder dat vereist is dat dit aanwijsbaar element te onderscheiden is van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;

en terwijl, (tweede onderdeel), wat het enkele feit van het opmaken van het bed betreft, met het daarbij in voorovergebogen houding insteken van het laken, het arbeidshof overweegt (1) dater in de ongevalsaangifte sprake is van een, volgens het hofniet
verder bewezen verkeerde beweging, (2) dat eiseres zelf in haar versie ten overstaan van de inspecteur geen element aanduidt dat als verkeerde beweging of als potentiele causale factor, die mogelijkerwijze het letsel heeft kunnen veroorzaken, zou
kunnen gelden, (3) dat het opmaken van het bed, ter gelegenheid waarvan eiseres de
pijnscheut kreeg, een normale uitoefening van de dagtaak vormde, en (4) dater geen
enkele agressie voorhanden was, noch reactie op een of ander feit waardoor een onverwachte, plotse of bruuske beweging moest worden uitgevoerd;
terwijl nochtans, (1) de vermeldingen, door de werkgever of zijn aangestelde, in de
bij artikel 62 van de Arbeidsongevallenwet bedoelde ongevalsaangifte aan de verzekeraar, geenszins bindend zijn voor de bepaling van de plotselinge gebeur-tenis die het
letsel veroorzaakte, en met name het slachtoffer niet kunnen beperken in zijn aanvoeringen voor de feitenrechter nopens het bestaan van de plotselinge gebeurtenis;
(2) de omstandigheid dat de inspecteur van de arbeidsongevallenverzekeraar bepaalde verklaringen opneemt ter gelegenheid van het onderzoek van de zaak, en hierbij geen element zou aanduiden dat als potentiele causale factor het letsel zou hebben kunnen veroorzaken, geen afbreuk doet aan het recht van het slachtoffer later,
voor de rechter, de plotselinge gebeurtenis aan te wijzen die het letsel heeft kunnen
veroorzaken; het bedoelde verslag van de inspecteur overigens te dezen vermeldt dat
"op het ogenblik dat (eiseres) in ietwat gebogen houding met beide handen het laken onder de bedmatras schoof, ze opeens een hevige rugpijn (voelde)"; aldus wel degelijk een element werd aangegeven dat als mogelijke causale factor kon worden in
aanmerking genomen;
(3) de omstandigheid dat een bepaalde handeling behoort tot de normale uitoefening van de arbeidstaak niet kan uitsluiten dat deze handeling een plotselinge gebeurtenis zou uitmaken in de zin van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet, met name
wanneer deze handeling het letsel heeft kunnen veroorzaken;
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(4) de bij artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet vereiste plotselinge gebeurtenis niet
vereist dat een agressie, plotse reactie op een feit, plotse of bruuske beweging voorhanden zou zijn, doch het volstaat dat een feit of handeling voorhanden is die het letsel heeft kunnen veroorzaken, zoals het in licht voorovergebogen houding insteken van
het laken onder de bedmatras,

zodat het arbeidshof aldus aan de ongevalsaangifte een draagwijdte verleent die ze
wettelijk niet bezit en aldus de wettelijke bewijsregeling miskent (zie punt 1; schending van artikelen 62 van de Arbeidsongevallenwet en het uitvoeringsbesluit van 28
december 1971, en 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet), aan de bevindingen van de
inspecteur van verweerster een bewijswaarde geeft die ze niet bezitten en aldus de wettelijke bewijsregeling miskent (zie punt 2; schending van artikelen 7 en 9 van de
Arbeidsongevallenwet) en zelfs de bewijskracht verbonden aan het rapport van de inspecteur van verweerster van 1 mei 1994, miskent (zie punt 2; schending van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en het wettelijk begrip "plotselinge gebeurtenis" miskent (zie punten 3 en 4; schending van dit wettelijk begrip
zoals bedoeld in artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het inzake arbeidsongevallen voldoende is dat de getroffene of zijn rechthebbenden het bestaan van een letsel en van een plotselinge gebeurtenis, waardoor het letsel kan zijn veroorzaakt, aanwijzen, zodat het letsel alsdan met toepassing van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt door een ongeval te
zijn veroorzaakt;
Overwegende dat de uitvoering van de gewone en normale dagtaak een plotselinge gebeurtenis kan opleveren, voor zover in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben veroorzaakt; dat niet vereist is dat dit aanwijsbaar element te onderscheiden is van de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster als verpleegster een
acute lumbago heeft opgelopen toen zij met beide handen in licht voorovergebogen houding een bed aan het opmaken was en alsdan een plotse pijnscheut in de rug kreeg en haar rug blokkeerde;
Overwegende dat het arrest niet aanneemt dat er te dezen een plotselinge gebeurtenis was die de lumbago kon veroorzaken omdat verweerster
haar normale dagtaak uitoefende en daarenboven zich geen bijzondere noch
plotse gebeurtenis voordeed, er geen enkele agressie was noch een of ander feit waarop zij plots diende te reageren of waardoor zij een plotse of
bruuske beweging moest uitvoeren;
Overwegende dat het arrest door voor de plotselinge gebeurtenis een aanwijsbaar element te vergen dat onderscheiden is van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op
artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
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3 april2000- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Butzler.
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1° STRAF -

KAMER-

4 april 2000

ALLERLEI- MO'I'IVERING- VROEGERE VEROORDELING- UITWISSING- GE-

VOLG.

2° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE- STRAF- VERNIETIGING- UITBREIDING TOT DE SCHULDIGVERKLARINGTOEPASSING.

3° WEERSPANNIGHEID- VERWONDING- ONGEWILD GEVOLG- VEROORDELING WEGENS WEERSPANNIGHEID- VRIJSPRAAK WEGENS ONOPZETTELIJKE SLAGEN- TOEPASSING.

4 ° SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DOD EN- WEERSPANNIGHEID- VERWONDING- ONGEWILD GEVOLG- VEROORDELING WEGENS WEERSPANNIGHEID- VRIJSPRAAK WEGENS ONOPZETTELIJKE SLAGEN- TOEPASSING.

1o Overeenkomstig artikel 620 Wetboek van Strafvordering, heeft de uitwissing van ver-

oordeling de gevolgen van herstel in eer en rechten, wat verhindert dat deze veroordelingen als grondslag dienen voor het bepalen van de keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat. (Artt. 195 en 620 Sv.) (1)
2° Wanneer de gronden van de vernietiging van de beslissing over de straf geen verband houden met de wettigheid van de schuldigverklaring bestaat er geen reden om
de vernietiging tot deze schuldigverklaring uit te breiden (2).
3° en 4° De vrijspraak wegens het door gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg, maar
zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen betekent slechts dat de rechters oordelen dat
eiser niet schuldig is aan dergelijk gebrek aan voorzorg en houdt niet in dat eiser door
het gewild plegen van weerstand, geen kwetsuren kan hebben veroorzaakt ofschoon hij dit resultaat niet gewild heeft. (Artt. 269, 418 en 420 Sw.)
(V .. T. C... E.A.)
ARREST

(A.R. P.97.0832.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 1997 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
(1) Cass., 28 sept. 1994, A.R. P.94.0203.F, nr. 403.
(2) Zie Cass, 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98 met conclusie van procureur-generaal J. du
Jardin en 4 april2000, A.R. P.99.1072.N, nr. 223, waarbij telkens enkel de beslissing over de straf
vernietigd werd, zonder dat deze vernietiging uitgebreid werd tot de schuldigverklaring.
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Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daar van deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
1. waarbij eiser van de beide telastleggingen onder rand nummer B wordt
vrijgesproken :
Overwegende dat de voorziening bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
2. waarbij eiser voor de telastlegging A schuldig wordt verklaard :
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters met de in het middel aangehaalde motivering eisers verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bestaat;
En overwegende dat, wat de beslissing over de schuld betreft, de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen en deze beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
3. waarbij eiser voor de telastlegging A tot straf wordt veroordeeld :
Over het derde middel :
Overwegende dat, ingevolge artikel 619, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, veroordelingen tot correctionele hoofdgevangenisstraffen van ten
hoogste zes maanden en veroordelingen tot correctionele geldstraffen van ten
hoogste 500 frank, worden uitgewist na verloop van drie jaar vanaf de dag
van de rechterlijke eindbeslissing waarbij zij zijn uitgesproken;
Dat, krachtens het tweede lid van vermeld artikel, die bepaling niet van
toepassing is op veroordelingen die vervallenverklaringen of ontzettingen inhouden waarvan de gevolgen zich over meer dan drie jaar uitstrekken, tenzij het gaat om veroordelingen die het verval inhouden van het recht tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid;
Overwegende dat de uitwissing van veroordelingen, overeenkomstig artikel 620 van dat wetboek, de gevolgen heeft van herstel in eer en rechten, wat verhindert dat deze als grondslag dienen voor het bepalen van de
keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat;
Overwegende dat de rechters eiser schuldig verklaren aan de telastlegging van weerspannigheid en oordelen "dat het hof (van beroep) hierna een
wettige en gepaste straf oplegt rekening houdend enerzijds met de ernst van
het feit en de gevolgen ervan doch anderzijds ook met het ongunstig strafrechtelijk verleden van beklaagde waaruit blijkt dat hij in het verleden reeds
driemaal veroordeeld werd wegens gelijkaardige feiten";
Overwegende dat de rechters aldus de strafmaat bepalen, rekening houdend met de uitgewiste veroordelingen van 15 juli 1986, en 16 oktober 1989;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende evenwel dat de gronden van de vernietiging geen verband
houden met de wettigheid van de schuldigverklaring zodat geen reden bestaat om de vernietiging tot deze schuldigverklaring uit te breiden;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door de
verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Over het tweede middel :
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Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt wegens het feit A weerspannigheid en vrijspreekt wegens het feit B zowel onder de oorspronkelijke omschrijving van opzettelijke gekwalificeerde slagen aan een politieagent, verweerder, als onder de gewijzigde omschrijving van onopzettelijke slagen of
verwondingen aan dezelfde;
Dat het arrest oordeelt dat eisers weerspannigheid aan verweerder kwetsuren heeft toegebracht;
Overwegende dat de vrijspraak wegens het door gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan
te randen, onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen slechts betekent dat de rechters oordelen dat eiser niet schuldig is aan dergelijk gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en niet inhoudt dat eiser door het gewild plegen van weerstand, geen kwetsuren kan hebben veroorzaakt ofschoon
hij dit resultaat niet gewild heeft;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser tot
strafveroordeelt; 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 vier vijfde van de kosten; laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
4 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Houtekier; E. Vergauwen, Leuven.

Nr. 221
2e KAMER- 4 april 2000

STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- BEVEL OM DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT TE HERSTELLEN- VORIGE STAAT- BEGRIP.

De bepaling van artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, volgens welke, in geval van uitvoering of instandhouding van bepaalde werken met overtreding van de voorschriften van deze wet, de rechtbank benevens de straf,
op vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en
schepenen beveelt de plaats in de vorige staat te herstellen, moet zo worden verstaan dat de rechter verplicht is het herstel te bevelen, zodra dit noodzakelijk is om
de gevolgen van de overtreding te doen verdwijnen. Hieruit volgt dat herstellen in de
vorige staat niet betekent dat de plaats moet hersteld worden in een materiele toestand die identiek is aan de toestand die v66r de bouwovertreding bestond, maar dat
het herstellen van de plaats in de vorige toestand oak kan inhouden dat de illegale
constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken oak al stand er v66r de bouwovertreding op die plaats een andere constructie.
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(T... )

ARREST

(A.R. P.98.0697.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 april1998 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Op de beide voorzieningen :

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij het
herstel van de plaats in de vorige staat met oplegging van een dwangsom
wordt bevolen :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de bepaling van artikel 68, § 1, a, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, volgens welke, in geval van uitvoering of
instandhouding van bepaalde werken met overtreding van de voorschriften van deze wet, de rechtbank benevens de straf, op vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenei;l beveelt de plaats in de vorige staat te herstellen, zo moet worden verstaar). dat
de rechter verplicht is het herstel te bevelen, zodra dit noodzakelijk is oin de
gevolgen van de overtreding te doen verdwijnen;
:
Dat hieruit volgt dat herstellen in de vorige staat niet betekent dat de plaats
moet hersteld worden in een materiele toestand die identiek is aan de toestand die v66r de bouwovertreding hestand; dat het herstellen van de plaats
in de vorige toestand ook kan inhouden dat de illegale constructie volledig
of gedeeltelijk wordt afgebroken ook al stond er v66r de bouwovertreding op
die plaats een andere constructie;
Overwegende dat aan de eisers wordt verweten zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen een houten chalet te hebben verbouwd tot een stenen villa; dat de gemachtigde ambtenaar als maatregel van herstel de afbraak van de villa heeft
gevorderd;
Overwegende dat de appelrechters dienaangaande oordelen "dat het herstel, zoals gevorderd door de gemachtigde ambtenaar, noodzakelijk is om de
gevolgen van het misdrijf te doen verdwijnen; (... ) daaraan geen afbreuk wordt
gedaan door de omstandigheid dat het bouwwerk - dat volledig zal moeten worden afgebroken- tot stand kwam bij wijze van verbouwen van een
oorspronkelijk houten chalet, verbouwen dat klaarblijkelijk uiteindelijk grotendeels het afbreken van het bestaande houten bouwsel voor gevolg had; (... )
derhalve, (eisers) onterecht aanvoeren dat herstel in de vorige staat te dezen zou beduiden dat het oorspronkelijk houten chalet- dat overigens
vergunningsloos was gebouwd- opnieuw zou moeten worden gebouwd; (... )
het door de vordering beoogde herstel immers zal zijn verwezenlijkt zodra
de gevolgen spruitend uit het hun tenlaste gelegde misdrijf zullen zijn verdwenen, met andere woorden van zodra de villa is afgebroken (en- uiteraard- de afbraakmaterialen zullen zijn verwijderd) en zonder dat enig ander bouwwerk (opnieuw) moet worden opgericht";
Dat de appelrechters met deze motieven de beslissing dat het gevorderde herstel de afbraak van het bouwwerk inhoudt, naar recht verantwoorden;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
4 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. W. Mertens, Hasselt.

Nr. 222
2e

KAMER -

4 april 2000

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR

CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN ARREST DAT ZIJN VERZET ONGEDAAN VERKLAART- TERMIJN VAN VIJFTIEN DAGEN
INGAANDE DE DAG NA DE BETEKENING- TOEPASSING.

Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die door een beklaagde wordt
ingesteld na het verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen, die ingaat de dag
na de betekening van het arrest waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard, ook
al is de betekening niet aan de persoon gedaan. (Artt. 187, 373 en 413, derde lid, Sv.)

(1)

(V .. )

ARREST

(A.R. P.98.0724.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1998 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen een arrest waarbij het verzet van eiser tegen een vroeger gewezen verstekarrest van 14 januari 1998
dat hem wegens inbreuken op de wetgeving op de verdovende middelen veroordeelt tot een gevangenisstraf en tot een geldboete, ongedaan wordt verklaard;·
Overwegende dat het bestreden arrest dat aan eiser werd betekend op 18
april 1998, niet vatbaar was voor verzet, zodat de termijn van cassatie, beroep is ingegaan vanaf 19 april 1998, ook al is de betekening niet aan de
persoon gedaan;
Dat de voorziening van 18 mei 1998 laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op het verzoekschrift dat niet de
ontvankelijkheid van de voorziening betreft;
(1) Cass., 14 jan. 1992, A.R. 5990, nr. 244.
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. L. Vandeputte, Hasselt.
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KAMER -

4 april 2000

CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE EN
VERDACHTE - STRAF - VERNIETIGING- UITBREIDING TOT DE SCIDJLDIGVERKLARING- TOEPASSING.

De enkele onwettigheid van de uitgesproken strafwegens schending van artikel211bis
Wetboek van Strafvordering, tast de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan,
tenzij voor de schuldigverklaring ook de eenstemmigheid was vereist, wat niet het geval is, wanneer de appelrechters enkel de door de eerste rechter opgelegde strafverzwaren (1).
(P... E.A.)
ARREST

(A.R. P.99.1072.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 31 mei 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
I. Op de voorziening van D ... P... :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
2. wat de telastelegging A betreft:
Over het middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering het gerecht in hoger beroep de tegen de beklaagde uitgesproken
straf slechts kan verzwaren met eenparige stemmen van zijn leden;
Overwegende dat het beroepen vonnis eiser veroordeelt tot onder meer een
geldboete van driehonderd frank, verhoogd met opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van negentig dagen, waarvan tweehonderd frank of
een vervangende gevangenisstrafvan zestig dagen met uitstel gedurende vijf
jaar;
(1) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met conclusie van proc.-gen. J. du Jardin,
en 4 april2000, A.R. P.97.0832.N, nr. 220, waarbij telkens enkel de beslissing over de strafvernietigd werd, zonder dat deze vernietiging uitgebreid werd tot de schuldigverklaring.
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Dat de appelrechters op het hoger beroep van onder meer het openbaar ministerie, dezelfde straffen opleggen, met dien verstande evenwel dat het uitstel aan eiser wordt ontnomen en de vervangende gevangenisstraf op drie
maanden wordt gebracht;
Dat de appelrechters zodoende de tegen eiser uitgesproken veroordeling
verzwaren;
Overwegende dat de correctionele rechtbank niet vaststelt dat ze uitspraak deed met eenparige stemmen van haar leden; dat zij aldus artikel
21lbis van het Wetboek van Strafvordering schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de enkele onwettigheid van de uitgesproken straf wegens schending van artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering evenwei de wettigheid van de schuldigverklaring niet aantast, tenzij voor schuldigverklaring ook de eenstemmigheid was vereist;
Dat dit laatste niet het geval is wanneer, zoals te dezen, de appelrechters
enkel de door de eerste rechter opgelegde straf verzwaren;
En overwegende dat, wat de schuldigverklaring betreft, de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verleent akte van de afstanden; vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, rechtdoende over de strafvordering, ten laste van
eiser wegens de telastlegging A een straf uitspreekt; 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 eisers in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting houdend in hoger beroep.
4 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Hutzler.
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2e KAMER - 4 april 2000

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -

STRAFZAKEN- ONDERZOEKSGERECHT- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ZITTING IN DE GEVANGENIS- ARTIKEL 101 GERW.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCinJLDIGINGSTELLING- ZITTING IN
DE GEVANGENIS -ARTIKEL 101 GERW.

3° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 -RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING- ZITTING IN DE GEVANGENIS - TOEPASSING.
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4 o RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6- ARTI.
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- ZITTING IN DE GEVANGENIS- TOEPASSING.

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 3 - VERNEDERENDE BEHANDELING- ZITTING IN DE GEVANGENIS- TOEPASSING.

6° UITLEVERING- EXEQUATUR VAN EEN VREEMD AANHOUDINGSBEVEL- OPPORTUNITEIT VAN DE UITLEVERING- TAAK VAN HET ONDERZOEKSGERECHT.

7° ONDERZOEKSGERECHTEN- UITLEVERING- EXEQUATUR VAN EEN VREEMD AANHOUDINGSBEVEL- OPPORTUNITEIT VAN DE UITLEVERING- TAAK VAN RET ONDERZOEKSGERECHT.

1" en 2° Het artihel101 Gerechtelijh Wetboeh schrijft niet voor dat de hamer van in-

beschuldigingstelling zitting houdt in het hof
3°, 4° en 5° Het enhele feit zitting te houden in de gevangenis creeert bij de rechter geen
vermoeden van schuld en is evenmin vernederend. (Artt. 3, 6.1 en 6.2 E.V.R.M.) (1)
6° en 7o Wettig is de beslissing van de hamer van inbeschuldigingstelling dat de door
eiser aangevoerde criteria ter beoordeling van de wettigheid van het buitenlands bevel tot aanhouding niet de wettigheid van het bevel, maar de opportuniteit van de
uitlevering betreffen en dat het oordeel daarover de regering en niet de Rechterlijhe Macht toehomt. (Art. 3 Uitleveringswet.) (2)
(F... )

ARREST

(A.R. P.00.0293.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 101 Gerechtelijk Wetboek; schending van de artikelen 6, § l,
6, § 2, en 3 EVRM.
doordat de zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 17 februari 2000
plaatsvond niet in het Gerechtshof aan het Koophandelsplein te Gent maar wel in de
gevangenis Nieuwe Wandeling te Gent; dat in het bestreden arrest terzake geen melding, noch motivering wordt gegeven,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 101 Gerechtelijk Wetboek in de laatste alinea bepaalt: "De kamers van het hofvan beroep houden zitting, ofwel met drie raadsheren in het hofvan beroep, de voorzitter daaronder begrepen, ofwel met een lid, kamervoorzitter of raadsheer in het hof'. De gevangenis kan niet aanzien worden als het
hof. Er is geen enkele melding in het arrest van het feit dat de zitting plaatsvond in
de gevangenis; er is geen enkele motivering waarom de zitting niet in het hof plaatsvond,
tweede onderdeel, artikel 6, § 1, EVRM bepaalt dat elkeen recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak. Het is betwistbaar of dit artikel van toepassing is op
huidige procedure (Cassatie 3 maart 1992, Arr. Cass. 1991-1992, 632); verzoekster is
van mening dat artikel 6, § 1 wel van toepassing is omdat het niet enkel spreekt over
"strafVervolging" maar ook over "zaak" te begrijpen als strafzaak in de brede zin van
het woord en in casu de uitvoering van een aanhoudingsmandaat een essentieel onderdeel is van de strafzaak opzichtens verzoekster; het EVRM bepaalt niet dat het niet
(1) Zie Cass., 20 juni 1990, A.R. 8363, nr. 613.
(2) Cass., 31 rnei 1995, A.R. P.95.0523.F, nr. 272.
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van toepassing zou zijn wanneer de eigenlijke strafzaak in een ander land zou plaatsvinden, terwijl de procedure (in Belgie) een voorwaarde is om de procedure in het andere land (Turkije) eventueel te laten plaatsvinden. Een behandeling in de gevangenis schept een ander kader voor de proceshandeling dan de neutrale omgeving van een
gerechtshof en creeert een sfeer van gevaarlijkheid en crimineel rand verzoekster wat
het recht op eerlijke behandeling schendt. Het loutere feit dat de proceszitting inverband met het exequatur doorging in de gevangenis dient aanzien te worden als een
vernederende behandeling en bijgevolg als een schending van artikel 3 EVRM, temeer omdat hiervoor geen enkele objectieve reden aanwezig is en ook geen enkele motivering werd gegeven. De proceszittingen voor de raadkamer te Brugge (in het kader van de aanhouding om andere redenen) hadden zonder enig probleem plaats in
het gerechtsgebouw te Brugge. Verzoekster werd ook onmenselijk en vernederend behandeld door de rijkswacht bij haar overbrenging naar de gevangenis te Gent; zij werd
de ganse tijd geboeid en geblinddoekt. De proceszitting in de gevangenis is een onaanvaardbare voortzetting van deze onmenselijke en vernederende behandeling van
verzoekster. Tevens betekent dergelijke proceszitting een schending van artikel 6, § 2,
EVRM daar het een kader van schuld aan de beweerde feiten in Istanbul van januari 1996 creeert opzichtens een persoon die geacht wordt onschuldig te zijn totdat de schuld volgens de wet bewezen is,
zodat, het hof van beroep artikel 10, 1o, laatste aline a, Gerechtelijk Wetboek schendt
en eveneens de artikelen 6, § 1, 6, § 2 en 3 EVRM schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikellOl Gerechtelijk Wetboek niet voorschrijft dat de
kamer van inbeschuldigingstelling zitting houdt in het hof;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel in zoverre dat dit het optreden van de rijkswacht bij de overbrenging van eiseres naar de zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling betreft, niet gericht is tegen het bestreden arrest, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres bij de kamer van inbeschuldigingstelling miskenning van
haar recht van verdediging heeft aangevoerd omdat de kamer van inbeschuldigingstelling zitting hield in de gevangenis;
Overwegende dat het enkele feit zitting te houden in de gevangenis bij de
rechter geen vermoeden van schuld creeert, noch vernederend is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 12 en artikel 13 van het Europees verdrag betre:ffende uitlevering opgemaakt te Parijs op 13 december 1957, wet van 22 april1997, Belgisch
Staatsblad 22 november 1997 en van artikel 3 Uitleveringswet van 15 maart 187 4.
Schending van artikel 6, § 1 EVRM,
doordat, het bestreden arrest op het achtste (vanaf alinea 2 tot alinea 5) blad met
verwijzing naar cassatierechtspraak stelt dat het de door de Turkse regering overgemaakte stukken niet op hun inhoud en regelmatigheid moet beoordelen omdat de
Belgische rechtscolleges die bevoegdheid niet hebben, omdat het aan de regering toekomt te onderzoeken ofvoldaan is aan de door de wet ofhet verdrag vereiste overlegging van de stukken op grand waarvan een vreemdeling met het oog op uitlevering kan worden opgesloten en dat de overzending van stukken door de minister van
Justitie aan het openbaar ministerie tot staving van een verzoek om uitlevering deerkenning inhoudt door de aangezochte Belgische regering van de authenticiteit van de
betre:ffende stukken,
terwijl, eerste onderdeel, verzoekster had gesteld (conclusie II pp. 1 en 2) dat het model 29 geen vonnis is of geen aanhoudingsmandaat is, maar enkel een signalement dat
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verspreid wordt aan de politiediensten; dat dit model 29 niet in aanmerking komt voor
exequatur omdat het niet verwijst naar een vordering van de procureur, omdat er niets
ingevuld is in de rubrieken plaats en datum der feiten, wetsartikels, aard van de misdaad en wettelijke elementen, omdat er niet vermeld wordt door wie beslist is en wanneer; dat er bijgevolg in het mandaat niet voldoende feitelijke en juridische elementen aanwezig zijn om te oordelen. Verzoekster had verder gewezen op het feit dat
volgens een neergelegd stuk (attest Turkse advocaat) model 29 geen aanhoudingsmandaat is en bovendien een aanhoudingsmandaat in Turkije- om geldig te zijnregelmatig dient gecontroleerd en bevestigd te worden, terwijl geen enkele dergelijke bevestiging aanwezig is onder de stukken. Verzoekster verwijst naar het cassatiearrest van 11 september 1984 (Sarac), Arr. Cass. 1984-1985, 69: "Wanneer noch het
bevel tot aanhouding, door de vreemde overheid verleend ten laste van een vreemdeling wiens uitlevering is gevraagd, noch de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, het Hof in de mogelijkheid stellen na te gaan of dat bevel tot aanhouding nog
steeds bestaat, vernietigt het Hof, met verwijzing, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij dat bevel tot aanhouding uitvoerbaar is verklaard". In
casu wordt er geen geldige bevestiging van het zogenaamde mandaat van januari 1996
(!) voorgebracht, evenmin de toepasselijke wetgeving,

tweede onderdeel, verzoekster had gesteld (conclusie 1, p. 5) dat twee stukken (door
de Turkse advocaten van verzoekster overgemaakt aan haar Belgische advocaten) en
die door de advocaten van verzoekster in hun bundel werden gevoegd niet in het bundel van de Turkse Staat aanwezig waren. Verzoekster had gesteld (conclusie 1, p. 4,
p. 5 en p. 10) dat het zogenaamde mandaat uitging van een militair deeluitmakend
van het Hofvan Staatsveiligheid (DGM) en dat deze rechtbank door het Europees hof
voor de rechten van de mens als strijdig met artikel 6, § 1 EVRM was veroordeeld en
bijgevolg aan het zogenaamde mandaat zelf, dat opgemaakt werd door een militaire rechter, het exequatur niet kon verleend worden. Voor zover artikel 6, § 1 EVRM
niet van toepassing zou zijn op de procedure zelfvoor de kamer van inbeschuidigingstelling als onderzoeksg~recht m.b.t. het exequatur, quod non, dan is dit artikel wel
van toepassing op de akten zelf (in casu het beweerde aanhoudingsmandaat) waarvan het exequatur wordt gevraagd; de kamer van inbeschuldigingstelling heeft wel de
verplichting na te gaan of de akten zelf die aan haar worden voorgelegd beantwoorden aan de Europese rechtsnormen. In casu is het zogenaamde aanhoudingsmandaat
behept met een schending van artikel 6, § 1, EVRM, daar het uitgaat van een, dan nog
alleenzetelend, militaire rechter van het Staatsveiligheidshof, dat door het Europees hofvoor de rechten van de mens als strijdig met artikel6, § 1 EVRM is beoordeeld,
derde onderdeel, verzoekster had gesteld dat de kamer van inbeschuldigingstelling de voorgebrachte stukken wel op hun inhoud en regelmatigheid moet beoordelen. "Tijdens de eerste fase van de procedure tot uitlevering, waarin de raadkamer het
door de buitenlandse overheid verleende bevel tot aanhouding uitvoerbaar moet verklaren, wordt de wettigheid van de aanhouding onderzocht". (Kortgeding rechtbank
Brussel, 13 augustus 1992, J.L.M.B, 1993, 659). Het bestreden arrest doet dit onderzoek niet. Ingevolge artikel12, 2, a van het Europees uitleveringsverdrag diende
de kamer van inbeschuldigingstelling nate gaan ofhet door Turkije voorgebrachte stuk,
ten eerste inderdaad een bevel tot aanhouding of een andere akte met dezelfde kracht
was, en ten tweede, of het is opgemaakt in de vorm voorgeschreven door de wet van
de verzoekende partij. Ingevolge artikel13 van het Europees uitleveringsverdrag diende
de kamer van inbeschuldigingstelling na te gaan of de door Turkije verstrekte inlichtingen voldoende blijken te zijn om een beslissing te nemen en zo nodig de noodzakelijke aanvullingen te verzoeken. Het bestreden arrest doet het onderzoek niet dat
vereist is door deze artikelen 12, 2, en 13 van het Europees uitleveringsverdrag. Verzoekster had in dit verband opgeworpen dat de noodzakelijke wetsartikelen ("bevel opgemaakt in de vorm voorgeschreven door de wet van verzoekende partij") niet aanwezig waren en dat twee stukken niet waren gevoegd en dat de geregelde bevestiging
van het zogenaamde mandaat niet was gevoegd voor zover ze al bestaat. De door het
arrest geciteerde cassatiearresten weerleggen de noodzaak van een dergelijk onderzoek niet. Het cassatiearrest van 8 september 1992 heeft het over "onregelmatigheden" begaan door een buitenlands gerecht in de akten betreffende een uitleveringsprocedure". In casu gaat het niet over "onregelmatigheden", maar over het totaal niet
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voorbrengen van de noodzakelijke stukken, die zelfs nominatim door verzoekster worden genoemd. In casu gaat het niet om "onregelmatigheden" maar om het totaal ontbreken van elementaire gegevens betreffende plaats, datum, wetsartikelen der feiten, aard misdaad en wettelijke elementen in wat moet doorgaan als een
aanhoudingsmandaat dat moet uitgevoerd worden. Met onregelmatigheden wat geredelijk bedoeld het verdraaien of niet vermelden van bepaalde deelaspecten, terwijl in casu
diverse essentiele gegevens ontbreken. Met onregelmatigheden wordt zeker niet bedoeld het feit dat de akte zelfvolgens het Europees hofvoor de rechten van de mens
een schending betekent van artikel6, § 1, EVRM; een schending van een recht is evident veel verregaander en crucialer dan een zogenaamde onregelmatigheid.
Het cassatiearrest van 9 november 1993 heeft het over het feit "dat het aan de regering toekomt ofvoldaan is aan de door de wet ofhet verdrag vereiste overlegging
van de stukken op grond waarvan de vreemdeling met het oog op uitlevering kan worden opgesloten". Dit cassatiearrest zegt, naar de mening van verzoekster enkel, dat
de regering een formele controle uitoefent of de door de wet voorziene stukken worden voorgebracht vooraleer aan de raadkamer (kamer van inbeschuldigingstelling) een
vraag tot exequatur gesteld wordt via het parket. De regering gaat na of die stukken aanwezig zijn. Maar het behoort aan de rechtsinstantie die het exequatur moet
verlenen te beoordelen of deze stukken die worden voorgebracht en die moeten doorgaan voor een bevel tot aanhouding inderdaad in casu een bevel tot aanhouding betekenen. De regering heeft deze juridische bevoegdheid of competentie niet. Het is met
name precies de bevoegdheid van de tussenkomende rechtsinstantie om te zien of de
vlag de lading dekt. Een regering kan wel nagaan of op een voorgebracht document
de titel "aanhoudingsmandaat" staat, maar enkel een rechtsinstantie kan bepalen of
een stuk dat die naam draagt ook effectief een aanhoudingsmandaat is conform de wettelijke bepalingen van het verzoekende land.
Dat trouwens een preciese lezing van het cassatiearrest van 9 november 1993
(Wojcik) naar de mening van verzoekster niet toelaat te besluiten dat de rechtsinstantie de stukken niet kan nagaan op hun juridische inhoud en betekenis (het
cassatiearrest had geen betrekking op de aflevering van een exequatur, maar wel op
een verzoek tot invrijheidstelling in het kader van een voorlopige aanhouding).
Dat ook het geciteerde cassatiearrest van 14 september 1993 niet terzake is, waar
dit arrest het heeft over de "authenticiteit van stukken" wat niets zegt over de inhoudelijke beoordeling ervan; een stuk kan authentiek zijn maar daarom is het nog
geen aanhoudingsmandaat of daarom beantwoordt het inhoudelijk nog niet aan de wettelijke vereisten noodzakelijk voor een exequatur. Het model 29 zal inderdaad wel authentiek zijn en is inderdaad uitgaande van een militaire rechter, maar dit betekent niet dat het niet op zijn inhoud of regelmatigheid zou mogen beoordeeld worden.
Dat het bestreden arrest bijgevolg haar controlebevoegdheid ten onrechte niet laat gelden voor wat betreft de inhoud en regelmatigheid van de overgemaakte stukken. Op
die basis diende te worden onderzocht of het voorgebrachte document effectief een of
het aanhoudingsmandaat of een gelijkgestelde akte is, ofhet om een geldige aanhouding ging en of die aanhouding nog steeds geldig is op datum dat over het exequatur dient geoordeeld te worden. Door zich de controle op inhoud en wettigheid van
de stukken te ontzeggen schendt het arrest de in het middel geciteerde artikelen,
zodat, het bestreden arrest de in het middel geciteerde artikelen schendt, doordat
het geen controle uitvoert op de inhoud en het karakter van de voorgebrachte stukken en doordat het niet nagaat of de stukken zijn opgemaakt in de vorm voorgeschreven door de wet van de verzoekende partij. Het bestreden arrest nalaat de wettigheid zelfvan het Turkse aanhoudingsmandaat te onderzoeken. Het bestreden arrest
nalaat na te gaan of de artikelen van de Turkse wetgeving die betrekking hebben op
het aanhoudingsmandaat worden voorgebracht :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het in de eerste plaats de kamer van inbeschuldigingstelling staat, niet het Hof, om het buitenlands bevel tot aanhouding te onderzoeken;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het buitenlands bevel tot aanhouding afgeleverd werd op grond van
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de daarbij gevoegde vordering van de procureur van de Republiek bij het Hof
van Staatsveiligheid te Istanboel (Turkije);
Overwegende dat eiseres aanvoert dat het Hof niet in staat is om, op grand
van de stukken waarop het vermag acht te slaan, na te gaan of het bevel tot
aanhouding nog steeds bestaat in het bijzonder om reden : "In casu wordt er
geen geldige bevestiging van het zogenaamde mandaat van januari 1996 (... )
voorgebracht, evenmin de toepasselijke wetgeving";
Overwegende dat het onderdeel dat niet preciseert welke bepaling van de
Turkse wetgeving een bevestiging van het aanhoudingsmandaat vereist, noch
welke toepasselijke wetsbepalingen van de Turkse wetgeving niet werden vermeld, bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de door eiseres bij de kamer van inbeschuldigingstelling genomen conclusie blijkt dat zij aanvoerde dat zij niet kan worden
uitgeleverd omdat het aanhoudingsmandaat werd afgeleverd door een rechter van een rechtbank die een uitzonderingsrechtbank is;
Overwegende dat het arrest wettig beslist dat de aanvoeringen van eiseres de opportuniteit van de uitlevering betreffen en dat het oordeel daarover de regering en niet de Rechterlijke Macht toekomt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het bestreden arrest mede op grand van de vordering van het openbaar ministerie overgenomen motieven, wel heeft onderzocht of het stuk op grand waarvan de uitlevering wordt verzocht, een bevel tot aanhouding of een andere akte met
dezelfde kracht is;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 3 Europees uitleveringsverdrag en van artikel 6 van de wet
van 1 oktober 1833; schending van artikel1, § 2, 3 lid, wet van 15 maart 1874 en van
artikel 11 Europees uitleveringsverdrag; schending van het tweede aanvullend protocol EVRM, Belgisch Staatsblad 22 november 1997, p. 31036; schending van het voorbehoud gemaakt door Belgie m.b.t. artikel I Europees uitleveringsverdrag, Belgisch
Staatsblad 22 november 1997, p. 31042; schending van de discriminatieclausule artikel2bis Uitleveringswet van 15 maart 1974; schending van artikel3 EVRM; schending van het Unoverdrag inzake faltering en onmenselijke behandeling van 4 februari 1985,
doordat, het arrest stelt dat het in het kader van het exequatur zich niet mag inlaten met de opportuniteit of de gevolgen van de uitlevering (p. 8, al. 1) maar wel dat
het enkel kan nagaan of de overgelegde titel aan de wettelijke en verdragrechtelijke
voorwaarden inzake uitlevering voldoet (p. 8, al. 6) en het deze laatste voorwaarden beperkt tot een loutere controle of de feiten strafbaar zijn gesteld in Belgie en Turkije, of er op de feiten een maximumstraf staat van minstens een jaar of zwaarder, of
de feiten aanleiding kunnen geven tot uitlevering, ofverzoekster de Belgische nationaliteit niet bezit en of ze niet verjaard zijn,
terwijl, verzoekster had gesteld met verwijzing naar cassatierechtspraak dat de
raadkamer/kamer van inbeschuldigingstelling moet nagaan of de algemene uitleveringsvoorwaarden in elk geval afzonderlijk vervuld zijn (Conclusie I, p. 6, en voetnota met
verwijzing naar rechtspraak en rechtsleer); dat verzoekster ook deze algemene voorwaarden had ontwikkeld (Conclusie I, p. 7-13) volgens de wets- en verdragsartikels
aangehaald in dit middel.
Het bestreden arrest ten onrechte het standpunt van verzoekster kwalificeert als
een onderzoek naar de opportuniteit en gevolgen van de uitlevering, terwijl het gaat
om een beoordeling van de voorwaarden.

710

HOF VAN CASSATIE

Nr. 224

Het bestreden arrest in strijd is met het cassatiearrest van 31 mei 1995 (Potupis)
dat stelt dat ''het gerecht dient na te gaan of in het voorgelegde geval de algemene wettelijke uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld".
Dat het hier bestreden arrest deze bevoegdheid ten onrechte beperkt tot "of de overgelegde titel aan de wettelijke en verdragsrechtelijke voorwaarden inzake uitlevering voldoet". Dat de controle het ganse "geval" en dus alle elementen van het dossier betreffen. Dat het bovendien gaat om toetsing van de algemene
uitleveringsvoorwaarden, terwijl het arrest zich beperkt tot een enge controle op basis van de hogergeciteerde elementen, maar nalaat controle uit te oefenen op voorwaarden die tot de algemene uitleveringsvoorwaarden behoren inzake de wet en het
verdragsrecht, zo ondermeer het feit of het al of niet om een politiek delict gaat (artikel 3 Europees Uitleveringsverdrag) en de andere in het middel geciteerde voorwaarden.
zodat het bestreden arrest de in het middel aangehaalde verdragsrechterlijke en wettelijke bepalingen schendt door geen controle te doen van het ganse dossier aan de algemene uitleveringsvoorwaarden :

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de door eiseres aangevoerde criteria ter beoordeling van de wettigheid van het buitenlands bevel tot aanhouding niet de wettigheid van het bevel, maar de opportuniteit van de uitlevering betreffen en dat het oordeel daarover de regering en niet de
rechterlijke macht toekomt; dat het arrest aldus geen van de in het middel aangehaalde verdrags- of wetsbepalingen schendt; Dat het middel, niet
kan worden aangenomen;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel3, alinea 2, Uitleveringswet van 15 maart 1874,
doordat het arrest het exequatur geeft aan een akte model29, een zogenaamd
aanhoudingsmandaat,
terwijl, verzoekster had opgeworpen dat deze akte niet beantwoordt aan de vereisten van artikel3, alinea 2, Uitleveringswet van 15 maart 1974, met name: "Zij zal
eveneens worden toegestaan op overlegging van het bevel tot aanhouding of van iedere andere akte die dezelfde kracht heeft, door de bevoegde overheid verleend op voorwaarde dat deze akten duidelijk de feiten omschrijven, voor dewelke ze werden verleend, en dat ze uitvoerbaar worden verklaard door de raadkamer van de rechtbank
van eerste aanleg van de plaats waar de vreemdeling in Belgie verblijft of kan worden gevonden. "Het is niet de regering maar de raadkamer/kamer van inbeschuldigingstelling die de akte uitvoerbaar moeten verklaren; bijgevolg moet deze rechtsinstantie er ten eerste zeker van zijn dat het om een in Turkije geldig
aanhoudingsmandaat gaat, ten tweede nagaan of ze verleend werd door een bevoegde instantie, ten derde of de akte duidelijk de feiten omschrijft waarvoor ze wordt
verleend.
Dat verzoekster had opgeworpen en bevestigt dat geen van de drie voorwaarden vervuld zijn en dat er bijgevolg geen exequatur kon verleend worden. Dat het niet gaat
om een aanhoudingsmandaat maar om een seiningsdocument, wat bevestigd wordt
door de door verzoekster voorgebrachte stukken (nl. verklaring van Turkse advocaat Dizdar; de twee stukken vermeld in conclusie I, p. 5, alinea 2 en 3). Dat dit seiningsdocument niet kan aanzien worden als een akte met dezelfde kracht. Dat bovendien geen enkele bevestiging voorligt van het zogenaamde mandaat dat reeds dateert
van januari 1996, terwijl de Turkse wet de regelmatige (maandelijkse) bevestiging voorschrijft van aanhoudingsmandaten, ook deze die bij verstek gewezen zijn. Dat de toepasselijke Turkse wetgeving onvolledig is (conclusie I, p. 5, alinea 6 en 7). Dat de Turkse
Staat gegevens achterhoudt die van belang zijn voor het dossier (conclusie I, p. 5, laatste alinea).
Dat de rechtsinstantie die het zogenaamde mandaat aflevert geen bevoegde overheid is in de zin van het EVRM, daar het gaat om een militair van het Staatsveiligheidshof (Conclusie I, p. 4) en dit Staatsveiligheidshof door het Europees hofvoor
de rechten van de mens (Arrest Incal tegen Turkije, 9 juni 1998, neergelegd onder de
stukken) als strijdig met artikel 6, § 1, EVRM is geoordeeld.
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Dat het zogenaamde mandaat waaraan exequatur wordt verleend bevat geen enkel feit, laat staan duidelijke feiten, zoals vereist door artikel 3 Uitleveringswet. Het
zogenaamde mandaat bevat evenmin gegevens over de plaats en datum der feiten, de
aard van de misdaad en de wettelijke elementen of de beschrijving van de beschuldigde,

zodat, het bestreden arrest artikel3, alinea 2, Uitleveringswet van 15 maart 1874
schendt:

Overwegende dat het in de eerste plaats de kamer van inbeschuldigingstelling staat, niet het Hof, om het buitenlands bevel tot aanhouding te onderzoeken;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het buitenlands bevel tot aanhouding afgeleverd werd op grond van
de daarbij gevoegde vordering van de procureur van de Republiek bij het Hof
van Staatsveiligheid te Istanboel (Turkije);
Dat het arrest op grond van deze stukken, anders dan het middel aanvoert, vaststelt voor welke precieze feiten de uitlevering wordt gevraagd, namelijk zoals in het arrest door overneming van de motieven van de vordering van het openbaar ministerie is aangegeven, mededaderschap aan
drievoudige moord op een wel bepaalde plaats en datum, op wel bepaalde personen en in wel bepaald omschreven omstandigheden;
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 eiseres in de kosten.
4 april 2000 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. P. Bekaert, Brugge, en R. Jespers, Antwerpen.

Nr. 225
2"

KAMER -

5 april 2000

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- GEEN ANTWOORD

OP DE CONCLU-

SIE VAN EEN ANDERE PARTIJ- ONTVANKELIJKHEID.

Het middel van een partij die tot staving van haar cassatieberoep aanvoert dat niet is
geantwoord op de conclusie van een andere partij, is ontvankelijk wanneer de oplossing van de door die conclusie opgeworpen betwisting hetzelfde belang heeft voor
de oplossing van het geschil tussen de eerste partij en de verweerder (1).
(1) Cass., 26 jan. 1993, A.R. 5969, nr. 55.
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(A ... N.V. T. D ... E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.99.1889.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 19 november 1999 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik, uitspraak doende als rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen;
Gelet op het arrest van 20 mei 1998 van het Hof;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door de
vierde verweerster tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering en
op de door de andere verweersters tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, in zoverre zij uitspraak doen over het beginsel van de aansprakelijkheid :
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres, die de burgerlijke aansprakelijkheid van H ... verzekert, tot staving van haar voorziening, kan aanvoeren dat niet is geantwoord op de appelconclusie van de voormelde verzekerde, wanneer de oplossing van het door die conclusie opgeworpen geschil hetzelfde belang heeft
voor de oplossing van het tussen eiseres en de verweersters gerezen geschil;
Overwegende dat het vonnis de in het middel weergegeven conclusie, waarin
betoogd wordt dat H ... "normaal" met zijn voertuig reed toen hij de voertuigen, die zich naar het midden van de rijbaan hadden begeven om naar links
afte slaan, langs rechts voorbijstak, beantwoordt door er de tevens in het middel weergegeven redenen tegenover te stellen, die wijzen op de overeenkomsten tussen de verklaringen van verweerster en die van de getuige B ... ,
en beslist dat H ... die andere voertuigen heeft ontweken door ze "tegen hoge
snelheid langs rechts voorbij te rijden", welk manoeuvre "de rechtmatige verwachtingen van (de eerste verweerster) in de war heeft gestuurd" en op "onverwachte en overhaaste" wijze is uitgevoerd; dat het aldus op die conclusie antwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, op de in het middel weergegeven conclusie, waarin de objectiviteit van de getuige B ... in twijfel wordt getrokken wegens een gebeurtenis die zich na het ongeval heeft voorgedaan, antwoordt
door zijn beslissing op andere of tegengestelde gegevens te stoelen, nl. door
erop te wijzen dat de getuige van het ongeval zowel een "ooggetuige" als een
"onpartijdige getuige" is en dat hij opnieuw, onder ede, is gehoord; dat het
zijn beslissing aldus regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 april 2000 - ze kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont.
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Nr. 226

2°

KAMER -

5 april 2000

REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN
VONNISGERECHT- ALGEMEEN- TERRITORIALE ONBEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK.

Wanneer het vonnisgerecht, op een beschikking van de raadkamer, zich ratione loci onbevoegd verklaart en uit de processtukken blijkt dat het onderzoeksgerecht ratione
loci onbevoegd was om de verdachte naar het vonnisgerecht te verwijzen, beslist het
Hof van Cassatie tot regeling van rechtsgebied, nadat het heeft vastgesteld dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en dat
de beslissing van het vonnisgerecht in kracht van gewijsde is gegaan, vernietigt het
Hof de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling die bevoegd schijnt te zijn (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. N .. .)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0198.F)

HET HOF; - Gelet op de vordering tot regeling van rechtsgebied, op 21
januari 2000 ingesteld door de procureur-generaal bij het Hofvan Beroep te
Bergen, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Doornik, bij een op 21 oktober 1997 gewezen beschikking, Serge Nonckreman verwezen heeft naar de correctionele rechtbank, op grand dat hij, "te
Saint-Ghislain (Hautrage), in het gerechtelijk arrondissement Bergen, en elders, zich tussen 30 juni 1994 en 30 juni 1995" herhaaldelijk schuldig heeft
gemaakt aan het misdrijf misbruik van vertrouwen, "waarbij de feiten de opeenvolgende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde misdadig opzet";
Overwegende dat het Hof van Beroep te Bergen, op het hager beroep van
het openbaar ministerie tegen het vonnis van 17 november 1998, waarbij de
Correctionele Rechtbank te Doornik zich ratione loci onbevoegd had verklaard om kennis te nemen van de zaak, dat vonnis heeft bevestigd bij een
op 22 oktober 1999 op verstek gewezen en op 29 november 1999 aan de woonplaats van de beklaagde betekend arrest, op grand "dat geen van de aan de
beklaagde ten laste gelegde feiten in het gerechtelijk arrondissement Doornik zijn gepleegd; dat de beklaagde er zijn verblijfplaats niet heeft gevestigd en er niet is aangetroffen";
Overwegende dat vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat tegen de beschikking van 21 oktober 1997 en dat het arrest van 22 oktober 1999 in kracht
van gewijsde is gegaan, aangezien de beklaagde geen belang heeft om enig
rechtsmiddel tegen dat arrest aan te wenden;
Overwegende dat uit de strijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert en dat er
grand bestaat tot regeling van het rechtsgebied;
(1) Zie Cass., 30 mei 1989, A.R. 3395, nr. 556; 19 maart 1991, A.R. 5342, nr. 380.
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Overwegende dat uit de rechtspleging schijnt te volgen dat de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten inzonderheid zijn gepleegd in het gerechtelijk arrondissement Bergen, en niet in dat van Doornik, en dat de beklaagde niet in laatstgenoemd arrondissement verbleef toen de vervolgingen
werden ingeleid, en daar niet is aangetroffen;
Dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik ratione loci onbevoegd schijnt te zijn om Serge Nonckreman naar het vonnisgerecht te verwijzen;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van 21 oktober 1997 van de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Doornik; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beschikking; verwijst de zaak naar het
Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
5 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 227
2e KAMER- 5 april 2000

1° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING -

VOORWAARDEN AANWIJZINGEN- BEOORDELING DOOR DE COMMISSIE- DRAAGWIJDTE.

TEGEN-

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ALGEMEEN- ARTIKEL 6 - COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- TOEPASSING.

3° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- COMMISSIE- RECHTEN VAN DE
MENS - E.V.R.M. - ARTIKEL 6 - TOEPASSING.

4 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3- VEROORDEELDE- VOORSTEL TOT VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VERWERPING- RECHT VAN VERDEDIGING- MISKENNING- BE GRIP.

5° VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- VOORSTEL- VERWERPING- RECHT
VAN VERDEDIGING- MISKENNING- BEGRIP.

1o De wet uerbiedt om een ueroordeelde in urijheid te stellen die niet aan de uereiste

wettelijke uoorwaarden voldoet, maar uerplicht niet degene, die er wel aan uoldoet, in urijheid te stellen, wanneer er, daarenboven, uolgens de feitelijke beoordeling van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, een grand bestaat om de straf verder uit te voeren (1). (Art. 2 wet 5 maart 1998.)
2° en 3° Art. 6 E. V.R.M. is niet van toepassing op de rechtspleging inzake voorwaardelijke invrijheidstelling.
4° en 5° Het recht van verdediging wordt niet miskend door de beslissing tot verwerping van de voorwaardelijke inurijheidstelling, die gegrond is op de zwaarwichtigheid van de feiten waarop de veroordeling is gestoeld, en op de sociale onrust die de
(1) Zie Cass., 28 sept. 1999, A.R. P.99.1344.N, nr. 491.
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inurijheidstelling van de ueroordeelde, gelet op het ouerblijuende gedeelte van de straf,
zou ueroorzaken, aangezien die ueroordeelde, tijdens een tegensprekelijk debat uoor
de commissie uoor uoorwaardelijke inurijheidstelling, zijn middelen over het geheel van de gegeuens van het dossier uri} heeft kunnen aanuoeren. (Art. 6.3 E.V:R.M.)
(C ... )

ARREST

(uertaling)

(A.R. P.00.0206.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden beslissing, op 3 februari 2000 gewezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Bergen;
Over het eerste middel : schending van artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 betre:ffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april
1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964,
doordat de"bestreden beslissing het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling van eiser verwerpt, op grond dat "het gedeelte van de ondergane straf gering is
in vergelijking met de zwaarwichtigheid van de feiten en de veroorzaakte sociale onrust" en "dater een gewettigd recht op herstel bestaat, dat thans nog geen evenwicht schijnt te hebben bereikt",
terwijl de voorwaarden voor het verlenen van de voorwaardelijke invrijheidstelling, waaraan tegelijk moet worden voldaan en die opgesomd worden in voormeld artikel2 van de wet van 5 maart 1998, geenszins de voorwaarden omvatten die impliciet voortvloeien uit de motivering van de bestreden beslissing tot verwerping van het
voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling :

Overwegende dat artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 bepaalt dat een
voorwaardelijke invrijheidstelling aileen kan worden verleend, indien tegelijk wordt voldaan aan de in die bepaling opgesomde voorwaarden;
Overwegende dat voormeld artikel geen enkel recht tot voorwaardelijke invrijheidstelling toekent aan de veroordeelde die aan die voorwaarden voldoet, maar aileen verbiedt om de voorwaardelijke invrijheidstelling te verlenen wanneer aan de vereiste voorwaarden niet is voldaan;
Overwegende dat, bijgevolg, de wet verbiedt om een veroordeelde in vrijheid te stellen die niet aan de vereiste wettelijke voorwaarden voldoet, maar
niet verplicht degene, die er wel aan voldoet, in vrijheid te stellen, wanneer er, daarenboven, volgens de feitelijke beoordeling van de commissie voor
de voorwaardelijke invrijheidstelling, een grond bestaat om de strafverder uit te voeren;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel : miskenning van het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, alsook miskenning van artikel6.1.3.a) en c) van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gewijzigd bij het elfde protocol,
doordat de bestreden beslissing, zoals hiervoor is aangegeven, steunt op gronden en
criteria die niet zijn bepaald in de wet van 5 maart 1998 en, derhalve, niet kunnen
worden voorzien,
terwijl eiser het recht had op de hoogte te worden gebracht van de voorwaarden en
criteria waaraan hij, in het kader van zijn verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling en van zijn verdediging, moest voldoen;
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Overwegende dat, enerzijds, de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling geen rechtbanken zijn die bij wet zijn ingesteld om te beslissen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, zodat artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, niet op die commissies van toepassing is;
Overwegende dat, anderzijds, uit de omstandigheid dat een beslissing tot
verwerping van de voorwaardelijke invrijheidstelling steunt op de zwaarwichtigheid van de feiten waarop de veroordeling is gegrond en op de sociale onrust die de invrijheidstelling van de veroordeelde, gelet op het overblijvende gedeelte van de straf, zou veroorzaken, niet kan worden afgeleid
dat het recht van verdediging zou zijn miskend, aangezien eiser zijn middelen tegen het geheel van de gegevens van het dossier vrij heeft kunnen aanvoeren; dat, te dezen, uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan,
volgt dat er op de terechtzitting een tegensprekelijk debat is gevoerd over de
in de bestreden beslissing vermelde gronden;
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.
5 april 2000 - ze kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.M. Arnould, Bergen.
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ze KAMER -

5 april 2000

1 a REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN

CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- STRAFMAAT- RECHT VAN VERDEDIGING- ZWIJGRECHT- MIS KENNING- BEGRIP.

zo

RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAF- STRAFMAAT- MOTIVERING
- ZWIJGRECHT- MISKENNING- BEGRIP.

3° STRAF- ALLERLEI- MOTIVERING- STRAFMAAT- RECHT VAN VERDEDIGING- ZWIJGRECHT- MISKENNING- BEGRIP.

4 a REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BEWIJS- RECHT
VAN VERDEDIGING- ZWIJGRECHT- MIS KENNING- BEGRIP.

5° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEWIJS- MOTIVERING- ZWIJGRECHT- MISKENNING- BEGRIP.

6° BEWJJS -

STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- MOTIVERING- RECHT
VAN VERDEDIGING- ZWIJGRECHT - MISKENNING- BEGRIP.
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1o, 2° en 3° Het recht van verdediging wordt niet miskend door de appelrechters die,
bij de bepaling van de straf die opgelegd wordt aan een wegens onwettig verblijf veroordeelde persoon, naar gegevens verwijzen die eigen zijn aan de persoonlijkheid van
de veroordeelde, door te wijzen op zijn weigering om de plaats, waar hij werkelijk leeft,
kenbaar te maken (1). (Artt. 195, tweede lid, en 211 Sv.)
4°, 5° en 6° Miskenning van het recht van verdediging, waartoe het zwijgrecht behoort, kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter, na
de ten laste van de beklaagde ingewonnen bewijzen te hebben opgesomd, enerzijds,
erop wijst dat die beklaagde systematisch weigert de nodige inlichtingen te verstrekken, en, anderzijds, beslist dat het geheel van die gegevens de overtuiging staven dat
de telastlegging bewezen is (2).
(A ... l
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0250.F)

HET HOF; - Gelet ophet bestreden arrest, op 20 januari 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel opkomt tegen eisers veroordeling wegens zijn
onwettig verblijf op het grondgebied van het Koninkrijk;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest niet blijkt dat er enig
verband kon bestaan tussen de schuldigverklaring aan die telastlegging en
de precieze plaats waar eiser onwettig is verbleven;
Dat de appEJrechters, die wijzen op "(eisers) weigering om de plaats, waar
hij werkelijk leeft, kenbaar te maken", de strafmaat bijgevolg niet hebben
vastgesteld door te verwijzen naar de wijze waarop eiser zich tegen een beschuldiging heeft verdedigd, maar door te verwijzen naar een gegeven dat
eigen is aan de persoonlijkheid van degene die zij moesten berechten;
Dat het middel, dat op een onjuiste uitlegging van het arrest berust, feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest de schuldigverklaring aan de telastlegging Al
staaft door erop te wijzen "dat de materiele vaststellingen van de politie, het
getuigenis van de verbruiker Jean-Luc D., de opmerkingen van de hoofdbewoner en de systematische weigering van de beklaagde om de inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de controle van zijn verklaringen, een geheel van gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende
vermoedens zijn, waardoor het hof tot (zijn) overtuiging is gekomen en die
de schuldigverklaring van de beklaagde aan de telastlegging Al staven";
Overwegende dat een miskenning van het zwijgrecht niet kan worden afgeleid uit de omstandigheid aileen dat de bodemrechter, na de lastens eiser ingewonnen bewijzen te hebben opgesomd, enerzijds, vermeldt dat laatstgenoemde systematisch weigert de nodige inlichtingen te verstrekken, en,
(1) Zie Cass., 24 feb. 1999, A.R. P.98.0690.F, nr. 112.
(2) Zie Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.0412.F, nr. 15.
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anderzijds, beslist dat het geheel van die gegevens het Hof ervan heeft overtuigd dat de telastlegging bewezen moest worden verklaard;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten. 5 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de
h. Loop, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J.J. Piette, Luik.

Nr. 229
1e KAMER- 6 april 2000

HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR -

EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. ENZ)
- AANVRAAG TOT HUURHERNIEUWING- ONVERDEELD ONROEREND GOED- WEIGERING VAN
EEN VAN DE VERHUURDERS.

Wanneer de huurovereenkomst een onroerend goed tot voorwerp heeft dat in onverdeeldheid aan verscheidene verhuurders toebehoort, volstaat de weigering van een
enkele verhuurder om de door de huurder gevraagde hernieuwing van de huurovereenkomst te beletten (1). (Art. 16 Handelshuurwet.)
(D ... T. V .. E.A.)

ARREST

(A.R. C.96.0448.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 9 februari 1996 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge;

Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de gecoi:irdineerde Grondwet van 1994, 577bis,
§§ 1 tot en met 6, 1108, 1119, 1165, 1998, 2003, 2004, 2005 en 2009 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 15 december 1949 en v66r de wijziging bij de
wet van 30 juni 1994, 13, 14 en 16 van de wet van 30 april1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds (hoek II,
titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II his van het Burgerlijk Wetboek), gewijzigd bij de
wetten van 29 juni 1955, 5 juli 1963 en 27 maart 1970,
doordat het bestreden vonnis van vernietiging voor recht zegt dat de weigering tot
huurhernieuwing zoals door Madeleine Wallaert geformuleerd nietig is, voor recht zegt
dat er met ingang van 1 september 1989 een derde hernieuwing van de huurovereenkomst is ingetreden aan dezelfde voorwaarden, de huurovereenkomst tussen eerste verweerder en Madeleine Wallaert ontbonden verklaart lastens Madeleine Wallaert met ingang van 27 juni 1991, zijnde de datum van uitdrijving, en vooraleer verder
te oordelen omtrent de vorderingen in schadevergoeding uitgaande van eerste verweerder een deskundigenonderzoek beveelt en daartoe benoemt als deskundige de Heer
(1) Cass., 16 april 1993, A.R. 8054, nr. 183.
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D. Van Impe met opdracht nate gaan welke schade zowel eerste als tweede verweerders hebben geleden naar aanleiding van de ontbinding van hun beider overeenkomsten met betrekking tot het handelspand gelegen te Hertsberge, Rapaertstraat, 1, op
de volgende gronden: "Bij aangetekend schrijven van 23 maart 1988 richt (eerste verweerder) enkel aan Madeleine Wallaert een aanvraag tot handelshuurhernieuwing.
De geldigheid van deze aanvraag wordt betwist om reden dat zij niet aan aile medeeigenaars werd verricht. Immers ingevolge de akte-verdeling van 30 januari 1931 en
het overlijden van de echtgenoot van Madeleine Wallaert is kwestig onroerend goed
in onverdeelde mede-eigendom gaan toebehoren aan zowel Wallaert Madeleine (langstlevende echtgenote) als de twee kinderen (eiseres) en (derde verweerster). Principieel dient een aanvraag tot huurhernieuwing aan aile verhuurders te worden toegezonden, indien er meerdere verhuurders zijn. Het is echter mogelijk dat een van de
verhuurders mandaat heeft gekregen van de anderen om het onroerend goed te beheren. Dit mandaat mag zelfs stilzwijgend zijn gegeven ... Terzake is deze rechtbank van oordeel dat een dergelijk beheersmandaat door de kinderen Degroote aan
hun moeder werd gegeven ... Evenwel beroept (derde verweerster) zich op een schrijven van 24 februari 1989 van haar uitgaande om te stellen dat zij haar mandaat herroepen heeft. Doch uit niets blijkt dat zij dit schrijven ook heeft medegedeeld ofminstens de inhoud ervan heeft kenbaar gemaakt aan de hoofdhuurder (eerste verweerder).
Conform artikel2005 B.W. kan een herroeping van lastgeving, waarvan aileen aan de
lastgever is kennis gegeven, niet worden tegengeworpen aan derden die, daarvan onkundig zijnde, met hem gehandeld hebben, onverminderd het verhaal van de lastgever op de lasthebber. Welnu, ... , ... de herroeping (kan) aan (eerste verweerder) niet
tegengeworpen worden, temeer het bewijs niet geleverd werd dat deze laatste op welkdanige andere wijze van de herroeping werd in kennis gesteld. In deze omstandigheden moet worden besloten dat de door (eerste verweerder) bij aangetekend schrijven van 23 maart 1988 geformuleerde aanvraag tot huurhernieuwing rechtsgeldig is
geschied, temeer de aanvraag ook voldoet aan de formele wettelijke voorwaarden, wat
ten andere ook niet betwist wordt. De eerste rechter overwoog zodoende ten onrechte dat (eerste verweerder) geen rekening heeft gehouden met de onverdeeldheid en om die reden een ongeldige aanvraag heeft ingediend. (Eerste verweerder),
waarvan wei mag vermoed worden dat hij op de hoogte was van de bestaande onverdeeldheid, mocht daarentegen de aanvraag rechtsgeldig enkel aan Madeleine Wallaert richten, aangezien deze ten zijnen opzichte sedert tientallen jaren handelde als
mandataris en dit mandaat, althans wat hem betreft, niet werd herroepen .... Andermaal dient verwezen naar het stuk 30 uit de bundel van (tweede verweerster), zijnde
een fotokopie van het aangetekend schrijven van 24 februari 1989 uitgaande van (derde
verweerster) en gericht aan (eiseres) en luidend als volgt: 'Naar ik verneem, zou de
huur van de handelseigendom te Oostkamp (Hertsberge) Rapaertstraat, 1 ten einde
lopen rond augustus-september van dit jaar en zou de huidige huurder opzeg hebben gekregen tegen zelfde tijdstip. Zoals U weet behoort deze eigendom toe in voile
eigendom aan ons samen, wat inhoudt dat ik er in gerechtigd ben voor een gedeelte
( ... ). Met deze laat ik U weten dat ik mijn rechten wil doen gelden bij het opnieuw
verhuren van het goed, ondermeer voor wat betreft de keuze van een nieuwe huurder en het bepalen van de huurvoorwaarden. Moest U menen mijn vraag niet te moeten inwilligen en zonder mijn tussenkomst tot een nieuwe verhuring overgaan, dan
zal ik niet nalaten beroep te doen op rechterlijke tussenkomst'. (Derde verweerster)
wenste aldus duidelijk en ondubbelzinnig medezeggingschap bij het verder verhuren van het handelshuis na het verstrijken van de lopende huurtermijn van (eerste
verweerder). Dit schrijven is bijgevolg te aanzien als een herroeping van haar volmacht ten aanzien van haar moeder Madeleine Wallaert. Van belang is nu dat voormeld schrijven tevens als geadresseerde vermeldt : 'Mevrouw Madeleine Wallaert .. .'
Dit toont aan dat dit schrijven ook aan Madeleine Wallaert werd overgemaakt ... Rekening houdend met voormelde vaststellingen komt de herroeping van hetmandaat door (derde verweerster) ten overstaan van Madeleine Wallaert bijgevolg voldoende bewezen voor, wat meteen betekent dat deze laatste niet meer over de
uitsluitende bevoegdheid beschikte om de huurhernieuwing te weigeren. Het (voorgaande) heeft voor gevolg dat de huuraanvraag door (eerste verweerder) weliswaar
rechtsgeldig gebeurde doch de weigering als nietig moet aan(ge)zien worden, zodat de
huurrechten in hoofde van (eerste verweerder) bleven voortleven en er per 1 september 1989 een huurhernieuwing is tot stand gekomen voor een nieuwe periode van 9
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jaar (dus principieel tot 31 augustus 1998) aan dezelfde voorwaarden als deze vervat in de huurovereenkomst van 1 september 1980. Volgens (eerste verweerder) zou
het de derde huurhernieuwing betreffen, wat op zich ook niet betwist wordt. Deze huurhernieuwing is evenwel nooit werkelijkheid geworden aangezien (eerste verweerder) samen met (tweede verweerster) (onderhuurder) uit het pand werden gedreven
op 27 juni 1991, zulks in het kader van de uitvoering van het beroepen vonnis. Deze
uitdrijving, die op eigen risico van (Madeleine Wallaert) plaatsgreep, maakt dan ook
een eenzijdige contractbreuk uit waarvoor enkel (Madeleine Wallaert) aansprakelijk moet worden gesteld nu zij de enige initiatiefuemende partij bij de uitvoering en
de uitdrijving is geweest",

terwijl, (. ..)
derde onderdeel, artikel 13 van de Handelshuurwet aan de huurder een recht op hernieuwing van de huurovereenkomst toekent en artikel 16 van die wet aan de verhuurder het daarmee verbonden recht toekent de huurhernieuwing te weigeren; dat
wanneer de handelshuurovereenkomst een onroerend goed tot voorwerp heeft dat in
onverdeeldheid aan verschillende verhuurders toebehoort, dan volstaat de weigering van een enkele verhuurder om de door de huurder gevraagde huurhernieuwing
te beletten; dat de handelshuurovereenkomst tussen Madeleine Wallaert en eerste verweerder een onroerend goed tot voorwerp had dat volgens het bestreden vonnis in onverdeeldheid toebehoorde aan Madeleine Wallaert, eiseres en derde verweerster; dat
de weigering van Madeleine Wallaert derhalve volstond om de door de eerste verweerder gevraagde huurhernieuwing te beletten; dat het bestreden vonnis dan ook ten
onrechte beslist heeft dat Madeleine Wallaert niet over de uitsluitende bevoegdheid
beschikte om de huurhemieuwing te weigeren en ten onrechte beslist heeft dat die weigering als nietig moet aanzien worden zodat de huurrechten van eerste verweerder
bleven voortleven en er per 1 september 1989 een huurhernieuwing is tot stand gekomen (schending van art. 577bis, §§ 1 tot en met 6, 1108, 1119 en 1165 B.W., 13, 14
en 16 Handelshuurwet),
zodat het bestreden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, eensdeels, artikel 13 van de Handelshuurwet aan de
huurder een recht op hernieuwing van de huurovereenkomst toekent, en dat,
anderdeels, artikel 16 van die wet aan de verhuurder het daarmee verbonden recht toekent de huurhernieuwing te weigeren, mits in voorkomend geval de bij dit laatste artikel bepaalde vergoeding te betalen;
Overwegende dat, wanneer de huurovereenkomst een onroerend goed tot
voorwerp heeft dat in onverdeeldheid aan verscheidene verhuurders toebehoort, de weigering van een enkele verhuurder volstaat om de door de huurder gevraagde hernieuwing van de huurovereenkomst te beletten;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat de aanvraag tot huurhernieuwing aan Madeleine Wallaert alleen, regelmatig is krachtens het
beheersmandaat dat haar door eiseres en de verweerster sub 3 was verleend, maar dat de weigering van de huurhernieuwing niet vermocht uit te
gaan van Madeleine Wallaert alleen ingevolge de intrekking van het beheersmandaat door de verweerster sub 3 en daardoor nietig is;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te oordelen dat de weigering van huurhernieuwing door een mede-verhuurder alleen, nietig is, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde 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
Veurne, zitting houdende in hoger beroep.
6 april 2000 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier en Geinger.
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KAMER -

6 april 2000

ERFDIENSTBAARHEID- RECHT VAN UITWEG- INGESLOTEN ERF- BEGRIP.

Is niet ingesloten in de zin van art. 682, § 1, B. W., het erf dat een toegang heeft tot de
openbare weg, die wordt gedoogd door de eigenaar of gebruiker van het naburig erf;
het is dan zonder belang dat die gedoogde toegang niet de minst schadelijke is (1).
(Art. 682, § 1, B.W.)
(L ... T. V... H ... E.A.)

ARREST

(A.R. C.97 .0261.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 13 januari 1997 gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, zitting houdende in hoger beroep;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 682, in het bijzonder § 1, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet,
doordat de appelrechters met bevestiging van het beroepen vonnis de onderscheiden vorderingen strekkende tot het verkrijgen van een recht van uitweg over het onroerend goed van eiser, voor de percelen eigendom van eerste tot zesde verweerders, gekend als sectie A, nr. 307-309 enerzijds en voor het perceel eigendom van
zevende verweerder, gekend als sectieA, nr. 313 anderzijds, inwilligen op grond van
de volgende overwegingen :
"3. (Eiser) is gegriefd door het bestreden vonnis om reden dat volgens zijn mening de erven waarvoor een recht van uitweg werd gevorderd niet ingesloten zijn.
In zijn beroepsakte maakt (eiser) een onderscheid tussen de percelen grond toebehorende aan (de eerste zes verweerders) enerzijds, aan (zevende verweerder) anderzijds.
Vooraf dient opgemerkt te worden dat (eiser) blijkbaar de begrippen uitweg en overgang door elkaar gebruikt. Uitweg is een erfdienstbaarheid door de wet gevestigd voor
(1) Cass., 20 juni 1929, Pas., 1929, I, 250; zie oak Cass., 19 nov. 1954, A. C., 1955, 186.

722

HOF VAN CASSATIE

Nr. 230

een ingesloten eigendom (art. 682 B.W.) en waarover het geschil in casu gaat. Overgang is een erfdienstbaarheid door 's mensen toedoen gevestigd (art. 686 e.v. B.W.).
Ret feit dat de akkers waarvoor een recht van uitweg wordt gevorderd mogelijks kunnen bereikt worden langs aanpalende percelen door het gedogen van andere eigenaars, impliceert niet dat de akkers niet meer ingesloten zijn in de zin van artikel 682
B.W.
Uit de neergelegde stukken blijkt dat (eiser) door het plaatsen van een hek en door
beplanting de toegang heeft versperd tot de akkers langs zijn erf. Het feit dat andere eigenaars of pachters aan (de pachter van de eerste zes verweerders) toegelaten hebben langs hun gronden doorgang te nemen tot zijn akkers doet geen enkele afbreuk aan de vordering waarbij een wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg wordt
gevorderd.
De eerste rechter kan feitelijk apprecieren of de percelen grond waarvoor een uitweg wordt gevorderd aldan niet ingesloten zijn. De eerste rechter heeft daartoe kennis genomen van de neergelegde stukken (o.a. kadastrale bescheiden) alsook heeft hij
daartoe een plaatsbezoek ondernomen.
De rechtbank is van oordeel dat de ingeslotenheid van de percelen grond toebehorende zowel aan (de eerste zes verweerders) als aan (zevende verweerder) bewezen is
en dit na kennisname van de kadastrale bescheiden, de foto's en de gegevens opgenomen in het proces-verbaal van plaatsopneming.
(Eiser) kan trouwens niet betwisten dat deze percelen grond geen voldoende toegang hebben tot de openbare weg, tenzij gebruik dient gemaakt te worden van andermans eigendom. Deze vaststelling op zich volstaat reeds om te besluiten tot ingeslotenheid.
3. De beroepsgrieven van (eiser) hebben niet zozeer betrekking op de vraag of de percelen grond ingesloten zijn maar wel op de vraag of de uitweg wel over de eigendom
van (eiser) dient toegestaan te worden. Een grondige lezing van de beroepsakte doet
besluiten dat (eiser) de mening is toegedaan dat voor de ingesloten percelen grond toebehorende aan (de eerste zes verweerders) uitweg kan genomen worden langs een andere niet-bepaalde weg (die thans blijkbaar wordt gebruikt) of langs een bestaande
doorgangsweg tot de Kleistraat en voor wat het perceel grond betreft eigendom van
(zevende verweerder) uitweg genomen kan worden langs een stuk grond gekend ten
kadaster sectie A nr. 314 oflangs een andere niet bepaalde weg (die v66r de uitbuizing blijkbaar werd gebruikt). Ret beroep van (eiser) is volgens de mening van de rechtbank aldus gericht op de beslissing van de eerste rechter waarbij de uitweg op zijn eigendom werd toegestaan daar waar er andere mogelijkheden voorhanden zijn die
minder schadelijk zijn. (. .. )";
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn akte van beroep zowel als in zijn app€llbesluiten had uiteengezet dat de percelen waarvoor een recht van uitweg werd gevorderd, niet ingesloten waren aangezien zij nog langs andere wegen konden worden bereikt;
eiser met name met betrekking tot de percelen nrs. 307-309 had aangevoerd dat de
eerste zes verweerders in hun gedinginleidend verzoekschrift, neergelegd op 29 december 1995, zelf hadden toegegeven dat hun percelen kunnen worden bereikt over
een aantal percelen door het gedogen van andere eigenaars ("verzoekschrift hoger beroep" van eiser, bladzijde 3; "conclusie hoger beroep" van eiser, bladzijden 5 en 6);
eiser er met betrekking tot dezelfde percelen bovendien op had gewezen dat uit verklaringen van de pachter van de eerste zes verweerders, de Heer Hilaire De Bruyne,
afgelegd tegenover de politie respectievelijk de rijkswacht van Wachtebeke, was gebleken dat deze zijn land langs een andere weg kon bereiken ("verzoekschrift hoger
beroep" van eiser, bladzijden 4 en 5; "conclusie hoger beroep" van eiser, bladzijde 7);
eiser verder had voorgehouden dat zowel de percelen nrs. 307-309 als het perceel
nr. 313, de Kleistraat kunnen bereiken via een doorgangsweg die zich ter hoogte van
een van de percelen nrs. 307-309 bevindt ("verzoekscbrift hoger beroep" van eiser, bladzijde 4 en bladzijde 7; "conclusie hoger beroep" van eiser, bladzijde 6); eiser in dat verband had gevorderd dat verweerders ter griffie de eigenaars zouden bekendmaken van
de percelen die hun percelen afsluiten van de Kleistraat;
eiser tenslotte met betrekking tot het perceel nr. 313 had opgemerkt dat uit het
proces-verbaal van plaatsopneming was gebleken dat dit perceel slechts recentelijk,
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met name na de inbuizing die over een gracht werd aangelegd, toegang had gekregen tot de doorgangsweg die loopt in de richting van het eigendom van eiser, zodat het
perceel nr. 313 voordien een uitweg nam via een andere weg en dus niet ingesloten
is ("verzoekschrift hoger beroep" van eiser, bladzijde 7);
overeenkomstig artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek een recht van uitweg inderdaad slechts kan worden gevorderd door de eigenaar van een erf dat ingesloten ligt;
een erfniet meer ingesloten is van zodra het kan worden bereikt via een of andere uitweg, weze het zelfs op grond van het louter gedogen van andere eigenaars;
de appelrechters zodoende niet wettig konden beslissen dat de litigieuze percelen
zijn ingesloten en bijgevolg het wettelijk begrip "ingeslotenheid" miskennen (scherrding van artikel 682, § 1, van het Burgerlijk Wetboek);
de appelrechters eveneens, in zoverre zou worden geoordeeld dat het beschikkend gedeelte van de beslissing wettelijk verantwoord blijft door de overweging van
de ingeslotenheid van de percelen grond toebehorende zowel aan (de eerste zes verweerders) als aan (zevende verweerder) bewezen is en dit na kennisname van de kadastrale bescheiden, de foto's en de gegevens opgenomen in het proces-verbaal van
plaatsopneming, door geen antwoord te verstrekken op het omstandige verweer van
eiser aangaande de mogelijke uitwegen waarover verweerders beschikken om de litigieuze percelen te bereiken vanaf de openbare weg, hun beslissing niet regelmatig
met redenen omkleden (schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 682, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft
tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven
kosten of ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de
bestemming ervan, een uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding die in verhouding is tot de schade die
hij mocht veroorzaken;
Dat niet ingesloten is in de zin van die wetsbepaling het erf dat een toegang heeft tot de openbare weg, die wordt gedoogd door de eigenaar of gebruiker van het naburig erf; dat het dan zonder belang is dat die gedoogde
toegang niet de minst schadelijke is;
Overwegende dat de eisers recht van uitweg vorderen voor de goederen die
zij in eigendom of in pacht hebben, over de percelen nrs. 307 en 309 van
eiser op grond dat hun erven ingesloten zijn;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat het feit dat de akkers waarvoor een recht van uitweg wordt gevorderd, mogelijkerwijs door gedogen kunnen worden bereikt, niet inhoudt dat die akkers niet meer ingesloten zijn in de zin van artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het bestreden vonnis op grond hiervan beslist dat die erven ingesloten zijn in de zin van artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek en dat uitweg moet worden genomen over de minst schadelijke weg;
·
Dat het aldus artikel 682, § 1, van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, zitting houdende in hoger beroep.
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6 april 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaten : mr. Verbist.

Nr. 231
1e KAMER - 7 april 2000

BELASTING- GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN- VLAAMS GEWEST- HEFFINGEN OP DE AFVALWATERVERONTREINIGING- WIJZE VAN BEREKENING.

Uit de in artikel 32undecies van de wet van 26 maart 1971 vermelde forrriule voor de
berekening van de bijdrage die de ondernemingen krachtens artikel 32 van deze wet
.verschuldigd zijn, volgt dat de vervuiling in een etmaal tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid de grondslag is voor de berekening van de vervuiling voor 225 dagen bedrijvigheid.
(VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ T. LANO N.V)
ARREST

(A.R. C.99.0420.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 32undecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij artikel 6 van het
decreet van de Vlaamse Raad van 20 december 1989 houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, zoals van toepassing v66r de
opheffing ervan bij artikel 58 van het decreet van de Vlaamse Raad van 12 december 1990 betre:ffende het bestuurlijk beleid,
doordat het bestreden arrest, na te hebben geoordeeld dat de bijdrage die verweerster op grond van voormeld artikel 32undecies verschuldigd is voor het dienstjaar 1990 kon worden berekend op basis van de metingen die eiseres op het bedrijfvan
verweerster heeft uitgevoerd tussen 5 en 11 december 1989, voor recht zegt dat eiseres de bijdrage van verweerster voor het dienstjaar 1990 dient te herberekenen op
basis van een geloosd jaardebiet van 141.214 m 3 (overeenstemmend met een jaargemiddelde van 627,62 m 3 per dag) op grond van de volgende motieven:
"(Verweerster) bewijst wel dat de metingen gebeurden tijdens een periode van abnormale en ongewone productie, nl. tijdens continue bedrijvigheid na een staking. Zij
bewijst dat de metingen niet representatief zijn voor het berekenen van het jaargemiddelde. Thans vertrekt (eiseres) voor de berekening van de he:ffing van een ~emid
delde van 1.027 m 3/dag. Over 225 dagen bekomt zij een debiet van 231.075 m . Voor
de periode van 5 t/m 8 december 1989 mag enkel de helft van het resultaat van de metingen in aanmerking worden genomen, hetgeen een daggemiddelde van 627,62 m 3
oplevert. Het totaal debiet over 225 dagen wordt dan 141.214,5 m 3 , hetgeen overeenstemt met hetjaarlijks verbruik tijdens de voorgaande jaren en met hetjaar volgend op het beschouwd jaar",
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terwijl de bijdrage die krachtens voormeld artikel 32undecies verschuldigd is, berekend wordt naar rata van de in inwoner-equivalent (I.E.) uitgedrukte verontreinigende belasting van de afvalwaters die de belastingplichtige in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar in de riool waarop hij is aangesloten, heeft geloosd;
het aantal I.E.-eenheden verontreinigende belasting van deze afvalwaters berekend wordt aan de hand van de formule :
Q
MS
2BOD + COD
N = 180 co,2o + o,35 500 + o,45
1. 350
waarin:
N: het aantal I.E.-eenheden verontreinigende belasting;
Q : het gemiddelde debiet, uitgedrukt in liter, van het afvalwater dat door de onderneming, instelling of inrichting wordt geloosd in een etmaal tijdens de maand van
de grootste bedrijvigheid van het jaar;
MS : het gemiddelde gehalte aan stoffen in suspensie, uitgedrukt in mgll, van het
afvalwater waarop Q betrekking heeft; BOD: de biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in mg/l van het afvalwater waarop Q betrekking heeft;
COD : de chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg/l van het afvalwater waarop
Q betrekking heeft,
uit de omschrijving van de factor Q volgt dat enkel het gemiddelde debiet per etmaal van het afvalwater tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid van het jaar
mag in aanmerking worden genomen;
de berekening aldus geenszins op basis van een "jaargemiddelde" van het geloosde debiet afvalwaters mag geschieden; deze berekening evenmin mag worden bei'nvloed door de omstandigheid dat de metingen gebeurden tijdens een periode van abnormale en ongewone productie,
zodat het bestreden arrest, dat niet vaststelt dat het gemiddelde debiet op basis waarvan eiseres de bijdrage van verweerster moet herberekenen, overeenstemt met het gemiddelde debiet per etmaal van het afvalwater tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid van het jaar, voormeld artikel 32undecies schendt:

Overwegende dat, krachtens de toen toepasselijke lezing van artikel 32undecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, de bijdrage die krachtens dat artikel 32 door
de ondernemingen verschuldigd is berekend wordt naar rata van de in
inwoner-equivalent (IE) uitgedrukte verontreinigende belasting van de a:fValwaters die de ondernemingen in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar
in de riool waarop zij zijn aangesloten hebben geloosd;
Dat het aantal IE-eenheden wordt vastgesteld op grand van een formule waarin de factor Q het gemiddelde debiet is, uitgedrukt in liter, van het
afvalwater dat door de onderneming, instelling of inrichting wordt geloosd
in een etmaal tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid van het jaar
en waarin verder rekening wordt gehouden met de samenstelling van het afvalwater;
Dat de vervuiling in een etmaal tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid zodoende de grondslag is voor de berekening van de vervuiling voor
225 dagen bedrijvigheid;
Overwegende dat eiseres voor de appelrechters aanvoerde dat de metingen moesten worden gedaan tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid;
Dat de appelrechters evenwel oordelen dat in de maand december 1989,
maand tijdens welke metingen werden uitgevoerd, er een abnormale en ongewone productie was en dat zij een herberekening opleggen van de heffing op jaarbasis op grand van de helft van de resultaten van de metingen
gedaan tijdens de periode van 5 tot 8 december 1989, teneinde niet afte wijken van de resultaten bereikt in voorgaande jaren;
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Dat zij aldus de regel miskennen dat de vervuiling moet berekend worden op grond van de maand van de grootste bedrijvigheid;
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 Antwerpen.
7 april 2000 - lee kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaten : mrs. Verbist en Geinger.
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1o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP
EN VERMELDINGEN- HEFFINGEN OP DE AFVALWATERVERONTREINIGING- NIEUWE BEROEPSPROCEDURE - INWERKINGTREDING- GEVOLGEN.

2° BELASTING- GEMEENSCHAPS- EN

GEWESTBELASTINGEN- VLAAMS GEWEST- HEFFINGEN OP DE AFVALWATERVERONTREINIGING- WIJZE VAN BEREKENING.

1o Artikel 35quinquies, § 7, van de wet van 26 maart 1971, zoals ingevoerd bij artikel 5 van het decreet van de Vlaamse Raad van 6 juli 1994, krachtens welke bepa-

ling de voorzieningen in cassatie worden ingeleid door afgifte van een verzoekschrift voor het hofvan beroep, geldt slechts voor cassatieberoepen ingesteld tegen
arresten gewezen op een voorziening rechtstreeks ingesteld bij het hof van beroep; voor
de overige zaken die voor die wetswijziging ingeleid werden voor de rechtbanken van
eerste aanleg of de vrederechter, is de vroeger bestaande regeling bewaard gebleven zodat in die gevallen het gemeen recht toepasselijk blijft.
2° Uit het bepaalde in artikel 35quinquies, § 1, tweede en derde lid, van de wet van
26 maart 1971 volgt dat:
- als "maand van de grootste bedrijvigheid" in de zin van voormeld artikel moet worden begrepen, de maand waarin het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-waarde het grootst is;
- indien meerdere metingen zijn gebeurd tijdens eenzelfde maand, een rekenkundig gemiddelde wordt genomen, maar dat als er in eenzelfde maand maar een meting is gebeurd, deze meting bepalend is voor de vaststelling van de maand van de
grootste vervuiling.
(VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ T. BUNGALOWPARK DE VOSSEMEREN N.V.)

Advocaat-generaal met opdracht Thijs heeft in substantie gezegd :
Wat betreft de betwisting voor de appEdrechters
Verweerster had bezwaar aangetekend tegen de he:ffing op de waterverontreiniging voor het heffingsjaar 1992 die gevestigd was op basis van de resultaten van metingen op grond van debietgebonden monsters door eiseres uitgevoerd op 27 september, 30 september en 1 oktober 1991.
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Dit bezwaar werd afgewezen waarna verweerster, belastingplichtige, eiseres dagvaardde voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde in nietigverklaring van
de aanslag nu eisers zich ten onrechte steunde op de meting van 1 oktober 1991 terwijl zij zich had moeten stoelen op het rekenkundig gemiddelde van de metingen van
27 september en 30 september 1991.
Bij vonnis van 16 april 1996 verwierp de rechtbank deze vordering op grond dat eiseres terecht de vuilvracht N1 had bepaald op basis van de bemonstering van 1 oktober 1991.
Ingevolge het hoger beroep van verweerster oordeelde het Hof van Beroep te Gent
bij arrest van 21 januari 1999 dat de vuilvracht N1 diende berekend te worden op grond
van het rekenkundig gemiddelde van de metingen op 27 en 30 september 1991 en 1
oktober 1991, en verklaarde aldus verweersters vordering gedeeltelijk gegrond terwijl het arrest tot de vaststelling kwam dat uit uitvoeringsbesluit van 23 juli 1992 niet
kan worden toegepast.
Tegen dit arrest werd door eiseres cassatieberoep neergelegd ter griffie van het Hof
van Cassatie volgens de regels van toepassing op de gemeenrechtelijke cassatieprocedure neergelegd in de artikelen 1073 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek.
Wat betreft het door verweerster ongeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid van de voorziening
Verweerster stelt dat de voorziening niet ontvankelijk is nu het verzoekschrift niet
neergelegd werd ter griffie van het hof van beroep zoals voorgeschreven bij artikel
35quinquies, § 7, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
De in casu toepasselijke regeling voor het heffingsjaar 1992 voorzag enkel een administratieve bezwaarprocedure tegen de ingekohierde heffing bij de daartoe door de
executieve aangewezen ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij (artikel 35quinquiesdecies, § 1, wet van 26 maart 1971, zoals ingevoegd door het decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1992).
Voor het heffingsjaar 1992 bestond er geen specifieke beroepsprocedure tegen de beslissing van de ambtenaar terwijl evenmin enige termijn was bepaald waarbinnen dergelijk beroep diende te worden ingesteld.
Het jurisdictioneel beroep tegen de beslissing genomen ingevolge de administratieve bezwaarprocedure, was derhalve onderworpen aan het gemeenrechtelijk burgerlijk procesrecht (Van Orshoven, P., "Vlaamse milieuheffingen op de waterverontreiniging, procedure, bezwaar, beroep" Fisc. Koerier, 1993, 320).
Aldus kon de heffing op de waterverontreiniging betwist worden voor de rechtbank van eerste aanleg, en, voor zover de heffing niet hoger was dan 75.000 F, voor
de vrederechter.
De decreetgever heeft inzake de heffing op de afvalwaterverontreiniging pas bij decreet van 6 juli 1994 een specifieke beroepsprocedure voorzien, waarbij de artikelen
377 e.v. van het W.I.B. 1992, in aangepast vorm, werden overgenomen.
Deze nieuwe beroepsprocedure, neergelegd in de paragrafen 3 tot 7 van artikel
35quinquiesdecies, is in werking getreden op 3 oktober 1994, en is zonder invloed op
de op het ogenblik van de inwerkingtreding nog niet definitiefbeslechte geschillen aangaande de heffing op de waterverontreiniging.
Deze nog niet definitief beslechte geschillen kunnen hangende zijn hetzij voor de vrederechter, hetzij voor de rechtbank van eerste aanleg (recht doende op beroep tegen
een vonnis van de vrederechter of in eerste aanleg voor heffingen hoger dan 75.000 F),
hetzij voor het hof van beroep (in graad van beroep tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg).
De rechtsmiddelen die tegen deze beslissingen kunnen aangewend worden, worden ongemoeid g'elaten door het nieuwe artikel35quinquiesdecies, §§ 3-7, van de wet
van 26 maart 1971.
Deze nieuwe wetsbepaling voorziet immers als rechtsmiddel aileen het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep, gewezen op een rechtstreeks bij dit
hof aanhangig gemaakte voorziening tegen een beslissing van de adjunct-leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij over een bezwaarschrift tegen de hefting.

728

HOF VAN CASSATIE

Nr. 232

In een arrest van 12 februari 1999 verklaarde Uw Hof overingens reeds een cassatieberoep ontvankelijk, dat overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk Wetboek was
ingeleid, tegen een arrest van het Hofvan Beroep te Antwerpen d. d. 23 september 1996,
dat uitspraak deed over een geschil tussen de Vlaamse Milieumaatschappij en een heffingsplichtige (Cass., 12 februari 1999, R.W., 1999-2000, 605).
Nu de paragrafen 3 tot 7 van artikel 34quinquiesdecies van de wet van 26 maart
1971 niet van toepassing zijn op onderhavig geschil, diende de voorziening in cassatie te worden ingeleid overeenkomstig de regels van de gemeenrechtelijke cassatieprocedure, die de indiening van het verzoekschrift ter griffie van het Hof van Cassatie voorschrijven.
Het door verweerster opgeworpen middel van onontvankelijk is derhalve ongegrond.
Wat betreft het middel
Het enig middel voert de schending aan van de artikelen 35ter en 35quinquies, §§
1 en 3 van de wet van 26 maart 1971 waar het middel het bestreden arrest verwijt
te hebben beslist dat de vuilvracht N1 niet mag berekend worden op basis van de meting van 1 oktober alleen, maar dat het rekenkundig gemiddelde in aanmerking moet
genomen worden van de metingen van 27 en 30 september 1991 en 1 oktober 1991.
De vuilvracht N1, die het voorwerp uitmaakt van huidige betwisting, is enerzijds
gebaseerd op het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar, en anderzijds op de samenstelling van dit afvalwater.
Wanneer, zoals in casu, verschillende metingen werden uitgevoerd gedurende verschillende etmalen en in verschillende maanden, bepaalt de wet ook uitdrukelijk welke
metingen in aanmerking dienen te worden genomen als grondslag voor de berekening van de vuilvracht Nl.
Zo bepaalt de tweede alinea van de eerste paragraafvan art 35quinquies dat indien gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de
samenstelling van het geloosde afvalwater, moet als N1 het rekenkundig gemiddelde genomen worden van de op dagbasis berekende N1-componenten.
De derde alinea van deze·wetsbepaling stelt anderzijds dat indien in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het
geloosde afvalwater, moet als maand van de grootste bedrijvigheid die maand in aanmerking genomen worden waarvan het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berkende N1-component het grootst is.
Aldus heeft de decreetwetgever de te volgen berkeneningwijze voorgeschreven voor
de gevallen waarin metingen zouden zijn uitgevoerd over verschillende etmalen en/of
in verschillende maanden zonder de overheid de verplichting te hebben opgelegd een
aantal metingen uit te voeren in elke maand.
Deze wettelijke regeling maakt het mogelijk de vuilvracht N1 te berekenen op basis van een meting over slechts een etmaal, die dan ook, bij afwezigheid van andere
bewijskrachtige metingen, impliceert dat ze de maand van de grootste bedrijvigheid betreft.
Het wettelijk stelsellaat tevens toe de vuilvracht te berekenen op basis van metingen gedurende verschillende etmalen in dezelfde maand, en schrijft alsdan voor dat
het rekenkundig gemiddelde van deze metingen als basis moet genomen worden.
Indien, zoals in voorliggende zaak, in het totaal gedurende drie etmalen metingen werden uitgevoerd, maar in twee verschillende maanden, zal een vergelijking nodig zijn tussen het rekenkundig gemiddelde van de twee op dagbasis berekende vuilvrachten N1 in de ene maand, met de resultaten van de enige meting in de andere
maand, om te bepalen welke maand als "maand van de grootste bedrijvigheid", en dus
als heffingsbasis, kan in aanmerking worden genomen.
Geen bepaling uit het toepasselijke decreet laat toe aan te nemen dat de verschillende parameters van de formule N1, niet meer deze zouden zijn in "de maand van
de grootste bedrijvigheid", zoals de decreetgever het voorschrijft, maar plotseling wel
een rekenkundig gemiddelde van metingen over verschillende maanden, om reden dat
voor bepaalde maanden de metingen slechts gedurende een etmaal zouden plaatsgevondenhebben.
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Dit is nochtans de oplossing weerhouden door het bestreden arrest, nu het beslist
dat voor de berekening van de vuilvracht het rekenkundig gemiddelde moet genomen worden van de metingen van 27 september, 30 september en 1 oktober 1991.
Op grond van een onjuiste toepassing van het decreet, komen de appelrechters tevens tot het besluit dat het uitvoeringsbesluit van 23 juli 1992 niet kan worden toegepast.
Wanneer de Vlaamse Executieve, in uitvoering van artikel35quinquies, § 3, van de
wet van 26 maart 1971, bij besluit van 23 juli 1992, bepaalde dat de parameters voor
de berekening van de vuilvracht moeten berekend worden "op basis van debietgebonden monstername van het geloosde afvalwater gedurende een of meerdere etmalen tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid in het jaar voorafgaand aan het
beschouwde heffingsjaar" is zulks volledig in overeenstemming te brengen met de wettelijke regeling.
Deze regeling laat immers toe de maand van de grootste bedrijvigheid te bepalen
op grond van een meting over slechts een etmaal.
Het bestreden arrest, dat de litigieuze bepalingen van de oppervlaktewaterenwet
schendt, kon dan ook niet wettig beslissen dat het uitvoeringsbesluit van 23 juli 1992
niet kan worden toegepast.
Conclusie : Vernietiging.
ARREST

(A.R. C.99.0456.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 januari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening : het verzoekschrift werd niet neergelegd ter griffie van
het hof van beroep maar wel van het Hof van Cassatie :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat:
1. verweerster, de belastingplichtige, bezwaar aantekende tegen de aanslag inzake heffing op de waterverontreiniging aanslagjaar 1992;
2. haar bezwaar verworpen werd en zij op 4 november 1993 opkwam tegen die verwerping voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde;
3. de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde op 16 april1996 de vordering van verweerster verworpen heeft;
4. het Hof van Beroep te Gent dit vonnis heeft hervormd;
5. het cassatieberoep neergelegd is ter griffie van het Hofvan Cassatie volgens de regels van het gemene recht van de cassatieprocedures;
Overwegende dat luidens artikel 35quinquies, § 7, van de wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoerd bij artikel5 van het Decreet van de Vlaamse Raad van
6 juli 1994, de voorzieningen in cassatie worden ingeleid door afgifte van een
verzoekschrift voor het hofvan beroep; dat die bepaling evenwel slechts geldt
voor cassatieberoepen ingesteld tegen arresten gewezen op een voorziening rechtstreeks ingesteld bij het hof van beroep;
Dat voor de overige zaken die v66r die wetswijziging ingeleid werden voor
de rechtbanken van eerste aanleg c.q. de vrederechters, de vroeger bestaande regeling bewaard is gebleven, zodat in die gevallen het gemene recht
toepasselijk blijft;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
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schending van de artikelen 35ter, 35quinquies, §§ 1 en 3, van hoofdstuk Illbis van
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoerd door artikel 69 van het decreet van de Vlaamse Raad van
21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1991, en vervangen bij artikel44 van het decreet van de
Vlaamse Raad van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1992, wat betreft artikel35quinquies in zijn versie van toepassing v66r de
wijziging bij artikel 21 van het decreet van de Vlaamse Raad van 18 december 1992
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993 en de hierop volgende wijzigingen, en, wat betreft artikel 35ter, in zijn versie van toepassing v66r de wijziging bij artikel 36 van het decreet van de Vlaamse Raad van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, en de hierop volgende
wijzigingen, 2, § 3, van het besluit van de Vlaamse Executieve van 23 juli 1992 tot uitvoering van hoofdstuk Illbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, 20 en 78 van de Bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals van toepassing v66r de wijziging bij artikel127, § 1, van de bijzondere wet van 16 juni 1993, en 159 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994,
doorda( het bestreden arrest het hager beroep van verweerster gegrond ve)'klaart, het vonnis a quo teniet doet, en voor recht zegt dat de heffing op de waterverontreiniging voor het aanslagjaar 1992, art. 09635 ten bedrage van 3.992.358 F nietig is m.b.t. de berekening van het N1-component en dat het eiseres zal behoren voor
de heffing de N1-component te berekenen op de parameters ZS, BZV en CZV bekomen uit het rekenkundig gemiddelde van de metingen op 27 en 30 september 1991 en
1 oktober 1991, op volgende gronden:
"2. (Eiseres) steunt de heffing op het decreet van 25 juni 1992 dat in afdeling 3 bepalingen bevat m.b.t. de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en m.b.t. het decreet van 21 december 1990. Ret decreet van 25 juni 1992 vervangt meer bepaald het hoofdstuk Illbis van de wet,
Artikel 35quinquies, § 1, van het hoofdstuk Illbis, afdeling 4 van het decreet is hier
aan de orde volgens (eiseres),
Zij steunt voornamelijk op de bepaling : 'Indien er in het jaar voorafgaand aan het
beschouwde heffingsjaar in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als maand van de
grootste bedrijvigheid die maand in aanmerking genomen waarvan het rekenkundige gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component het grootst is',
Deze bepaling wordt voorafgegaan door : 'Indien er in het jaar voorafgaand aan het
beschouwde heffingsjaar gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van
het dagdebiet en de samenstelling van het geloosd afvalwater, dan wordt als N1 het
rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende Nl-componenten genomen',
Ret besluit van de Vlaamse executieve van 23 juli 1992 regelt de uitvoering van
hoofdstuk Illbis,
Artikel 2 bepaalt de regels voor de toepassing van de in artikel 35quinquies, § 1 aangegeven berekeningsmethode.
In fine van § 4, van dit artikel wordt bepaald dat 'wanneer in eenzelfde jaar meerdere bemonsteringen werden uitgevoerd, voor elk van de in deze paragraaf beschouwde parameters het rekenkundig gemiddelde van de verschillende bemonsteringsresultaten in aanmerking dient genomen',
Uit het overzicht gehecht aan de heffing-aanslag blijkt dat (eiseres) zich strikt aan
deze bepaling heeft gehouden en bvb voor de parameters stikstof, fosfor en zware metalen telkens het gemiddelde van de drie metingen in aanmerking neemt,
Volgens het decreet is N1 de vuilvracht veroorzaakt door de lazing van zuurstofbindende en zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden, N2 is de vuilvracht veroorzaakt door de lazing van de beschouwde zware metalen en N3 is de vuilvracht door de lazing van de beschouwde nutrienten (totale stikstof en totale fosfor),
Volgens het besluit van 23 juli 1992 worden de parameters ZS, BZV en CZV bepaald volgens de monstername van het geloosde afvalwater 'gedurende een ofmeerdere etmalen tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid'.
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Op 1 oktober 1991 was het gehalte aan zwevende stof, biochemisch zuurstofverbruik en chemisch zuurstofverbruik merkelijk hoger dan op 27 en op 30 september 1991, maar ook op die dagen waren er verschillen. Op 27 september 1991 was bv.
het zinkgehalte in "het monster bijna 20x hoger dan op 1 oktober 1991.
(Verweerster) komt op tegen het feit dat oktober als maand van de grootste bedrijvigheid wordt aangemerkt ingevolge de bepalingen von het decreet, terwijl het duidelijk is dat in een bungalowpark de grootste bedrijvigheid tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is gelegen. Haar bewering dat minstens vijf metingen hadden
moeten gebeuren in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar vindt evenwel nergens steun in het decreet of het besluit.
3. Uit hetgeen voorafgaat, blijkt echter wel een verschil tussen de tekst van het decreet en de tekst van het uitvoeringsbesluit.
In afdeling 4, artikel 35quinquies, § 1, wordt als maand van de grootste bedrijvigheld die maand in aanmerking genomen 'waarvan het rekenkundig gemiddelde van
de op dagbasis berekende N1-component het grootst is'.
Zo sprake is van een 'rekenkundig gemiddelde' vergt dit meerdere metingen in die
maand.
Ter zake gebeurde enkel een monstername op 1 oktober 1991, zodat een rekenkundig gemiddelde voor die maand niet mogelijk is. (Eiseres), nu in oktober 1991 slechts
Min meting gebeurde, kan voor oktober 1991 geen rekenkundig gemiddelde maken en
bijgevolg deze maand niet als maand van de grootste bedrijvigheid in aanmerking nemen.
Die tekst van het decreet kan daarenboven niet los gelezen worden van de tekst die
eraan voorafgaat ...
Het is duidelijk dat in het decreet twee situaties voor ogen worden genomen. Ofwei gebeuren in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar metingen, hetzij een tijdens verschillende maanden, hetzij meerdere tijdens een maand, waarbij dan het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component zal in aanmerking
komen, ofwel nog gebeuren meerdere metingen telkens in verschillende maanden, waarbij dan het N1-component dat, berekend voor iedere maand der metingen, gemiddeld het grootst is, als maand van de grootste bedrijvigheid beschouwd wordt.
In het besluit, artikel 2, § 3, worden dan plots bepaalde parameters berekend op basis van een monstername ' ... gedurende een of meerdere etmalen tijdens de maand
van de grootste bedrijvigheid .. .'.
Het besluit kan niet afwijken van het decreet en iets toevoegen dat niet in het decreet is voorzien.
Door voorop te stellen dat bepaalde parameters ook kunnen berekend worden op basis van een monstername tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid, daar waar
uit de tekst van het decreet blijkt dat de maand van de grootste bedrijvigheid slechts
kan vastgesteld worden op grond van het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende Nl-component gaat de Vlaamse Executieve haar bevoegdheid te buiten en is deze bepaling nietig en niet afdwingbaar in rechte.
4. De berekening van de besproken heffing is niet correct.
De berekening dient voor de parameters ZS, BZV en CZV te geschieden op basis van
de N1-component die resulteert uit het rekenkundig gemiddelde van de uitslagen van
de drie metingen die zijn geschied, nl. op 27 en 30 september 1991 en op 1 oktober 1991.
De N2 en N3 componenten werden wel correct berekend.
Het zal derhalve (eiseres) behoren de heffing voor het beschouwde heffingsjaar te
herberekenen.
De kritiek van (verweerster) is gegrond",

terwijl, overeenkomstig artikel 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971, in
zijn versie zoals weergegeven in de aanhefvan het middel, de vuilvracht N1 moet berekend worden op grond van "het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater
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geloosd in een etmaal tijdens de maand van grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar", zijnde parameter Qd in de formule N1, en op grond van
de parameters ZS, BZV en CZV, die moeten berekend worden op grond "van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft";
De omstandigheid dat de vuilvracht N1 aldus moet bepaald worden op basis van het
volume en de vervuilende bestanddelen van de afvalwaterlozing gedurende een etmaal tijdens de maand van grootste bedrijvigheid, met zich brengt dat een samenvoeging van bemonsteringen, uitgevoerd in verschillende maanden, door de wetgever uitgesloten werd;
Artikel 35quinquies, § l, van de wet van 26 maart 1971 uitdrukkelijk bepaalt welke
resultaten dan wel als grondslag voor de berekening van de vuilvracht N1 in aanmerking moeten genomen worden indien verschillende metingen werden uitgevoerd gedurende verschillende etmalen en/of in verschillende maanden;
Dit artikel voorziet dat "indien" gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, "als N1 het
rekenkundig gemiddelde (moet worden genomen) van de op dagbasis berekende N1componenten";
Aldus metingen worden bedoeld die werden uitgevoerd gedurende verschillende etmalen in dezelfde maand;
Artikel 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971 bovendien bepaalt dat "indien" in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan "als maand van de grootste bedrijvigheid die maand in aanmerking (wordt) genomen waarvan het rekenkundig gemiddelde
van de op dagbasis berekende N1-component het grootst is";
Aldus, zoals de tekst zelf uitdrukkelijk stelt, metingen in verschillende maanden worden beoogd;
De omstandigheid dat bovendien is bepaald dat als maand van de grootste bedrijvigheid in aanmerking moet genomen worden die maand "Waarvan het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component het grootst is", niet betekent dat de wetgever impliciet het uitvoeren van metingen over verschillende etmalen
_in dezelfde maand heeft opgelegd;
De wetgever aldus aileen de regel heeft herhaald dat indien metingen gedurende
verschillende etmalen in dezelfde maand werden uitgevoerd, quod non, het rekenkundig gemiddelde in aanmerking moet genomen worden, zonder ook het uitvoeren
van metingen over verschillende etmalen in dezelfde maand op te leggen;
Artikel 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971, evenmin als enige andere bepaling van de wet, het aantal te bemonsteren etmalen voorschrijft;
De Vlaamse Executieve bij besluit van 23 juli 1992 tot uitvoering van hoofdstuk IIIhis van de wet van 26 maart 1971, in uitvoering van haar uitvoerende verordenende bevoegdheid, haar toegekend bij artikelen 20 en 78 van de Bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, en in uitvoering van artikel 35quinquies, § 3, van de wet van 26 maart 1971, de nadere regels heeft vastgesteld aangaande de wijze waarop de gegevens met betrekking tot het geloosde afvalwater kunnen worden bepaald;
Artikel2, § 3, a, van dit besluit bepaalt dat de parameters voor de berekening van
de vuilvracht N1, m.n. ZS, BZV en CZV, moeten bepaald worden "op basis van debietgebonden monstername van het geloosde afvalwater gedurende een of meerdere etmalen tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid in het jaar voorafgaand aan het
beschouwde he:ffingsjaar";
Door aldus de keuze te laten tussen monsternames gedurende een dan wel meerdere etmalen tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid, dit besluit geenszins afwijkt van en evenmin iets toevoegt aan artikel 35quinquies van de wet van 26 maart
1971;
Het bestreden arrest derhalve, in strijd met de zin en draagwijdte van de tekst van
artikel 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971, overweegt dat de maand van
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de grootste bedrijvigheid slechts kan vastgesteld worden op grond van "het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component", omdat de vermelding "rekenkundig gemiddelde" metingen gedurende meerdere etmalen veronderstelt;
Het aldus tevens op onwettige wijze aanneemt dat een maand waarin slechts gedurende een etmaal metingen werden uitgevoerd, zoals te dezen oktober 1991, niet als
"maand van grootste bedrijvigheid" in aanmerking kan genomen worden;
Het bovendien in strijd met de zin en draagwijdte van de tekst van artikel 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971, beslist dat wanneer slechts gedurende een
etmaal in verschillende maanden metingen werden uitgevoerd, het rekenkundig gemiddelde van het resultaat van al deze metingen als grondslag voor de berekening van
de vuilvracht N1 moet genomen worden;
Het aldus op onwettige wijze aanneemt dat metingen over verschillende maanden samen als grondslag voor de berekening van de vuilvracht N1 in aanmerking moeten genomen worden, zoals te dezen de metingen uitgevoerd op 27 september 1991,
30 september 1991 en 1 oktober 1991;
Het bestreden arrest door een verkeerde interpretatie van artikel35quinquies, § 1,
van de wet van 26 maart 1971, uiteindelijk niet wettig beslist dat de Vlaamse Executieve haar bevoegdheid te buiten is gegaan door als grondslag voor de berekening
van de N1 vuilvracht, de meting gedurende een etmaal tijdens de maand van grootste vervuiling, te aanvaarden, en dat dit besluit niet in overeenstemming is met de
wet en derhalve niet kan toegepast worden,

zodat het bestreden arrest, op grond van de redenen die het bevat, niet wettig heeft
beslist dat voor de berekening van de vuilvracht N1 een meting gedurende een etmaal in een bepaalde maand, niet in aanmerking kan genomen worden ter bepaling van de maand van grootste vervuiling (schending van artikel35quinquies, § 1,
van de wet van 26 maart 1971, in zijn versie zoals weergegeven in de aanhefvan het
middel, en dat voor deze berekening het rekenkundig gemiddelde van metingen, verricht tijdens een etmaal in verschillende maanden, in aanmerking moet genomen worden (schending van artikel 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971, in zijn
versie zoals weergegeven in de aanhefvan het middel), dienvolgens evenmin wettig
heeft kunnen beslissen dat de Vlaamse Executieve in artikel2, § 3 van haar besluit
van 23 juli 1992 haar bevoegdheid te buiten is gegaan door voorop te stellen dat bepaalde parameters ook kunnen berekend worden op basis van een monstername tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid (schending van de artikelen 35quinquies, §§ 1 en 3, van de wet van 26 maart 1971, in hun versie zoals weergegeven in
de aanhef van het middel, 20 en 78 van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, zoals van toepassing v66r de wijziging bij artikel 127, §
1, van de bijzondere wet van 16 juni 1993, en voor zoveel als nodig artikel 2, § 3, van
het besluit van de Vlaamse Executieve van 23 juli 1992), en dat derhalve artikel 2,
§ 3, van het besluit van de Vlaamse Executieve van 23 juli 1992 nietig en niet afdwingbaar is (schending van artikel 159 gecoordineerde Grondwet), en derhalve niet
wettig heeft beslist dat de heffing op de waterverontreiniging voor het aanslagjaar 1992
lastens verweerster, nietig is wat betreft de berekening van de N1-component, en dat
eiseres voor de hefting de N1-component moet berekenen op de parameters ZS, BZV
en CZV bekomen uit het rekenkundig gemiddelde van de metingen op 27 en 30 september 1991 en 1 oktober 1991 (schending van aile voomoemde bepalingen alsook van
artikel35ter van de wet van 26 maart 1971 in zijn versie zoals weergegeven in de aanhef van het middel) :

Overwegende dat, krachtens het toepasselijke artikel 35quinquies van de
wet van 26 maart 1971, de vuilvracht berekend wordt op basis van vier componenten, N1, N2, N3 en N4;
Dat N1 berekend wordt volgens de formule : N1 = Qd/180 x (a + 0,35 x ZS/
500 + 0,45 (2 x BZV + CZV)/1350 x (0,40 + 0,60 x d), waarin N1 de vuilvracht is veroorzaakt door de lozing van de zuurstofbindende stoffen en de
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zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenbeden, en waarin Qd het volume is uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid van bet jaar voorafgaand aan
bet heffingsj aar;
Dat in verband met de component N1 artikel 35quinquies, § 1, tweede en
derde lid bepaalt: "Indien er in het jaar voorafgaand aan bet bescbouwde
beffingsjaar gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van het
dagdebiet en de samenstelling van bet geloosd afvalwater, dan wordt als N1
bet rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1 componenten genomen;
Indien er in het jaar voorafgaand aan het bescbouwde beffingsjaar inverscbillende maanden metingen zijn gebeurd van bet dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als maand van de grootste
bedrijvigheid die maand in aanmerking genomen waarvan het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component bet grootst is";
Overwegende dat bieruit volgt dat als maand van de grootste bedrijvigbeid in de zin van de voorgaande wetsbepalingen moet worden begrepen de
maand waarin bet rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende
N1-waarde het grootst is;
Dat uit deze teksten eveneens volgt dat indien meerdere metingen zijn gebeurd tijdens eenzelfde maand, een rekenkundig gemiddelde wordt genamen, maar dat als er in eenzelfde maand maar een meting is gebeurd, deze
meting bepalend is voor de vaststelling van de maand van de grootste vervuiling;
Dat indien in bet totaal gedurende drie etmalen metingen werden uitgevoerd, maar in twee verscbillende maanden, een vergelijking nodig is tussen het rekenkundig gemiddelde van de twee op dagbasis berekende vuilvrachten Nl in de ene maand, met de resultaten van de enige meting in de
andere maand, om te bepalen welke maand als "maand van de grootste bedrijvigbeid", en dus als heffingsbasis, in aanmerking kan worden genamen;
Overwegende dat bet arrest oordeelt dat wanneer tijdens een maand, die
van de grootste vervuiling op dagbasis, maar een meting plaatsgreep, deze
meting niet doorslaggevend zal zijn en dat een rekenkundig gemiddelde moet
worden berekend van de op dagbasis berekende N1-componenten over meer
dan een maand; dat bet op grand biervan oordeelt dat bet uitvoeringsbesluit van 23 juli 1992 dat toen geldend was, niet kan worden toegepast;
Dat bet arrest de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vemietigt het bestreden arrest, bebalve in zoverre dit bet
boger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
7 april 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht - Advocaten : mrs. Geinger en Claeys Bouuaert.
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7 april 2000

KAMER -

1o BELASTING- GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN- VLAAMS

GEWEST- HEFFINGEN OP DE AFVALWATERVERONTREINIGING- BEZWAAR- TERMIJN- 'IDEPASSING VAN DE
REGELS VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK INZAKE DE EXCEPTIES VAN NIETIGHEID.

2° VORDERING IN RECHTE- BELASTINGZAAK- HEFFINGEN

OP DE AFVALWATERVERONTREINIGING- EXCEPTIE VAN NIETIGHEID VAN EEN PROCESHANDELING- VERPLICHTING OM HET BEZWAAR TIJDIG IN TE DIENEN- 'IDEPASSING VAN DE REGELS VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK.

1o en 2° De regels van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de excepties van nietigheid zijn niet van toepassing inzake de verplichting de bezwaarschriften inzake de
heffingen op de afvalwaterverontreiniging in te dienen binnen de bij artikel 35quinquies decies, tweede lid, van de wet van 26 maart 1971 gestelde termijn van twee
maanden, nu die wetsbepaling de openbare orde raakt.
(VAN BIJSTERVELDT T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ)

Advocaat-generaal met opdracht Thijs heeft in substantie gezegd :
Wat betreft de betwisting voor de appelrechters
Eiser, die een pluimveebedrijf uitbaat, had bij het Hofvan Beroep te Gent een voorziening ingediend tegen de beslissing van 5 april 1995 van de Adjunct-AdministrateurGeneraal van de Vlaams Milieumaatschappij waarbij zijn bezwaar tegen de milieuheffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging voor het
heffingsjaar 1994 werd afgewezen.
Bij het bestreden arrest oordeelden de appelrechter dat het bezwaar van eiser niet
ontvankelijk was gezien het werd ingediend buiten de termijn van twee maanden gesteld in art. 35quinquies decies, par. 1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
Eiser voert in zijn memorie twee middelen aan.
Wat betreft het eerste middel
Eiser houdt voor dat het hof van beroep buiten de grenzen van het haar voorgelegde geschil trad door het aanvankelijke bezwaar laattijdig te verklaren, terwijl de
bestreden beslissing van de gedelegeerde ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij het bestaan van een geldig en derhalve tijdig bezwaarschrift erkende.
De in het middel als geschonden aangewezen wetsbepalingen - nl. de Artt. 35quinquies decies tot 35septies decies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreinging- hebben geen uitstaans met de aldus aangevoerde grief.
Met middel is niet ontvankelijk.
Wat betreft het tweede middel
Eiser roept de schending in van art. 35quinquies decies, § 1, van de wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, en art. 860,
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek doordat de appelrechters oordelen dat de termijn van twee maanden om bezwaar in te dienen een bijzondere termijn is die afwijkt van het Gerechtelijk Wetboek en van openbare orde is, zodat ze op stra:ffe van
verval is voorgeschreven.

*

*

*
De toepassing van de beginselen van het gerechtelijk recht inzake de nietigheid van
proceshandelingen op de geschillenprocedure neergelegd in de wet van 26 maart 1971
op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
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De heffingen op de waterontontreiniging hebben het karakter van "een belasting die
door het Vlaamse Gewest is ingevoerd in de uitoefening van de eigen fiscale bevoegdheid op grond van art.llO, § 2, eerste lid, van de Grondwet" (Arbitragehof, 4 december 1991, nr. 33/91, B.S., 4 december 1991; M. Deketelaere en J. Heymans, De heffingen op de waterverontreiniging in het Vlaamse Gewest, R. W, 1992-1993, nr. 39, 29
mei 1993, nrs. 39 en 40; K. Deketelaere, Milieuheffingen en andere fiscale aspecten
in het milieubeleid van het Vlaamse Gewest, A.F.T., nr. 10, oktober 1991, blz. 254 en
255).
Het belastbaar feit terzake van de heffingen bestaat uit een geheel van feiten die
zich in het jaar voor het heffingsjaar hebben voorgedaan en die betrekking hebben op
het afnemen van water of het lozen van afvalwater.
Bij decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot
begeleiding van de begroting (B.S., 11 juli 1992), werd het stelsel van de heffingen op
de waterverontreiniging op ingrijpende wijze gewijzigd (M. Deketelaere en J. Heyman, o.c., nr. 1 en volg; Heyman J., Juridische benadering van de heffingen op de waterverontreiniging, grondslag en berekening, T.B.P., blz. 714).
De wet voorzag tevens een nieuwe vaststellings-, invorderings- en geschillenprocedure om de inning van de heffingen vlotter te laten verlopen, maar bovendien evenzeer om aan de heffingsplichte op het procedurele vlak meer rechtszekerheid te hieden (Memorie van toelichting, Gedr.St., Vl.R., B.Z. 1992, nr. 186/1, 18.)
Inzonderheid wat de geschillenregeling betreft, werd in art. 35quinquiesdecies, § 1,
Wet oppervlaktewaterEm, een bezwaarprocedure ingevoerd die ge'inspireerd werd door
de bestaande fiscale procedure inzake directe belastingen (J. Heyman, Milieurecht Info,
1992, nr. 1, 1-4.)
De vraag stelt zich dan ook het hoe fiscaal procesrecht op het vlak van de inkomstenbelastingen en de heffingen op de waterverontreiniging, zoals dit respectievelijk neergelegd is in het W.I.B. 92 en de Wet oppervlaktewateren van 26 maart 1971
zich verhoudt tot het gemeen procesrecht (Van Crombrugge 8., De vestigings-,
invorderings-, en geschillenprocedure van de heffingen op de waterverontreiniging, colloquium "De nieuwe heffingen op de waterverontreiniging. Juridische en economische implicaties voor het bedrijfsleven", Ecojura, Gent, 7 mei 1991, 3).
Krachtens art. 2 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de in dat wetboek gestelde regels van toepassing 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 dat
wetboek.
In dit verband wordt aangenomen dat het Gerechtelijk Wetboek als dusdanig enkel van toepassing is op de procedure voor de gewone rechtbanken en hoven en op de
arbitrage, maar niet op de procedure voor administratieve rechtscolleges, waaronder de bezwaarprocedure voor de directeur der belastingen (8. Van Crombrugge, De
norm achter de regel in het fiscaal procesrecht, Hommage aan Marcel 8torme, 8tory8cientia, Brussel, 1995, 130-131, nr. 3; Tiberghien, A., Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Kluwer, nr. 433; Van Besien J., Indiening van een bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen, Deurne, Kluwer, nr. 3; Van Orshoven, P.,
Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Antwerpen, Kluwer, nr. 134).
De procedure voor directeur is geen eigenlijke rechtspleging die aan de regels van
het gerechtelijk recht is onderworpen gelet op de bijzondere aard van de fiscale vordering (E. Krings, Verkokering van het gerechtelijk recht en het fiscaal recht, P & B,
R.D.J.P., 1996 - 1, blz. 28).
Zo besliste het Hofvan Cassatie dat art. 660, lid 1, Ger.W. niet van toepassing is op
de bezwaarprocedure voor de directeur, die, wat de ontvankelijkheid betreft, wordt geregeld door de artikelen 366 en 371 W.I.B. 1992 (Cass., 17 oktober 1985, A. C., 1986,
nr. 104).
Inzake inkomstenbelastingen werd reeds geoordeeld dat de artikelen 860 en 861 van
het Ger.W. betreffende de excepties van nietigheid geen toepassing vinden terzake van
de verplichting van art. 371 van het W.I.B. 1992 (equivalent van art. 35quinquiesdecies, § 1, van de wet van 26 maart 1971) om de bezwaarschriften te motiveren (Cass.,
8 april1991, A. C., 1990-91, nr. 415).
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Daarbij weze opgemerkt dat de verplichting om het bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen te motiveren door de wetgever niet op straffe van verval is voorgeschreven (cfr. art. 371 W.I.B. 1992: "De bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd (. .. )"), zoals zulks evenmin het geval is met de verplichting om het bezwaarschrift
inzake de heffingen op de waterverontreiniging in te dienen binnen de twee maanden (cfr. art. 35quinquies decies, § 1, lid 2, wet 26 maart 1971: "Het bezwaarschrift
(. .. ) moet binnen 2 maanden na de datum van verzending van het heffingsbiljet worden verzonden naar of overhandigd aan de in het eerste lid bedoelde ambtenaar").
Deze rechtspraak vindt haar rechtvaardiging in de bijzondere aard van de fiscale
wetgeving welke de openbare orde aanbelangt (S. Van Crombrugge, De norm achter de regel in het fiscaal procesrecht, o.c., nr. 10).
De regels van het gemeen procesrecht inzake de nietigheid van proceshandelingen
(art. 860, e.v., Ger.W.) zijn niet van toepassing in het fiscaal procesrecht omwille van
het openbare orde-karakter van de belasting als hoofdnorm achter de fiscale procesregels.
Zo besliste het Hofvan Cassatie in een geval waarin het verzoekschrift van voorziening in beroep tegen de directoriale beslissing aan een verkeerde directeur was betekend (art. 378, al. 1, W.I.B. 1992), zonder dat dit de belangen van de fiscus had geschaad, dat die betekening een substantiele vorm is, die niet is voorgeschreuen om de
belangen van een partij te urijwaren, maar wel om de wettigheid van belastingen te ver·
zekeren; daaruit valt afte leiden dat verval wegens niet-inachtneming ervan de openbare orde raakt en dat de artikelen 860 en 861 Ger.W. daarop niet van toepassing zijn
(Cass., 21 april1988, A. C., 1988, nr. 506; S. Van Crombrugge, De norm achter de regel in het fiscaal procesrecht, o.c., nr. 10).
Terzake kan tevens verwezen worden naar de gevestigde rechtspraak en rechtsleer
krachtens dewelke een bezwaarschrift dient te worden ondertekend om ontvankelijk te zijn ofschoon de ondertekening in de fiscale wet niet expliciet op straffe van verval is voorgeschreven; daarbij wordt voorgehouden dat iedere akte van rechtspleging in zichzelf de elementen moet vervatten die haar regelmatigheid doen blijken en
dat een brief, om rechtsgeldig te zijn, moet ondertekend zijn : dat immers de ondertekening een essentieel bestanddeel is van de brief, onmisbaar voor zijn bestaan zelf
(Cass., 14 maart 1975, A. C., 1975, 791; A. Tiberghien, Handboek voor Fiscaal Recht,
1999, 460 en volg.; M. Dassesse en P. Minne, droit fiscal, Bruylant, 1995, 242 en 243;
J. Van Besien, Indiening van een bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen, 1988,
Kluwer, 30 en 31; P. Van Orshoven, Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Kluwer, 1987, 288 en volg.; Cardyn, Procedure Fiscale Contentieuse, II, Bruylant, nr. 20; G. Maertens, De Fiscale Procedure inzake directe belastingen, aangevuld metjurisprudentie, Die Keure, nr. 3.3.2., waarbij verwezen wordt
naar zes gelijkluidende arresten van de hoven van beroep; zie tevens, Brussel, 29 maart
1996, Fiscoloog, 2 oktober 1996, nr. 584, biz. 13). ·
Eveneens relevant is de rechtspraak van Uw Hof aangaande het vereiste dat de eiser het verzoekschrift waarbij een voorziening in cassatie wordt ingesteld verplicht dient
te ondertekenen, ofschoon art. 388, lid 1, W.I.B. 1992, enkel gewag maakt van de ondertekening door een advocaat (Cass., 18 januari 1999, F. 98.0036.F; Cass., 20 februari 1997, A. C., 1997, 102.)
Uit het voorgaande volgt dat de regels van het Ger.W. betreffende de excepties van
nietigheid geen toepassing vinden op art. 35quinquies decies, tweede lid, van de wet
van 26 maart 1971, krachtens welke bepaling het bezwaarschrift tegen de heffing op
de waterverontreinging, dewelke het karakter heeft van een belasting, binnen de bepaalde termijn moet worden ingediend.
De gebruikte terminologie, met name het bezwaarschrift moet binnen 2 maanden
na de datum van verzending van het heffingsbiljet worden verzonden of overhandigd aan de ambtenaar van de maatschappij daartoe aangewezen door de Executieve, wijst erop dat van voornoemde termijn niet kan worden afgeweken op straffe
van verval.
Het indienen van het bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn maakt immers
een substantiele vorm uit, die niet zozeer is voorgeschreven om de belangen van een
partij te vrijwaren, maar wei om spoedig rechtszekerheid te bekomen omtrent het bedrag van de desgevallend in te vorderen belastingschuld; dat hieruit af te leiden valt
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dat verval wegens niet-inachtneming ervan de openbare orde raakt en dat de artikelen 860 en 861 Ger.W. daarop niet van toepassing zijn.
Het tweede middel faalt naar recht.

Conclusie : Verwerping.
ARREST

(A.R. F.98.0049.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het tweede middel, gesteld als volgt
schending van artikel 35quinquies decies, § 1, van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zoals toegevoegd door
het Decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1992) en artikel860, derde lid, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest beslist "dat het materieel recht waarvan de toepassing hier wordt gevraagd duidelijk de openbare orde aanbelangt; dat de voorziene termijn van twee maanden een bijzondere termijn is die afwijkt van de algemene regelen van het Gerechtelijk Wetboek en die van openbare orde is, aangezien ten deze een
procedure wordt geregeld in het kader van een belastingrecht"; zodat deze termijn van
twee maanden zou voorgeschreven zijn op straffe van verval,
terwijl artikel 860, derde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "de andere termijnen worden slechts dan op straffe van verval bepaald wanneer de wet het voorschrijft" en de bestreden beslissing erkent dat "de termijn van twee maanden inderdaad niet is voorgeschreven op straffe van verval",
zodat het arrest de in dit middel vermelde artikelen heeft geschonden :

Overwegende dat krachtens het te dezen toepasselijke artikel 35quinquies decies, tweede lid, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het bezwaarschrift binnen twee maanden na de datum van verzending van het he:ffingsbiljet moet
worden verzonden naar of overhandigd aan de bevoegde ambtenaar;
Dat die bepaling die ertoe strekt het bedrag van de in te vorderen belastingschuld zonder verwijl te bepalen, de openbare orde raakt;
Overwegende dat ter zake van de verplichting de bezwaarschriften inzake de he:ffingen ingevolge de voornoemde wet van 26 maart 1971, binnen de bepaalde termijn in te dienen, de regels van het Gerechtelijk Wethoek betreffende de excepties van nietigheid geen toepassing vinden;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 april 2000 - 1" kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht- Advoca·
ten : mrs. Geinger; H. Dubois, Antwerpen.
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1e KAMER - 7 april 2000

BELASTING- GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN- VLAAMS

GEWEST- HEFFIN-

GEN OP DE AFVALWATERVERONTREINIGING- WIJZE VAN BEREKENING.

Uit het bepaalde in artikel 35quinquies, § 1, eerste, tweede en derde lid, van de wet van
26 maart 1971 volgt dat:- voor alle componenten van N1, de meetgegevens van de
maand van de grootste bedrijvigheid in aanmerking worden genomen;- als "maand
van de grootste bedrijvigheid" in de zin van voormeld artikel moet worden begrepen, de maand waarin het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende
N1-waarde het grootst is.
(LA CORBEILLE N.V. T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ)

Advocaat-generaal met opdracht Thijs heeft in substantie gezegd :
Over de betwisting voor het Hof van Beroep te Gent
Eiseres had een voorziening ingediend tegen de beslissing van de AdjunctAdministrateur-Generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 7 juli 1996, waarbij haar bezwaar tegen de heffing op de waterverontreiniging voor het heffingsjaar 1995
slechts ten dele werd ingewilligd.
Het Hof verwerpt de voorziening stellende onder meer dat voor de berekening van
de N1-component in de formule voorzien in art. 35quinquies, § 1, van de wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, als
"maand van de grootste bedrijvigheid" van de maand van de grootste vervuiling in aanmerking moet genomen worden.
Over het middel
Wat betreft het eerste onderdeel :
Inzake de ontvankelijkheid
Het middel voert de schending aan van art. 35quinquies, § 1, van de wet van 26
maart 1971 "zoals het van kracht was voor de wijziging door het decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995 (B.S., 31 december 1994.)
De betwisting voor de appelrechters te Gent heeft evenwel betrekking op het heffingsjaar 1995 dat geregeld wordt door het decreet van 21 december 1994.
Zoals verweerder in de memorie van antwoord terecht opmerkt, wordt vanaf het
heffingsjaar 1995 de algemene formule "N" inzake de totale vuilvracht gewijzigd.
De voorziening in cassatie heeft evenwel betrekking op een variabele van die formule, met name de wijze waarop "N1" (vuilvracht veroorzaakt door lozing van zuurstofbindende en zwevende stoffen) wordt bepaald. De in art. 35quinquies, § 1, van de wet
van 26 maart 1971 neergelegde formule tot bepaling van de component "NT' werd evenwei niet gewijzigd bij het decreet van 21 december 1994.
Men kan dan ook niet stellen dat de als geschonden opgegeven wetsbepaling geen
verband houdt met de in het middel opgeworpen grief zodat het middel, wat het eerste onderdeel betreft, ontvankelijk is.
Het onderdeel verwijt het arrest een schending van de art. 35quinquies, § 1, en 35ter,
§ 1, van de wet van 26 maart 1971. Eiseres voert inzonderheid aan dat de term "maand
van de grootste bedrijvigheid", als maand waarin het rekenkundig gemiddelde van de
op dagbasis berekende "N1"-component het grootst is, uitsluitend dient ter bepaling van de component "Qd" als element van de formule ter berekening van de variabele "N1"-waarde en niet ter bepaling van de variabele "N1"-waarde zelf.
Het standpunt dat eiseres in haar voorziening ontwikkelt, vindt geen steun in de
desbetre:ffende wetgeving :
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- Uit de tekst van art. 35quinquies zelf blijkt expliciet dat de meetgegevens van
de maand van de grootste bedrijvigheid in aanmerking moeten genomen worden voor
alle te meten componenten in de formule voor de berekening van de vuilvracht N1 :
de wet stelt immers uitdrukkelijk dat het debiet (Qd), eerste component van de formule, moet genomen worden van de maand van de grootste bedrijvigheid, en dat voor
de andere componenten ZS, BZV en CSV, de samenstelling "van het afvalwater waarop
Qd betrekking heeft, moet genomen worden.
- Artikel 2, 3°, a, van het besluit van de Vlaamse Executieve van 16 februari 1993
tot uitvoering van het Hoofdstuk Illbis van de wet van 26 maart 1971, dat van toepassing is sedert 1 januari 1993 (art. 11), voorziet dat de parameters ZS, BZV en CZV
moeten bepaald worden "op basis van de debietgebonden monsterneming, uitgevoerd met behulp van een meetschot, meetgoot of ander deebietmeetapparatuur ge'installeerd door de heffingsplichtige conform de lozings- of milieuvergunning, van het
geloosde afvalwater gedurende het aantal etmalen zoals bepaald in art. 3, § 5, tijdens de maand met de grootste bedrijvigheid in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar".
Aldus hebben zowel het debiet van het afvalwater als de in aanmerking te nemen samenstelling ervan, betrekking op het afvalwater van de maand van de grootste bedrijvigheid.
Nu alleen de meetgegevens van de maand van de grootste bedrijvigheid in aanmerking mogen genomen worden, moet besloten worden dat het resultaat van de wettelijke formule, met name de vuilvracht Nl, overeenkomt met de vuilvracht in de maand
van de grootste vervuiling, zoals door het bestreden arrest terecht wordt vastgesteld.
Dat de heffingsplichtige door de formule voor de berekening van de vuilvracht N1,
waarbij de gegevens van de maand met de grootste vervuiling in aanmerking wordt
genomen, getroffen wordt door een heffing die uiteindelijk louter mathematisch bekeken, een grotere vuilvracht in aanmerking neemt dat deze die daadwerkelijk over
het volledige jaar werd geloosd, steunt op een gewilde politiek van de wetgeuer.
Uit de Memorie van Toelichting bij wat uiteindelijk het decreet van 22 december 1993
geworden is, blijkt immers dat de wetgever met kennis van zaken de heffing op de waterverontreiniging heeft willen berekenen op grond van de maand van de grootste vervuiling, zelfs als dit niet representatief is voor het volledige jaar. De Memorie van Toelichting stelt terzake het volgende : "In tegenstelling tot het pleidooi van de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen (SERV), aangaande een regeling die zo nauw
mogelijk aansluit bij de bedrijfsrealiteit over het volledig jaar, is de huidige heffingsregeling erop gericht om de geloosde vuilvracht bij de grootste productie te viseren.
Enerzijds zet dit de bedrijven aan om maatregelen te treffen, anderzijds is deze aanpak vanuit ecologisch standpunt verantwoord aangezien (. .. ) voor de oppervlaktewaterlozers die piekbelastingen dienen gehanteerd te worden (M... v. T... , Gedr.St., Vl.R.,
1993-94, 415/1, 12-13, commentaar bij art. 36).
Uit het voorgaande volgt dat de bepaling van het derde lid van artikel 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971 ('1ndien er in hetjaar voorafgaand aan het
beschouwde heffingsjaar in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als maand van de
grootste bedrijvigheid die maand in aanmerking genomen waarvan het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component het grootst is), niet enkel toepasselijk is voor de vaststelling van de component Qd als element van de formule voor de berekening van de variabele N1, maar ook voor de bepaling van de
variabele N1-waarde zelf.
Het arrest kon dan ook voor de berekening van de vuilvracht N1 volkomen wettig rekening houden met de meetgegevens van de maand van de grootste bedrijvigheid inzake zowel het debiet (Qd) als de samenstelling (ZD, BZV en CZV) van het geloosde afvalwater, zodat het eerste onderdeel van het middel faalt naar recht.
Wat het tweede onderdeel betreft :
Eiseres voert in het tweede onderdeel van het middel aan dat het bestreden arrest haar conclusie niet beantwoordt betreffende de opsplitsing van de heffing (scherrding van art. 149 van de gecoiirdineerde Grondwet), en dat de appelrechters hebben nagelaten uitspraak te doen over haar vordering strekkende tot de overlegging
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van een intern reglement (schending van art. 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wethoek en van art. 4 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur).
De appelrechters beantwoorden deze argumentatie door te stellen "dat eiseres tevergeefs aanvoert dat zij aanspraak kan maken op een of meer heffingsberekeningenin een en hetzelfde heffingsjaar, nu er ten deze geen blijvende wijziging is in het
productieproces daar de economosche activiteit van eiseres een bedrijfbetreft met wisselende productieprocedes, waarvoor de wetgever een correctiefactor d heeft ingebouwd" (arrest p. 5, zevende alinea).
Door deze motivering verwerpen de appelrechters impliciet, doch zeker, het nut van
de gevraagde overlegging van een intern reglement nu zij op andere gronden de opsplitsing van de heffing verwerpen.
Wat het tweede onderdeel betreft, mist het middel dan ook feitelijke grondslag.

Besluit : Verwerping.
ARREST

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

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 januari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grondwet, 1138, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek, 4 van de Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van
bestuur (B.S., 30 juni 1994, tweede uitgave), de artikelen 35bis, § 3, 35ter, § 1 en§ 2,
en 35quinquies, § 1, van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (B.S., 1 mei 1971) (hierna: Wet Bescherming Oppervlaktewateren), welke artikelen deel uitmaken van hoofdstuk Illbis van de Wet Bescherming Oppervlaktewateren, ingevoerd bij Decreet van 21 december 1990 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 (B.S., 29 december 1990) en vervangen door het Decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 (B.S., 11 juni 1992), artikel 35bis, § 3, zoals het van kracht
was v66r de wijziging bij Decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 (B.S., 29 december 1993), artikel 35ter, § 2, zoals het
van kracht was v66r de wijziging door hetzelfde Decreet van 22 december 1993, en artikel 35quinquies, § 1, zoals het van kracht was v66r de wijziging door het Decreet van
21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995 (B.S.,
31 december 1994),
doordat de appelrechters de voorziening van eiseres tegen de beslissing van verweerster van 15 mei 1995, waarbij het bezwaar van eiseres tegen de heffing op de waterverontreiniging voor het heffingsjaar 1994 (kohierartikel 09026) slechts ten dele werd
ingewilligd, toelaatbaar, doch ongegrond verklaren, met name, wat de component N1
betreft, op grand van de volgende overwegingen : Nopens de component N1 (zuurstofbindende en zwevende stoffen)
(.. .) dat er tussen partijen een betwisting is gerezen met betrekking tot de vraag wat
moet worden verstaan onder "de maand van de grootste bedrijvigheid" en of de meeten bemonsteringsresultaten uitgevoerd door de VMM zelf nog mochten worden gebruikt;
( ... ) dat als uitgangspunt moet worden genomen dat wanneer meet- en bemonsteringsresultaten voorhanden zijn de heffing noodzakelijkerwijze op deze basis client
te gebeuren; dat de administratie van de VMM daarbij geen enkele keuzemogelijkheid heeft en niet eigenmachtig kan of mag beslissen dat bepaalde resultaten al dan
niet zouden worden gebruikt; dat enkel op basis van de wettelijke bepalingen kan worden geoordeeld of de metingen bruikbaar zijn voor de berekening van al de
N -componenten;
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( ... ) dat daarbij het Besluit van 16 februari 1993 richtinggevend is; dat in voormeld besluit wordt bepaald op gedetailleerde wijze welke de procedure is die moet worden gevolgd bij de bemonstering; dat daarin onder meer wordt gesteld dat de meeten bemonsteringsresultaten per etmaal moeten volledig zijn voor de componenten N1,
N2 en N3;
( ... ) dat nude meet- en bemonsteringsresultaten van de maandenjanuari, maart,
september en november als volkomen geldig moeten worden aan(ge)zien, er op zichzelf geen reden is om op basis van het al dan niet gunstig uitvallen van deze gegevens voor de eiseres de maand november 1993 te verkiezen hoven enige andere maand;
( ... ) dat de eiseres tevergeefs verwijst naar artikel 2, § 2, van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 16 maart 1994 dat artikel 2 van het Besluit van 16 februari
1993 wijzigde in die zin dat elke heffingsplichtige die de toepassing vraagt van artikel 35quinquies, § 1, zelf moet zorgen voor de nodige meet- en bemonsteringsresultaten;
(... ) dat het uitvoeringsbesluit van 16 maart 1994 aan de mogelijkheid voor de VMM
om zelf te bemonsteren niets heeft gewijzigd; dat het daartoe volstaat (... ) artikel3,
§ 3 en 4, en artikel 6 van het uitvoeringsbesluit van 16 februari 1993 nate lezen alwaar letterlijk wordt gesteld 'indien de VMM bemonsteringen uitvoert" (artikel 3, §
3) of" als de heffingsplichtige of de VMM bemonsteringen he eft laten uitvoeren " (artikel 6);
(... ) dat derhalve moet worden onderzocht wat onder de "maand van de grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar" moet worden verstaan;
( ... ) dat de eiseres staande houdt dat de maand van de grootste bedrijvigheid noodzakelijk samenvalt met de maand met de grootste activiteit of productie; dat dit volgens haar de maanden juli tot november betreft; dat de eiseres evenwel wat de berekening van de component N1 aangaat daar niet kan worden in bijgetreden;
(... ) immers dat wanneer meet- en bemonsteringsresultaten voorhanden zijn de berekening van de vuilvracht moet gebeuren overeenkomstig artikel 35quinquies van
de Wet van 26 maart 1971;
(... ) dat in deze berekeningsmethode voor het berekenen van de heffing de in aanmerking genomen vuilvracht de som is van vier bestanddelen : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van zuurstofbindende stoffen en zwevende stoffen (N1), van zware
metalen (N2) en van de nutrienten stikstof en fosfor (N3), telkens vermenigvuldigd
met een factor die kleiner is of gelijk is aan 1, plus de vuilvracht veroorzaakt door het
lozen van koelwater;
(... ) dat artikel 35quinquies, § 1, bepaalt voor de formule N1 wat als element Qd in
aanmerking moet worden genomen nl. ''het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid van het
jaar voorafgaand aan het heffingsjaar";
(... ) dat ditzelfde artikel verder bepaalt nog steeds met betrekking tot de berekening van de component N1 dat: "Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van het
dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afValwater, dan wordt als N1 het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-componenten genomen;
(... ) dat de desbetreffende wettekst verder voorschrijft dat "Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afValwater, dan wordt
als maand van de grootste bedrijvigheid die maand in aanmerking genomen waarvan het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component het
grootst is";
(... ) dat conform het decreet voor de berekening van de N1-component de maand van
de grootste bedrijvigheid die maand is van de grootste vervuiling waarin de hoogste
waarden voorkomen; dat deze expliciete en duidelijke wettekst geen interpretatie toelaat, zodat de eiseres tevergeefs stelt dat deze bepaling enkel betrekking heeft op het
debiet;
(... ) dat nu uit de meet- en bemonsteringsgegevens is gebleken dat de N1-component
het grootst was in de maand januari 1993 deze maand dan ook de maand is met de
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hoogste vuilvracht; dat deze maand niet noodzakelijk samenvalt met de maand van
de grootste activiteit of productie, zoals de eiseres wil voorhouden;
(... ) dat door als maand van de grootste bedrijvigheid te aanzien de maand met de
hoogste vuilvracht de wetgever enkel toepassing heeft willen maken van het principe "de vervuiler betaalt", waardoor het duidelijk de bedoeling van de wetgever was
door het invoeren van de heffing een beleidsinstrument te creeren om de vervuilers
er toe aan te zetten de door hen veroorzaakte verontreiniging te beperken;
(. .. ) dat overigens door de wetgever een a antal milderingen werden ingebouwd bij
seizoensgebonden activiteiten, oppervlaktewaterlozers en bedrijven die oppervlaktewater opnemen voor hun productieproces en het nadien in datzelfde oppervlaktewater lozen;
(. .. ) dat de eiseres tevergeefs aanvoert dat zij aanspraak kan maken op een of meer
heffingsberekeningen in een en hetzelfde heffingsjaar, nu er ten deze geen blijvende
wijziging is in het productieproces daar de economische activiteit van de eiseres een
bedrijf betreft met wisselende productieprocedes, waarvoor de wetgever een correctiefactor heeft ingebouwd;
(. .. ) dat zelfs rekening houdend met de meetgegevens van de maand maart 1993 de
zuurstofbindende en zwevende stoffen in de maand januari 1993 het hoogste waren,
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 35ter van de Wet Bescherming
Oppervlaktewateren het bedrag van de heffing wordt vastgesteld op grond van de formule H = N x T, waarin :
H =het bedrag van de verschuldigde heffing voor waterverontreiniging; N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden, berekend volgens een van de in de afdelingen 3, 4, 5 en 6 van de Wet Bescherming Oppervlaktewateren bepaalde berekeningsmethoden, veroorzaakt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar; T = het in artikel
35ter, § 2, vermelde bedrag van het eenheidstarief van de hefting;
de berekening van de vuilvracht (N), zoals de appelrechters zelfvaststellen, moet
gebeuren overeenkomstig artikel 35quinquies van de Wet Bescherming Oppervlaktewateren, wanneer meet- en bemonsteringsresultaten voorhanden zijn;
een van de componenten ter berekening van de vuilvracht (N), namelijk N1, overeenkomstig artikel 35quinquies Wet Bescherming Oppervlaktewateren wordt berekend op grond van de formule :
Qd
0,35 X zs 0,45 (2 X BZV + czv
N1 = 180 x [a+
+
1. 350
] x (0,40 + 0,60 x d)
500
waarin : N1 : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Qd : het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;
(. .. )

d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet continue activiteiten (. .. );
voor de bepaling van de eerste component van de aangehaalde formule, met name
Qd, moet worden vastgesteld welke de "maand van grootste bedrijvigheid van het jaar
voorafgaand aan het heffingsjaar" is;
artikel 35quinquies, § 1, derde lid, Wet Bescherming Oppervlaktewateren bepaalt dat, indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsj aar in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van
het geloosde afvalwater, dan als maand van de grootste bedrijvigheid die maand in aanmerking wordt genomen, waarvan het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis
berekende N1 component het grootst is;
deze laatste bepaling uitsluitend dient ter vasts telling van de component "Qd" als
element van de formule ter berekening van de variabele "N1"- waarde, en niet ter bepaling van de variabele "N1"- waarde zelf;

744

HOF VAN CASSATIE

Nr. 234

de appelrechters in voorliggend geval de hager geciteerde definitie van de component "Qd" aanhalen en vervolgens artikel 35quinquies, § 1, tweede en derde lid, van
de Wet Bescherming Oppervlaktewateren citeren;
zij vervolgens evenwel oordelen dat "conform het decreet voor de berekening van de
N1-component de maand van de grootste bedrijvigheid die maand is van de grootste vervuiling waarin de hoogste waarden voorkomen" en zij oordelen dat eiseres tevergeefs aanvoerde dat deze bepaling enkel betrekking heeft op het debiet, d.w.z. op
de component Qd en zij deze regel toepassen op de gegevens van voorliggend geval,
zodat de appelrechters, door voor de berekening van de N1-component rekening te
houden met de maand van de grootste bedrijvigheid zoals gedefinieerd in artikel 35quinquies, § 1, derde lid, Wet Bescherming Oppervlaktewateren, terwijl dit derde lid enkel dient ter bepaling van de component Qd als element van de formule ter berekening van de variabele N1-waarde, artikel 35quinquies, § 1, Wet Bescherming
Oppervlaktewateren schenden, alsmede artikel 35ter, § 1, Wet Bescherming
Oppervlaktewateren, dat het bedrag van de heffing doet afhangen van de vuilvracht N zoals berekend op grand van artikel 35 quinquies, § l;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel35ter, § 1, van de wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, hierna genoemd Oppervlaktewaterenwet, het bedrag van de hefting op
de waterverontreiniging als volgt wordt vastgesteld :

H=NxT
waarin:
H = het bedrag van de verschuldigde heffing voor waterverontreiniging;
N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden, berekend volgens een
van de in de afdelingen 3, 4, 5 en 6 bepaalde berekeningsmethoden, veroorzaakt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;
T = het in § 2 vermelde bedrag van het eenheidstarief van de heffing;
Overwegende dat, overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 35quinquies, § 1, eerste lid, van de Oppervlaktewaterenwet, de vuilvracht wordt berekend volgens de formule N = (k1 x N1) + (k2 x N2) + (k3 x N3) + Nk, waarbij
Qd [
0,35 X zs 0,45 (2 X BZV + CZV) ] (0 40 0 60 d)
N1 -- 180
X
a+
500
+
1.350
X
'
+ ' X
waann:
N 1 : de vuilvracht veroorzaakt door de lazing van de zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Qd: het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;
a : - deze term is gelijk aan nul voor de heffingsplichtigen die zijn aangesloten op het openbaar hydrografisch net, zoals bedoeld in artikel 1 en bovendien beschikken over een milieu-respectievelijk lozingsvergunning voor
lazing op het openbaar hydrografisch net;
- deze term is in de overige gevallen gelijk aan 0,20;
ZS : het gehalte aan stoffen in suspensie, uitgedrukt in mg/1, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft;
BZV : de biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in
mg/1, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft;
CZV: de chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg/1, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft;
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d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoengebonden of niet-continue
activiteiten waarbij minder dan 225 kalenderdagen per jaar afvalwater wordt
geloosd en hiervan het bewijs geleverd wordt; d is dan gelijk aan het quotient van het aantal dagen waarin afvalwater wordt geloosd en 225;
Overwegende dat artikel35quinquies, § 1, tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet, bepaalt : "Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde
he:ffingsjaar gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van het
dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als N1
het rekenkundige gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-componenten
genomen";
Dat het derde lid van hetzelfde artikel bepaalt : "Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde he:ffingsjaar in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als maand van de grootste bedrijvigheid die maand in
aanmerking genomen waarvan het rekenkundige gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component het grootst is";
Overwegende dat de waarde Qd/180, eerste component van N1, het volume uitdrukt in liter van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de
maand van de grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het
he:ffingsjaar;
Dat de tweede component, zoals uit de hiervoren weergegeven tekst van
het decreet blijkt, verwijst naar de samenstelling van het geloosde afvalwater en bepaald wordt op grand van het gehalte aan stoffen in suspensie,
biochemische zuurstofbehoefte en chemische zuurstofbehoefte waarop de
waarde Qd betrekking heeft;
Dat de derde component betrekking heeft op de duur van de vervuiling;
Overwegende dat uit deze teksten blijkt dat voor alle componenten van N1,
de meetgegevens van de maand van de grootste bedrijvigheid in aanmerking worden genomen;
Dat zowel de wil van de wetgever als de letterlijke uitlegging van het decreet verhinderen dat de maand van de grootste industriele activiteit hiervoor bepalend zou zijn;
Dat als maand van de grootste bedrijvigheid in de zin van artikel 35quinquies, § 1, moet worden begrepen de maand waarin het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1 waarde het grootst is;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
7 april 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht - Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.
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1e KAMER - 7 april 2000

CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GESCHONDEN
WETTELIJKE BEPALINGEN- ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het middel dat, inzake heffingen op de afvalwaterverontreiniging,
een onwettigheid aanvoert zonder de daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen als geschonden aan te wijzen (1). (Art. 35quinquies decies, 6 7, wet 26 maart
1971.)
(VERLIPACK-MOL N.V T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ)
ARREST

(A.R. F.98.0066.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 170, § 2, van de Grondwet,
doordat het Hofvan Beroep te Gent in het bestreden arrest het fiscaal verhaal van
eiseres, strekkende tot de vernietiging van de beslissing van 17 oktober 1994 van de
adjunct-administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij en tot de ontheffing van de aanslag zoals hij ten kohiere werd gebracht, op basis van de hiernavolgende overwegingen ongegrond verklaart :
"( ... ) dat de heffing op het niet-vergund koelwater wordt berekend overeenkomstig artikel35quinquies in fine wanneer er meet- ofbemonsteringsresultaten zijn of
bij gebrek daarvan overeenkomstig artikel 35septies op basis van omzettingscoefficienten;
(... ) dat artikel 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971 het koelwater bepaalt als volgt : 'K : het thermisch belast koelwater, uitgedrukt in kubieke meter per
jaar dat in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar werd geloosd. De hoeveelheid geloosd koelwater wordt geacht overeen te stemmen met de in de lozings- of milieuvergunning toegelaten hoeveelheid, tenzij de heffingsplichtige het bewijs levert dat de
reeel geloosde hoeveelheid kleiner is.
( ... ) dat uit dit artikel blijkt dat, opdat van lozen van koelwater kan worden gesproken en verrekend, aan drie voorwaarden moet worden voldaan, namelijk het moet
gaan om thermisch belast water, dat wordt geloosd en waarvoor een lozings- en milieuvergunning voorhanden is; dat dit dan ook inhoudt dat niet meer koelwater kan worden geloosd dan het vergunde en zo er toch meer koelwater wordt geloosd dit moet worden aan(ge)zien als afvalwater en op basis van de algemene heffingsregels moet worden
belast nu het lozen op zich een belastbaar feit is;
( ... ) dat in deze omstandigheden niet-vergund geloosd koelwater weliswaar koelwater is maar door het feit dat dit niet voldoet aan alle gestelde voorwaarden van de
wet zoals hier het geval is wegens gebrek aan vergunning, dit niet meer als koelwater kan worden verrekend en derhalve valt onder de berekening van het industrieel
afvalwater;
(1) Zie, inzake inkomstenbelastingen, Cass., 25 aprill997, A.R. F.94.0067.N, nr. 203.
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( .. .) dat de gelijkschakeling van het niet-vergunde koelwater met afvalwater volledig in overeenstemming is met het doel van de decreetgever bij de redactie van artikel 35quinquies, § 1, in fine; dat daardoor de heffingsplichtige er toe wordt aangezet enkel koelwater te lozen waarvoor een vergunning is en hem aan te sporen minder
koelwater te lozen om alzo de oppervlaktewateren minder te verontreinigen; dat de
verwijzing door de eiseres naar het advies van Aminal van 24 maart 1995 om voor te
houden dat haar koelwater slechts een klein gehalte aan gevaarlijke stoffen bevat ten
deze niet dienend is nu het hier gaat om koelwater dat in 1992 werd geloosd en de feitelijke situatie in 1995 gans anders kan zijn;
(... ) dat rekening houdend met voorgaande er wel degelijk een wettelijke basis is om
niet-vergund koelwater te belasten als afvalwater; dat het decreet hoegenaamd het
lozen van niet-vergund koelwater niet heeft uitgesloten; dat het immers geenszins de
bedoeling is geweest van de wetgever om het onvergund gedeelte koelwater vrij te stellen van belasting nu vaststaat dat koelwaterlozing verontreinigend is; dat de omstandigheid dat het koelwater van de eiseres aan de definitie van Vlarem I voldoet aan
dit alles geen afbreuk doet evenmin het feit dat het koelwater afzonderlijk werd geloosd van het afvalwater;
(... ) dat nu het niet-vergund koelwater van de eiseres ten belope van 571.082 m 3 niet
kan worden aan(ge)zien als vergund koelwater, de berekening van de vuilvracht van
dit koelwater dan ook niet op basis van de formule van koelwater ofNk = a(K x 0,004)
kan worden berekend maar moet de berekening gebeuren overeenkomstig artikel 35septies als vuilvracht van afvalwater op basis van omzettingscoefficienten nu ten deze geen
meet- en bemonsteringsresultaten aanwezig zijn van het bedoeld koelwater",
terwijl artikel170, § 2, van de Grondwet bepaalt dat geen belasting ten behoeve van
de gemeenschap of het gewest kan worden ingevoerd dan door een decreet of een in
artikel 134 bedoelde regel;
op grond van artikel 35quinquies, § 1, in fine van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging enkel het vergunde
koelwaterdebiet als heftingsbasis geldt;
in de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, geen bepaling voorhanden is op grond waarvan op het nietvergunde koelwaterdebiet een hefting kan worden gevestigd respectievelijk voor het
niet-vergunde koelwaterdebiet een hefting kan worden berekend :

Overwegende dat, krachtens artikel 35quinquies decies, § 7, van de wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, de voorziening geschiedt bij een aan het Hof gericht verzoekschrift dat, op straffe van nietigheid, een bondige uiteenzetting van de middelen en de aanduiding van de geschonden wetten bevat;
Overwegende dat het middel aan de appelrechters verwijt te hebben beslist dat uit artikel 35quinquies, § 1, van die wet, volgt dat niet-vergund koelwater onderworpen is aan de algemene heffingsregels van lazing van afvalwater;
Dat dergelijke grief inhoudt dat het hof van beroep artikel 35quinquies van
die wet heeft geschonden;
Overwegende dat het middel dat enkel artikel 170, § 2, van de Grandwet als geschonden wetsbepaling aanwijst, niet volstaat om tot vernietiging van de bestreden beslissing te leiden;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
7 april 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht- Aduocaten : mrs. Geinger; I. Larmuseau, Gent.
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3e KAMER- 10 april2000

1° INKOMSTENBELASTINGEN -

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN- TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN- ROERENDE VOORHEFFING- BELASTING VAN NIET-INWONERS- INTERESTENMORATOIRE INTERESTEN - SCHULDENAAR.

2° INTERESTEN- MORATOIRE INTERESTEN- INKOMSTENBELASTINGEN- BELASTING VAN
NIET-INWONERS- ROERENDE VOORHEFFING- 'IERUGBETALING- SCHULDENAAR.

1o en 2° Wanneer de roerende voorheffing betreffende dividenden die aan niet-

inwoners zijn toegekend, ten dele onverschuldigd betaald is, veroordeelt de rechter
wettig de Belgische Staat om, ingevolge art. 308 WI.B. (1964) moratoire interest te
betalen, berekend op aan het aan de schuldenaar terug te betalen bedrag; de omstandigheid alleen dat die bedragen op vordering van de schuldenaar van die voorheffing aan hem worden terugbetaald, en niet aan de belastingplichtige die aan de
belasting van niet-inwoners is onderworpen, wijzigt hun karakter van belasting niet
(1). (Art. 308, eerste lid, W.I.B. [1964]; art. 418, eerste lid, W.I.B. [1992] (2).)
(BELGISCHE STAAT - MINISTERIE VAN FINANCIEN T. "ITT INDUSTRIES BELGIUM" N.V.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0024.F )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest met nummer 1991/FR/229, op
30 oktober 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 2, 94, 150, 164, 165, 171, 303 en 308
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen [afgekort: W.I.B. (1964)], zoals ze van
toepassing waren m.b.t. de aanslagjaren 1988 en 1989,
doordat het hofvan beroep, op een voorziening waarbij toekenning van moratoire
interest werd geeist .op de terugbetaling die bij beslissing van de directeur aan verweerster was toegestaan met toepassing van het aanvullend Protocol van 31 december 1987 bij de Belgisch-Amerikaanse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele
belasting, - zijnde een terugbetaling van 10 pet. van de roerende voorheffing, ingehouden op de dividenden die door verweerster, een Belgische binnenlandse vennootschap, toegekend waren aan haar aandeelhouder International Standard Electric Corporation, een in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde vennootschap -, eraan
heriimert "dat de belastingplichtige die aan de belasting van niet-inwoners is onderwol"Jien en die in Belgie slechts inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en
kapitalen geniet, niet aan een gezamenlijke belasting is onderworpen, maar aan een
belasting die, volgens artikel150 [WI. B. (1964)], gelijk is aan de roerende voorheffing"; dat het vaststelt dat in casu "de voorheffing (. .. ) nergens verrekend dient te worden, aangezien zij gelijk is aan de door de niet-inwoner verschuldigde belasting", dat
het dordeelt dat die voorhe:ffing, "zodra ze betaald is, de hoedanigheid van belasting
(1) Zie Cass., 24 okt. 1996, A.R. F.96.000l.F, nr. 400; 11 juni 1999, A.R. F.98.0105.N-F.98.0107.N,
nr. 349; vgl. Cass., 12 okt. 1995, A.R. F.93.0120.N, nr. 433; 17 jan. 2000, voltallige zitting, A.R.
F.98.0031.F, nr. 35, met concl. O.M.
(2) Art. 418, eerste lid, v66r de wijziging ervan bij art. 43 wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, B.S. 27 maart 1999, p. 9882.
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heeft verworven en dat de persoon die de terugbetaling ervan vordert geen enkele invloed kan hebben op de aard ervan"; dat het beslist dat de terugbetaling die bij de beslissing van de directeur was toegestaan, een terugbetaling van belasting is in de zin
van artikel 308 W.I.B (1964), en dat derhalve moratoire interest op die terugbetaling verschuldigd is,

terwijl verweerster, op grond van de artikelen 1 en 94 W.I.B (1964), zoals ze van toepassing waren m.b.t. de aanslagjaren 1988 en 1989, waarvan niet betwist wordt dat
het een vennootschap naar Belgisch recht betreft die rechtpersoonlijkheid bezit en haar
maatschappelijke zetel in Belgie heeft en dat zij zich met de exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighoudt, slechts aan een in artikel1 W.I.B (1964)
bedoelde inkomstenbelasting is onderworpen, namelijk de vennootschapsbelasting, met
uitsluiting van de drie overige in dat artikel bedoelde inkomstenbelastingen, waaronder de beiasting van niet-inwoners, zodat ingeval verweerster, als roerende voorheffing aan de fiscus een op grond van de artikelen 164 en 171, eerste lid, W.I.B (1964)
verschuldigd bedrag client te betalen, dat voor haar geen "belasting" is maar een roorschot op de inkomstenbelasting die verschuldigd is door de verkrijger(s) van de roerende inkomsten die ofwel aan de personenbelasting, ofWel aan de vennootsclj.apsbelasting, ofwel aan de belasting van niet-inwoners, ofwel aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn; de omstandigheid aileen dat het bedrag van d~ roerende voorheffing die aan de bron door verweerster wordt ingehouden gelijk is aap. het
bedrag dat de verkrijger van de inkomsten, namelijk de aan de belasting van ,'nietinwoners onderworpen belastingplichtige, uiteindelijk verschuldigd is met to~pas
sing van artikel150 W.I.B (1964), jegens verweerster geen afWijking inhoudt op de regel die voortvloeit uit de artikelen 1 en 2 W.I.B (1964), volgens welke de roerende
voorheffing geen belasting is maar een wijze van inning van de belasting; voor verweerster, een in Belgie binnemandse vennootschap, die ingevolge de artikelen 164 en
165, de roerende voorheffing client in te houden op de roerende inkomsten waarop de
verkrijger van die inkomsten belast wordt en, ingevolge artikel303, die voorheffing
in de Schatkist client te storten binnen vijftien dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten - ongeacht of die inkomsten aan al dan niet
Rijksinwoners worden toegekend - die inhouding nooit een belasting is in de zin van
artikel1 van het W.I.B (1964), namelijk een heffing die door de Staat op grond van zijn
gezag verricht wordt op de geldmiddelen van verweerster zelf om ze voor diensten van
openbaar nut te gebruiken; het hof van beroep, als het beslist dat die terugbetaling
voor de schuldenaar van de roerende voorheffing een terugbetaling van belasting vormt
en beveelt dater, overeenkomstig artikel308 W.I.B (1964) op die terugbetaling moratoire interest betaald moet worden, de aard van de aan verweerster toegestane terugbetaling miskent en de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat arrest vaststelt: 1. dat verweerster aan haar aandeelhouder International Standard Electric Corporation dividenden heeft toegekend waarop zij een roerende voorheffing heeft ingehouden; 2. dat dedirecteur der belastingen, op grond van de bepalingen van het aanvullend
Protocol van 31 december 1987 tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst van 9 juli 1970 tussen het Koninkrijk Belgie en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het ontgaan van
belasting inzake belasting naar het inkomen, verweerster een ontheffing van
35 miljoen frank heeft toegestaan die overeenkomt met een overschot van roerende voorheffing; 3. dat verweerster de directeur der belastingen verwijt dat
hij nagelaten heeft haar de moratoire interest toe te kennen die zij op het
terug te betalen bedrag vorderde;
Overwegende dat krachtens artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), dat in casu van toepassing is, moratoire interest wordt
toegekend bij terugbetaling van belastingen;
Dat roerende voorheffing in de regel geen belasting is maar een wijze van
inning van de over de gezamenlijke inkomsten van de door de belastingplichtige verschuldigde belasting waarmee zij dient te worden verrekend;

750

HOF VAN CASSATIE

Nr. 237

Dat zulks niet het geval is wanneer, zoals in casu, de belastingplichtige die
onderworpen is aan de belasting van niet-inwoners, in Belgie slechts inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen geniet; de belastingplichtige in dat geval niet onderworpen is aan een gezamenlijke belasting maar aan een belasting die volgens artikel 150 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964), zoals het bestond m.b.t. de zaak, gelijk is
aan de roerende voorheffing; dat de voorheffing dan, zodra zij betaald is, de
aard van een belasting verwerft;
Dat de omstandigheid aileen dat die bedragen op vordering van de schuldenaar van die voorheffing aan hem worden terugbetaald, en niet aan de belastingplichtige die aan de belasting van niet-inwoners is onderworpen, hun
karakter van belasting niet wijzigt;
Overwegende dat het arrest, door eiser te veroordelen tot betaling van moratoire interest, derhalve geen van de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel niet aangenomen kan worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 april 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 1e advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Verbist.
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3e KAMER- 10 april2000

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFINGEN

EN BELASTINGKREDIET- AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN- ROERENDE VOORHEFFING- LAATTIJDIGE AANSLAG- TERUGBETALING- MORATOIRE INTERESTEN.

2° INTERESTEN -

MORATOIRE INTERESTEN- INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- ROERENDE VOORHEFFING- LAATTIJDIGE AANSLAG- TERUGBETALING.

3° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFINGEN

EN BELASTINGKREDIET- AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN- ROERENDE VOORHEFFING- LAATTIJDIGE AANSLAG- TERUGBETALING- MORATOIRE INTERESTEN- GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET- NIET-DISCRIMINATIE IN RET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE
RECHTEN EN VRIJHEDEN- ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL.

4 o INTERESTEN -

MORATOIRE INTERESTEN- INKOMSTENBELASTINGEN - PERSONENBELASTING- ROERENDE VOORHEFFING- LAATTIJDIGE AANSLAG- TERUGBETALING- GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET- NIET-DISCRIMINATIE IN RET GENOT VAN DE AAN DE
BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN -ARBITRAGER OF - PREJUDICIEEL GESCHIL.

5° ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIEVERPLICHTING.
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6° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING.

1 o en 2° Wanneer de roerende voorheffing wegens laattijdigheid van de aanslag terugbetaald moet worden, vermag de rechter niet de Staat te veroofdelen tot betaling van moratoire interest (1). (Art. 308 W.I.B. [1964]; art. 418 W.I.B. [1992] (2).)
3°, 4°, 5° en 6° Wanneer voor het Hofvan Cassatie een middel een in art. 26, § 1, 3,
Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde vraag opwerpt, in casu een vraag over de schending van de in de bijzondere wet omschreven grondwettelijke bepalingen, .door de wetgeving op het niet toekennen van moratoire interest aan de betrokken belastingplichtige wanneer de roerende voorheffing niet kon worden verrekend op de
gezamenlijke ten laste van die belastingplichtige vastgestelde belasting, omdat de wettelijke aanslagtermijn verstreken was, moet het Hof, in de regel, het Arbitragehofverzoeken over die vraag uitspraak te doen (3). (Art. 309, eerste lid, 2°, W.I.B. [1964];
art. 419, eerste lid, 2°, W.I.B. [1992] (4); art. 26 Bijzondere WetArbitragehof.)
(V: ..

T. BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0053.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 10, 11 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet, 308, eerste lid, en 309, eerste lid, 2, (gewijzigd bij de wet van
27 juni 1966) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964),
doordat het hofvan beroep, op de conclusie waarin eiser vorderde dat verweerder
werd veroordeeld om hem moratoire interest te betalen op het bedrag 765.890 frank
dat hij als roerende voorheffing had ontvangen en waarvan het hofvan beroep hem
in een vorig arrest van 19 oktober 1995 de terugbetaling had toegestaan, en die vordering in hoofdzaak hierop grondde : volgens artikel 308, eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964), "worden bij terugbetaling van belastingen moratoriuminteresten toegekend"; weliswaar wordt, als uitzondering op de regel,
geen moratoire interest toegekend bij terugbetaling "van overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen als bedoeld bij artikel 205, die ten voordele van de betrokken belastingplichtige geschiedt" (artikel309); oorspronkelijk was het bedrag van
765.890 frank weliswaar een voorheffing in de zin van laatstgenoemde bepaling, maar
de administratie heeft, overeenkomstig artikel 186 van dat wetboek die voorheffing
aangewend als kwijting van de ten name van eiser vastgestelde personenbelasting en
de vernietiging van die belasting heeft de Staat ertoe genoopt de gekweten belasting terug te betalen, vermeerderd met moratoire interest overeenkomstig artikel 308;
eiser heeft derhalve recht op moratoire interest die, overeenkomstig artikel 308, tweede
lid, berekend wordt vanaf de eerste dag van de maand volgend op die van de verrekening van de voorheffing op de vernietigde personenbelasting; dat het hof van beroep in het bestreden arrest beslist dat eiser geen recht heeft op de gevorderde moratoire interest en zijn beslissing hierop grondt dat "de partijen niet betwisten dat de
(1) Cass., 4 juni 1998, A.R. C.95.0065.N, nr. 286; Zie Cass., 19 feb. 1993, A.R. F1955N, nr. 108;
18 nov. 1993, A.R. F.93.0042.F, nr. 471; 23 maart 1995, voltallige zitting, A.R. F.94.0030.F, nr. 165;
4 mei 1995, A.R. F.94.0019.F, nr. 225; 23 sept. 1999, A.R. F.96.0028.N, nr. 482, en noot 2.
(2) W.I.B. 1992), v66r de wijziging ervan bij wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van
fiscale geschillen, B.S. 27 maart 1999, p. 99-882.
(3) Cass., 14 feb. 1995, A.R. P.93.0780.N en 24 mei 1995, A.R. P.94.1247.N, nrs. 88 en 255; 26
juni 1997, A.R. C.26.0372.F, nr. 304; zie Cass., 17 okt. 1997, A.R. C.96.0216.F, nr. 412.
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belasting buiten de wettelijke aanslagtermijn is ingekohierd; luidens (het oud) artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen interest verschuldigd is bij terugbetaling van belastingen; roerende voorheffing in de regel geen belasting is maar
een wijze van inning van de over de gezamenlijke inkomsten van de door de belastingplichtige verschuldigde belasting waarmee zij dient te worden verrekend; de belasting vervalt door de verjaring van het recht op inkohiering; de voorheffing, wanneer zij op een belasting verrekend moet worden, maar zulks niet mogelijk is omdat
er binnen de wettelijke termijn geen inkohiering is gebeurd, een wijze van inning van
de belasting blijft; zij definitief een overschot van voorheffing wordt wanneer de belasting vervalt en definitief op nul wordt vastgesteld door de verjaring van het recht
op inkohiering; de onrechtmatige inkohiering die is vastgelegd nadat de belasting en
het recht om belasting te heffen zijn vervallen, de belasting niet opnieuw kan doen ontstaan; zulks noodzakelijkerwijs impliceert dat het overschot van de voorheffing geen
belasting kan worden ten gevolge van een inkohiering die gebeurd is niettegenstaande het recht om belasting te heffen ontbrak; zulks noodzakelijkerwijs impliceert dat het overschot van voorheffing geenszins de aard van een belasting kan verwerven ten gevolge van een inkohiering die is gebeurd niettegenstaande het recht om
belasting te heffen ontbreekt; het al dan niet bestaan van het recht om belasting te
heffen bepalend is voor het onderscheid tussen inkohieringen die onwettig zijn omdat ze niet conform een regel zijn die geen regel inzake verjaring is en de onwettigheid die voortvloeit uit het niet naleven van een regel betreffende de verjaring; het onderscheid naargelang de voorheffingen zijn verrekend op een belasting die binnen de
wettelijke termijn is ingekohierd maar waarbij de inkohiering aan nietigheid lijdt, en
de voorheffingen die steeds een voorheffing zijn gebleven ten gevolge van het verval
van de belastingen v66r de inkohiering zonder wettelijke grondslag, een objectief onderscheid is en geen overtreding oplevert van de grondwettelijke regels inzake gelijkheid en non-discriminatie",

terwijl, eerste onderdeel, een voorheffing die gei'nd is en verrekend is op een vernietigde belasting geen overschot van voorheffing is in de zin van artikel 309, eerste lid, 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964); de voorheffing, door
en vanaf de verrekening, een belasting wordt in de zin van artikel 308, eerste lid, van
dat wetboek en de terugbetaling ervan recht geeft op moratoire interest, berekend vanaf
de eerste dag van de maand die volgt op die van de genoemde verrekening, overeenkomstig artikel 308, tweede lid, van dat wetboek; wat de toepassing van die bepa- ·
lingen betreft, er geen onderscheid dient te worden gemaakt naargelang de belasting wegens niet-inachtneming van de wettelijke aanslagtermijn of om een andere reden
vernietigd is; een binnen de wettelijke termijn vastgestelde belasting, net als een buiten die termijn vastgestelde belasting, wettelijk bestaat, overeenkomstig artikel 304
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) eisbaar is, overeenkomstig de
artikel 300 tot 302 van dat wetboek het voorwerp kan zijn van invorderingsmaatregelen
door de administratie en niet vernietigd kan worden tenzij er tegen die belasting binnen de in artikel 272 van dat wetboek bedoelde termijn regelmatig bezwaar is gemaakt; het arrest derhalve niet naar recht verantwoord is (schending van alle in de
aanhefvan het middel aangewezen wetsbepalingen, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet);
tweede onderdeel (subsidiair), artikel 309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) weliswaar uitsluit dat moratoire interest wordt toegekend bij terugbetaling van een overschot van een roerende voorheffing die verrekend is op de personenbelasting wanneer die belasting vernietigd is wegens nietinachtneming van de wettelijke aanslagtermijn, maar die bepaling, in die mate, strijdig
is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en geen effeCt kan sorteren; artikel309,
eerste lid, 2°, in die uitlegging, immers een door die grondwettelijke bepalingen verboden discriminatie invoert ten nadele van de bijzondere categorie van belastingplichtigen aan wie bedragen worden teruggegeven die gekweten zijn door verrekening van de roerende voorheffing op een buiten de wettelijke termijn vastgestelde
belasting; alle overige personen aan wie bedragen worden terugbetaald die verrekend zijn op een vernietigde belasting immers recht hebben op moratoire interest, ofwei omdat de belasting binnen de wettelijke aanslagtermijn vastgesteld is en gekweten door verrekening van de roerende voorheffing of door een betaling in specien, ofwel
omdat de belasting buiten de wettelijke aanslagtermijn is vastgesteld en gekweten door
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een betaling in specien; dat onderscheid arbitrair is en, op zijn minst, een discriminatie invoert die niet in verhouding staat tot het doel en de gevolgen van dat onderscheid; het arrest derhalve niet naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt : 1. dat het hof van beroep in een vorig arrest bevolen heeft dat aan eiser een roerende voorheffing van 765.890 frank wordt teruggegeven; 2. dat de personenbelasting voor
het aanslagjaar 1978 niet binnen de wettelijke termijn is ingekohierd;
Dat het arrest weigert eiser moratoire interest op het terug te betalen bedrag toe te kennen;
Overwegende dat krachtens artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), dat in casu van toepassing is, moratoire interest wordt
toegekend bij terugbetaling van belasting;
Dat roerende voorheffing in de regel geen belasting is maar een wijze van
inning van de over de gezamenlijke inkomsten van de door de belastingplichtige verschuldigde belasting waarmee zij dient te worden verrekend;
Dat, wanneer de roerende voorheffing op de belasting moet worden verrekend, maar niet volledig of ten dele kan worden verrekend omdat die belasting niet regelmatig ingekohierd is, die voorheffing niet verandert van aard;
Dat de rechter, wanneer de roerende voorheffing wegens laattijdigheid van
de aanslag, terugbetaald moet worden, niet vermag op grond van het voornoemde artikel 308 de Staat te veroordelen tot betaling van moratoire interest;
Dat het onderdeel niet aangenomen kan worden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel de vraag opwerpt naar de overeenstemming van artikel 309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; dat het Hof, ingevolge artikel 26 van de bijzondere wet van 26 januari 1989 op het
Arbitragehof, die vraag bij dat rechtscollege aanhangig dient te maken;
Om die redenen, houdt de uitspraak aan tot hetArbitragehofbij wijze van
prejudiciele beslissing uitspraak heeft gedaan op de volgende vraag : Is artikel 309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964),
wegens de in het middel aangegeven redenen, strijdig met de in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegde beginselen van gelijkheid en nondiscriminatie, in zoverre het uitsluit dat moratoire interest wordt toegekend aan de betrokken belastingplichtige wanneer die roerende voorheffing
niet kon worden verrekend op de gezamenlijke belasting ten laste van die
belastingplichtige, omdat de wettelijke aanslagtermijn verstreken was?
10 april 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 1e advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

754

HOF VAN CASSATIE

Nr. 238

Nr. 238
36

KAMER

-10 april2000

1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORREFFINGEN

EN BELASTINGKREDIET- AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORREFFINGEN- NIET-INWONERS- BEDRIJFSVOORHEFFING- LAATTIJDIGE AANSLAG- TERUGBETALING- MORATOIRE INTERESTEN.

2° INTERESTEN- MORATOIRE INTERESTEN- INKOMSTENBELASTINGEN- BELASTING VAN
NIET-INWONERS- BEDRIJFSVOORREFFING- LAATTIJDIGE AANSLAG- TERUGBETALING.

3° ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICRTING VAN RET ROF VAN CASSATIE.

4 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEROF- VERPLICRTING VAN RET ROF VAN CASSATIE - GRENZEN- CASSATIEMIDDEL- VAAG MIDDEL.

1 o en 2° Wanneer de bedrijfsvoorheffing wegens laattijdigheid van de aanslag terugbetaald moet worden, vermag de rechter niet de Staat te veroordelen tot betaling van
moratoire interest (1). (Art 308 W.I.B. [1964]; art. 418 W.I.B. [1992] (2).)
3 o en 4 o Het Hof van Cas sa tie is er niet toe verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen wanneer het middel dat erop betrekking heeft niet preciseert
waarin de daar aangevoerde discriminatie bestaat; dat middel is derhalve vaag en
niet ontvankelijk om redenen die eigen zijn aan de rechtspleging in cassatie (3). (Art.
26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(B ... T. BELGISCRE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0110.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest op 19 juni 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel: schending van de artikelen 308, 309, inzonderheid 2°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals die bepalingen bestonden m.b.t. de
litigieuze aanslagjaren, 10, 11 en 17.2 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat de Staat aan eiser de bedrijfsvoorheffingen diende terug te betalen die ten zijnen laste in 1976 en 1977 waren ingehouden en in de Schatkist gestort, omdat er geen enkele belasting ten name van eiser was ingekohierd, dat
het vervolgens afWijzend beschikt op eisers vordering om de Staat te doen veroordelen tot betaling van de in artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde moratoire interest op die terugbetalingen, waarbij het die beslissing hierop
grondt dat "(het oud) artikel308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (418
(1) Cass., 4 juni 1998, A.R. C.95.0065.N, nr. 286; Zie Cass., 19 feb. 1993, A.R. F.1955.N, nr. 108;
18 nov. 1993, A.R. F.93.0042.F, nr. 471; 23 maart 1995, voltallige zitting, A.R. F.94.0030.F, nr. 165;
23 sept. 1999, AR. F.96.0028.N, nr. 482 en noot 2; vgl. Cass., 4 mei 1995, A.R. F.94.0019.F, nr. 225;
19 jan. 1996, A.R. F.95.0045.F, nr. 43, 26 maart 1998, bep. k., A.R. F.95.0050.N, nr. 170.
(2) W.I.B. (1992) v66r de wijziging ervan wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, B.S. 27 maart 1999, p. 9882.
(3) Zie Cass. 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50; 15 dec. 1998, A.R. P.98.1276.F, nr. 521.
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van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992) bepaalt dat moratoire interest wordt toegekend bij terugbetaling van belastingen; de voorheffingen, wanneer ze
niet ingekohierd zijn binnen de op straffe van verval voorgeschreven termijn, nooit hun
aard van voorheffing verliezen en niet als een belasting kunnen worden aangemerkt, maar enkel als een wijze van inning van de over de gezamenlijke inkomsten
verschuldigde belasting waarmee ze dienen te worden verrekend; wanneer ze niet ingekohierd zijn, er geen belastinschuld meer bestaat, aangezien de belasting definitief gelijk is aan nul frank; de gestorte voorheffingen, die hun aard van voorheffing hebben behouden, aangemerkt moeten worden als een overschot van voorheffing in de zin
van (het oud) artikel309, 2°, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (419, 2°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), dat in dat geval niet voorziet
in betaling van moratoire interest",

terwijl, eerste onderdeel, wanneer ten name van de belastingschuldige binnen de
aanslagtermijnen geen gezamenlijke belasting is gevestigd, de voorheffingen die te zijnen name zijn ingehouden en terugbetaald moeten worden, geen overschot van voorheffing zijn in de zin van artikel309, 2°, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen, maar een betaling die belastingschuldige ter uitvoering van de belastingwet
heeft gedaan en aan hem terugbetaald moet worden, en die terugbetaling, in tegenstelling tot wat het bestreden arrest beslist, aanleiding geeft tot toekenning van moratoire interest krachtens artikel 308 van het Wetboek (schending van de artikelen
308 en 309 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen);
tweede onderdeel, indien artikel 309 in die zin begrepen moet worden dat het een
verbod inhoudt om, in die veronderstelling, de Staat te veroordelen tot betaling van
de in artikel 308 van het wetboek bedoelde moratoire interest, artikel 309 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt, aangezien het ten nadele van belastingschuldigenen die zich in de voornoemde toestand bevinden een discriminatie invoert die niet te verantwoorden valt of althans buiten verhouding staat tot het door
de wetgever nagestreefde doel, zodat die bepaling niet toegepast mag worden en aan
het Arbitragehof de prejudiciiHe vraag moet worden gesteld of artikel 309 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest : 1. beveelt dat aan eiser de bedrijfsvoorheffingen van 764.881 frank en 135.325 frank worden terugbetaald; 2.
vaststelt dat de belasting van de niet-inwoners m.b.t. het aanslagjaar 1977
en het bijzondere aanslagjaar 1977 niet binnen de wettelijke termijn ingekohierd is; 3. weigert aan eiser moratoire interest op de terug te betalen bedragen toe te kennen;
Overwegende dat ingevolge artikel 308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), dat in casu van toepassing is, moratoire interest wordt
toegekend bij terugbetaling van belastingen;
Dat de bedrijfsvoorheffing in de regel geen belasting is maar een wijze van
inning van de over de gezamenlijke inkomsten van de door de belastingplichtige verschuldigde belasting waarmee die voorheffing client te worden
verrekend;
Dat, wanneer de bedrijfsvoorheffing op de belasting moet worden verrekend, maar niet volledig of ten dele kan worden verrekend omdat die belasting niet regelmatig ingekohierd is, die voorheffing niet verandert van aard;
Dat de rechter, wanneer de bedrijfsvoorheffing terugbetaald moet worden omdat de belasting niet ingekohierd is, niet vermag op grand van het voornoemde artikel 308 de Staat te veroordelen tot betaling van moratoire interest;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat het onderdeel niet preciseert waarin de daar aangevoerde discriminatie bestaat;
Dat het onderdeel vaag en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat die vordering niet kan worden aangenomen, aangezien het middel niet ontvankelijk is op grond van een reden die uit een norm
is afgeleid waarop de vordering om een prejudiciele vraag te stellen geen betrekking heeft;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 april 2000 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn; Marc en Fran<;oise Baltus, Brussel.

Nr. 239
3" KAMER- 10 april2000

1° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- STUKKEN- GEMEENTEBELASTINGEN- 'IDELAATBAAR KARAKTER VAN HET
CASSATIEBEROEP- VERANTWOORDING- GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN- GEMEENTERAAD- MACHTIGING- OVERLEGGING- SLUITING VAN HET
DEBAT.

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN- RECHTSPLEGING- CASSATIEBEROEP- GEMEENTEBELASTING -VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- STUKKEN- 'IDELAATBAAR KARAKTER VAN HET CASSATIEBEROEP- VERANTWOORDING GEMEENTE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
GEMEENTERAAD - MACHTIGING- OVERLEGGING- SLUITING VAN HET DEBAT.

3° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN -

GEMEENTEBELASTINGEN- INDUSTRIELE RUINES - BELASTING- BESTANDDELEN- OVERMACHT.

1o en 2° Inzake gemeentebelasting mag de machtiging van de gemeenteraad aan het
college van burgemeester en schepenen ofwel om namens de gemeente cassatieberoep in te stellen, ofwel om het cassatiegeding voort te zetten dat wordt gevoerd op
een door het college van burgemeester en schepenen ingestelde vordering tot bewaring van rechten, worden overgelegd tot de sluiting van het debat, ten bewijze dat het
cassatieberoep toelaatbaar is, dus zelfs nadat het openbaar ministerie heeft geconcludeerd (1). (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
(1) Vgl. in burgerlijke zaken Cass., 28 nov. 1996, A.R. S.96.0036.F, nr. 463; contra: Cass., 1 feb.
1999, A.R. F.98.0018.F, nr. 54, met concl. O.M.; J.D.F. 1999, p. 45 en de noot met opmerkingen van
J. Kirkpatrick.
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3° De rechter die vaststelt dat de bestanddelen van de gemeentebelasting verenigd zijn,
beslist niet naar recht dat die belasting, wegens overmacht, niet verschuldigd is. (Artt.
1, 2 en 5, Bealstingsverordening van 21 februari 1990 van de stad Andenne tot invoering van een directe belasting op industriele rui:nes.)
(STAD ANDENNE T. "HABITAT 2000" N.V)

ARREST

(vertaling)

(A.R. F.98.0114.F )

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Over de door het openbaar ministerie ambtshalve tegen de voorziening opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : schending van de artikelen 104,
105, 106, 123, 8° en 9°, en 270 van de bij koninklijk besluit van 24 juni 1988
gecodificeerde nieuwe gemeentewet :
Overwegende dat die grond van niet-ontvankelijkheid niet ter kennis van
eiseres is gebracht; dat eiseres, ingevolge het algemeen beginsel van het recht
van verdediging in staat gesteld moet worden die grond van
niet-ontvankelijkheid te beantwoorden en, in voorkomend geval, de aangevoerde onregelmatigheid te herstellen;
Overwegende dat uit de op 14 maart 2000 door eiseres neergelegde akte
blijkt dat de gemeenteraad op 10 juli 1998 het college gemachtigd heeft de
voorziening in te stellen die op 24 september 1998 ter griffie van het Hofvan
Beroep te Luik is neergelegd;
Overwegende dat de betrekkelijke nietigheid die volgt uit het ontbreken
van een machtiging om cassatieberoep in stellen gedekt kon worden tot het
debat voor het Hof gesloten was;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet aangenomen kan worden;
Over het middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1147, 1148 van
het Burgerlijk Wetboek, 1, 2 en 5 van het gemeentelijk reglement van 21 februari 1990
van de stad Andenne tot invoering van een gemeentebelasting op van de openbare weg
al dan niet zichtbare rui:nes,
doordat het arrest, zowel op grond van de eigen motieven als met verwijzing naar
de motieven van de bestreden beslissing, in hoofdzaak vaststelt dat eiseres bij een
belastingverordening van 21 februari 1990, "een jaarlijkse belasting" heeft ingevoerd "ten laste van iedere natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van industriele rui:nes die op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn en al dan niet vanaf
de openbare weg zichtbaar zijn" en dat die belastingverordening betrekking heeft op
"alle industriele installaties die buiten gebruik zijn gesteld, geen andere bestemming hebben gekregen en sinds ten minste drie opeenvolgende jaren, te rekenen van
1 januari na het tijdstip waarop de activiteiten zijn stopgezet, definitief niet meer worden geexploiteerd"; dat het geschil betrekking heeft op de aanslag in die belasting die
eiseres ten name van verweerster heeft vastgesteld voor het aanslagjaar 1992, met
betrekking tot een industriecomplex "Belref' genaamd dat verweerster in 1991 gekocht heeft; dat eerder met betrekking tot dat complex een koninklijk besluit van 26
september 1980 was uitgevaardigd luidens hetwelk het complex buiten gebruik is en
gerenoveerd moet worden, alsook een besluit van 28 oktober 1986 van de burgemeester van eiseres dat een gedeelte van het gebouw ongezond, onbewoonbaar en
verbeterbaar verklaart; dat niet betwist wordt dat genoemd complex industriele installaties bevat die buiten gebruik zijn gesteld en sinds ten minste drie opeenvolgende jaren niet meer worden geexploiteerd; dat verweerster niettemin betwist dat
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zij de belasting verschuldigd is en daarbij overmacht aanvoert, omdat zij de bouwvergunning die zij voor de renovatie van het complex had aangevraagd, niet heeft gekregen; dat het arrest de bestreden beslissing bevestigt en beslist dat verweerster die
belasting niet client te betalen, zulks op grond van de in de bestreden beslissing weergegeven motivering "dat de kernvraag is of (verweerster) het bestaande industriecomplex moet afbreken dan wel renoveren (... ); dat het onjuist is te beweren dat zij
het moet afbreken; dat (verweerster), als zij wil renoveren, de bij de stedenbouwwet opgelegde vergunningen moet krijgen; dat er bijgevolg zonder enige twijfel overmacht bestaat aan de zijde van (verweerster) (... ); dat (verweersters) advocaat en de
bij het dossier gevoegde stukken op afdoende wijze aantonen dat alles in het werk
is gesteld om de bouwvergunning te verkrijgen (en) dat de vergunningen niet konden worden uitgereikt" en op grond van de eigen motieven "dat, hoewel overmacht
een gegeven client te zijn dat geen verband houdt met de wil van de persoon die zich
erop beroept, ieder afzonderlijk geval in feite moet worden onderzocht; dat in casu
met name uit de brief van 8 september 1993 [stuk 14 van het dossier van (eiseres)], die aan het Waalse Gewest gericht is en ondertekend door de burgemeester die door de media bekend is als advocaat en volksvertegenwoordiger, volgt dat
zij het renovatieproject gunstig gezind was en (verweerster) kennelijk heeft misleid; dat het in casu wel degelijk om een geval van overmacht gaat",

terwijl, ...
vierde onderdeel, de belastingverordening van verweerster (lees: eiseres) van 21 februari 1990 niet bepaalt dat er belastingvrijstelling is in geval van overmacht; het ar. rest, door verweerster wegens overmacht van die belasting vrij te stellen, de artikelen 1, 2 en 5 van de belastingverordening schendt waarin de grondslag en de
schuldenaar van de belasting worden omschreven (schending van de artikelen 1, 2 en
5 van het gemeentelijk reglement van 21 februari 1990 van de stad Andenne tot invoering van een gemeentebelasting op van de openbare weg al dan niet zichtbare rui:nes);

Wat het vierde onderdeel betreft:
Overwegende dat er luidens artikel 1 van de belastingverordening op de
industriele rui:nes, die op 21 februari 1990 door de gemeenteraad van de
stad Andenne is goedgekeurd, voor de periode van 1 januari 1990 tot 31 december 1993, een jaarlijkse belasting wordt ingevoerd ten laste van iedere natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van industriele rui:nes die
op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn en al dan niet vanaf de
openbare weg zichtbaar zijn; dat genoemd reglement krachtens artikel 2
betrekking heeft op alle industriele installaties die buiten gebruik zijn gesteld, geen andere bestemming hebben gekregen en sinds ten minste drie
opeenvolgende jaren, te rekenen van 1 januari na het tijdstip waarop de
activiteiten zijn stopgezet, definitief niet meer worden geexploiteerd; dat
artikel 5 bepaalt dat de belasting verschuldigd is voor het gehele jaar en
dat alleen de toestand op 1 januari van het aanslagjaar in aanmerking wordt
genomen;
Overwegende dat de voomoemde belastingverordening in geen enkele vrijstelling van de belasting voorziet;
Overwegende dat uit de motivering van de beslissing van 22 december 1994
van de bestendige deputatie van de provincieraad van N amen, waamaar het
arrest verwijst, volgt dat het litigieuze industriecomplex "industriele installaties bevat die buiten gebruik zijn gesteld en sinds ten minste drie opeenvolgende jaren niet meer worden geexploiteerd";
Overwegende dat het hof van beroep, aangezien het aldus heeft vastgesteld dat de bestanddelen van de belasting verenigd waren, niet wettig heeft
beslist dat de belasting wegens overmacht niet verschuldigd was;
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Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
10 april 2000 - 3 8 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Echement -Andersluidende conclusie (2) van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.

Nr. 240
3e KAMER- 10 april 2000
1° INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- WINSTEN - PERSOON OF ONDERNEMING IN RET BUITENLAND BELASTINGREGELING- ABNORMALE VOORDELEN- BEGRIP.

AANZIENLIJK GUNSTIGER

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING VAN HET
BELASTBAAR NETTO-INKOMEN- WINSTEN- PERSOON OF ONDERNEMING IN RET BUITENLAND - AANZIENLIJK GUNSTIGER BELASTINGREGELING- ABNORMALE VOORDELEN- BEGRIP.

1o en 2° De abnormale of goedgunstige voordelen die worden verleend aan een persoon of een onderneming die krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land
waar zij gevestigd zijn, aldaar aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn
onderworpen dan die waaraan de in Belgie gevestigde onderneming is onderworpen, worden bij de eigen winsten van de in Belgie gevestigde onderneming gevoegd; onder abnormale voordelen verstaat de wet de voordelen, die volgens de economische omstandigheden van dat ogenblik strijdig zijn met de gewone gang van
zaken, met de gevestigde handelsbeginselen of -gebruiken, zonder dat de transfer noodzakelijkerwijs moet zijn geschied met het oogmerk een belastbare winst aan de belastingen te onttrekken (1). (Art. 24, tweede lid, W.I.B. [1964] (2).)
Noot arrest nr. 239:
(2) Het O.M. besloot tot verwerping. Het was van oordeel dat de voorziening niet ontvankelijk was en vond dat, inzake gemeentebelasting, de machtiging van de gemeenteraad ofwel om
cassatieberoep in te stellen ofwel om het cassatiegeding voort te zetten dat wordt gevoerd op een
door het college van burgemeester en schepenen ingestelde voorziening tot bezwaring van rechten, moet worden overgelegd voordat het openbaar ministerie heeft geconcludeerd. (Cass., 1 feb.
1999, A.R. F.98.0018.F, nr. 54, met concl. O.M.). In casu heeft het O.M. geconcludeerd ter zitting van het Hofvan 28 feb. 2000. De machtiging van de gemeenteraad is ter griffie van het Hof
neergelegd op 14 maart 2000 en het Hofheeft de zaak voor verdere behandeling naar de zitting
van 10 april 2000 verwezen.
N oten arrest nr. 240 :
(1) Zie Cass., 26 april 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1081); 31 okt. 1979 (A. C., 1979-80, nr. 14 7);
Bergen, 1 maart 1978, J.D.F. 1978, p. 227 en de noot met opmerkingen J.P. Nemery de Bellevaux . Merk op dat art. 24, tweede lid, W.I.B. (1964) niet voorschrijft dat het bedrag van het verleende voordeel bepaalt in welke mate dat art. moet worden toegepast. Niet het bedrag van het
verleende voordeel, maar het verleende voordeel moet abnormaal zijn. De abnormale aard van het
voordeel kan dus het gevolg zijn van andere gegevens dan van het bedrag van het voordeel.
(2) Zie art. 26, tweede lid, 2°, W.I.B. (1992).
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(TIERCE LADBROKE N.V: T. BELGISCHE STAAT, MIN. VAN FINANCIEN)
ARREST

(uertaling)

(A.R. F.99.0005.F)

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 1 oktober 1998 gewezen
door bet Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 24, inzonderheid het tweede lid, 246
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit van 26 februari 1964 [hierna, W.I.B. (1964)], 340 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit van 10 april 1992, bevestigd bij de wet van 12 juni 1992 (hierna, W.I.B./1992), 1349 en 1353 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt dat : (1) eiseres betoogt te zijn opgericht door haar aandeelhouders, die hun activiteiten buiten Groot-Brittannie wilden uitbreiden, en aldus een meerderheidsparticipatie wilden verwerven in Belgische vennootschappen die
gespecialiseerd waren in weddenschappen; (2) eiseres, om redenen die verband houden met de Belgische wetgeving terzake, met de beperkingen op de vestiging van nieuwe
agentschappen, bepaald in artikel 50quinquies, § 1, van het koninklijk besluit houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, en met het verbod om de jaarlijkse, verplichte vergunning voor
het beheer door rechtspersonen ofnatuurlijke personen van agentschappen van weddenschappen op paardenkoersen aan anderen over te dragen, zich voor agentschappen van weddenschappen op paardenkoersen heeft gei:nteresseerd die beheerd werden door de naamloze vennootschap Derby, en beslist heeft haar aandelen af te kopen;
(3) de tussenpersoon van eiseres tijdens de onderhandelingen de heer X ... was,
meerderheidsaandeelhouder van de naamloze vennootschap Derby, die in eigen naam
optrad en zich voor de andere aandeelhouders sterkmaakte; (4) de heer X ... zijn Belgische woonplaats te Lasne heeft verlaten om zich op 1 juli 1982 in het prinsdom Monaco te vestigen, zodat hij op de datum van verkoop van de aandelen te Monaco woonde;
(5) eiseres op 16 augustus 1982 de 2.000 aandelen van de naamloze vennootschap Derby
van de heer X... heeft gekocht voor 5.500.000 Zwitserse frank, welk bedrag via een Zwitserse bankrekening werd betaald; (6) de voormelde aandelen op de actiefzijde van de
eiseres' balans zijn ingeschreven voor de tegenwaarde, in Belgische frank, van de verkoopprijs (d.i. 130.246.257 frank), welk bedrag volgens eiseres uit de volgende elementen was samengesteld: waarde van de onderneming 86.000.000 frank+ goodwill 7.000.000 frank+ overprijs 37.246.257 frank; (7) eiseres de waarde van de aandelen
onmiddellijk heeft verminderd met 37.000.000 frank, welk bedrag zij, naar eigen zeggen, bovenop de bedrijfswaarde heeft moeten betalen om de participatie te verwerven, dat eiseres betoogt dat de totale waarde van de aandelen van de vennootschap
Derby werd bepaald volgens een door de heer X... ontworpen techniek voor de waardering van de ondernemingen, "vaststelling van de waarde van de overprijs" genaamd. Volgens die methode was de reele bedrijfswaarde van de participatie niet hoger dan 93.246.257 frank, een bedrag waarvan niet wordt betwist dat het overeenkwam
met de boekhoudkundige waarde van de aandelen op de verkoopdag; (8) eiseres haar
boekjaar 1983 aldus afsloot met een belastingverlies van 35.873.041 frank; (9) de eerste bijzondere belastinginspectie te N amen eiseres in een bericht van wijziging van
15 maart 1985 op de hoogte heeft gebracht van haar voornemen om de overprijs te beschouwen als een "abnormaal of goedgunstig" voordeel dat verleend werd aan de heer
X ... , die in een land woont waar hij onderworpen is aan een aanzienlijk gunstigere
belastingregeling dan die waaraan hij in Belgie onderworpen zou zijn, en die overprijs, overeenkomstig het bepaalde in artikel 24, tweede lid, van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen (1964), bij de belastbare winst van de ondememing moest worden gevoegd; (10) de belastingambtenaar, in weerwil van de uitdrukkelijke en metredenen omklede tegenwerping van eiseres, heeft volgehouden dat er aan de heer X...
een abnormaal voordeel was verleend; (11) de gewestelijke directeur van de belastingen, bij wie eiseres een bezwaar had ingediend, heeft zich bij het standpunt van de
belastingambtenaar aangesloten, op grond dat eiseres geenszins gedwongen was de
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aandelen van de naamloze vennootschap Derby op te kopen; hij heeft tevens benadrukt dat de verkoper op het ogenblik van de transactie in het prinsdom Monaco
woonde, maar zijn woonplaats te Lasne een maand en zestien dagen eerder officieel
had verlaten; de onmiddellijke aftrek, in de rekeningen van eiseres, van een bedrag
van 37.000.000 frank wordt tevens aangemerkt als een vermoeden van een goedwillig voordeel, aangezien een bedrag van 130.246.257 frank werd uitbetaald voor een
zaak die slechts 92.313.797 frank waard zou zijn; dat het arrest het beroep van eiseres verwerpt, op grand dat de overprijs - die eiseres van haar resultaat heeft afgetrokken - en zijn betaling een abnormaal voordeel vormen in de zin van artikel 24,
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), en, bijgevolg, bij de
belastbare winst gevoegd moet worden die eiseres tijdens het bewuste aanslagjaar heeft
gemaakt, daar "niet kan worden betwist dat de overprijs, namelijk het positiefverschil tussen de totaalprijs van de aandelen en de reele waarde van de vennootschap, een voordeel is. De aanzienlijk gunstigere belastingregeling van het prinsdom Monaco wordt evenmin in twijfel getrokken. (Eiseres) betoogt oordeelkundig dat
de woorden 'abnormaal of goedgunstig' in artikel24 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bij gebrek aan een door de wetgever vastgelegde definitie, in
hun gangbare betekenis moeten worden verstaan. Onder abnormaal moet datgene worden verstaan, wat volgens de economische omstandigheden van dat ogenblik strijdig is met de gewone gang van zaken, met de gevestigde handelsbeginselen of
-gebruiken. Onder goedgunstig moet datgene worden verstaan, wat zonder verplichting of zonder enige tegenwaarde wordt gedaan. Men kan volstaan met het bewijs dat
het voordeel op abnormale of goedgunstige wijze is verleend. Het bewijs van dat feit
kan door alle middelen rechtens worden geleverd", en dat "uit alle gegevens van het
administratief dossier en uit de omstandige argumenten van (eiseres) volgt dat de laatstgenoemde partij en de heer X ... een akkoord hebben bereikt over de prijs van de aandelen en over alle modaliteiten van de overeenkomsten na lange en moeizame onderhandelingen, die maandenlang hebben aangesleept en gevoerd werden in het bijzijn
en met de bijstand van belastingdeskundigen. Tevergeefs beroept (eiseres) zich op artikel 44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) om te betogen dat de
administratie niet bevoegd is om de opportuniteit te beoordelen van de uitgaven die
zij voor de aankoop van de aandelen van de naamloze vennootschap Derby heeft gedaan. Dat argument is niet van belang voor de oplossing van het geschil. De bij artikel 24 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) ingerichte controle op
het abnormale of goedgunstige voordeel is een controle die de verwerping van een uitgave tot gevolg kan hebben, op voorwaarde dat het abnormaal of goedgunstig karakter van die uitgave bewezen wordt, zonder dat daarom de opportuniteit ervan moet
worden beoordeeld. De kritiek van (eiseres), volgens welke een voordeliger handelwijze de administratie niet zou toestaan om de mogelijke winsten van de belastingplichtige te belasten, is evenmin van belang, aangezien de wet uitgerekend toelaat om
het abnormale of goedgunstige voordeel dat verleend werd aan een persoon die in een
belastingparadijs woont, aan de eigen winsten van (eiseres) toe te voegen en de winst
te belasten die zij had kunnen maken als zij het litigieuze voordeel niet had verleend. Om het abnormaal karakter van de transactie te verdoezelen, splitst (eiseres) de feiten handig op door een kunstmatig onderscheid te maken tussen de prijs van
de aandelen en de andere clausules van de tussen de partijen gesloten overeenkomst, welke werden vastgelegd door hun uitvoering van de overeenkomst. Door de
prijs van de aandelen en haar verplichting om de verkoper te vergoeden voor de machtspositie die hij wegens de geslotenheid van de Belgische markt verworven heeft, van
het geheel van de overeengekomen verplichtingen en modaliteiten te isoleren, hoewei deze een evenwichtig en weloverwogen geheel vormen, verdraait (eiseres) de analyse van het 'abnormaal of goedgunstig' karakter van het voordeel. De bewering dat
de prijs van de aandelen bepaald werd na lange, moeizame onderhandelingen die maandenlang hebben aangesleept, het feit dat de verkoper tijdens de onderhandelingen naar
een belastingparadijs is verhuisd, de bijzondere wijze van betaling van de prijs via een
Zwitserse bankrekening, de bepaling van de prijs in Zwitserse frank, de tussenkomst van deskundigen die zoeken naar de minst belaste weg, vormen een reeks met
elkaar overeenstemmende vermoedens waaruit kan worden afgeleid dat ook de modaliteiten voor de betaling door (eiseres) van de prijs -met inbegrip van de overprijs - en de woonplaats van de verkoper op de datum van de transactie een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij het bepalen van het bedrag van de overprijs. Uit
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de gegevens van de zaak volgt, derhalve, dat de bij de overeenkomst tot verkoop van
de aandelen betrokken partijen de overprijs noodzakelijkerwijs hebben vastgesteld op
grond van de woonplaats van de heer Lafitte op de datum van de transactie en op grond
van het belastingvoordeel dat (eiseres) hoopte te verkrijgen uit de aftrek van de overprijs van haar winsten, terwijl dat belastingvoordeel in hoofde van de verkoper niet
op dezelfde wijze kon worden belast. Het betreft hier geen door (eiseres) toegekende
liberaliteit, doch een tussen de contracterende partijen overeengekomen verdeling van
een verhoopt belastingvoordeel. Het kan niet worden betwist dat het, volgens de economische omstandigheden van het jaar 1982, tegen de gevestigde handelsgebruiken
indruiste om de overprijs niet alleen op grond van de waarde van de aandelen en van
de machtspositie van de verkoper te bepalen, maar ook op grond van het feit dat de
verkoper, op de dag van de transactie, naar een belastingparadijs was verhuisd, en op
grond van het belastingvoordeel dat de constructie aan beide medecontractanten opleverde. De belastingplichtige mag weliswaar zoeken hoe hij de minste belasting kan
betalen, en de administratie moet, bij gebrek aan het bewijs van simulatie, de tussen de partijen gesloten overeenkomsten in acht nemen, als die partijen alle gevolgen ervan aanvaarden, maar dit is niet het voorwerp van het geschil. Het voorgaande belet niet dat de administratie, mits zij de overeenkomsten van de partijen in
acht neemt, het bedrag van een abnormaal voordeel krachtens artikel 24, tweede lid,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), uitgerekend bij de winsten van
de Belgische onderneming voegt die dat voordeel heeft verleend, als de begunstigde
in een belastingparadijs is gevestigd. Het bewijs van het abnormaal karakter van het
voordeel volstaat om het bedrag ervan bij de winsten van (eiseres) te voegen, zonder dat het goedgunstig karakter moet worden aangetoond"; dat het arrest derhalve concludeert dat "de belastingambtenaar de overprijs, die (eiseres) van haar resultaat had afgetrokken, bijgevolg terecht als (door de belastingadministratie)
verworpen kosten bij haar winsten heeft gevoegd. De overprijs en zijn uitbetaling,
zoals zij door (eiseres) en door de heer X ... zijn overeengekomen, zijn een abnormaal voordeel in de zin van artikel 24, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)",

terwijl de belastingadministratie, krachtens artikel 24, tweede lid, van het W.I.B.
(1964), het bedrag van de abnormale of goedgunstige voordelen die een Belgische
onderneming verleent aan een persoon of aan een buitenlandse onderneming, die,
krachtens de bepalingen van de wetgeving van hetland waar zij gevestigd zijn, aldaar aan een aanzienlijk gunstiger belastingregeling zijn onderworpen dan die waaraan de in Belgie gevestigde onderneming is onderworpen, bij de winsten van die Belgische onderneming mag voegen; de belastingadministratie, om die bepaling te
kunnen toepassen, inzonderheid moet bewijzen dat een voordeel werd verleend aan
een persoon of een onderneming die gevestigd is in een belastingparadijs, welk voordeel, daarenboven, abnormaal of goedgunstig moet zijn; het Wetboek van de Inkomstenbelastingen definieert niet water onder "abnormaal" of"goedgunstig" moet
worden verstaan, zodat beide woorden in hun gangbare betekenis moeten worden
begrepen; een voordeel is "abnormaal", wanneer het strijdig is met de gewone gang
van zaken en met de gevestigde handelsbeginselen of -gebruiken, terwijl een "goedgunstig" voordeel een voordeel is dat verleend wordt zonder dat het de uitvoering
van een verbintenis is of dat verleend wordt zonder enige tegenwaarde; het abnormaal of goedgunstig karakter van het voordeel in beide gevallen moet worden beoordeeld op grond van het bedrag van dat voordeel, aangezien het dat bedrag is dat
in geval van een abnormaal of goedgunstig voordeel bij de belastbare winsten van
de Belgische onderneming wordt gevoegd, en dus bepaalt in hoeverre artikel 24,
tweede lid, W.I.B. (1964) toepassing vindt; de bijzondere omstandigheden waarin de
transactie werd overeengekomen of uitgevoerd, zelfs als zij abnormaal zijn, daarom
niet noodzakelijkerwijs aantonen dat er door een Belgische onderneming een abnormaal of goedgunstig voordeel aan een in een belastingparadijs gevestigde onderneming of persoon is verleend, dat bij de belastbare winsten moet worden gevoegd van de Belgische onderneming die het voordeel heeft toegekend; het arrest
besluit dat eiseres aan de heer X... een abnormaal voordeel in de zin van artikel 24,
tweede lid, W.I.B. (1964) heeft verleend, op grond dat: (1) de prijs van de aandelen zou zijn bepaald na lange en moeizame onderhandelingen die maandenlang zouden hebben aangesleept, de verkoper tijdens die discussies naar een belastingparadijs zou zijn verhuisd, de betaling van het bedrag zou zijn verricht via een
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Zwitserse bankrekening, de prijs zou zijn bepaald in Zwitserse frank en met de tussenkomst van deskundigen die gezoeht zouden hebben naar de weg van de minste belasting; (2) de bij de overeenkomst tot verkoop van de aandelen betrokken partijen de overprijs noodzakelijkerwijs zouden hebben vastgesteld op grond van de
woonplaats van de heer X... op de datum van de transaetie en op grond van het belastingvoordeel dat eiseres uit de aftrek van de overprijs van haar winst hoopte te
verkrijgen, terwijl die winst in hoofde van de verkoper niet op dezelfde wijze kon worden belast; (3) de verkoper op de dag van de transaetie naar een belastingparadijs
is geemigreerd en de eonstruetie een "belastingvoordeel ( ... ) voor beide eontraetanten", zonder verdere verduidelijking opleverde, terwijl- de hiervoor, sub 1 weergegeven vaststellingen alleen betrekking hebben op de modaliteiten van de transaetie, met uitzondering van het bedrag van het voordeel dat door eiseres aan de heer
X ... zou zijn verleend, - de vaststelling sub 2 van een verhoopt belastingvoordeel
voor de koper van de effeeten (i.e. eiseres) door aftrek van de overprijs, geen verband houdt met het verlenen van een abnormaal voordeel aan de verkoper (i.e. de
heer X ... ), die in een belastingparadijs is gevestigd,- uit de sub 3, zonder verdere toeliehting gedane vaststelling van een "belastingvoordeel" voor beide eontraetanten, geenszins kan worden afgeleid dat een voordeel, waarvan de aard ofhet bedrag niet verder wordt gepreeiseerd, door de koper aan de verkoper zou zijn verleend
en, daarenboven, abnormaal zou zijn; het arrest sehendt bijgevolg artikel 24, tweede
lid, van het W.I.B. (1964), en miskent, meer bepaald, het wettelijk begrip abnormaal voordeel, in zoverre uit de daarin gemaakte vaststellingen niet kan worden opgemaakt dat eiseres aan de heer Lafitte een abnormaal voordeel heeft verleend; het
arrest miskent op zijn minst de regels inzake het bewijs, met name het bewijs door
vermoedens, aangezien het hofvan beroep, uit de in het arrest gedane en in het middel weergegeven vaststellingen, niet kon besluiten dat het bewijs van een door eiseres aan de heer X ... verleend abnormaal voordeel geleverd was [sehending van de
artikelen 246 van het W.I.B. (1964), 340 van het W.I.B./1992, 1349 en 1359 van het
Burgerlijk Wetboek] :

Overwegende dat artikel 24, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bepaalt dat de abnormale of goedgunstige voordelen die door een in Belgie gevestigde onderneming worden verleend aan een
persoon of onderneming die, krachtens de bepalingen van de wetgeving van
het land waar zij gevestigd zijn, aldaar aan een aanzienlijk gunstiger
belastingregeling zijn onderworpen dan die waaraan de in Belgie gevestigde onderneming is onderworpen, bij haar eigen winsten worden gevoegd;
Overwegende dat de wet, onder abnormale voordelen, die voordelen verstaat die, gelet op de economische omstandigheden van het ogenblik, strijdig zijn met de gewone gang van zaken en met de gevestigde handelsbeginselen of -gebruiken, zonder dat de transfer noodzakelijkerwijs moet zijn
geschied met het oogmerk een belastbare winst aan de belastingen te onttrekken;
Dat het abnormaal karakter van het voordeel wat de buitenlandse onderneming of persoon betreft, door de rechter in feite wordt beoordeeld;
Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de op de actiefzijde van eiseres' balans ingeschreven verkoopprijs van de aandelen
130.246.257 frank bedraagt, in welk bedrag, volgens eiseres, een "overprijs" van 37.246.257 frank is begrepen, en dat eiseres de waarde van de aandelen onmiddellijk heeft verminderd met een bedrag van 37.000.000 frank,
vermeldt "dat niet kan worden betwist dat de overprijs, namelijk het positief verschil tussen de totaalprijs van de aandelen en de reele waarde van
de vennootschap, een voordeel is" en dat. uit de gegevens van de zaak volgt
"dat de bij de overeenkomst tot verkoop van de aandelen betrokken partijen de overprijs noodzakelijkerwijs hebben vastgesteld op grand van de woonplaats van de (verkoper) op de datum van de transactie en op grand van het
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belastingvoordeel dat (eiseres) hoopte te verkrijgen uit de aftrek van de overprijs van haar winsten, terwijl dat belastingvoordeel in hoofde van de verkoper niet op dezelfde wijze kon worden belast; dat het hier geen door (eiseres) toegekende liberaliteit betreft, doch een tussen de contracterende
partijen overeengekomen verdeling van een verhoopt belastingvoordeel; dat
niet kan worden betwist dat het, volgens de economische omstandigheden
van het jaar 1982, tegen de gevestigde handelsgebruiken indruiste om de overprijs,niet aileen op grand van de waarde van de aandelen en van de machtspositie van de verkoper te bepalen, maar ook op grand van het feit dat de verkoper, op de dag van de transactie, naar een belastingparadijs was verhuisd,
en op grand van het belastingvoordeel dat de constructie aan beide medeconkactanten opleverde";
Overwegende dat het hof van beroep, door die overwegingen, wettig heeft
kunnen beslissen dat het door eiseres aan de verkoper van de aandelen verleende voordeel een abnormaal voordeel was in de zin van artikel 24, tweede
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 april 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 1e advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.

Nr. 241
3e KAMER- 10 april 2000

1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN
IN DE RIDMTE -WERKING IN DE TIJD- GEMEENTEBELASTINGEN- PROVINCIEBELASTINGEN
- 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.

4 o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR

CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD- CASSATIEBEROEP NA CASSATIEBEROEP IDTGESLOTEN -REGEL - UITZONDERINGEN.

5o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN- RECHTSPLEGING- CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD - CASSATIEBEROEP NA CASSATIEBEROEP IDTGESLOTEN- REGEL- UITZONDERINGEN.
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1°,2° en 3° Onder "toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 19~2" in
de zin van art. 97, derde lid, wet 15 maart 1999 worden oak begrepen de bepalingen van het W.I.B. 1992 die toepasselijk zijn 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 (2); art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999 (3).)
4° en 5° Buiten het toepassingsgeval van art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en
het geval van regelmatige afstand, kan een partij zich in belastingzaken, geen tweede
maal tegen dezelfde beslissing in cassatie voorzien, ook niet als het tweede cassatieberoep v66r de verwerping van het eerste is ingesteld (4). (Art. 1082, tweede lid Ger.W.)
(STAD LUIK T. "ETS. DELHAIZE GEBRS. EN CIE. - DE LEEUW" N.V.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0052.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 januari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat eiseres op 12 april1999 en op 13 april1999, respectievelijk ter griffie van het Hof en ter griffie van het Hof van Beroep te Luik,
twee verzoekschriften tot cassatie heeft afgegeven die tegen hetzelfde arrest zijn ingesteld; dat er grand bestaat tot voeging;
I. Op de voorziening van eiseres die ingesteld is bij verzoekschrift dat op
12 april 1999 ter griffie van het Hof van Cassatie is neergelegd : .

Overwegende dat artikel 7, tweede lid, van de wet van 23 december 1986
betreffende de invordering en de geschillen terzake van provinciale en plaatselijke heffingen bepaalt dat de voorziening in cassatie tegen het arrest van
het hof van beroep wordt geregeld zoals inzake rijksinkomstenbelastingen;
Overwegende dat uit het onderling verb and tussen de artikelen 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende
de rechterlijke inrichting in fiscale zaken volgt dat inzake inkomstenbelastingen, en derhalve, inzake directe gemeentebelastingen, voorzieningen in
cassatie tegen de arresten gewezen op de voorzieningen die v66r 1 maart 1999
(1) Cass., 20 dec. 1999, A.R. F.99.0076.F, nr. 689. 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 concl. O.M.; 22 nov. 1999, A.R. F.99.0048.F,
nr. 618.
(2) Vgl. art. 97, tiende lid, wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, ingevoerd bij art. 4 wet 17 feb. 2000 tot wijziging wet 15 maart 1999, B.S. 22 maart 2000, p.
8969 e.v.
(3) W. 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. 9882 e.v. en 9894 e.v.
(4) Cass., 20 nov. 1997, A.R. F.95.0025.N-F.95.0037.N, nr. 493; zie Cass. 18 juni 1975 (A. C. 1975,
1113); vgl. Cass. 12 maart 1997, A.R. P.97.0169.F, nr. 139; 7 april1997, A.R. S.96.0183.F, nr. 173;
4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, nr. 260; 16 juni 1999, A.R. P.99.0310.F, nr 366.
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bij het hofvan beroep zijn ingesteld, volledig beheerst worden door deartikelen 386 en 391 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zoals ze bestonden v66r hun opheffing bij artikel 34 van de wet van 15 maart
1999;
Overwegende dat de voorzieningen van verweerster bij het hof van beroep ingesteld zijn op 4 september 1995, dus v66r 1 maart 1999;
Overwegende dat artikel388, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat het tot het Hof van Cassatie gerichte verzoekschrift dat vooraf aan de verweerder werd betekend en het exploot van
de betekening op straffe van verval ter griffie van het hofvan beroep worden afgegeven; dat eiseres haar verzoekschrift dat vooraf aan verweerster
was betekend en het exploot van de betekening afgegeven heeft op de griffie van het Hof van Cassatie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van eiseres die ingesteld is bij verzoekschrift dat op
13 april 1999 ter griffie van het Hof van Beroep te Luik is neergelegd :
Overwegende dat, in belastingzaken, een partij, behoudens toepassing van
artikel 40, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken en in geval van regelmatige afstand van voorziening, geen
tweede keer een voorziening kan instellen tegen een zelfde beslissing, oak
al is de tweede voorziening ingesteld voordat de eerste werd verworpen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, voegt de voorzieningen; verwerpt ze; veroordeelt eiseres in de kosten van de beide voorzieningen.
10 april 2000 - 3 6 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 1e advocaatgeneraal- Advocaten: mrs. E. Hody, Luik, en D. Bolle, Brussel.

Nr. 242
36

KAMER-

10 april 2000

SOCIALE ZEKERHEID -

ZELFSTANDIGEN- SOCIAAL STATUUT - BIJDRAGEN- BEREKENING- GRONDSLAG- ZELFSTANDIGE BEROEPSWERKZAAMHEID- VORIGE illTOEFENING- WINSTEN OF EATEN- INKOMSTEN NA DE VOLLEDIGE EN DEFINITIEVE STOPZETTING VAN DIE WERKZAAMHEID - ACHTERSTALLIG HONORARIUM.

De winsten of baten die betrekking hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid
die voorheen door de genieter werd uitgeoefend, onder meer de inkomsten die worden behaald of vastgesteld na de volledige en definitieve stopzetting van die werkzaamheid, zoals achterstallig honorarium, zijn niet onderworpen aan de bijdragen waarvan sprake is in het sociaal statuut van de zelfstandigen (1). (Artt. 3, § 1,
(1) Cass., 9 juni 1997, A.R. S.97.0002.F, nr. 268.
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eerste en tweede lid, en 11, §§ 1 en 2, Sociale-zekerheidswet Zelfstandigen (2); artt.
20, 4°, en 31, 2°, W.I.B. [1964] (3).)
(M ... T. "PARTENA- SOCIALE VERZEKERINGEN ZELFSTANDIGEN" VZ.W.)

10 april 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. T'Kint en Gerard.

Nr. 243
3e KAMER- 10 april2000
WERKLOOSHEID- GERECIITIGDE- JONGE WERKNEMERS- WACHTUITKERINGEN- WACHTTIJD- BEGIN VAN DE WACHTTIJD- STUDIES MET VOLLEDIG LEERPLAN- BEGRIP.

De wachttijd die de jonge werknemer onmiddellijk voor de aanvraag voor toelating tot
het recht op wachtuitkeringen moet doorlopen, begint pas te lopen nadat hij hogere studies met een volledig leerplan heeft stopgezet en, in voorkomend geval, een
eindwerk heeft neergelegd, als dergelijke studies werden aangevat na studies met een
volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus (1). (Art. 36, § 1, 2° a, 3° en 4°, K.B.
25 nov. 1991.)
(R.VA. T. V .. )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0164.F )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 juni 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Luik;
Over het middel: schending van de artikelen 36, § 1, 2°, inzonderheid a) en b) 3°,
4°, § 2, inzonderheid 2, 68, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering, met artikel 36, § 1, zoals het is gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 december 1993, en artikel 68 zoals het is gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 november 1995,
doordat de directeur van het werkloosheidsbureau, bij een op 17 oktober 1996 ter
kennis gebrachte beslissing, geweigerd heeft verweerder, in zijn hoedanigheid van jonge
Noten arrest nr. 242:
(2) Art. 3, § 1, na wijziging ervan bij wet 24 dec. 1976, en art. 11, §§ 1 en 2, na de wijziging ervan bij wet 30 dec. 1988. Vgl. art. 3, § 1, na de wijziging ervan bij wet 30 maart 1994, en art. 11,
§§ 1 en 2, na de wijzigingen ervan bij wet 26 juni 1992 en 30 maart 1994 en bij K.B. 18 nov. 1996,
inzonderheid art. 11, § 2, tweede lid.
(3) Zie art. 23, § 1, 3°, en art. 28, eerste lid, 2°, W.I.B. (1992).
Noot arrest nr. 243:
(1) Vgl. Cass., 14 jan. 1991, A.R. 8974, nr. 245; zie M. BAUKENS, La nouvelle reglementation du

chomage, J.T.T. 1992, p. 234; Guide social permanent- Securite sociale: commentaires, aanv. 638
(15 okt. 1996), p. 298, nr. 630.
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werknemer, toe te laten tot het recht op wachtuitkeringen, inzonderheid op grand dat
hij, wegens de leeftijd die hij ten tijde van zijn aanvraag op 25 september 1996 bereikt had, een wachttijd van 233 dagen pad moeten doorlopen om op die uitkeringen recht te hebben, doch niet kon verantwoorden dat hij ook maar een daarvan had
doorlopen; dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, de bestuurlijke beslissing tenietdoet en voor recht zegt dat verweerder ten tijde van zijn
uitkeringsaanvraag, d.i. op 25 september 1996, voldeed aan de voorwaarden van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991; dat het arrest, om aldus
te beslissen, erop wijst dat verweerder, geboren op 12 december 1971, zijn studies van
de secundaire cyclus met technische vorming in het hotelwezen heeft beeindigd op
30 juni 1991; dat hij zich op 1 augustus 1992 heeft ingeschreven als werkzoekende; dat hij, gelet op zijn leeftijd, een wachttijd van 155 dagen diende te doorlopen die ten einde kwam in februari 1993; dat hij zijn dienstplicht heeft vervuld van
3 november 1992 tot 31 augustus 1993; dat het arrest zijn beslissing vervolgens grondt
op het feit dat er bij de berekening van de wachttijd rekening moet worden gehouden met de dagen van aanwezigheid onder de wapens; dat verweerder, toen hij op 31
augustus 1993 zijn dienstplicht beeindigde, zijn wachttijd dus had doorlopen, werkloos was en recht had op wachtuitkeringen; dat hij ze evenwel niet heeft aangevraagd, maar verkozen heeft van 13 september 1993 tot 30 juni 1996 hogere studies kinesitherapie te volgen, en inactief is gebleven tot 24 september 1996, datum
waarop hij gevraagd heeft toegelaten te worden tot het recht op de wachtuitkeringen;
dat hem evenwel is tegengeworpen dat hij de wachttijd opnieuw moest doorlopen, aangezien de reeds doorlopen wachttijd niet in aanmerking kon worden genomen, omdat hij niet alle activiteiten had stopgezet die opgelegd zijn door het in artikel 36, §
1, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bedoelde studie-, leertijd- of
opleidingsprogramma en door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan; dat, te dezen, artikel 36 geen toepassing vindt, aangezien niet betwist wordt dat verweerder, op het ogenblik dat hij zich als werkzoekende heeft ingeschreven, met name op 1 augustus 1992, zijn studies had beeindigd en dat hij bij
het beeindigen van zijn dienstplicht had voldaan aan de vereiste voorwaarden inzake wachttijd en als een werkloze kon worden beschouwd; dat artikel 68 moest worden toegepast, luidens hetwelk "de werkloze geen uitkering kan genieten gedurende de periode tijdens dewelke hij in Belgie studies met volledig leerplan volgt,
georganiseerd, ingericht of erkend door een Gemeenschap of gedurende dewelke hij
in het buitenland een daarmee vergelijkbare studie volgt"; dat, als de werkloze die
zijn studies heeft hernomen en derhalve van zijn recht op werkloosheidsuitkeringen afziet, verplicht wordt na die aanvullende studies opnieuw een wachttijd te doorlopen, zulks de werklozen alleen maar zou aansporen om nieuwe studies pas aan te
vatten wanneer zij aan de voorwaarden voldoen om zowel een beroepsvorming te volgen als van het recht op werkloosheidsuitkeringen te genieten; dat verweerder de door
hem hervatte studies, die hem beletten wachtuitkeringen te genieten, heeft stopgezet, zodat hij na het stopzetten van die aanvullende studies opnieuw en onmiddellijk aanspraak kon maken op die uitkeringen,

terwijl- eerste onderdeel-, de jonge werknemer, om toegelaten te worden tot het
recht op wachtuitkeringen, moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 36 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991; die werknemer volgens artikel36, § 1, zo,
a), inzonderheid studies met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus,
of van de lagere secundaire cyclus met technische ofberoepsvorming, voleindigd moet
hebben in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een gemeenschap; artikel36, § 1, 3°, bepaalt dat hij "alle activiteiten stopgezet (moet) hebben die opgelegd zijn door het in 2° bedoelde studie-, leertijd- of opleidingsprogramma
en door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan"; de jonge
werknemer volgens artikel36, § 1, 4°, na de stopzetting van de activiteiten bedoeld
in 3°, ofna het behalen van het diploma of getuigschrift bedoeld in 2°, b, en v66r de
uitkeringsaanvraag, een wachttijd moet doorlopen waarvan de duur schommelt naar
gelang van zijn leeftijd; verweerder, zoals het arrest vaststelt, zijn hogere studies kinesitherapie, waarvan niet wordt betwist dat het om studies met een volledig leerplan gaat, heeft stopgezet op 30 juni 1996; verweerder, zoals artikel36, § 1, 3°, het vereist, pas op die datum alle activiteiten heeft stopgezet die opgelegd zijn door het in §
1, 2°, bedoelde studie-, leertijd- of opleidingsprogramma en door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan, en, overeenkomstig artikel 36, § 1, 4 o,
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pas dan de wachttijd van 233 dagen kon beginnen te lopen, welke hij had moeten doorlopen v66r zijn uitkeringsaanvraag van 25 september 1996; het arrest, dat oordeelt
dat de duur van verweerders wachttijd kon worden bepaald op grond van de tijdvakken v66r 30 juni 1996 en dat beslist dat verweerder die wachttijd bijgevolg heeft
doorlopen, de regel miskent volgens welke de jonge werknemer alleen kan worden toegelaten tot het recht op wachtuitkeringen, als hij alle activiteiten heeft stopgezet die
opgelegd zijn door een studie-, leertijd- of opleidingsprogramma en door om het even
welk programma van een studie met volledig leerplan (schending van artikel 36, § 1,
3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991), alsook de regel volgens welke
de wachttijd, die hij moet kunnen bewijzen, pas kan worden doorlopen na stopzetting van die activiteiten (schending van artikel 36, § 1, 4 o, van dat koninklijk besluit); het arrest bijgevolg tevens artikel36, § 1, 2°, a) en b), en§ 2, 2°, van dat koninklijk besluit schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel36, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, bepaalt dat de jonge
werknemer, om toegelaten te worden tot het recht op wachtuitkeringen, alle
activiteiten moet hebben stopgezet die opgelegd zijn door het sub 2° van die
paragraafbedoelde studie-, leertijd- of opleidingsprogramma en door om het
even welk programma van een studie met volledig leerplan; dat hij daarenboven, volgens § 1, 4°, van dat artikel, na de stopzetting van de in 3o bedoelde activiteiten, en v66r de uitkeringsaanvraag, een wachttijd moet doorlopen waarvan de duur schommelt naar gelang van zijn leeftijd op het
ogenblik van de uitkeringsaanvraag;
Dat uit die bepalingen volgt dat de wachttijd pas begint te lopen na stopzetting van de hierboven vermelde activiteiten en dat die wachttijd aan de
uitkeringsaanvraag onmiddellijk moet voorafgaan;
Overwegende dat het arrest, dat hierover anders beslist, de in dat onderdee! aangevoerde 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 Bergen.
10 april 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 1" advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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1 o BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN -

BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- VOORWERP VAN HET MISDRIJF- GEVOLG M.B.T. DE BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING.
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2° STRAF- ANDERE STRAFFEN- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING- VOORWERP VAN RET
MISDRIJF- TOEPASSING.

1 o en 2° Het materieel bestanddeel van het misdrijf bedrieglijk onvermogen is, enerzijds, het bewerken door een beklaagde van zijn onvermogen, anderzijds, het niet voldoen aan de op hem rustende verplichtingen. Het voorwerp van dit misdrijf is de uit
de vermelde bedrieglijke handelingen of onthoudingen voortvloeiende toestand van
onvermogen en niet de vernielde, weggemaakte of verborgen goederen of voorwerpen, die de strafrechter mitsdien niet vermocht, krachtens art. 42, 1 o en 43, eerste lid
van het Strafwetboek verbeurd te verklaren. (Artt. 42, r, 43, al. 1, en 490bis, Sw.)
(H ... E.A. T. H ... )
ARREST

(A.R. P.98.0680.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 april1998 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van G... H ... :
Overwegende dat de voorziening van eiser gericht is "tegen de beschikking van het (bestreden arrest) wat betreft de verbeurdverklaring ";
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 42, sub 1o, 43, eerste lid, zoals gewijzigd bij artikel 2 van
de wet van 17 juli 1990, en 490bis, zoals van toepassing v66r de wijziging bij artikel141 van de wet van 8 augustus 1997, van het StrafWetboek,
doordat de appelrechters in de bestreden beslissing de "stukken in de kaft 4 op naam
van (eiser), neergelegd onder nr. 14.848 ter griffie van de Rechtbank van EersteAanleg te leper (voorheen 227/95 griffie Rechtbank van Eerste Aanleg Veurne)" verbeurd verklaren op grond van de volgende overwegingen : "Het hof is van oordeel dat,
voor zover de voorwaarden hiertoe al in een bepaalde mate zouden vervuld zijn, de verbeurdverklaring van enig vermogensvoordeel niet aangewezen is; de voorwaarden om,
zoals de eerste rechter deed, de verbeurdverklaring van de waarden met toewijzing
ervan aan de burgerlijke partij te bevelen, gesteld in artikel43bis, derde alinea,
StrafWetboek, zijn overigens niet voorhanden : de waarden behoorden nooit toe aan
de burgerlijke partij en zijn ook niet in de plaats gesteld van goederen die aan de burgerlijke partij toebehoorden; het hof dient de verbeurdverklaring van deze waardepapieren die het voorwerp van het misdrijf uitmaken en eigendom zijn van de veroordeelde uit te spreken krachtens artikel42.1 o en 43, alinea 1, van het StrafWetboek"
(randnummer 5 op het achtste blad van het aangevochten arrest),
terwijl, de bijzondere verbeurdverklaring krachtens punt 1 van artikel 42 StrafWetboek kan worden toegepast op zaken - in zoverre zij de eigendom van de veroordeelde zijn - die het voorwerp van het misdrijf uitmaken en op die welke gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf; eiser te dezen o.m. werd vervolgd
wegens het bewerken van zijn onvermogen in de zin van artikel 490bis Strafwetboek, nu hij waardepapieren met een totale waarde van 3.086.592 frank zou hebben verborgen gehouden (tenlastelegging B.1, zoals verbeterd door de appelrechters,
cf. randnummer 2 op het zesde blad van het aangevochten arrest); eiser zich verweerde door o.m. erop te wijzen dat de desbetreffende waardepapieren toebehoorden aan zijn schoonmoeder, mevrouw M ... H ... ; de appelrechters het evenwel bewezen achten dat de bewuste waardepapieren wel degelijk aan eiser toebehoorden, en
voorts oordelen dat eiser deze waardepapieren verborgen heeft gehouden met "de bedoeling ze aan zijn schuldeisers te onttrekken, inzonderheid aan de burgerlijke partij" (tweede helft van randnummer 3.4, zevende blad van het onderzochte arrest); het
"voorwerp" van het in artikel490bis StrafWetboek bedoelde misdrijfbestaat in een welbepaalde toestand van "onvermogen", die door deze of gene handeling of een verzuim wordt "bewerkt"; de goederen zelf die verborgen worden gehouden niet als het
voorwerp van dit misdrijf kunnen worden beschouwd, noch als het middel waarmee
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dit misdrijf wordt gepleegd; de omstandigheid dat bepaalde goederen "verband houden" met een misdrijf niet noodzakelijk impliceert dat deze goederen als het "voorwerp" van dat misdrijf moeten worden beschouwd in de zin van artikel 42, sub 1o,
Strafwetboek; de verbeurdverklaring van de goederen die verborgen werden gehouden in de zin van artikel 490bis Strafwetboek, er overigens toe zou leiden dat het delictueel bewerkte onvermogen zou worden bekrachtigd; de appelrechters te dezen dan
ook niet wettig de verbeurdverklaring van de waardepapieren konden bevelen,
zodat de appelrechters niet wettig konden oordelen dat de waardepapieren die eiser verborgen zou hebben gehouden, te dezen verbeurd dienden te worden verklaard (schending van de artikelen 42, sub 1°, 43, eerste lid, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 17 juli 1990, en 490bis, zoals van toepassing v66r de wijziging
bij artikel141 van de wet van 8 augustus 1977, Strafwetboek):

Overwegende dat naar luid van artikel 42, 1°, Strafwetboek bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, en op die welke gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn;
Overwegende dat wanneer een beklaagde bedrieglijk zijn onvermogen heeft
bewerkt en aan de op hem rustende verplichtingen niet heeft voldaan, zoals bedoeld in artikel 490bis Strafwetboek, de hiertoe aangewende bedrieglijke handelingen of onthoudingen een toestand doen ontstaan waarbij de goederen ofvoorwerpen die het gemeenschappelijk onderpand van de schuldeisers
uitmaken, worden weggemaakt of verborgen of waardoor het passief van het
vermogen wordt vermeerderd, dermate dat de overblijvende goederen van de
beklaagde niet toereikend zijn voor de betaling van zijn schuld of de gedwongen tenuitvoerlegging van zijn verplichtingen;
Overwegende dat het materieel bestanddeel van het misdrijf bedrieglijk
onvermogen is, enerzijds, het bewerken door een beklaagde van zijn onvermogen, anderzijds, het niet voldoen aan de op hem rustende verplichtingen; dat aldus het voorwerp van dit misdrijf de uit de vermelde bedrieglijke handelingen of onthoudingen voortvloeiende toestand van onvermogen
is en niet de vernielde, weggemaakte of verborgen goederen of voorwerpen;
Overwegende dat de appelrechters het bedrieglijk bewerken door eiser van
zijn onvermogen door goederen of voorwerpen die tot zijn aktief behoren te
hebben vernield, weggemaakt of verborgen, bewezen verklaren, te dezen, na
correctie van het in de telastlegging vermelde bedrag, "waardepapieren met
een totale nominale waarde van 3.068.592 frank in kapitaal (kaft G ... H ... in
bankkluis) (OS nummer 14.848)";
Overwegende dat de rechters op grond van de op de achtste bladzijde van
het bestreden arrest onder punt 5 vermelde reden dat "het hof (van beroep) de verbeurdverklaring van deze waardepapieren die het voorwerp van
het misdrijf uitmaken en eigendom zijn van (eiser) (dient) uit te spreken
krachtens artikel42, 1°, en 43, alinea 1, van het Strafwetboek", niet wettig vermogen verbeurd te verklaren "de stukken in de kaft 4 op naam van
(eiser) neergelegd onder nummer 14.848 ter gri:ffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te leper (voorheen 227/95 griffie rechtbank van Eerste Aanleg te
Veurne)", zodoende de desbetreffende beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van R. .. F... :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van eiser, burgerlijke partij, aan verweerder werd
betekend;
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het tot verbeurdverklaring beslist van "de stukken in de kaft 4 op naam van G ... H. ..
neergelegd onder nummer 14.848 ter griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te leper (voorheen 227/95 griffie Rechtbank van Eerste Aanleg
Veurne)"; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten van de voorziening van
G ... H ... ten laste van de Staat; stelt vast dater geen grond is tot verwijzing; verwerpt de voorziening van R. .. F... ; veroordeelt deze eiser in de kosten van zijn voorziening.
11 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.

Nr. 245
2e KAMER - 11 april 2000

1 a VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- NIEUWE WET- GEVOLG OP DE STRAFMAAT.

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- NIEUWE WET- HOGER BEROEP - GEVOLG.

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- NIEUWE WET- TOEPASSING- UITSPRAAK BIJ VERSTEK- UITSPRAAK OP VERZET.

4° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE- GRENZEN- STRAFZAKEN- VERJARING VAN DE STRAFVORDERING- SCHORSING- UITSLUITEND HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- EINDE VAN DE SCHORSING- ONGELIJKE BEHANDELING.

5° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- KEUZE VAN WOONPLAATS - GEVOLG.

1a Een wet die de termijnen van verjaring van de strafvordering verlengt of schorst is

geen wet die een feit strafbaar stelt ot de strafmaat bepaalt. De wettelijke verlenging of schorsing van de verjaringstermijn heeft derhalve niet voor gevolg dat de straf
die van toepassing is op het ogenblik waarop het misdrijf is gepleegd, verzwaard
wordt.(1). (Art. 21 en 24, 1°, V.'l'.Sv.)
2° Uit de bepalingen van artikel 24, 1°, voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij wet van 11 december 1998, behoudens in het geval bedoeld in het tweede lid, derde streepje, volgt niet dat de schorsing van de verjaring
van de strafvordering ophoudt wanneer de eerste rechter een vonnis over de strafvordering uitspreekt, en ook niet dat de verjaring opnieuw begint te lopen totdat de
zaak bij de appelrechter wordt ingeleid. (Art. 24, 1°, V.T.sv.)
(1) Zie Cass., 10 maart 1998, P.96.069l.N, nr. 134.
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3° Uit de bepalingen van artikel 24, 1°, voorafgaande titel Wetboek van Strafvorde-

ring, zoals gewijzigd bij wet van 11 december 1998, behoudens in het geval bedoeld in het tweede lid, derde streepje, volgt niet dat de schorsing van de verjaring
van de strafvordering ophoudt tussen :
- de uitspraak bij verstek over de strafvordering door de eerste rechter en de datum waarop de zaak op de door de wet bepaalde wijze na verzet opnieuw wordt ingeleid voor de eerste rechter;
- de uitspraak op verzet door de eerste rechter en de datum waarop de zaak bij het
hof van beroep wordt ingeleid. (2). (Art. 24, 1o·, V.T.Sv.)
4 o De beeindiging van de schorsing van de verjaring van de strafvordering bij uit·
sluitend hager beroep van het openbaar ministerie strekt tot voor- als nadeel van de
beklaagde; die ongelijkheid heeft geen betrekking op gelijke toestanden, er is aldus
geen miskenning van het gelijkheidsbeginsel en mitsdien reden om het Arbitragehoi een prejudiciele vraag te stellen. (Artt. 10 en 11 Gw.)
5° Wanneer een beklaagde voor betekeningen keuze van woonplaats heeft gedaan, wordt

de betekening gedaan om hem voor de strafrechter te dagvaarden, geldig op die gekozen plaats gedaan, zolang hij niet bij ter post aangetekende brief een wijzigingsbericht aan het openbaar ministerie doet geworden (3). (Art. 39 Ger.W.)
(M ... T. GROUP 4 SECURITAS N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. P.99.1117.N-P.00.0062.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten respectievelijk op 16 juni 1999
en op 15 december 1999 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de zaken P.99.1117.N en P.00.0062.N dienen te worden gevoegd;
1. Op de voorziening van A. .. M ... :
Gelet op de memories die aan dit arrest zijn gehecht en daarvan deel uitmaken;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat nieuwe wetsbepalingen betreffende de verjaring van toepassing zijn op de verjaringen die op de datum van hun inwerkingtreding niet
verkregen zijn;
Overwegende dat een wet die de termijnen van verjaring van de strafvordering verlengt of schorst, geen wet is die een feit strafbaar stelt of de strafmaat bepaalt;
Dat de wettelijke verlenging of schorsing van de verjaringstermijn derhalve niet voor gevolg heeft dat de straf die van toepassing is op het ogenblik waarop het misdrijf is gepleegd, verzwaard wordt;
Dat dergelijke wetten aldus geen zwaardere straf bepalen dan die welke
ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing waren;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(2) Zie Cass., 24 mei 1995, P.94.0080.N, nr. 254.
(3) Zie Cass., 9 jan. 1997, C.96.0080.F, nr. 22.
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Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de bepalingen van artikel 24, 1o, Voorafgaande Titel Wetboek van StrafVordering, zoals gewijzigd bij wet van 11 december 1998,
behoudens in het geval bedoeld in het tweede lid, derde streepje, niet volgt
dat de schorsing van de verjaring van de strafVordering ophoudt wanneer de
eerste rechter een vonnis over de strafvordering uitspreekt en de verjaring opnieuw begint te lopen totdat de zaak bij de appelrechter wordt ingeleid;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het zesde onderdeel betreft:
Overwegende dat de miskenning van het gelijkheidsbeginsel, vervat in de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, inhoudt dat gelijke toestanden ongelijk worden behandeld, of ongelijke toestanden gelijk worden behandeld; dat
er geen miskenning van het gelijkheidsbeginsel bestaat wanneer ongelijke
toestanden ook verschillend worden behandeld;
Overwegende dat eiser in artikel 24, 1o, Wetboek van StrafVordering een
discriminatie ontwaart, wat hem betreft, doordat de bepaling van het derde
streepje van dit artikel bij uitsluitend hoger beroep van het openbaar ministerie de schorsing van de verjaring opheft en de verjaring van de strafvordering opnieuw laat lopen, terwijl dit niet het geval is en de verjaring geschorst blijft wanneer de beklaagde - hetzij aileen, hetzij samen met het
openbaar ministerie - hoger beroep instelt;
Overwegende dat de vermelde bepaling de beeindiging van de schorsing
van de verjaring niet bindt aan enig hoger beroep dat, zoals in het geval van
hoger beroep van de beklaagde, uitsluitend tot voordeel strekt van de appellant; dat het hoger beroep van het openbaar ministerie zowel tot voor- als
nadeel van de beklaagde strekt; dat de beeindiging van de schorsing bij uitsluitend hoger beroep van het openbaar ministerie aldus ook strekt tot voordeel van de beklaagde;
Dat de aangevoerde ongelijkheid geen betrekking heeft op gelijke toestanden;
Dater geen reden is om het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

V. Op de voorziening van E ... S ... :
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Wat de eerste grief betreft:
Overwegende dat wanneer een beklaagde voor betekeningen keuze van
woonplaats heeft gedaan, de betekening gedaan om hem voor de strafrechter te dagvaarden, geldig op die plaats wordt gedaan, zolang hij niet bij ter
post aangetekende brief een wijzigingsbericht aan het openbaar ministerie doet geworden;
Dat de grief faalt naar recht;
Wat de tweede grief betreft :
Overwegende dat, gelet op het antwoord op de eerste grief, de tweede grief
feitelijk grondslag mist;
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Over het tweede middel :
Overwegende dat alle onderdelen, behoudens het tweede, dezelfde zijn als
deze aangevoerd door A. .. M ... in het eerste middel en om de redenen vermeld in het antwoord op dat middel, niet kunnen worden aangenomen ;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de bepalingen van artikel24, 1 o, Voorafgaande Titel Wetboek van StrafVordering, zoals gewijzigd bij wet van 11 december 1998,
behoudens in het geval bedoeld in het tweede lid, derde streepje, niet volgt
dat de schorsing van de verjaring van de strafvordering ophoudt tussen:
- de uitspraak bij verstek over de strafvordering door de eerste rechter
en de datum waarop de zaak op de door de wet bepaalde wijze na verzet opnieuw wordt ingeleid voor de eerste rechter,
- de uitspraak op verzet door de eerste rechter en de datum waarop de
zaak bij het hof van beroep wordt ingeleid;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, voegt de zaken P.99.1117.N en P.00.0062.N: verwerpt de
voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorziening.
11 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal- Advocaten : mrs. R. Verstraeten en C. De Baets, Brussel, M. Van Bosch
en P. Helsen, Hasselt.

Nr. 246
2e KAMER - 11 april 2000

1o UITLEVERING- DUBBELE STAFBAARSTELLING- BEOORDELING DOOR DE RECHTER VAN
DE AANGEZOCHTE STAAT- OMVANG- TEN LASTE GELEGDE FElTEN- MATERIEEL ELEMENT- SCHULDELEMENT.

2° SPRINGSTOFFEN- INBREUK OP DE SPRINGSTOFFENWETGEVING- OPZETTELIJKE MISDRIJVEN.

3° MISDRIJF -ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN
OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- OVERTREDEN VAN DE WET 28 MEl 1956 OP HET VERHANDELEN VAN SPRINGSTOFFEN.

4 o SPRINGSTOFFEN- INBREUK OP DE SPRINGSTOFFENWETGEVING- VERPLICHTING TOT
HET BEHOUDEN VAN EEN BIJZONDER REGISTER.

1o De rechter dient de dubbele strafbaarstelling van de ten laste gelegde feiten, waar-

voor uitlevering wordt gevraagd, te onderzoeken los van de beoordeling van de schuld
van de verdachte. Hij moet dus geen rekening houden met de door de verdachte aangevoerde rechtvaardigingsgronden, schulduitsluitingsgronden en strafuitsluitende
verschoningsgronden. (Art. 1, Uitleveringswet en art. 2, Benelux-Uitleveringsverdrag
van 27 juni 1962.)
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2° en 3° De in art. 1 en 5 van de wet van 28 mei 1956 omschreven handelingen moe-

ten om strafbaar te zijn wegens hun aard wetens en willens worden uitgevoerd. Zij
mogen niet het gevolg zijn van onachtzaamheid (1). (Artt. 1 en 5, Wet 28 mei 1956
betreffende ontplofbare stoffen.)
4 o Het tekortschieten aan de verplichting tot het houden van een bijzonder register maakt
een afzonderlijk misdrijf uit en heeft geen uitstaans en is niet cumulatief met de overtreding van andere bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1958. (Art.
263, tweede lid, K.B. 23 september 1958.)
(N ... )

ARREST

(A.R. nr. P.00.0407.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter de strafbaarstelling in Belgie van de feiten
waarvoor uitlevering wordt verzocht, moet beoordelen volgens de mogelijkheid die feiten te vervolgen op grond van de naar Belgisch recht eraan te geven delictsomschrijving; dit oordeel niet slaat op de schuld van de verdachte van die feiten;
Dat de rechter dus geen rekening moet houden met de door de verdachte aangevoerde rechtvaardigingsgronden, schulduitsluitingsgronden en
strafuitsluitende verschoningsgronden;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter de dubbele strafbaarstelling van de ten laste
gelegde feiten waarvoor uitlevering wordt gevraagd, dient te onderzoeken los
van de beoordeling van de schuld van de verdachte;
Over het vierde middel :
Overwegende dat de vermelde handelingen wegens hun aard wetens en willens worden uitgevoerd, en niet het gevolg zijn van onachtzaamheid maar
van opzet;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat het tekortschieten aan deze verplichting een afzonderlijk misdrijf uitmaakt en geen uitstaans heeft en niet cumulatief met de overtreding van andere bepalingen van dit koninklijk besluit;

(1) Zie Cass., 16 juni 1998, P.96.0747.N, nr. 317.
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. R. Verstraeten en H. Van Bavel, Brussel.
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VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT AANHOUDING- CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID.

Ongeacht de aangevoerde nietigheid, kan de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel enkel worden betwist, wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging
van het bevel tot aanhouding, en niet wanneer de raadkamer van maand tot maand
uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis; oak niet voor de Kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 131, § 1 en 235bis Sv. (1). (Artt.
21, § 4, en 22, eerste en vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(K. .. )

ARREST

(A.R. nr. P.00.0566.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering;
Deze bepaling voorziet dat de kamer van inbeschuldigingstelling, ook in het kader van het toezicht op de voorlopige hechtenis, kan overgaan tot een onderzoek van
de regelmatigheid van de procedure, en in voorkomend geval de nietigheid uitspreken van handelingen die aangetast zijn door onregelmatigheden;
Het hof (van beroep) stelt dat artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering geen
weerslag heeft op de bijzondere bepalingen betre:ffende de controle op de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding en de geldigheid van de beschikking tot handhaving van de hechtenis, zoals vervat in artikel 21 Voorlopige Hechteniswet;
Zo'n zienswijze kan niet gevolgd worden :
Het invoeren van artikel 235bis, §§ 2 en 6, Wetboek van Strafvordering heeft de situatie enigszins gewijzigd;
Deze wetsbepalingen hebben een zeer brede draagwijdte; Daar zij een gunstiger regime invoeren dan artikel 21, § 4, Voorlopige Hechteniswet en meer garanties geven voor de eerbiediging van de rechten van verdediging, moet de beklaagde zich daarop
kunnen beroepen, zonder restricties;
(1) Zie Cass., 24 jan. 1996, P.96.009l.F, nr. 51.
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Bovendien is het voor de hand liggend dat de rechten die de beklaagde uit deze wetsbepalingen mag putten niet kunnen ontzenuwd worden door verwijzing naar artikel 21, § 4, Voorlopige Hechteniswet;
Daar de onderzoeksgerechten de mogelijkheid hebben de nieuwe en ernstige omstandigheden die de aanhouding noodzakelijk maken aan te vullen ofte verbeteren
(zie rechtspraak en rechtsleer geciteerd door de kamer van inbeschuldigingstelling in
de aangevochten beslissing - pagina 2, 4de paragraaf), kan aan beklaagde het recht
niet ontnomen worden, voor het geval een onregelmatigheid door de onderzoeksgerechten, na de eerste verschijning, niet vastgesteld wordt, zich op deze onregelmatigheid te beroepen, conform artikel 235bis, §§ 2 en 6, Wetboek van Strafvordering;
In tegenstelling met wat het bestreden arrest heeft beslist, vormt artikel21, § 4, Voorlopige Hechteniswet geen uitzondering op een algemene beginsel dat door artikel 235bis,
§§ 2 en 6, Wetboek van Strafvordering zou geponeerd worden; - daar deze wetsbepaling de afschaffing van artikel21, § 4, wet van 20 juli 1990 niet tot gevolg zou gehad hebben;
Deze twee wetsbepalingen zijn niet tegenstrijdig maar wel complementair :

Overwegende dat, krachtens artikel 235bis, §§ 1 en 2, Wetboek van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling de regelmatigheid van de
rechtspleging tijdens het gerechtelijk onderzoek kan onderzoeken telkens wanneer zij kennisneemt van de zaak; dat deze bevoegdheid eveneens geldt bij
hager beroep inzake voorlopige hechtenis;
Overwegende evenwel dat, wanneer de opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden de wettelijke voorwaarden tot handhaving van de voorlopige hechtenis betreffen waarvoor de Voorlopige Hechteniswet eigen
procedureregelen tot controle van de regelmatigheid ervan heeft uitgewerkt, alleen die procedurebepalingen toepasselijk zijn;
Overwegende dat, enerzijds, de Voorlopige Hechteniswet zelf in haar artikel 28, § 1, de voorwaarden bepaalt op grand waarvan de onderzoeksrechter tegen de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde verdachte een bevel tot
aanhouding kan uitvaardigen;
Overwegende dat, anderzijds, uit artikel 22, eerste en vijfde lid, Voorlopige Hechteniswet, gelezen in samenhang met artikel21, § 4, van deze wet,
volgt dat ongeacht de aangevoerde nietigheid, de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel enkel kan worden betwist wanneer over de handhaving van
de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding, en niet wanneer de raadkamer van maand tot maand uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 21, § 4, Voorlopige Hechteniswet;
De Voorlopige Hechteniswet voorziet dat de onderzoeksgerechten de controle naar
de regelmatigheid en de wettelijkheid van het aanhoudingsbevel niet langer in aanmerking kunnen nemen na de eerste verschijning (artikel 21, § 4);
De redenering van de kamer van inbeschuldigingstelling, wat de toepassing van deze
wetsbepaling betreft, is hoe dan ook foutief:
- enerzijds poneert het hof(van beroep) dat artikel21 Voorlopige Hechteniswet door
artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering niet opgeheven werd, noch gewijzigd zodat de aangevoerde nietigheid voortvloeiende uit de niet vermelding in het aanhoudingsbevel van de nieuwe en ernstige omstandigheden gedekt werd door de beslissing van de raadkamer van 14 februari 2000 waarbij de handhaving van de
hechtenis werd bevolen, bij toepassing van artikel 21, § 4-5-6, Voorlopige Hechteniswet;
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- anderzijds stelt het hof (van beroep) dat de nieuwe omstandigheden altijd door
de onderzoeksgerechten kunnen aangevuld ofverbeterd worden en zodoende verbetert (het hofvan beroep) het aanhoudingsmandaat door de nieuwe en ernstige omstandigheden die door de onderzoeksrechter in zijn aanhoudingsbevel van 9 februari 2000 niet vermeld werden naderhand te bepalen, en dit niettegenstaande het
feit dat de onderzoeksgerechten in dit stadium [dit is de eerste maandelijkse verschijning] principieel de wettelijkheid en regelmatigheid van het bevel tot aanhouding (op grond van artikel21, § 4, Voorlopige Hechteniswet) niet langer in aanmerking kunnen nemen (R. Verstraeten, Handboek Strafvordering, 1999, p. 401, nr. 919);
Nu moet men consequent zijn: ofWel past men artikel21, § 4, Voorlopige Hechteniswet toe en dan had het hof (van beroep) geen reden om het aanhoudingsbevel te verbeteren; ofWel beschouwt men dat de controle naar de wettelijkheid en de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel te allen tijde kan gebeuren wat noodzakelijkerwijze
de schending van artikel 21, § 4, Voorlopige Hechteniswet met zich meebrengt;
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft dus, in de bestreden beslissing, juist het
tegendeel gedaan van wat zij als regel geponeerd had;
Bovendien is het hof (van beroep), door de nieuwe en ernstige omstandigheden aan
te vullen, buiten zijn bevoegdheidssfeer opgetreden :

Overwegende dat, zoals blijkt uit het antwoord op het tweede middel, het
bestaan van nieuwe en ernstige omstandigheden die de maatregel van voorhechtenis noodzakelijk maken en de vermelding van die omstandigheden in
het bevel tot aanhouding alleen kan worden betwist wanneer de raadkamer uitspraak doet over de handhaving binnen de vijf dagen te rekenen van
de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding;
Dat het bestreden arrest wettig beslist dat de aangevoerde nietigheid is
gedekt door de binnen deze termijn door de raadkamer gewezen beschikking van 14 februari 2000;
Dat het middel, in zoverre het de appelrechters verwijt niettemin de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel te onderzoeken, opkomt tegen een
overtollige motivering, mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering;
De aangevochten beslissing bepaalt dat het aanhoudingsmandaat als een handeling van het onderzoek, in de zin van artikel131, § 1, Wetboek van Strafvordering, niet
kan beschouwd worden, conditio sine qua non voor de toepassing van artikel 235bis,
§ 6, Wetboek van Strafvordering ("wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een
onregelmatigheid, verzuim ofnietigheid als bedoeld in artikel131, § 1, Wetboek van
Strafvordering vaststelt, zij de nietigheid uitspreekt van de handeling die erdoor aangetast is en een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging").
Ret hof (van beroep) beschouwt dat de "onderzoeksdaden zoals bedoeld door artikel131, § 1, 1, Wetboek van StrafVordering de bewijsverkrijging en de waarheidsvinding tot doel hebben met het oog op het eventueel voor de rechter ten gronde te voeren proces", wat niet het geval is voor het aanhoudingsbevel;
Zodoende heeft het hof (van beroep) een interpretatie aan artikel131, § 1, 1°, Wethoek van StrafVordering gegeven die moeilijk verenigbaar is met de bewoordingen zelf
van deze wetsbepaling :
"De raadkamer de nietigheid uitspreekt van de handeling (en een deel ofhet geheel van de erop volgende rechtspleging) wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt die invloed heeft op :
1. een handeling van het onderzoek.
2 .... "
De bewoordingen van artikel131, § 1, 1°, Wetboek van StrafVordering, zijn zeer algemeen en zijn niet beperkt tot onderzoeksdaden die op de bewijsverkrijging of
waarheidsvinding betrekking hebben.
Daaromtrent handelt artikel131, § 1, 2°, Wetboek van StrafVordering.
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Nu men moeilijk kan betwisten dat een aanhoudingsbevel een handeling (daad) van
het onderzoek is (zie bvb. Bosly-Vandermeersch, "Droit de la Procedure Penale", 1999,
407), heeft de kamer van inbeschuldigingstelling ten onrechte het bevel tot aanhouding uit de toepassingsfeer van artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering, en ingevolge van artikel 235bis, §§ 2-6, uitgesloten :

Overwegende dat de aanhouding, als dwangmaatregel die de persoonlijke vrijheid aantast, aileen onder de wettelijke voorwaarden van volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid door de onderzoeksrechter mag worden bevolen; dat het bevel tot aanhouding dan ook niet gelijk
te stellen is met de handeling die aileen de bewijsverkrijging en waarheidsvinding beoogt, zoals bedoeld in de artikelen 61quinquies, 131 en 235bis Wethoek van Strafvordering, en waarvan de vervulling of de vernietiging door
alle partijen kan worden gevraagd;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. P. Vanderveeren en P. Monville, Brussel.
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HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN
PARTIJEN - POLITIERECHTBANK- PERSOONLIJKE VERSCHIJNING - ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het hager beroep tegen het vonnis van de politierechtbank, dat de
persoonlijke verschijning van de beklaagde beveelt. (Art. 152, § 3, eerste lid Sv.)
(0 ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.00.0007.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 1 december 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel;
Overwegende dat, luidens artikel152, § 3, eerste lid, "de (politie)rechtbank de persoonlijke verschijning kan bevelen, zonder dat tegen haar beslissing enig rechtsmiddel kan worden ingesteld";
Overwegende dat de appelrechters de voormelde bepaling hebben geschonden, aangezien zij het hoger beroep ontvankelijk verklaren dat eiser
heeft ingesteld tegen het vonnis van de politierechtbank, dat zijn persoonlijke verschijning beveelt;
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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; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel, zitting houdende in hager beroep; laat de kosten ten laste van de Staat.
12 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Batsele- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. T. Garot, Verviers.
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1° DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- DESKUNDIGE AANGESTELD DOOR DE VONNISRECHTER- TOEPASSING VAN HET GER W. - BEVOEGDHEDEN VAN
DE RECHTER- OPDRACHT VAN DE DESKUNDIGE - GRENZEN.

2° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFVORDERING- DESKUNDIGE AANGEWEZEN DOOR DE VONNISRECHTER- TOEPASSING VAN HET
GERW.- BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER- OPDRACHT VAN DE DESKUNDIGE- GRENZEN.

3° DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- DESKUNDIGEf AANGEWEZEN DOOR DE VONNISRECHTER - TEGENSPREKELIJK KARAKTER - AANWEZIGHEilp VAN
DE TECHNISCH RAADSMAN VAN EEN PARTIJ- BEOORDELING DOOR DE GERECHTSDES~IGE.

4 o ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHT:rNGGRENZEN.

5° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTINGGRENZEN.

6° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN.

7° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- VONNISGERECHT- BEOORDELING- GEDRAG VAN DE BEKLAAGDE.

1 o en 2° De artikelen van het Ger. W die bepalen dat het gerechtelijk deskundigenonderzoek op tegenspraak wordt verricht, zijn niet van toepassing op het door de strafrechter bevolen deskundigenonderzoek, wanneer het dient tot berechting van de strafvordering zelf; in dat geval staat het aan de rechter om de voorwaarden ervan vast
te stellen, met inachtneming van het recht van verdediging en van de behoeften van
de strafvordering, en kan de deskundige het deskundigenonderzoek alleen op tegenspraak verrichten, op voorwaarde dat en voor zover de rechter hem in de omschrijving van zijn opdracht daartoe heeft verplicht (1). (Artt. 2 en 962 Ger.W.)
(1) Zie Cass., 24juni 1998, A.R. P.'97.1075.F, nr. 332, met concl. adv-gen. De Riemaecker, in Bull.
en Pas. 1998, nr. 336; 10 feb. 1999, A.R. P.98.0826.F, nr. 74; 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, nr. 100,
met concl. adv.-gen. Duinslaeger.
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3° Zelfs als het deskundigenonderzoek op tegenspraak wordt verricht, in de mate be-

paald door de rechter die over de strafvordering uitspraak moet doen, beoordeelt de
gerechtsdeskundige in welke mate een onderzoeksverrichting, vanuit een technisch
standpunt, al dan niet in aanwezigheid van een derde, zoals de technisch raadsman van een partij kan geschieden.
4 o en 5o Het Hof van Cassatie hoeft aan het Arbitragehofgeen prejudiciele vraag te stellen, wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn
aan de cassatieprocedure (2); dat is het geval, wanneer het middel niet ontvankelijk is wegens onduidelijkheid (3).(Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
6° Een beslissing alvorens recht te doen heeft, in de regel, geen gezag van gewijsde (4).(Al-

gemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken.)
7° De vonnisgerechten dienen, in het licht van de gegevens van elke zaak, na te gaan

of de zaak binnen een redelijke termijn is behandeld; de gegevens waarmee rekening kan worden gehouden, zijn niet alleen de aard en de complexiteit van de zaak,
en de wijze waarop zij door het gerecht is onderzocht, maar oak het gedrag van de
beklaagde, die door zijn houding het verloop van het proces kan vertragen (4) (Art.

6.1 E.V.R.M.)

(D ... T. K. .. )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0136.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 29 november 1996 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik;
Gelet op de bestreden arresten, op 6 oktober 1998, 24 juni 1999, 2 december 1999 en 21 december 1999 gewezen door het Hofvan Beroep te Luik;
II. Op de voorziening tegen het arrest van 24 juni 1999 :
Over het eerste middel :

Dat, in zoverre, het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, wanneer een door de strafrechter bevolen deskundigenonderzoek, zoals te dezen, strekt tot de beoordeling van de strafvordering zelf, het aan die rechter staat de modaliteiten ervan te bepalen, rekening houdend met het recht van verdediging en de vereisten van de
strafvordering; dat de artikelen van het Gerechtelijk Wetboek, die aan het
gerechtelijk deskundigenonderzoek tegensprekelijk karakter verschaffen, dan
niet van toepassing zijn; dat het deskundigenonderzoek, in dat geval, door
de deskundige slechts op tegenspraak moet worden verricht, voor zover en
in de mate dit hem in zijn opdracht door de rechter wordt opgelegd; dat, zelfs
(2) Cass., 15 dec. 1998, A.R. P.98.1276.F, nr. 521.
(3) Zie Cass., 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50.
(4) Zie Cass., 21 jan. 1987, A.R. 5556-5589, nr. 296; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET,
Manuel de procedure penale, 1989, blz. 936; R; DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 1999,
blz. 114, nr. 226. In burgerlijke zaken, zie Cass., 4 sep. 1987, A.R. 5428, nr. 4.
(5) Zie Cass., 3 feb. 1987, A.R. 684, nr. 323; F. KuTY, "Depassement du delai raisonnable et prejudice du preuenu", J.L.M.B., 2000, blz. 509, nr. 7, en de voormelde verwijzingen.
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in dat geval, de gerechtsdeskundige oordeelt in welke mate een onderzoeksverrichting, vanuit een technisch standpunt, al dan niet kan geschieden in
aanwezigheid van een derde, zoals de technisch raadsman van een partij;
Dat het middel, dat de schending aanvoert van de artikelen 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, volgens welke het deskundigenonderzoek op tegenspraak wordt verricht, faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest van 24 juni 1999, ten gevolge van het arrest van 6 oktober 1998, dat de psychiater-deskundige Korn beveelt zijn opdracht te vervullen "met strikte naleving van de regels van de tegenspraak", erop wijst dat de deskundige "(zijn opdracht) zal moeten vervullen
door al zijn vaststellingen zoveel mogelijk op tegenspraak te doen"; dat het
middel niet aangeeft hoe die twee arresten kunnen leiden tot een ongelijkheid of een discriminatie tussen verschillende personen;
Dat het middel, in zoverre het de schending van de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet aanvoert, niet ontvankelijk is bij gebrek aan precisering;
Overwegende dat het Hof, wegens de desbetreffende niet-ontvankelijkheid
van het middel, niet gehouden is de door eiser voorgestelde prejudiciele vraag
te stellen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het arrest van 6 oktober 1998, dat een deskundigenonderzoek beveelt, een beslissing is alvorens recht te doen en, derhalve, geen
gezag van gewijsde heeft;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
III. Op de voorziening tegen het arrest van 21 december 1999:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het vierde middel :
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "het vaststaat dat een beklaagde vrij zijn verweerstrategie kiest, maar zich daarom nog niet kan beroepen op vertragingen in de berechting van de zaak, als die vertragingen, zoals te dezen, voortvloeien uit de voormelde verweerstrategie"; dat het
arrest, aldus, geenszins kritiek oefent op eisers verweerstrategie, maar aileen met die strategie rekening houdt om te oordelen of eiser, gelet op de concrete gegevens van de zaak, is berecht binnen de redelijke termijn, gewaarborgd bij artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden;
Dat het middel, in zoverre het betoogt dat het arrest kritiek oefent op de
wijze waarop eiser verweer heeft gevoerd, op een onjuiste lezing van het arrest berust en, derhalve, feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat de vonnisgerechten, in het licht van
de gegevens van elke zaak, dienen na te gaan of de zaak binnen een redelijke termijn is behandeld; dat de gegevens waarmee rekening kan worden gehouden, niet aileen de aard en de complexiteit van de zaak zijn, en de
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wijze waarop bet gerecbt de zaak heeft bebandeld, maar ook bet gedrag van
de beklaagde, die door zijn houding bet verloop van bet proces kan vertragen;
Overwegende dat de appelrecbters hun beslissing naar recht verantwoorden, aangezien zij, op grond van een feitelijke beoordeling, beslissen dat de
zaak binnen een redelijke termijn is berecbt, gelet op de delicate aard van
de aan eiser ten laste gelegde misdrijven, de onontbeerlijke opdracbten die
in bet kader van bet opsporingsonderzoek en bet onderzoek zijn verricbt, en
de aanvullende opdracbten die zowel door de eerste recbters als door de appelrecbters zijn bevolen om aan de vorderingen van de verdediging te voldoen, alsook de door eiser aangenomen verweerstrategie, die geleid beeft tot
vertragingen in de berecbting van de zaak;
Dat bet middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe vannietigbeid voorgescbreven recbtsvormen in acbt zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 april 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Fettweis- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. B. Bastin, Luik.

Nr. 250
2e KAMER - 12 april 2000

HERZIENING- VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES- NIEUW FElT- BEWIJS VAN

ON-

SCHULD- ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de aanvraag tot herziening, die gegrond is op de aanvoering van
een nieuw feit of van een omstandigheid die de veroordeelde tijdens het geding niet
heeft kunnen aantonen, maar waaruit het bewijs van verzoekers onschuld niet kan
volgen (1). (Art. 443, 3°, Sv.)
(D ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0251.F)

HET HOF; - Gelet op bet verzoekscbrift, dat door meester Lucient Simont, advocaat bij bet Hof, is ondertekend en op 16 februari 2000 op de griffie is neergelegd, en waarin L... D ... de berziening aanvraagt van een in kracbt
(1) Cass., 20 feb. 1979 (A. C., 1978-79, 726).
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van gewijsde gegaan arrest van 20 december 1996 van het Hof van Assisen van de provincie Luik;
Gelet op de gunstige en met redenen omklede adviezen van meester Alexis
Housiaux, advocaat bij de balie te Hoei, en van de meesters Henri-Michel Hoven en Rene Swennen, advocaten bij de balie te Luik, die, ieder van hen, tien
jaar ingeschreven zijn op de tabel van de Orde;
Gelet op de aanmaning tot tussenkomst, die op 11 februari 2000 aan de
burgerlijke partijen is betekend;
Overwegende dat het Hof van Assisen van de provincie Luik, bij arrest van
20 december 1996, verzoeker heeft veroordeeld tot levenslange opsluiting, wegens opzettelijke slagen of verwondingen toegebracht aan een kind beneden de valle leeftijd van zestien jaar, welke feiten zijn gepleegd op 15 februari 1992 door een persoon die gezag heeft over het kind, en wegens moord
op dat kind op 30 april 1992;
Overwegende dat artikel443, 3°, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de aanvraag tot herziening slechts ontvankelijk is wanneer zich sedert de veroordeling een nieuw feit of een omstandigheid heeft voorgedaan waarvan de veroordeelde, ten tijde van het geding, het bestaan niet heeft
kunnen aantonen, maar waaruit het bewijs van zijn onschuld schijnt te volgen;
Overwegende dat het in het verzoekschrift aangevoerde feit afbreuk schijnt
te doen aan de geloofWaardigheid en de bewijswaarde van de verklaringen
van de burgerlijke partij, V. .. V... ; dat zij, toen zij meer dan twee maanden
na de feiten van 15 februari 1992 werd verhoord, als uitleg voor haar afwezigheid op die dag en op het uur waarop het slachtoffer slagen of verwondingen heeft kunnen ondergaan, immers aanvoerde dat zij op dat ogenblik verf en andere benodigdheden aankocht; dat volgens het verzoek thans
zou blijken dat die aankoop de dag voordien zou hebben plaatsgevonden;
Overwegende dat die vergissing met betrekking tot de tijdsbesteding van
deze burgerlijke partij alleen, niet elke mogelijkheid uitsluit dat verzoeker, op de dag en het uur waarop de slagen of de verwondingen aan het jonge
slachtoffer zijn toegebracht, zich aileen met dat slachtoffer kan hebben bevonden; dat die vergissing evenmin volstaat om de verklaringen van die getuige in hun geheel te ontkrachten;
Dat aldus het bewijs van eisers onschuld aan de op 15 februari 1992 toegebrachte opzettelijke slagen ofverwondingen, of, a fortiori, aan de op 30 april
1992 begane moord, niet uit dat nieuw feit kan volgen;
Dat het verzoek niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt eiser in de kosten.
12 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Close -Andersluidende conclusie (2) van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
(2) Wegens de beperkte beoordelingsbevoegdheid van het Hofterzake (zie Cass., 3 mei 1977 (A. C.
1977, 898), en door de H.L. ondertekende noot 3), en op grand van de rechtspraak van het Hof,
inz. een arrest van 20 sep. 1977 (A. C., 1978, 88), oordeelde het O.M. dat de aanvraag ontvankelijk was en dat de behandeling van de aanvraag door een hofvan beroep moest worden bevolen.
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2e KAMER - 12 april 2000

1o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF -ALLERLEI- INTERNATIONAAL TRIBUNAAL
VOOR RUANDA- MISDRIJVEN BEHOREND TOT DE BEVOEGDHEID VAN HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL- VERZOEK VAN HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL- VOORWERP- ONTTREKKING VAN
DE ZAAKAAN DE NATIONALE GERECHTEN- HOF VAN CASSATIE- PROCEDURE- OPDRACHT
VAN HET HOF- CONTROLE- DRAAGWIJDTE.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN- INTERNATIONALE VERBINTENISSEN- GERECHTELIJKE SAMENWERKING- INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RUANDA- VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE NATIONALE GERECHTEN - HOF VAN CASSATIE - PROCEDURE - OPDRACHT VAN HET HOF- CONTROLE - DRAAGWIJDTE.

3° CASSATJE -

ALLERLEI- INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RUANDA- VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE NATIONALE GERECHTEN- FElT WAARUIT GEEN GROND VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID KAN WORDEN AFGELEID- VASTSTELLING- BEVOEGDHEID VAN HET
HOF- GRENZEN.

1o en 2° Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding van een
feit dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist het Hof van Cassatie, op vordering van de procureurgeneraal, na de betrokkene te hebben gehoord en na te hebben nagegaan dat er geen
dwaling in de persoon bestaat, tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit aanhangig is gemaakt; die controle houdt geen beoordeling in van de aan de betrokkene ten laste gelegde feiten, waarvoor het Hof niet
bevoegd is (1). (Artt. 2, 4, 5 en 6, wet 22 maart 1996; artt. 1 tot 8, Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda; art. 9 [iii] Rechtsplegings- en Bewijsvoeringsreglement.)
3° Wanneer het Hofvan Cassatie kennis neemt van een verzoek van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda tot onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten, vermag het Hof geen feit vast te stellen, waaruit het geen grand van nietontvankelijkheid van dat verzoek tot onttrekking kan afleiden. (Art. 6 wet 22 maart
1996.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. N ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0537.F)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie, gesteld als volgt :
"Aan de tweede kamer van het Hofvan Cassatie,
Ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie, met het oog op de toepassing van artikel 6 van
de wet van 22 maart 1996 betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavie en het Intemationaal Tribunaal voor Ruanda, bij brief van 24 maart 2000 met de kanttekening 'Algemeen bestuur Strafwetgeving en Rechten van de Mens,
(1) Cass., 9 okt. 1996, A.R. P.96.1000.F, nr. 370.
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referentie 6/E/32.598', de beslissing heeft overgemaakt die de tweede kamer van eerste aanleg van het Internationaal Straftribunaal voor
Ruanda, dat te Arusha zitting houdt, op 2 maart 2000 heeft genomen, waarbij die kamer, recht doende op een verzoek die de procureur van dat Tribunaal op 1 maart 2000, op grond van artikel 8.2 van het statuut van dat Tribunaal, heeft ingediend, 'het Koninkrijk Belgie officieel (heeft gevraagd) alle
onderzoeken en strafvervolgingen betreffende generaal A .. N ... af te staan
ten behoeve van het Tribunaal'.
Uit die beslissing blijkt dat 'het Tribunaal, op 28 januari 2000, een akte
van beschuldiging tegen generaal A ... N ... heeft bevestigd' uit hoofde van de
volgende misdaden : 'afspraak tot volkenmoord, volkenmoord, medeplichtigheid aan volkenmoord, misdaad tegen de mensheid en schending van het
gemeenschappelijk artikel 3 van de Conventies van Geneve en van het 'I\veede
Aanvullend Protocol, welke misdaden bedoeld worden in de artikelen 2, 3 en
4 van het Statuut (van het Tribunaal)'.
Met hetzelfde opzet heeft de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
Brussel, bij brief van 23 maart 2000 met de kanttekening 'Eerste Bureaunr. PEN 1265/94', de ondergetekende procureur-generaal de stukken toegezonden van de procedure nr. 35/95, die door onderzoeksrechter Vandermeersch te Brussel (nr. 30.97.1556/95 van de notities van het parket te
Brussel) is ingeleid tegenA ... N ... , geboren te Nyaruhengeri (Ruanda) op 15
april 1943, van Ruandese nationaliteit, wonende te 9200 Dendermonde,
Oudstrijderslaan 11, thans gedetineerd in de gevangenis van Dendermonde krachtens een aanhoudingsbevel van het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda.
Uit de stukken blijkt dat de onderzoeksrechter, op 4 juli 1996, A .. N ... in
verdenking heeft gesteld wegens ernstige schendingen van de internationale Conventies van Geneve van 12 augustus 1949 en van de op 8 juni 1977
aangenomen Eerste en Tweede Aanvullende Protocollen bij die Conventies, zoals zij zijn omschreven in de artikelen 1 tot 4, vijfde streepje (verzuim om te handelen), van de wet van 16 juni 1993.
Uit die gegevens volgt dat de in het verzoek tot onttrekking bedoelde feiten, dezelfde zijn als de feiten waarop het voormelde onderzoek nr. 35/95 van
onderzoeksrechter Vandermeersch te Brussel is gegrond, en dat zij behoren tot de bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, zoals omschreven in de artikelen 1 tot en met 7 van het Statuut van dat Tribunaal, dat gevoegd is bij de Resolutie 955 (1994), goedgekeurd door de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 8 november 1994 op grond van
hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties; die feiten behoren meer bepaald tot de bevoegdheid 'ratione materiae', 'ratione personae',
'ratione loci' en 'temporis' van het Intemationaal Tribunaal voor Ruanda, overeenkomstig, respectievelijk, de bepalingen van de artikelen 1, 5 en 7 van dat
statuut.
Om die redenen, gelet op de voormelde wet van 22 maart 1996, inzonderheid de artikelen 2, 4, 5 en 6, en gelet op het statuut van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, gevoegd bij de Resolutie 955 (1994) van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, artikelen 1 tot en met 8, inzonderheid de artikelen 1, 5, 7 en 8.2, vordert dat het den Hove behage om de
onttrekking van het dossier 35/95 aan de heer Vandermeersch, onderzoeksrechter te Brussel, te bevelen, na de betrokkene te hebben gehoord en na te
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hebben nagegaan of er geen dwaling in de persoon bestaat, in zoverre voornoemd dossier betrekking heeft op A. .. N ... , wiens identiteit hierboven nader wordt omschreven.
Brussel, 29 maart 2000.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) Spreutels."
Gelet op de conclusie, die in naam van A. .. N ... op 11 april 2000 ter griffie van het Hof is neergelegd;
Gehoord, op de terechtzitting van het Hof, A. .. N ... in zijn verklaringen;
Gehoord de meesters Luc Stalars en Patrick De Wolf in hun pleidooien;
Overwegende dat de kamer van eerste aanleg van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, recht doende op een verzoek van de procureur van voornoemd tribunaal, dat gegrond is op de artikelen 8.2 en 9 (iii) van het
rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement, "het Koninkrijk Belgie officieel vraagt alle onderzoeken en strafvervolgingen betreffende generaal A. .. N ...
af te staan ten behoeve van het Tribunaal; het Koninkrijk Belgie vraagt alle
gegevens van die onderzoeken en strafvervolgingen betreffende generaal A. ..
N ... , een afschrift van de dossiers van de terechtzittingen en, in voorkomend geval, een expeditie van de gewezen vonnissen aan het Tribunaal toe
te zenden; verzoekt het Koninkrijk Belgie, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 28 van het Statuut en van de artikelen 10 en 11 van het Reglement, alle dienstige maatregelen te nemen om aan dit officieel verzoek gevolg te geven (. .. )";
Overwegende dat artikel 6 van de wet van 22 maart 1996 betreffende de
erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor
voormalig Joegoslavie en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda bepaalt dat, wanneer het Tribunaal, naar aanleiding van een feit dat tot zijn
bevoegdheid behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt
onttrokken, het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal
en na de betrokkene te hebben gehoord, tot onttrekking beslist van de zaak
aan het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit aanhangig is gemaakt, na te
hebben nagegaan of er geen dwaling in de persoon bestaat;
Overwegende dat de feiten waarop het verzoek tot onttrekking is gegrond, betrekking hebben op daden van volkenmoord of op andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, welke zijn gepleegd tussen 1 januari en 31 december 1994 op het grondgebied van Ruanda
of op het grondgebied van buurstaten, en tot de bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal behoren;
Overwegende dat de betrokkenheid van de persoon, aangewezen in de vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, kan worden afgeleid uit de vordering tot het instellen van een onderzoek, die de procureur des Konings te Brussel op 2 maart 1995 heeft opgemaakt in de zaak
betreffende A. .. N ... , met nummer 30.97.1556/95 van de notities van zijn parket, zonder dat die vaststelling een beoordeling vormt van de aan die persoon ten laste gelegde feiten;
Overwegende datA. .. N ... is gehoord op de zitting van 12 april 2000 van
het Hof en dat niet blijkt dat er een dwaling in zijn persoon zou bestaan;
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Overwegende dat de raadslieden van de verdachte conclusies bij het Hof
aanhangig hebben gemaakt, teneinde "de opgave van de procedure door het
Belgische gerecht" te doen vaststellen wegens een "kennelijk gebrek aan vorderingen" van het openbaar ministerie tussen de beschikking houdende bevel tot mededeling en de door het Internationaal Tribunaal genomen beslissing tot onttrekking;
Overwegende dat het Hof geen feit vermag vast te stellen, waaruit geen
grond van niet-ontvankelijkheid van het verzoek tot onttrekking kan worden afgeleid;
Met aanneming, voor het overige, van de gronden van de vordering, met
inbegrip van de daarin aangegeven wetsbepalingen;
Beveelt de onttrekking van het dossier 35/95 aan de heer Damien Vandermeersch, onderzoeksrechter te Brussel, in zoverre het betrekking heeft
op A. .. N ... , wiens identiteit hierboven nader wordt omschreven.
12 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. L. Stalars en P. De Wolf, Brussel.

Nr. 252
2e KAMER - 12 april 2000
VOORLOPIGE HECHTENIS

-BEVEL TOT AANHOUDING- MOTIVERING- OMSCHRIJ-

VING VAN DE FEITEN.

Hoewel het aanhoudingsbevel de opgave moet bevatten van het feit waaruoor het is uitgevaardigd, is de onderzoeksrechter, in de regel, niet gehouden om in het aanhoudingsbevel melding te maken van de plaats en datum van de feiten, of van de wijze
waarop zij zijn gepleegd (1). (Art. 16, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(R. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0568.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het aanhoudingsbevel vaststelt dat de handhaving van
eisers hechtenis, gelet op de omstandigheden eigen aan de zaak en aan zijn
(1) Zie Cass., 21 mei 1985 A.R. 9538, nr. 570; 2 dec. 1987, A.R. 6304, nr. 205; 14 mei 1991, A.R.
8797, nr. 474; wat de onderzoeksgerechten betreft, zie Cass., 11 feb. 1992, A.R. 6351, nr. 302; 14
jan. 1997, A.R. P.97.0005.N, nr. 30.
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persoonlijkheid, volstrekt noodzakelijk is voor de openbare veiligheid, en vervolgens vermeldt "dat (eiser) niet betwist een paging tot diefstal met braak
te hebben gepleegd; dat hij, samen met een mededader, na die paging door
de politie is ondervraagd (. .. ); dat (eiser) daarenboven een gerechtelijk verleden heeft en in (ander)halve maand tijd voor de vierde keer voor dezelfde onderzoeksrechter verschijnt";
Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat eiser, in tegenstelling tot wat het aanhoudingsbevel vermeldt, het hem ten laste gelegde
misdrijf steeds heeft betwist, voor het onderzoek ervan een onderzoek van
feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Overwegende, voor het overige, dat de onderzoeksrechter, in de regel, niet
gehouden is om in het aanhoudingsbevel de plaats en de datum van de feiten te vermelden, evenmin als de wijze waarop zij zijn gepleegd;
Dat, bijgevolg, het aanhoudingsbevel met redenen is omkleed overeenkomstig artikel16, § 5, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 april 2000 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. J.-M. Picard, Brussel.

Nr. 253
1e KAMER - 13 april 2000

1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- ONDERVERffiJRING EN HUUROVERDRACHT
- ONDERVERHURING ZONDER OVERDRACHT VAN DE HANDELSZAAK- GEVOLG.

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- EINDE (OPZEGGING.

HUURHERNIEUWING.
ENZ.)- HUURHERNIEUWING- WEIGERING DOOR DE VERHUURDER- ONDERVERHURING- ONDERHUURDER EIGENAAR VAN DE HANDELSZAAK- VERGOEDING WEGENS UITZETTING- VORDERING IN RECHTE- VOORWAARDE.

1 o Een volledige onderverhuring met totstandbrenging van de handelszaak en der-

halve zonder overdracht van een handelszaak door de hoofdhuurder aan de onderhuurder staat niet gelijk met een overdracht van huur; in dat geval wordt de onderhuurder geen rechtstreekse huurder van de verhuurder. (Artt. 11, I, eerste lid, en
II, eerste lid, Handelshuurwet.)

2° Wanneer de weigering van huurhernieuwing door de verhuurder het verlies van de
handelszaak, die uitsluitend eigendom is van de onderhuurder, tot gevolg heeft, heeft
deze geen rechtstreeks vorderingsrecht tegen de verhuurder maar kan hij alleen door
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verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder een vergoeding wegens uitzetting verkrijgen (1). (Artt. 11, I, eerste lid, en II, eerste lid, 16.Iv, en 25, tweede en derde lid,
Handelshuurwet.)
(O.C.M.W. GENT T. A. & R.)

ARREST

(A.R. C.97.0080.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 4 november 1996 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 11.1 en II, 16.Iv, 25, derde lid, van de wet van 30 april1951
op de handelshuurovereenkomsten, zoals vervangen en aangevuld bij wet van 29 juni
1955, die afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt, 1165 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de gecoordineerde
Grondwet van 17 februari 1994,
doordat het bestreden vonnis eisers hoger beroep, gericht tegen het vonnis van de
Vrederechter van het eerste kanton Gent van 13 januari 1995, waarbij hij werd veroordeeld tot betaling aan verweerstervan het bedrag van 2.931.012 BEF, meer de
verwijlintresten vanaf 1 januari 1993 tot 4 februari 1993 en de gerechtelijke intresten van dan af, ongegrond verklaart en het vonnis a quo in al zijn beschikkingen bevestigt op volgende gronden :
"II.1 De (hoofdhuurder) heeft ter zitting verklaard, hetgeen werd geacteerd op het
zittingsblad, zich neer te leggen bij het eerste vonnis. De (hoofdhuurder) aanvaardt
derhalve- en terecht- de door de eerste rechter genomen beslissing dat (verweerster) eigenares was van de handelszaak.
De eerste rechter heeft terecht verwezen naar de firmanaam, het uithangbord, de
merken, know-how, handelsovereenkomsten, schuldvorderingen, het clienteel door (verweerster) overgebracht van de vroegere uitbating in de Savaanstraat, de facturen qua
uitrusting, installaties, meubilair (stuk 11 bundel verweerster) om te besluiten dat de
handelszaak eigendom is van (verweerster).
II.2 In het contract van onderverhuring van 16 november 1988, geregistreerd te Gent
dd. 24 november 1988, boek 6. 2/14, blad 10, vak 412, staat onder punt 1 omschreven hetgeen wordt verhuurd : 'De verhuurder-hoofdhuurder geeft in onderhuur aan
de NV AXIS, die aanneemt, een handelspand gelegen aan de Korte Dagsteeg, 12 'Wolleweverskapel', te 9000 Gent, de verhuurder-hoofdhuurder heeft dit eigendom in huur
van het O.C.M.W. van Gent, Onderbergen 86 te 9000 Gent ingevolge een onderhandse overeenkomst van overdracht van handelshuur van 12 januari 1987, geregistreerd te Gent op 13 januari 1987; (. .. )'
De door (eiser) opgeworpen grief dat van een volledige onderverhuring geen sprake
kan zijn, wordt niet bewezen en door het contract van onderverhuring dd. 16 november 1988 tegensproken nu betreffende de onderverhuring geen beperkingen werden
opgenomen wat de verhuurde ruimte van het handelspand aangaat.
Het volledige handelspand werd onderverhuurd door de (hoofdhuurder) aan (verweerster).
(1) Zie Cass., 21 april1995, A.R. C.93.0170.N, nr. 205 (betreffende opzegging gegeven door de
verhuurder); zie oak Cass., 29 april1993, J.L.M.B., 1993, 1154 en J.T., 1993, 687.
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II.3 Ingeval van voiledige onderverhuring (voorzien in artikel ll.II, wet betreffende de handelshuur) gepaard gaande met de totstandbrenging van een handelszaak is de onderverhuurder, in casu (verweerster), gerechtigd met uitsluiting van de
hoofdhuurder, ten zijne voordele en tegen de verhuurder, aile voordelen te doen gelden door de wet betreffende de handelshuur verleend, inzonderheid haar schuldvordering tot betaling van de uitzettingsvergoeding. (cfr. Cass. 29 april1993, J. T, 1993,
687).
II.4 (Verweerster) aileen, is gerechtigd haar schuldvordering tot betaling van de
uitzettingsvergoeding te formuleren tegenover (eiser).
(. .. )

II.6 In toepassing van artikel16.IV van de wet op de handelshuur kan de verhuurder de hernieuwing weigeren mits hij aan de huurder een vergoeding wegens uitzetting uitkeert gelijk aan drie jaar huur eventueel verhoogd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden.
De eerste rechter heeft terecht aan (verweerster) een vergoeding wegens uitzetting gelijk aan drie jaar huur toegekend, en wel een bedrag van 2.931.012 BEF. De
begroting van dit bedrag wordt door de procespartijen niet betwist en blijft derhalve toegekend",
nadat de eerste rechter overwoog :
"Tevens staat vast dat ter gelegenheid van de onderverhuring door (de hoofdhuurder) aan (verweerster) ook de handelszaak aan (verweerster) werd overgedragen, zodat deze onderverhuring dient te worden gelijkgesteld met een overdracht van
huur, bij toepassing van art. ll.I, tweede lid, van de wet op de handelshuurovereenkomsten;
(Eiser) werpt in deze omstandigheden ten onrechte op dat (verweerster) zich uitsluitend tegen (de hoofdhuurder) kan wenden, nu (verweerster) geacht moet worden rechtstreekse huurster van (eiser) te zijn, met aile voordelen die de wet op de
handelshuur daaraan verbindt, onder meer de schuldvordering tot beta1ing van de
uitzettingsvergoeding (Vgl. Cass. 29 april 1993, J. T 1993, 687)",
terwijZluidens artikel ll.II van de Handelshuurwet in geval van voiledige of gedeeltelijke onderverhuring die samen of met de huur van een handelszaak geschiedt of tot de totstandbrenging van een handelszaak aanleiding geeft, de onderhuurder recht heeft op de hernieuwing van zijn huur, indien en in de mate waarin de
hoofdhuurder zelf de hernieuwing verkrijgt, behoudens het recht van terugneming van
de hoofdhuurder bij toepassing van artikel 16 en het recht van de onderhuurder op
de in artikel25 of in artikel16.IV bedoelde vergoeding, in geval van niet-hernieuwing,
In tegensteiling tot de hypothese van artikelll.I verband houdende met de overdracht van de gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder of de voiledige onderverhuring, samengaande met overdracht van de handelszaak, waarin de overnemer, in afwijking van het gemeen recht, rechtstreeks huurder van de verhuurder
wordt, de onderhuurder in eerstgenoemd geval een derde blijft opzichtens de hoofdverhuurder en derhalve zijn vorderingen dient te richten tegen de hoofdhuurder,
Hiervan enkel wordt afgeweken wanneer de hoofdhuurder de hernieuwing niet heeft
aangevraagd of wanneer zijn aanvraag werd verworpen om redenen die hem aileen
betreffen, voor zover de aanvraag die de onderhuurder regelmatig aan de hoofdhuurder heeft gericht op dezelfde dag en in dezelfde vormen ter kennis van de verhuurder werd gebracht, of nog wanneer aan de overeenkomst door de fout of op initiatief van de hoofdhuurder voortijdig een einde kwam,
Te dezen de appelrechter, met uitdrukkelijke verwijzing naar het feitenrelaas in het
vonnis a quo weergegeven, vaststelt dat de handelszaak de eigendom van verweerster was en door haar werd totstandgebracht en dat een overeenkomst van volledige onderhuur werd gesloten, waaruit de toepasselijkheid van artikel ll.II van de
Handelshuurwet volgde,
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Er voorts wordt vastgesteld dat de aanvraag tot huurhernieuwing, uitgaande van
de hoofdhuurder door de hoofdverhuurder werd geweigerd op grond van artikel 16.Iv,
hetzij zonder vermelding van redenen,
Er niet blijkt dat de overeenkomst voortijdig een einde nam ingevolge het initiatief of de fout van de hoofdhuurder,
Er derhalve geen aanleiding was tot toepassing van voornoemde uitzondering en verweerster bijgevolg haar vordering, strekkende tot het bekomen van een uitwinningsvergoeding, waarop zij blijkens artikel 25, derde lid, aanspraak kon maken, slechts
kon instellen tegen de verhuurder door tussenkomst van de hoofdhuurder,

zodat het bestreden vonnis op grond van de gedane vaststellingen in feite niet wettig kon beslissen, bij gebreke van het bestaan van een rechtstreekse band tussen eiser en verweerster, dat de vordering van de onderhuurder, strekkende tot het bekomen van de veroordeling van eiser tot betaling van een uitwinningsvergoeding, kon
worden toegewezen lastens laatstgenoemde (schending van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen met uitzondering van artikel149 van de gecoiirdineerde Grandwet van 17 februari 1994) en bovendien, in zoverre moet worden aangenomen dat de
appelrechters met overname van de redenen van de eerste rechter zouden hebben aangenomen dat vaststaat dat ter gelegenheid van de onderverhuring ook de handelszaak aan verweerster werd overgedragen, terwijl zij in het bestreden vonnis anderzijds aannamen dat de handelszaak, die eigendom was van verweerster, door
laatstgenoemde was totstandgebracht, het bestreden vonnis door een tegenstrijdigheid in zijn redengeving is aangetast en derhalve onregelmatig is gemotiveerd (scherrding van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994), althans in zoverre het bestreden vonnis, dat verwijst naar de hypothese van een volledige
onderhuur met totstandbrenging van de handelszaak, bedoeld in artikelll.II van de
Handelshuurwet, niet toelaat met zekerheid uit te maken of het de mening is toegedaan dat in onderhavig geval door verweerster de handelszaak werd tot stand gebracht dan wel overgenomen van de hoofdhuurder, aldus de controle van het Hof aangaande de wettigheid van de beslissing dat verweerster rechtstreeks huurder van eiser
was geworden en derhalve haar vordering tegen eiser kon richten onmogelijk makend, door een onregelmatigheid in zijn motivering is aangetast (schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari 1994), minstens wegens voornoemde onduidelijkheid in zijn redengeving dubbelzinnig en derhalve niet regelmatig
is gemotiveerd nu, zoals hiervoren uiteengezet, het niet wettig zonder schending van
artikelen ll.I en II, 16.IV en 25, derde lid, van de Handelshuurwet, eiser kon veroordelen tot betaling aan verweerster van een uitwinningsvergoeding in zoverre toepassing werd gemaakt van de hypothese, voorzien bij artikelll.II van de Handelshuurwet, met name de onderverhuring van het handelspand met het tot stand brengen
door de onderhuurder van de handelszaak (schending van artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet) :

Overwegende dat artikel ll.I, eerste lid, van de Handelshuurwet bepaalt dat bij overdracht van de gezamenlijke rechten van de hoofdhuurder,
de overnemer de rechtstreekse huurder wordt van de verhuurder; dat artikelll.I, tweede lid, bepaalt dat volledige onderverhuring, samengaande met
overdracht van de handelszaak, gelijkgesteld wordt met overdracht van huur;
Dat dit artikelll.II, eerste lid, bepaalt dat in geval van volledige of gedeeltelijke onderverhuring, die samen met de huur van een handelszaak geschiedt of tot de totstandbrenging van een handelszaak aanleiding geeft, de
onderhuurder recht heeft op hemieuwing van zijn huur, indien en in de mate
waarin de hoofdhuurder zelf de hernieuwing van de hoofdhuur verkrijgt, behoudens het recht van terugneming van de hoofdhuurder bij toepassing van
artikel16 van die wet en het recht van de onderhuurder op de in artikel25
of in artikel 16.IV van die wet bedoelde vergoeding, in geval van niethernieuwing;
Dat aldus het geval van een volledige onderhuur met totstandbrenging van
de handelszaak en derhalve zonder overdracht van een handelszaak door de
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hoofdhuurder aan de onderhuurder, niet gelijkstaat met een overdracht van
huur en dat in dat geval de onderhuurder geen rechtstreekse huurder wordt
van de verhuurder;
'
Overwegende dat, krachtens artikel 16.IV van de Handelshuurwet, in geval de verhuurder de aanvraag tot huurhernieuwing weigert buiten de andere in dit artikel 16 bepaalde gevallen, hij aan de huurder een uitzettingsvergoeding verschuldigd is gelijk aan drie jaar huur, eventueel verhoogd met
een bedrag dat toereikend is om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden;
Dat artikel 25, tweede lid, van die wet bepaalt dat het bedrag van het uit
de onderverhuring genoten huurgeld door de rechter geheel of gedeeltelijk
kan worden afgetrokken van de huurprijs die tot grondslag dient van de vergoedingen bepaald in dit artikel en in het voormelde artikel16.IV; dat artikel 25, derde lid, van die wet bepaalt dat in geval van handelsonderhuur
de rechter de uitzettingsvergoeding kan verdelen tussen de hoofdhuurder en
de onderhuurder;
Dat de artikelen 16.IV en 25 van de Handelshuurwet de bescherming van
de handelszaak tot doel hebben; dat in het geval de niet-hernieuwing van de
huur niet het verlies van de handelszaak ten gevolge heeft, de uitzettingsvergoeding geen reden van bestaan heeft; dat wanneer de handelszaak uitsluitend aan de onderhuurder toebehoort, hij aileen, door verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder recht heeft op een vergoeding wegens uitzetting,
op voorwaarde dat hem door de weigering van de huurhernieuwing, het bezit van zijn handelszaak is ontnomen;
Overwegende dat de artikelen 16.IV en 25, tweede en derde lid, van de
Handelshuurwet geen rechtstreeks vorderingsrecht toekennen aan de onderhuurder tegen de verhuurder tot het verkrijgen van een uitzettingsvergoeding, oak al is de handelszaak die in het verhuurde goed wordt uitgebaat en die ingevolge de weigering van de huurhernieuwing door de
verhuurder verloren gaat, eigendom van de onderhuurder;
Dat de onderhuurder die zich bevindt in het door artikel ll.II, eerste lid,
van de Handelshuurwet bedoelde geval en wiens handelszaak verloren gaat
ingevolge de weigering van de huurhernieuwing door de verhuurder om de
in artikel 16.IV van die wet bepaalde reden, de bij dit laatste artikel bepaalde uitzettingsvergoeding slechts kan verkrijgen door de verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat:
1. de tot bindendverklaring opgeroepen partij de hoofdhuurder is van eiser;

2. de tot bindendverklaring opgeroepen partij dit pand volledig in onderhuur heeft gegeven aan verweerster;
3. de handelszaak behoort aan verweerster en dat zij die naar het handelspand heeft overgebracht vanuit haar vroegere uitbating;
4. de huurhernieuwing door eiser werd geweigerd op grand van artikel16.IV
van de Handelshuurwet;
Dat het op grand van die feitelijke gegevens oordeelt dat de volledige onderhuur heeft geleid tot de totstandkoming van de handelszaak van ver-
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weerster en dat aileen verweerster gerechtigd is de uitzettingsvergoeding te
vorderen tegen eiser;
Dat het om die reden eiser veroordeelt tot betaling van een uitzettingsvergoeding met rente aan verweerster;
Dat het aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet, schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; verklaart dit arrest bindend voor Luc Remue; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, zitting houdende in hager beroep.
13 april 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Debrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Geinger.

Nr. 254
1e KAMER- 14 april2000

MERKEN- BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET- BENELUX MERKENWET- ONDERSCHEIDEND VERMOGEN- WAARNEMING DOOR HET PUBLIEK.

Het merk is een teken dat dient om de producten van een onderneming te onderscheiden, wat impliceert dat het teken zich ertoe moet lenen om als zodanig door het publiek waargenomen en herkend te worden (1). (Artt. 1 en 13, A.l.b, Benelux Merkenwet.)
("INTERBREW" N.V T. "EMINENCE" N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0383.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 april 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel: schending van artikel1, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, gevoegd bij het Benelux-Verdrag inzake warenmerken van 19
maart 1962, goedgekeurd bij de wet van 30 juni 1969, gewijzigd bij de Protocollen
van 10 november 1983 (wet van 8 augustus 1986) en van 2 december 1992 (wet van
(1) Cass., 7 nov. 1997, A.R. C.96.0408.F, nr. 461, Ben.GH., 16 dec. 1991, Ben.Jur. 1991, p. 16,
J. T. 1992, p. 617 en de noot F. De Visscher.
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11 mei 1995), en, voor zover nodig, van artikel14.A.1, a) van die wet en van artikel6quinquies, B.2°, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en in laatstgenoemde herziening goedgekeurd bij de wet van
26 september 197 4,

doordat het arrest, op de vordering van eiseres om het gebruik van de slogan "Mannen weten waarom" door verweerster te doen staken, in zoverre die vordering in
hoofdzaak gegrond was op de artikelen 1 en 13.A.1, c) en d) van de Eenvormige
Beneluxwet op de merken, voor recht zegt dat die slogan geen merk vormt, en, daar
het overweegt dat het depot ervan nietig is, de doorhaling van de inschrijving ervan in het Benelux-register onder nr. 492.591 beveelt, en aldus afwijzend beschikt op de vordering van eiseres en verweersters tegenvordering tot nietigverklari'ng gegrond verklaart, zulks omdat het litigieuze teken, namelijk die slogan, niet
voldoet aan het vereiste van het onderscheidend vermogen van een individueel merk
in de zin van voornoemd artikel1, eerste lid: "dat dienaangaande moet worden vastgesteld dat die slogan maar een gebruikelijke zin is die op talloze waren of diensten kan worden toegepast; dat hij immers geen enkel individualiserend vermogen heeft en dat die slogan, indien hij niet samen met het woord "Jupiler" voorkomt,
zich niet ertoe leent om als onderscheiden merk te dienen voor bier; dat het overigeris een opmerkelijke vaststelling is dat de litigieuze slogan, in de reclame die (eiseres) op het debat overlegt, nooit alleen, maar altijd samen met het woord 'Jupiler' voorkomt; dat de marktstudie die op verzoek van (eiseres) is gedaan, zelf een
onderscheid maakt tussen de verschillende biermerken, waaronder Jupiler, en hun
respectieve slogans, waaronder de litigieuze slogan; dat de voornoemde slogan zo banaal en eenvoudig is dat hij het intrinsieke onderscheidende vermogen mist en zich
dus niet als merk leent",
i

terwijl, krachtens artikel1, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet op de
warenmerken, ieder teken dat dient om de waren (of de diensten, ingevolge artikel 39 van die wet) van een onderneming te onderscheiden, als een (individueel) merk
wordt beschouwd; aldus een teken alleen een merk kan zijn als het voldoet aan de
voorwaarde dat het zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te
stell(m waren of diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten; bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van
een teken dat als merk erkend wil worden, rekening moet worden gehouden met,
enerzijds, de herkenning ervan door het in aanmerking komende publiek, en, anderzijds, de in het depot bedoelde waren of diensten; bij dat onderzoek enkel rekening dient gehouden te worden met het teken zoals het is gedeponeerd en niet met
de wijze waarop het wordt gehanteerd; dat onderscheidend vermogen dus niet wettig ontkend kan worden en de nietigheid van het depot krachtens artikel14.A.1, a)
van die wet dus alleen kan worden uitgesproken, als de rechter gelet op het depot en op die twee gegevens samen concreet vaststelt dat het teken, zoals het is gedeponeerd, zich helemaal niet ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat
te stellen de in het depot bedoelde waar of dienst, al was het onbewust, te herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming; en, daarentegen, geen enkele overwegihg ofvaststelling van het arrest het door de wet vereiste onderzoek van delitigieuze slogan behelst; de hierna volgende overwegingen en vaststellingen niet
dienend zijn bij de beoordeling van het in de wettelijke omschrijving van het merk
vervatte onderscheidend vermogen: a) de overwegingen betreffende de omstandigheid dat het gedeponeerde teken maar een gebruikelijke zin is, zijn mogelijke toepassing op talloze waren, zijn gebrek aan individualiserend vermogen, zijn banaliteit, zijn eenvoud, zijn gebrek aan intrinsiek onderscheidend vermogen, met andere
woorden, gegevens die alle betrekking hebben op het teken maar die de waarneming van het teken door het in aanmerking komende publiek m.b.t. de in het depot bedoelde waren niet onderzoeken, b) de vaststelling van het arrest dat het teken (de slogan) zich niet ertoe leent om op zichzelf ("onderscheiden merk") te
verwijzen naar bier, aangezien de litigieuze slogan in de reclame nooit alleen voorkomt, wat geen verband houdt met de waarneming, die de enige doorslaggevende
maatstaf is, die het publiek kan hebben van het teken zoals het is gedeponeerd, en
gelet op het door eiseres in een marktstudie gemaakte onderscheid tussen die slogan en overige merken, wat eveneens geen verband houdt met de geschiktheid van
het gedeponeerde teken om waren of diensten in de ogen van het publiek, en niet
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in die van de onderneming zelf, te onderscheiden, c) die overwegingen en vaststellingen in hun geheel beschouwd, aangezien ze in hun onderling verband evenmin
het onderzoek behelzen van de enige gegevens die doorslaggevend zijn in de wettelijke omschrijving van het individueel merk; het arrest derhalve, door te oordelen dat de litigieuze slogan het vereiste onderscheidend vermogen mist en door het
depot ervan als merk te vemietigen, artikel 1, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken schendt omdat het het wettelijk begrip merk miskent en met name
het wettelijk vereiste van het onderscheidend vermogen, en, voor zover nodig, artikel14.A.1, a) van die wet schendt omdat het het depot vernietigt met schending
van artikel1 waamaar die bepaling verwijst, alsook artikel6quinquies, B. 2°, van
het Verdrag van Parijs schendt omdat het het daarin vervatte begrip onderscheidend vermogep. van een merk miskent :

Overwegende dat, luidens artikell, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, als merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming
te onderscheiden;
I

Dat een merk, krachtens die bepaling, zoals ze is uitgelegd door het Benelux Gerechtshof, een teken is dat dient om de waren van een onderneming te onderscheiden, wat impliceert dat het teken als zodanig door het publiek waargenomen en erkend moet kunnen worden;
I
I

Overwegende dat noch uit de in het middel weergeven overwegingeri van
het arrest, noch uit enige andere overweging blijkt dat het hofvan be'roep
ac?-t heeft geslagen op de waarneming van de litigieuze woorden door hef pu-

~~

I

Dat het arrest zijn beslissing om de door eisers neergelegde inschrijving
van het merk "Mannen weten waarom" te vernietigen, niet naar recht! verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van het dictum dat voor recht zegt dat
de bewoordingen "Mannen weten waarom" geen merk vormen en dat de doorhaling beveelt van de Benelux-inschrijving nr. 492.591 inzake die bewoordingen, leidt tot vernietiging van het dictum dat het gevolg ervan is en waarin
wordt beslist dat het gebruik van die bewoordingen niet strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken;
Om die redenen; vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
14 april 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Parmentier -Andersluidende conclusie (2) van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.
(2) Het O.M. had geconcludeerd tot verwerping van de voorziening en overwoog daarbij dat het
hofvan beroep wel degelijk rekening had gehouden met de waameming door het publiek van het
door eiseres gebruikte teken; het hofvermeldde immers dat de litigieuze slogan maar een gebruikelijke zin was die op talloze producten of diensten kon worden toegepast en geen enkel individualiserend vermogen had en zich niet ertoe leende om als onderscheiden merk te dienen voor
bier, indien hij niet samen met het woord "Jupiler" voorkwam.
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1e KAMER- 14 april2000

TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET VAN 15 JUNI 1935)- VONNISSEN EN ARRESTEN. NIETIGHEDEN- BURGERLIJKE ZAKEN- AANHALING IN EEN ANDERE TAAL.

Nietig is het arrest dat beslist op grand van een aanhaling in een andere taal dan die
van de rechtspleging, wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud ervan niet in de
procestaal is weergegeven (1). (Artt. 24, 37 en 40 Taalwet gerechtszaken.)
("FINANSSKANDIC N.V. T. FAILLISSEMENT "ASPAIR" N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0089.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1997 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 24, 37 en 40 van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
doordat het arrest, om afwijzend te beschikken op de, in hoger beroep gewijzigde,
vordering die ertoe strekt de verweerders te doen veroordelen tot betaling van
85.000.000 Belgische frank en 18.000.000 Belgische frank omdat ze een transactie die
op 30 december 1983 tussen de partijen was overeengekomen, niet hebben uitgevoerd, beslist : "Dat (eiseres) terecht beweert dat de litigieuze overeenkomst, teneinde de draagwijdte ervan goed te kunnen beoordelen, opnieuw in de gehele context van de zaak moet worden geplaatst" en, in strijd met hetgeen eiseres staande hield,
oordeelt dat, wat de omstandigheden betreft die aan de transactie van 30 december
1983 zijn voorafgegaan "niets met zekerheid bewijst dat de koop- en financieringsovereenkomsten van het vliegtuig door (eiseres) aanvaard en ondertekend zijn ten gevolge van listige kunstgrepen (van verweerder sub 2) die, bovendien, in heimelijke verstandhouding met de gedelegeerd bestuurder van de n.v. 'Rossair Jet Service' gehandeld
zou hebben", en tot staving van die beoordeling "in het bijzonder" wijst op verschillende stukken en gegevens van de zaak, waaronder: "-in werkelijkheid is de koop
slechts bij akte ("purchase agreement") van 16 november 1982 definitief gesloten tussen verweerster en eiseres, waarin bedongen is dat het vliegtuig aan laatstgenoemde wordt verkocht tegen de prijs van 165.580.000 Belgische frank, exclusiefBTW,
een bedrag 'on which Rossair will pay on the buyers account 50.580.000 francs belges', waarbij de akte overigens melding maakt van de wil van de koper (eiseres) om
het vliegtuig te kopen 'in order to sell it on a conditional sale to Rossair Brussels, Belgium' ("om het aan Rossair te verkopen in het raam van een verkoop onder voorwaarden") en preciseert dat (verweerster) ingelicht is over de voorwaarden waaronder het vliegtuig door de koper verkocht wordt ("is sold") aan 'Rossair', Brussel;- uit
die overeenkomst van 16 november 1982 volgt dus niet dat het 'voorschot' (account)
van 50.580.000 Belgische frank, op die dag daadwerkelijk door 'Rossair' aan 'Aspair'
betaald was ("will pay"); er overigens vragen rijzen omtrent de werkelijke juridische aard van die betaling door een derde, terwijl vaststaat dat er wel degelijk twee
verkopen zijn geweest, de ene (van verweerster) aan (eiseres), en de tweede van (eiseres) aan 'Rossair"',
(1) Cass., 20 jan. 1992, A.R. 7607, 7683 en 7740, nr. 256.
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terwijl, eerste onderdeel, luidens de artikelen 24 en 37 van de wet van 15 juni 1935,
een rechterlijke beslissing volledig in de taal van de rechtspleging moet zijn gesteld, op straffe waarvan de akte, zowel naar vorm als naar inhoud, geheel nietig is;
het arrest in casu uit de overeenkomst van 16 november 1982 een in het Engels gestelde zin aanhaalt "on which Rossair will pay on the buyers account 50.580.000 francs
belges", zonder dat het, behalve in een volgende paragraafwaar het woord "account" losstaand voorkomt en vertaald wordt door "voorschot", die zin vertaalt of uitlegt zodat de betekenis ervan in het Frans begrepen kan worden; het arrest derhalve de artikelen 24, 37 en 40 van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken
schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest zijn beslissing met name grondt op een overeenkomst van 16 november 1982, waarvan het een in het Engels gesteld uittreksel weergeeft, zonder vertaling of weergave van de teneur ervan in het
Frans;
Dat het arrest derhalve, aangezien het niet volledig in de taal van de rechtspleging is gesteld, de artikelen 24 en 37 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken schendt;
~
Dat die schending van de wet, ingevolge artikel 40, eerste lid, van de voornoemde wet, zowel de vorm als de inhoud van de akte aantast; dat het arrest bijgevolg geheel nietig is; dat het cassatieberoep evenwel niet opkomt
tegen de beslissing over de ontvankelijkheid van de hogere beroepen; dat de
vernietiging niet uitgebreid kan worden tot die niet bestreden beslissing;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het tweede
onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoofdberoep en het incidenteel beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
14 april 2000- 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggeuer : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter - Andersluidende conclusie (2) van
de h. Piret, advocaat-generaal - Aduocaat : mr. Delahaye.

(2) Het O.M. had tot verwerping van de voorziening geconcludeerd en overwoog daarbij dat het
arrest niet op grand van de Engelse tekst die het aanhaalde, had beslist, maar, onder meer, op de
uitlegging die het ervan in het Frans gaf en die geen andere gevolgen had dan de door eiseres voorgestelde vertaling (Zie Cass., 29 aug. 1995, A.R. P.95.0864.F en P.95.1062.F, nr. 358-358bis.)
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ARRESTEN VAN RET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 4 van JAARGANG 2000
INHOUDSOPGAVE

Onderzoeksgerechten - Misdrijf.

15 maart

Nr. 181

Voorlopige hechtenis.

15 maart

Nr. 182

Burgerlijke rechten. Politieke rechten- Grondwet - Vreemdelingen - Rechten van de Mens - Bevoegdheid en aanleg.

16 maart

Nr. 183

Beslag.

16 maart

Nr. 184

Stedenbouw.

17 maart

Nr. 185

Rechterlijke organisatie - Vonnissen en arresten.

17 maart

Nr. 186

Cassatiemiddelen.

17 maart

Nr. 187

Werkloosheid.

20 maart

Nr. 188

Redenen van de vonnissen en arresten - Arbeidsovereenkomst.

20 maart

Nr. 189

Arbeidsovereenkomst.

20 maart

Nr. 190

Rechten van de Mens - Arbeid.

20 maart

Nr. 191

Straf- Cassatie.

21 maart

Nr. 192

Hoger beroep.

21 maart

Nr. 193

Cassatiemiddelen.

21 maart

Nr. 194

Cassatieberoep- Voorlopige hechtenis.

21 maart

Nr. 195

Wraking -

21 maart

Nr. 196

Rechten van de Mens - Straf- Vonnissen en arresten.

22 maart

Nr. 197

Cassatieberoep - Taalgebruik.

22 maart

Nr. 198

Verhaal op de rechter.

23 maart

Nr. 199

Cassatieberoep - Prejudicieel geschil -Arbitragehof.

23 maart

Nr. 200

Cassatie.

24 maart

Nr. 201

Stedenbouw - Prejudicieel geschil - Arbitragehof.

24 maart

Nr. 202

Interesten - Vordering in rechte - Ingebrekestelling- Werkloosheid.

27 maart

Nr. 203

Verjaring - Arbeidsongeval.

27 maart

Nr. 204

Onderzoeksgerechten.

-2Cassatiemiddelen - Voorlopige hechtenis.

28 maart

Nr. 205

Burgerlijke rechtsvordering - Bevoegdheid en aanleg- Verzekering.

28 maart

Nr. 206

Cassatieberoep.

28 maart

Nr. 207

Onderzoeksgerechten - Rechten van de Mens - Onderzoeksrechter.

28 maart

Nr. 208

Rechten van de Mens.

28 maart

Nr. 209

Voorlopige hechtenis.

28 maart

Nr. 210

Redenen van de vonnissen en arresten - Dagvaarding - Rechten van de Mens - Recht van verdediging- Openbaar ministerie.

29 maart

Nr. 211

Cassatieberoep - Voorwaardelijke invrijheidstell
ling.

29 maart

Nr. 212

Hoger beroep - Vonnissen en arresten.

30 maart

Nr. 213

Cassatiemiddelen - Internationale verdragen - Vervoer.

30 maart

Nr. 214

Rechterlijke organisatie.

30 maart

Nr. 215

Arbeidsovereenkomst.

3 april

Nr. 216

Administratieve geldboeten (in sociale zaken) Straf- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten.

3 april

Nr. 217

Bewijs.

3 april

Nr. 218

Arbeidsongeval.

3 april

Nr. 219

Straf- Cassatie - Weerspannigheid- Slagen en verwondingen. Doden.

4 april

Nr. 220

Stedenbouw.

4 april

Nr. 221

Cassatieberoep.

4 april

Nr. 222

Cassatie.

4 april

Nr. 223

Rechterlijke organisatie - Onderzoeksgerechten Rechten van de Mens- Uitlevering.

4 april

Nr. 224

Cassatiemiddelen.

5 april

Nr. 225

Regeling van rechtsgebied.

5 april

Nr. 226

Voorwaardelijke invrijheidstelling- Rechten van de
Mens.

5 april

Nr. 227

Redenen van de vonnissen en arresten - Recht van
verdediging - Straf- Bewijs.

5 april

Nr. 228

Huur van goederen.

6 april

Nr. 229

Erfdienstbaarheid.

6 april

Nr. 230
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-3Belasting.

7 april

Nr. 231

Cassatieberoep - Belasting.

7 april

Nr. 232

Belasting- Vordering in rechte.

7 april

Nr. 233

Belasting.

7 april

Nr. 234

Cassatiemiddelen.

7 april

Nr. 235

Inkomstenbelastingen - Interesten.

10 april

Nr. 236

Inkomstenbelastingen - Interesten - Arbitragehof
- Prejudicieel geschil.

10 april

Nr. 237

Inkomstenbelastingen - Interesten - Arbitragehof
- Prejudicieel geschil.

10 april

Nr. 238

Cassatieberoep - Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen.

10 april

Nr. 239

Inkomstenbelastingen.

10 april

Nr. 240

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten Cassatieberoep - Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen.

10 april

Nr. 241

Sociale zekerheid.

10 april

Nr. 242

Werkloosheid.

10 april

Nr. 243

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen - Straf.

11 april

Nr. 244

Verjaring- Arbitragehof- Betekeningen en kennisgevingen.

11 april

Nr. 245

Uitlevering - Springstoffen - Misdrijf.

11 april

Nr. 246

Voorlopige hechtenis.

11 april

Nr. 247

Hoger beroep.

12 april

Nr. 248

Deskundigenonderzoek- Rechtbanken -Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Rechterlijke gewijsde Rechten van de Mens.

12 april

Nr. 249

Herziening.

12 april

Nr. 250

Cassatie - Internationale verdragen.

12 april

Nr. 251

Voorlopige hechtenis.

12 april

Nr. 252

Huur van goederen.

13 april

Nr. 253

Merken.

14 april

Nr. 254

Taalgebruik.

14 april

Nr. 255
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