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Nr. 256
3e KAMER - 17 april 2000

1° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN- ALGEMEEN VOORRECHT- VOORRECHT VAN
ROERENDE GOEDEREN- SLUITINGSFONDS- WERKNEMERS- SAMENLOOP- RANGORDEEVENREDIGHEID VAN VORDERING.

2° ARBEIDSVOORZIENING- SLUITING VAN ONDERNEMINGEN- SLUITINGSFONDSWERKNEMERS- VOORRECHT VAN ROERENDE GOEDEREN- SAMENLOOP- RANGORDE- EVENREDIGHEID VAN VORDERING.

3° INDEPLAATSSTELLING- SLUITINGSFONDS- RECHTEN VAN WERKNEMERS- VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN - VOORRECHT VAN ROERENDE GOEDEREN- SAMENLOOP MET
VOORRECHT VAN WERKNEMER- RANGORDE- EVENREDIGHEID VAN VORDERING.

1°, 2° en 3° In geval van samenloop van het voorrecht van het sluitingsfonds voor zijn
schuldvorderingen gegrond op artikel 8, eerste lid wet 30 juni 1967 met het voorrecht van de werknemer voor de hem door zijn werkgever verschuldigde lonen en vergoedingen, moet de evenredigheidsregel op hun respectievelijke schuldvorderingen worden toegepast (1). (Artt. 14 en 19, eerste lid, 3bis, Hypotheekwet zoals gewijzigd bij
art. 96, Herstelwet 22 jan. 1985; Art. 8, eerste lid, wet 30 juni 1967.)
(FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING
VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS T.V... E.A.)
ARREST

(A.R. C.97.0181.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 27 maart 2000 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 2 en 8, eerste lid, van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der
ondernemingen ontslagen werknemers, 14 en 19, eerste lid, 3bis, zoals aangevuld bij
artikel 96 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende de sociale bepalingen, van
de Hypotheekwet van 16 december 1851, die titel XVIII van hoek III van het Burgerlijk Wetboek vormt,
doordat het bestreden arrest eisers hoger beroep als ongegrond afwijst en derhalve het beroepen vonnis bevestigt, waarbij eisers betwisting inzake de rangregeling van de bij artikel19.3bis Hypotheekwet aan eiser en aan de werknemers toegekende voorrechten wordt verworpen en het afrekeningsverslag van de curator, zoals
dit werd opgenomen in het proces-verbaal van de sluitingsvergadering van 23 maart
1992, in hetwelk aan de werknemers een voorrang wordt toegekend voor het hun door
eiser niet uitgekeerd bedrag van hun bevoorrechte schuldvorderingen, wordt bevestigd, en dit op grond :
"Dat het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, krachtens artikel 2 van de wet van 30 juni 1967, loon, vergoedingen en voordelen die de werkgever aan zijn werknemer verschuldigd is, slechts dient
te betalen wanneer de werkgever bij sluiting van de onderneming zijn geldelijke verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt;
(1) Vgl. Cass., 6 dec. 1982, A.R. 3685, nr. 214.
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Dat door deze subsidiaire verplichting aan het Fonds op te leggen, de wet van 30
juni 1967 ertoe strekt de waarborgen voor de werknemer om betaling te verkrijgen van
hetgeen de werkgever hem verschuldigd is, in geval van sluiting van de onderneming, te verruimen;
Dat, krachtens artikel 8 van dezelfde wet, het Fonds voor hetgeen het met toepassing van artikel 2 heeft betaald, van rechtswege in de rechten en vorderingen van de
werknemer treedt tegenover de werkgever-schuldenaar;
Dat het met de door de wet opgelegde subsidiaire verplichting van het Fonds en met
de strekking van deze regeling onverzoenbaar zou zijn, indien de toepassing van artikel 8 zou leiden tot een beperking van deze waarborgen en tot een benadeling van
de werknemer die slechts gedeeltelijk door het Fonds is betaald;
Dat uit de opzet van de wet derhalve volgt dat, in geval van samenloop van het voorrecht van de werknemer hem verleend door artikel19, 3°bis, lid 1 van de Hypotheekwet, met het voorrecht van het Fonds dat in de rechten van de werknemer treedt en
dat door artikel96 van de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22januari 1985
uitdrukkelijk als artikel19, 3°bis, lid 3, in de Hypotheekwet opgenomen werd, de werknemer zijn rechten, voor wat hem nog verschuldigd blijft, bij voorkeur hoven het Fonds
kan uitoefenen;
Dat in artikel19, 3°bis, lid 3, van de Hypotheekwet immers niet wordt gezegd en
uit de wordingsgeschiedenis van voormeld artikel 96 van de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985 ook niet blijkt dat het hoger aangehaald subsidiariteitsbeginsel dat aan de wet van 1967 ten gronde lag niet (meer) toepasselijk
zou zijn en artikel 19, 3°bis, lid 3, duidelijk stelt dat het Fonds zijn voorrecht (slechts)
kan inroepen wanneer het krachtens artikel 8, eerste lid, wet van 30 juni 1967 in de
rechten van de werknemer voor de betaling van het loon is getreden;
Dat artikel 14 van de Hypotheekwet, waaruit blijkt dat schuldeisers met voorrecht van dezelfde rang geacht worden gelijk aan te treden, voormeld subsidiariteitsbeginsel onaangetast laat en derhalve aan de hoger bepaalde voorkeur, die de werknemer voor wat hem nog verschuldigd blijft hoven het Fonds heeft, geen afbreuk doet;
Dat uit de neergelegde stukken niet blijkt dat in de door de curator van het faillissement van n.v. Mutech in het afrekeningsverslag van 3 februari 1992 opgenomen vorderingen van de werknemers (totaal1.262.4 78 frank) ook vakantievergoedingen
zouden begrepen zijn;
Dat de eerste rechter dan ook om voormelde redenen terecht het beschikbaar actief (1.104.064 frank) pondspondsgewijze onder de werknemers van de failliete n.v. Mutech (de verweerders van 2 tot 6) verdeeld heeft en het daarbij dan ook geen belang
meer heeft nate gaan ofhet Fonds voor het door zijn betaald vakantiegeld bevoorrecht zou zijn 'op rang van artikel19, 3°bis, lid 3, Hypotheekwet' (zie daarvoor echter Cass. AR C.94.434.F, 6 oktober 1995- Faillissement Stenuick n.v. in vereffening I Sluitingsfonds, onuitgegeven: noch artikel8, lid 1, Sluitingswet 1967, noch artikel
19, lid 1, 3°bis, Hypotheekwet kennen aan het sluitingsfonds een voorrecht toe dat de
werknemer, in wiens rechten en vorderingen dat Fonds getreden is, niet geniet) ";
terwijl, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 30 juni 1967 wanneer bij sluiting van een onderneming in de zin van deze wetgeving en in de in deze voorziene gevallen de werkgever zijn geldelijke verplichtingen tegenover zijn werknemers niet nakomt, het Sluitingsfonds aan dezen de krachtens individuele of collectieve
arbeidsovereenkomsten verschuldigde lonen evenals de vergoedingen en voordelen, hen
verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten, dient te betalen;
Het Sluitingsfonds met toepassing van artikel 8, eerste lid, van voornoemde wet van
rechtswege in de rechten en vorderingen van de werknemers t.a.v. hun werkgeverschuldenaar treedt voor de inning bij deze laatste van voornoemde lonen, vergoedingen en voordelen en aldus voor deze tussenkomsten ten aanzien van de werkgever zich
kan beroepen op het voorrecht van de werknemers, voorzien bij artikel19, eerste lid,
§ 3bis Hypotheekwet;
Artikel 96 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende de sociale bepalingen, bovendien aan het Sluitingsfonds voor de schuldvorderingen, gegrond op voornoemd artikel8, lid 1, van de wet van 30 juni 1967, een algemeen voorrecht op roerende goederen heeft toegekend, dat rang neemt op voet van artikel19, eerste lid, 3bis,
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Hypotheekwet en te dien einde aan voornoemd artikel19, eerste lid, 3bis, Hypotheekwet een derde lid heeft toegevoegd;
Het Sluitingsfonds aldus voor voornoemde schuldvorderingen een voorrecht geniet van dezelfde rang als dat van de werknemers voor de hun door hun werkgever
verschuldigde loon en vergoedingen;
Naar luid van artikel14 Hypotheekwet bevoorrechte schuldeisers, die in dezelfde
rang zijn, naar evenredigheid van hun vordering behoeven te worden betaald;
Met toepassing van de hiervoren aangehaalde principes het beschikbaar actiefvan
het faillissement dienvolgens pondspondsgewijze behoeft te worden verdeeld tussen
het Sluitingsfonds en de werknemers, die vanwege dit Fonds geen algehele betaling van hun bevoorrechte schuldvordering mochten bekomen;
De gelijke behandeling van het Sluitingsfonds en de werknemers, wat het voorrecht betreft, in de hierboven vermelde omstandigheid en de hieruit voortvloeiende
pondspondsgewijze verdeling der gelden tussen deze schuldeisers overigens ondubbelzinnig blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de Herstelwet van 22 januari 1985, waarbij de gezondmaking van het Sluitingsfonds werd nagestreefd en met
dit oogmerk aan het Sluitingsfonds een nieuw voorrecht werd toegekend, waardoor dit
op dezelfde voet werd geplaatst als de werknemer, en aldus de voorkeurbehandeling
van de werknemer ten aanzien van het Fonds werd afgeschaft;

zodat het bestreden arrest niet wettig op grond van de in het middel aangehaalde consideransen kon oordelen dat de werknemers hun bevoorrechte rechten voor
wat hun nog verschuldigd bleef na tussenkomst van het Sluitingsfonds bij voorkeur
hoven de schuldvordering van het Sluitingsfonds voor de aan deze werknemers uitbetaalde lonen en vergoedingen konden uitoefenen en derhalve besluiten tot de bevestiging van het beroepen vonnis, waarbij het afrekeningsverslag van de curator,
waarin toepassing werd gemaakt van voornoemde voorkeursbehandeling der werknemers, wordt bevestigd (schending van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat, luidens artikel 8, eerste lid, van de wet van 30 juni 1967
tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, het Fonds van
rechtswege in de rechten en vorderingen van de werknemer tegenover de
werkgever-schuldenaar treedt voor de inning bij deze laatste van de lonen, vergoedingen en voordelen die het bij toepassing van artikel 2 van dezelfde wet heeft betaald;
Overwegende dat, krachtens artikel19, eerste lid, 3°bis, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, zoals gewijzigd bij artikel 96 van de herstelwet van 22 januari 1985, de schuldvorderingen, bevoorrecht op aile roerende goederen, in de volgende orde worden verhaald:
- voor de werknemers, bedoeld in artikel 1 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers, het loon zoals bepaald in artikel2 van genoemde wet en zoals het beperkt wordt door artikel 19; deze beperking is niet van toepassing op de in het loon begrepen vergoedingen welke aan dezelfde personen verschuldigd zijn wegens beeindiging
van hun dienstbetrekking;
- de schuldvorderingen van het Fonds tot vergoeding van de in geval van
sluiting van ondememingen ontslagen werknemers, gegrond op artikel 8, eerste lid, van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers;
Dat uit de wetsgeschiedenis van de wet van 22 januari 1985 blijkt dat het
doel van de wetgever is geweest het voorrecht van het Fonds en van de werknemer in dezelfde rang te plaatsen;
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Overwegende dat, krachtens artikel 14 van de Hypotheekwet, bevoorrechte schuldeisers, die in dezelfde rang zijn, naar evenredigheid van hun
vordering worden betaald;
Overwegende dat het arrest de evenredige verdeling van de schuldvorderingen van eiser en van de verweerders van 2 tot 6 weigert en het voorrecht van die verweerders voorrang verleent hoven dat van eiser;
Dat het aldus de aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van eiser te horen zeggen voor recht dat het beschikbaar actief (1.104.064
frank) op rang van artikel 19, eerste lid, 3bis, van de Hypotheekwet pondspondsgewijs dient te worden verdeeld tussen de schuldvordering van eiser
(2.372.153 frank) en die van de werknemers-verweerders (1.262.478 frank),
met dien verstande dat het bedrag van de schuldvordering van de werknemers dient verminderd te worden met het nog verschuldigd vakantiegeld, afwijst en het afrekeningsrapport van eerste verweerder, opgenomen in het
proces-verbaal van de afrekeningsvergadering van het faillissement N.V. Mutech van 23 maart 1992, bevestigt en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
17 april 2000 - se kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Geinger.

Nr. 257
Se KAMER - 17 april 2000
1°

VREDERECHTER-BESCHERMINGVANHETLOONVANWERKNEMER-OVERDRACIITVAN
LOON- PROCEDURE - BEKRACHTIGING- VERZET- GECEDEERDE SCHULDENAAR- WERKGEVER NIET IN GEDING- BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE.

2°

LOON- BESCHERMING- WERKNEMER- OVERDRACHT VAN LOON- PROCEDURE- BEKRACIITIGING- VERZET- GECEDEERDE SCHULDENAAR- WERKGEVER NIET IN GEDING- VRE·
DERECHTER - BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE.

so

BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE
BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE)- VREDERECIITER- BESCHERMING VAN HET LOON
VAN WERKNEMER- OVERDRACHT VAN LOON- BEKRACHTIGING- VERZET- GECEDEERDE
SCHULDENAAR- WERKGEVER NIET IN GEDING- GEVOLG.

1 o, 2° en so De vrederechter dient, zonder de grenzen van art. 31 Loonbeschermingswet te overschrijden, in laatste aanleg uitspraak te doen over alle voor hem opgeworpen betwistingen betreffende de vorm en de grand van de overdracht en van de
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schulduordering; hi} moet uitspraak doen ook al is de werkgeuer, gecedeerde schuldenaar, niet in de zaak betrokken (1) (Art. 31, Wet Bescherming Loon.)
(EB LEASE N.V. T. P... )
ARREST

(A.R. C.97.0466.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 september 1997 in laatste aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton Leuven 1;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 27 maart 2000 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 28 en 31 van de wet van 12 april1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers,
doordat het bestreden vonnis de vordering van eiseres strekkende tot bekrachtiging van de loonsoverdracht als ongegrond verwerpt op volgende gronden :
"Dat op 22 februari 1995 (eiseres) een aangetekend schrijven richtte aan (verweerder) waarin hem werd medegedeeld dat aan zijn werkgever zou worden gevraagd de
loonsoverdracht uit te voeren;
Dat op deze zelfde datum een schrijven werd gericht aan de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven, werkgever van betrokkene;
Dat in de eerste plaats door (verweerder) thans wordt ingeroepen dat voornoemde
brieven niet voldoen aan de strikte voorwaarden van artikel 28 van de wet op de bescherming van het loon;
(Dat immers) wordt gesteld dat deze kennisgevingen volledig in het vage blijven wat
betreft de hoegrootheid van de gevorderde bedragen en dat aldus de rechten van de
schuldenaar worden geschonden;
Dat deze stelling kan worden bijgetreden;
(Dat immers) bovendien op 27 maart 1995 aan de Universitaire Ziekenhuizen een
schrijven werd gericht waarin werd medegedeeld dat het afhoudingen betreft voor een
bedrag van 402.785 frank welk bedrag volkomen in tegenstrijd is met dat voorzien in
ons vonnis van 15 juni 1995, vonnis waarover partijen het eens zijn dat het in kracht
van gewijsde is getreden;
Dat in deze omstandigheden en terecht door (verweerder) verzet werd aangetekend tegen deze loonsoverdracht, terwijl slechts kan worden vastgesteld dat trouwens binnen deze procedure het oorspronkelijk gevorderde bedrag niet kan worden
rechtgezet waar de werkgever geen partij inzake is",
terwijl, ...
tweede onderdeel, zelfs indien de werkgever van de overdrager niet in het geding is,
de Vrederechter krachtens artikel 31 van de wet van 12 april1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers de loonsoverdracht kan bekrachtigen ten belope van een bepaald bedrag of bepaalde bedragen van de hoofdschuldvordering, ook
al zouden deze bedragen niet overeenstemmen met deze voordien door de overnemer aan de werkgever medegedeeld,
eiseres in haar regelmatig neergelegde besluiten voor de Vrederechter, de bekrachtiging vorderde van de loonsoverdracht voor de sommen van 335.654 frank in hoofdsom, 33.655 frank schadevergoeding, meer de interesten a rato van 13,75 pet vanaf
15 juni 1995 tot de datum der algehele betaling, meer 18.989 frank gerechtskosten en
de uitvoeringskosten, conform het vonnis van de vrederechter van het eerste kanton Leuven van 15 juni 1995 (p. 2, punt 2.2 van die besluiten),
(1) (Zie : Cass., 10 nov, 1983, A.R. 6852 en A.R. 6888 (tweede zaak), Pas. 1984, p. 267, concl. proc.'
gen. Krings.
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zodat het bestreden vonnis, door te beslissen dat "slechts kan worden vastgesteld
dat trouwens binnen deze procedure het oorspronkelijk gevorderde bedrag (dit is het
bedrag van 402.785 frank vermeld in de brief van eiseres van 27 maart 1995 aan de
werkgever van verweerder) niet kan worden rechtgezet waar de werkgever geen partij inzake is" en door bijgevolg de vordering van eiseres tot bekrachtiging van de loonsoverdracht ten belope van de bedragen door haar aangegeven in besluiten niet in te
willigen maar die vordering ongegrond te verklaren, artikel31 van de wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers schendt:

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de vrederechter zonder de grenzen van artikel 31 van de
Loonbeschermingswet te overschrijden, in laatste aanleg dient uitspraak te
doen over alle voor hem opgeworpen betwistingen betreffende de vorm en de
grand van de overdracht en van de hoofdschuldvordering;
Dat hij uitspraak moet doen ook al is de werkgever, gecedeerde schuldenaar, niet in de zaak betrokken;
Overwegende dat het bestreden vonnis het verzet van verweerder, werknemer, gegrond verklaart op grand dat de "kennisgevingen in het vage bleven" wat de gevorderde bedragen betreft, dat het bericht aan de werkgever gericht, melding maakte van een bedrag dat niet overeenstemde met het
bedrag waarvoor een uitvoerbare titel was verkregen en dat de vrederechter het oorspronkelijk bedrag niet kon rechtzetten omdat de werkgever geen
partij inzake is;
Dat de vrederechter aldus weigert uitspraak te doen over de hem voorgelegde betwisting en zodoende artikel 31 van de Loonbeschermingswet
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar de vrederechter van het tweede kanton Leuven.
17 april 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggeuer : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Aduocaat : mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 258
3e KAMER - 17 april 2000

1o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- KOSTEN- VERHAAL
- ONDERHOUDSPLICHTIGEN VAN BEGUNSTIGDE - AFWIJKING- BILLIJKHEIDSREDENENRECHTBANK- BEVOEGDHEID

2° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING- O.C.M.W.
- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- KOSTEN- VERHAAL- ONDERHOUDSPLICHTIGEN VAN BEGUNSTIGDE - AFWIJKING- BILLIJKHEIDSREDENEN- BEVOEGDHEID.
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1o en 2° Het behoort niet aan de Rechtelijke Macht te oordelen of het O.C.M. W. om re-

denen van billijkheid, die bij individuele beslissing worden vermeld, kan afzien van
het verhaal op onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het bedrag
waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp, nu deze onderhoudsplichtigen geen
subjectief recht hebben te worden vrijgesteld van hun wettelijke verplichting te betalen. (Artt. 98 en 100bis, § 2, O.C.M.W.-wet.)
(J ... E.A. T. O.C.M.W. ANTWERPEN)

ARREST

(A.R. C.98.0245.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 27 maart 2000 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6.lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 13, 33, tweede lid, 37, 40, 144,
145, 146 en 159 van de Grondwet, 568 en 602, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, 97,
98, § 2, 100bis, § 2 en 115, § 2, van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (artikel97, 98, § 2, 100bis, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 244 van 31 december 1983), 7, 13 en 18 van het
koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, 1, van de
wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van
artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijkwelzijn (artikel13 gewijzigd bij koninklijk besluit van
8 april 1987), en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding
der machten,
doordat het bestreden arrest van hervorming eisers veroordeelt de som van
212.000 frank te betalen aan verweerder op grond dat uit de niet betwiste gegevens van de zaak blijkt dat Frans Van Limbergen, schoonvader respectievelijk vader van de eisers, vanaf 23 maart 1995 in een bejaardeninstelling van verweerder werd opgenomen en derhalve huisvesting geniet mits afstand van de
inkomsten en toekenning van een zakgeld; dat dan ook de door verweerder gemaakte kosten van huisvesting en betaling van een zakgeld in species "kosten
van maatschappelijke dienstverlening" uitmaken, zoals bedoeld in artikel 97 van
de wet van 8 juli 1976; dat verweerder, in toepassing van artikel 98, § 2 en de voornoemde wet, gehouden is krachtens een eigen recht de kosten van de maatschappelijke dienstverlening te verhalen op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het bedrag waartoe zij zijn gehouden voor de verstrekte
hulp; dat te dezen eisers, gelet op hun verwantschapsbanden met de begunstigde Frans Van Limbergen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 205 en
206 B.W. onderhoudsplichtigen zijn; dat verweerder, rekening houdende met het
vermogen en de inkomsten van de onderhoudsplichtigen, de bijdrage heeft bepaald op 7.500 frank per maand bij beslissing van het Bijzonder Comite voor
Bejaardenbeleid van 24 oktober 1994; dat deze berekening werd uitgevoerd met
inachtname van de voorschriften van het koninklijk besluit van 9 mei 1984, getroffen ter uitvoering van artikel 100, § 1, van de wet van 8 juli 1976; dat voornoemd artikel 98, § 2, zoals gewijzigd bij artikel 8 van het koninklijk besluit nr.
244 van 31 december 1983, derhalve het O.C.M.W. de verplichting oplegt tot terugvordering van de door hem gemaakte kosten van maatschappelijke dienstverlening; dat bovendien artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 het
O.C.M.W. tot de uitoefening van dit verhaalsrecht t.a.v. de descendenten van de
begunstigde verplicht; dat dan ook te dezen blijkt dat de vordering van verweerder geheel in overeenstemming met de wettelijke voorschriften werd ingesteld;
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dat eisers evenwel inroepen niet tot terugbetaling te zijn gehouden, aangezien
verweerder in casu geheel ten onrechte weigert af te zien van de terugvordering of van het verhaal om de door hen aangevoerde redenen van billijkheid; dat
zij daartoe verwijzen naar artikel 100bis, § 2, van de wet van 8 juli 1976; dat het
feit dat de begunstigde sedert jaren geen enkel contact meer heeft met henwaaruit zij concluderen niet meer onderhoudsplichtig te zijn - en het feit dat het
opleggen van een bijdrage een onbillijke verstoring in hun levenswijze en deze
van hun zoon zou teweegbrengen naar hun oordeel voldoende redenen van billijkheid opleveren, die de toepassing van de voorschriften van voornoemd artikel 100bis, § 2, in casu verantwoorden; dat zij zich ter staving van hun standpunten beroepen op de vaststellingen en voorstellen verwoord in het
syntheserapport van de sociale dienst van verweerder; dat niettegenstaande de
door artikel 98, § 2, van de wet van 8 juli 1976 aan verweerder opgelegde verplichting tot terugvordering, artikel 100bis, § 2, van dezelfde wet bepaalt dat het
O.C.M.W. kan afzien van het bepalen van de bijdrage van de begunstigde en van
de terugvordering of van het verhaal bedoeld in de artikelen 98, 99 en 100, bij
een individuele beslissing en om redenen van billijkheid die in deze beslissing worden vermeld; dat deze beslissing inzake het afzien van de terugvordering om redenen van billijkheid een beoordeling inhoudt van de opportuniteit van de uitoefening van het recht van terugvordering of van verhaal; dat deze appreciatie
nopens de opportuniteit van de te treffen maatregel uitsluitend toekomt aan het
O.C.M.W. zelf, dat dienaangaande op souvereine wijze beslist; dat het dan oak
niet aan de rechterlijke macht toekomt zich uit te spreken nopens de opportuniteit van een door de administratieve overheid te treffen maatregel; dat haar tussenkomst zich derl).alve beperkt tot de beoordeling of in het concrete geval de wettelijke voorschriften werden nageleefd; dat in casu uit het onderzoek van de
overgelegde stukken het hofvan beroep vaststelt dat verweerder geheel overeenkomstig de voornoemde wettelijke voorschriften, bij beslissing van 24 oktober 1994, heeft besloten tot het bepalen van een bijdrage van 7.500 frank per
maand en tot de afwijzing van het verzoek tot afzien van de terugvordering om
billijkheidsredenen; dat hetzelfde onderzoek tevens uitwijst dat de beslissing van
5 januari 1996 tot terugvordering op wettelijke wijze werd getroffen; dat dienvolgens de thans door eisers aangevoerde opmerkingen inzake het verval van de
onderhoudsplicht - die geen steun vinden in de wet- en inzake de aanwezigheid van redenen van billijkheid niet terzake dienend zijn en worden afgewezen; dat uit vorenstaande vaststellingen volgt dat eisers gehouden zijn tot de betaling van het bedrag van 7.500 frank per maand als tussenkomst in de kosten
van maatschappelijke dienstverlening ten voordele van hun ascendent Frans Van
Limbergen,

terwijl, eerste onderdeel, de kosten van de maatschappelijke dienstverlening, ingevolge artikel 98, § 2, van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, krachtens een eigen recht door het O.C.M.W.
verhaald worden op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het
bedrag waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp; dat het O.C.M.W. krachtens artikel100bis, § 2, van de Organieke wet van 8 juli 1976 slechts kan afzien van
die terugvordering om redenen van billijkheid; dat het O.C.M.W. niet kan terugvorderen om redenen van opportuniteit wanneer er redenen van billijkheid tegen de terugvordering bestaan vermits er volgens artikel 100bis, § 2, van de Organieke wet van
8 juli 1976 slechts redenen van billijkheid in aanmerking komen en dus geen
opportuniteitsredenen; dat wanneer er redenen van billijkheid bestaan en het O.C.M.W.
toch beslist om de kosten van maatschappelijke dienstverlening terug te vorderen, dan
heeft die beslissing slechts de waarde van een eenzijdig bepaalde schuldvordering en
wanneer over die terugvordering een geschil ontstaat, dan dient het O.C.M.W. zich te
richten tot de rechtbank van eerste aanleg teneinde de getroffen beslissing te rechtvaardigen en veroordeling van de onderhoudsplichtigen te bekomen; dat de rechtbank van eerste aanleg krachtens artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd is om te oordelen over de terugvordering van de kosten van de maatschappelijke
dienstverlening en dus oak over de redenen van billijkheid tegen die terugvordering vermits het O.C.M.W. geen discretionaire bevoegdheid heeft om terug te vorderen wanneer er redenen van billijkheid tegen die terugvordering bestaan; dat het bestreden arrest dan ook ten onrechte beslist heeft dat de beslissing inzake het afzien
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van de terugvordering om redenen van billijkheid een beoordeling inhoudt van de opportuniteit van de uitoefening van het recht van terugvordering (schending van artikelen 97, 98, § 2, 100bis, § 2, Organieke wet van 8 juli 1976, 7, 13 en 18 koninklijk besluit van 9 mei 1984); dat het bestreden arrest derhalve eveneens ten onrechte
beslist heeft dat het O.C.M.W. dienaangaande uitsluitend en op souvereine wijze beslist en ten onrechte beslist heeft dat het niet aan de rechterlijke macht toekomt zich
uit te spreken over de door het O.C.M.W. getroffen maatregel tot terugvordering en
dat de door eisers aangevoerde redenen van billijkheid dus niet ter zake dienend zijn;
dat immers de rechtbank van eerste aanleg en achteraf het hof van beroep wel degelijk voile rechtsmacht hebben om te oordelen over de redenen van billijkheid tegen de terugvordering van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening (schending van artikelen 13, 33, tweede lid, 37, 40, 144, 145, 146 en 159, Grondwet, 568 en
602, 1, Gerechtelijk Wetboek, 97, 98, § 2, 100bis, § 2, en 115, § 2, Organieke wet van
8 juli 1976, 7, 13 en 18 koninklijk besluit van 9 mei 1984 en schending van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten); dat het bestreden arrest bovendien, door te beslissen dat het O.C.M.W. souverein beslist en dat het aan de rechterlijk macht niet toekomt zich uit te spreken over die beslissing, de rechten van de
verdediging van eisers geschonden heeft vermits eenieder bij het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en plichten het recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie
(schending van artikel 6, lid 1, E.V.R.M.),

tweede onderdeel, de kosten van de maatschappelijke dienstverlening, ingevolge artikel 98, § 2, van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn, krachtens een eigen recht door het O.C.M.W. verhaald worden op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het bedrag waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp; dat het O.C.M.W. krachtens artikel 100bis, § 2, van de Organieke wet van 8 juli 1976 slechts kan afzien van
die terugvordering om redenen van billijkheid; dat het bestreden arrest beslist dat de
beslissing inzake het afzien van de terugvordering om redenen van billijkheid, een beoordeling inhoudt van de opportuniteit van de uitoefening van het recht van terugvordering en dat de appreciatie nopens de opportuniteit van de te treffen maatregel
uitsluitend toekomt aan het O.C.M.W. en niet aan de rechterlijke macht; dat hoewei het de rechter niet toekomt de opportuniteit van een maatregel te beoordelen, hij
in ieder geval die maatregel zonder gevolg moet laten wanneer die maatregel kennelijk onredelijk is, voor zover het terzake om een opportuniteitsmaatregel zou gaan;
dat eisers staande hielden dat de rechter minstens een marginaal toetsingsrecht heeft
en dat hij flagrant onbillijke beslissingen tot terugvordering, zoals de kwestieuze terugvordering, steeds kan verwerpen; dat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft
dat de appreciatie nopens de opportuniteit van de maatregel van terugvordering uitsluitend toekomt aan het O.C.M.W. en niet aan de rechterlijke macht waarvan de tussenkomst beperkt is tot de beoordeling of in het concrete geval de wettelijke voorschriften werden nageleefd; dat de rechtbank van eerste aanleg en achteraf het hof
van beroep immers bevoegd zijn om te beoordelen of de maatregel van terugvordering al dan niet kennelijk onredelijk is vermits de hoven en de rechtbanken een kennelijk onredelijke maatregel niet mogen toepassen (schending van artikelen 13, 33,
tweede lid, 37, 40, 144, 145, 146 en 159 Grondwet, 568 en 602, 1, Gerechtelijk Wethoek, 97, 98, § 2, 100bis, § 2 en 115, § 2, Organieke wet van 8 juli 1976, 7, 13 en 18
koninklijk besluit 9 mei 1984 en schending van het algemeen rechtsbeginsel van de
scheiding der machten),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen en algemeen
rechtsbeginsel geschonden heeft :

Wat de beide onderdelen samen betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 98, § 2, van de organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de
kosten van de maatschappelijke dienstverlening krachtens een eigen recht
door het centrum voor openbaar welzijn worden verhaald op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het bedrag waartoe zij gehouden zijn voor de verstrekte hulp;
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Dat, krachtens artikel100bis, § 2, van dezelfde wet, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn slechts kan afzien van het verhaal bedoeld in artikel 98, bij een individuele beslissing en om redenen van billijkheid die in de beslissing worden vermeld;
Overwegende dat, nu de onderhoudsplichtigen van de begunstigde geen subjectief recht hebben te worden vrijgesteld van hun wettelijke verplichting te
betalen, het niet aan de Rechterlijke Macht behoort te oordelen of het
O.C.M.W. om redenen van billijkheid van het verhaal moest afzien;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
17 april 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Houtekier en De Gryse.

Nr. 259
3e KAMER - 17 april 2000
WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDE- LANGDURIGE WERKLOZE - ADMINISTRATIEF BEROEP- INSPECTEUR- NATIONALE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE- BESLISSINGEN- VERWERPING- BESLISSING TOT SCHORSING- BEOORDELING- OMVANG.

De beslissingen van verwerping, genomen door de werkloosheidsinspecteur zelf en I of
door de Nationale Administratieve Commissie ten gevolge van het administratief beroep van een langdurige werkloze, binden de werkloosheidsinspecteur niet bij zijn latere beoordeling; de inspecteur dient derhalve bij het nemen van zijn beslissing tot
schorsing de door de werkloze als verweer ingeroepen objectieve en subjectieve gegevens te beoordelen en dit verweer te beantwoorden. (Art. 143, §§ 1, 3, 4 en 5,
Werkloosheidsbesluit 1963.)
(R.V.A. T. D ... )

ARREST

(A.R. C.99.0363.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 20 februari 1997 en 14
augustus 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 27 maart 2000 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 7, § 11, van de besluitwet van 18 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 568, inzonderheid eerste en
tweede lid, 580, 2° en 3°, 639, inzonderheid eerste en derde lid, 643 van het Gerechtelijk Wetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
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doordat het bestreden tussenarrest van 20 februari 1997, onder bevestiging van het
vonnis van de eerste rechter, de door eiser opgeworpen exceptie van onbevoegdheid
heeft verworpen op volgende gronden :
"( ... ) dat (eiser) zijn onbevoegdheidsexceptie hierop steunt dat enkel de arbeidsrechtbank kan kennis nemen van geschillen inzake rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake werkloosheid;
(... ) dat onderhavig geschil de aansprakelijkheid betreft van (eiser) wegens een beweerde fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek;
dat die fout volgens (verweerster) begaan werd bij de toepassing van de
werkloosheidsreglementering;
( ... ) dat te dezen dus niet de rechten en verplichtingen van (verweerster) ontstaan uit voormelde reglementering ter discussie staan, - waarover werd geoordeeld door de arbeidsgerechten- maar wel een beweerde schending door (eiser) van
zijn plicht tot vooruitziendheid en voorzorg, waardoor schade zou zijn geleden;
dat zulke betwisting behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg en die van het hof in hager beroep;
(... ) dat de opgeworpen exceptie derhalve ongegrond is ",
terwijl, krachtens artikel568 van het Gerechtelijk Wetboek de rechtbank van eerste aanleg de volheid van bevoegdheid heeft;
De rechtbank van eerste aanleg kennis neemt van alle vorderingen die bij haar aanhangig gemaakt worden, ongeacht de waarde van de eis, het voorwerp ervan en de hoedanigheid van de partijen;
De volheid van bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg slechts voorwaardelijk is : wanneer de verweerder de zaak beslecht wil zien door het uitzonderingsgerecht dat in beginsel, krachtens de wet, van een dergelijke betwisting kennis neemt,
kan hij de verruimde bevoegdheid van de geadieerde rechtbank van eerste aanleg betwisten;
Wanneer de eiser, op de exceptie van onbevoegdheid door de verweerder voorgedragen, geen verwijzing naar de arrondissementsrechtbank gevorderd heeft, de rechtbank van eerste aanleg, voor wie de zaak aanhangig is, uitspraak doet over de bevoegdheid, (artikel 639, eerste en derde lid van het Gerechtelijk Wetboek);
In de voorliggende aangelegenheid eiser in limine litis de onbevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft opgeworpen en de verzending van de zaak naar
de arbeidsrechtbank te Brussel heeft gevorderd;
Deze exceptie van onbevoegdheid zowel door de eerste rechter als in graad van hager beroep werd afgewezen;
en terwijl, overeenkomstig artikel 7, § 11, van de besluitwet van 18 december 1994
en artikel580, 2° en 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, de betwistingen betreffende de
rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving en reglementering betreffende de werkloosheid tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren;
Verweerster op grand van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek de veroordeling van eiser tot betaling van schadevergoeding vorderde;
Verweerster beweerde schade geleden te hebben als gevolg van de vernietigde administratieve beslissing van eiser van 31 mei 1991;
Dergelijk geschil een betwisting inhoudt in verband met de rechten en plichten van
verweerster voortvloeiend uit de wetgeving en reglementering betreffende de werkloosheid;
de arbeidsrechtbank mitsdien bevoegd is om uitspraak te doen over dergelijke vordering;
Het hofvan beroep bijgevolg ten onrechte de exceptie van onbevoegdheid van eiser verworpen en de vordering van verweerster berecht heeft;
zodat, het bestreden tussenarrest van 20 februari 1997, dat de door eiser ingeroepen exceptie van onbevoegdheid heeft afgewezen, niet wettelijk gerechtvaardigd is
(schending van alle in het middel vermelde wettelijke bepalingen) :
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Overwegende dat de arbeidsrechtbank krachtens artikel 580, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt van de geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers, welke voortvloeien uit de wetten inzake werkloosheid;
Dat, krachtens artikel 7, § 11, van de besluitwet van 28 december 1944,
geschillen over rechten, ontstaan uit de werkloosheidsregeling, tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren;
Overwegende dat de op grand van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde vordering tot vergoeding van de schade, die de
werkloze aanvoert geleden te hebben door ten onrechte genomen beslissingen van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur, thans de directeur van het
werkloosheidsbureau, waarbij het recht op werkloosheidsuitkering van de betrokkene wordt geschorst of waarbij de betrokkene niet toegelaten wordt tot
het recht op werkloosheidsuitkeringen, wanneer vaststaat dat deze beslissingen ten onrechte werden genomen, geen geschil medebrengt betreffende de rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de wetten inzake werkloosheid, noch een geschil is over rechten, ontstaan uit de
werkloosheidsregeling;
Dat de arbeidsgerechten mitsdien niet bevoegd zijn uitspraak te doen over
dergelijke vordering wanneer deze als hoofdvordering is ingesteld;
Overwegende dat het arrest van 20 februari 1997 vaststelt dat uit het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 20 januari 1994, "waarvan het gezag van gewijsde niet wordt betwist, (. .. ) volgt dat (eiser) op 31 december 1990
en 31 mei 1991 onterecht heeft beslist om het beroep tegen de aangekondigde schorsing (van het recht op werkloosheidsuitkeringen) te verwerpen
en vervolgens om (verweersters) recht op werkloosheidsuitkeringen effectief te schorsen";
Dat dit arrest oordeelt dat de door verweerster op grond van artikel1382
van het Burgerlijk Wetboek ingestelde vordering wegens die ten onrechte genomen beslissingen, geen betwisting betreft over de rechten en verplichtingen inzake werkloosheid, maar wel een ''beweerde schending door (eiser) van
zijn plicht tot vooruitziendheid en voorzorg, waardoor schade zou zijn geleden" en op die grand de door eiser ingeroepen exceptie van onbevoegdheid verwerpt;
Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, 2, 3, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 1382 en 1383, van het Burgerlijk Wetboek, artikel 143, § 1, § 2, § 3 en§ 4, van de wet van 20 december 1963 betreffende werkloosheid en arbeidsvoorziening (huidig artikel80, 81, 82, 83 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering),
artikel 143, § 1, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 12 juli 1989 en 12
juni 1990, artikel143, § 2, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 12 juli
1989, 12 juni 1990, 143, § 3, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 12 juli
1989 en 27 november 1990, 143, § 4, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van
12 juli 1989,
doordat het hofvan beroep in het bestreden tussenarrest van 20 februari 1997 de
oorspronkelijke vordering van eiseres gegrond verklaarde op grand:
"(. .. ) dat het Arbeidshof te Brussel met arrest van 20 januari 1994 een door de
arbeidsrechtbank uitgesproken vernietiging van drie administratieve beslissingen heeft
bevestigd;
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dat uit voormeld arrest, waarvan het gezag van gewijsde niet wordt betwist, onder meer volgt dat (eiser) op 31 december 1990 en 31 mei 1991 onterecht heeft beslist om het beroep tegen de aangekondigde schorsing te verwerpen en vervolgens om
(verweersters) recht op werkloosheidsuitkeringen effectief te schorsen;
(... ) dat uit de vaststelling dat een overheid behorend tot de uitvoerende macht een
onwettige beslissing heeft getroffen in beginsel ook meteen volgt dat die overheid een
onrechtmatigheid heeft begaan;
dat er geen dualiteit bestaat tussen de administratiefrechtelijke legaliteitscontrole en de burgerrechtelijke onrechtmatigheidstoetsing (H. Vandenberghe, M. Van
Quickenborne en L. Wynant, Overzicht van rechtspraak Onrechtmatige daad (19851993), T.P.R. 1995, inz. nrs. 3-5, p. 1126-1150);
(. .. ) dat de arbeidsgerechten in de betwisting over een sociaal zekerheidsrecht in volle
omvang oordelen over een recht dat behoort tot de categorieen bedoeld in de artikelen 144 en 145 van de Grondwet;
dat zij de beslissingen die ze desgevallend vernietigen niet uitsluitend steunen op
een formele toetsing van de schending van een rechtsnorm, maar desgevallend evenzeer op een andere appreciatie van de hen voorgelegde feiten;
(. .. ) dat, anders dan in het geval waarin de Raad van State een overheidsbeslissing
vernietigt en daarbij enkel kan steunen op een toetsing van de wettigheid, uit het enkele feit dat de arbeidsgerechten na een beoordeling in volle omvang, waarbij ze hun
appreciatie van de feiten in de plaats stellen van de administratieve overheid, niet volgt
dat deze laatste een onrechtmatige daad heeft begaan (cfr. Cass., 8 april 1983, R. W.
1984-85, p. 673-676; H. Vandenberghe e. a., Overzicht van rechtspraak, gecit. inz. nr.
4 p. 11333);
(. .. ) dat op alle besturen die met de toepassing van de wet zijn belast een algemene voorzichtigheidsplicht rust;
(. .. ) dat de litigieuze beslissing van 31 mei 1991 van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur, waarbij (verweersters) recht op uitkeringen werd geschorst, volgde op de
afwijzing van een administratiefberoep door de Nationale Administratieve Commissie (verder afgekort als N.A.C.) ingesteld bij de R.V.A.;
dat intussen (verweerster) de arbeidsrechtbank reeds had geadieerd met het oog op
de vernietiging van haar op 31 december 1990 afgewezen administratief beroep;
(. .. ) dat de door (eiser) aangevoerde omstandigheid dat de beslissing van de N.A.C.
bindend is voor de gewestelijke werkloosheidsinspecteur, terwijl die commissie geen
orgaan is van de R.V.A., niets afdoet aan de onwettigheid van de beslissing die laatstgenoemde al op 31 december 1990 had getroffen;
dat mocht de inspecteur terecht hebben beslist over (verweersters) administratief
beroep deze zich trouwens niet zou voorzien hebben bij de N.A.C., die bijgevolg enkel geroepen is om over voorgenomen schorsingen te oordelen, zodat haar beslissing voor de inspecteur enkel "bindend" is wanneer ze een wijziging inhoudt en dus
bij hypothese gunstig is voor de verzoeker;
(. .. ) dat (verweerster) tot staving van haar administratiefberoep deed gelden dat zij
gedurende de hele periode van haar werkloosheid uitzonderlijke inspanningen had geleverd om werk te vinden;
dat zij dat middel uitgebreid had gestoffeerd met verwijzingen naar al de bezigheden die zij tijdens haar werkloosheid aan de dag had gelegd en de vormen van tewerkstelling die zij, soms "voor een peulschil", had geaccepteerd;
(. .. ) dat de gewestelijke inspecteur in het geheel niet is ingegaan op de motivering van (verweerster), maar enkel stelde dat haar tewerkstelling als "gesco" sedert
1 oktober 1990 aan haar schorsing niet in de weg stond;
dat, ten overvloede, de N.A.C. overigens de redengeving van haar negatieve beslissing tot een karikatuur heeft gemaakt en alleszins geen enkel feitelijk gegeven heeft
verstrekt dat de inspecteur kon sterken in zijn overtuiging;
(. .. ) dat de ge!ncrimineerde beslissing van de gewestelijke inspecteur in geen enkel opzicht ingaat op de door (verweerster) voorgehouden uitzonderlijke inspanningen om werk te vinden;
dat ze derhalve een manifest onredelijk tekort in de redengeving vertoont;

---
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(... ) dat (eiser) een fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek heeft begaan door (verweerster) in haar recht op werkloosheidsuitkeringen te schorsen met
een onwettige beslissing die kennelijk ontoereikend en onredelijk was gemotiveerd;"
en doordat, het hofvan beroep in het bestreden eindarrest van 14 augustus 1997
eiser, onder bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, veroordeelde tot betaling van 50.000,- frank aan verweerster, ten titel van schadevergoeding ex artikel1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
terwijl, overeenkomstig artikell43, § 1, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, de inspecteur aan de werknemer, in de vorm van een verwittiging, kennis
geeft van de datum waarop de duur van zijn werkloosheid het dubbel zal overschrijden van de gemiddelde duur van de werkloosheid bepaald voor het ambtsgebied van
het gewestelijk bureau waarvan hij afhangt, en voor de leeftijdscategorie en het geslacht waartoe hij behoort;
De inspecteur deze kennisgeving verricht ten laatste drie maanden voor de vervaldag van de overschrijding;
Door deze kennisgeving de werkloze er tevens van op de hoogte gesteld wordt dat
zijn recht op werkloosheidsuitkeringen als gevolg daarvan geschorst zal worden vanaf
de eerste dag van de vierde maand die volgt op de vervaldag van de overschrijding en
dat hij de mogelijkheid heeft om een administratiefberoep in te stellen tegen deze verwittiging binnen de maand na de kennisgeving ervan bij de inspecteur en!ofbij deNationale Administratieve Commissie;
Overeenkomstig artikel 143, § 3, van het koninklijk besluit van 20 december 1963
de werkloze administratiefberoep kan indienen bij de R.V:A.-inspecteur, gesteund op
de feitelijke elementen bedoeld in artikel 143, §§ 1 of 2, of op het feit dat het jaarlijks netto-belastbaar inkomen voor het gezin waartoe hij behoort, abstractie gemaakt van de werkloosheidsuitkeringen die hij geniet, 600.000 frank niet overschrijdt, verhoogd met 24.000 frank per persoon ten laste;
Overeenkomstig de artikelen 1, 2 en 3 van de wet betreffende de motivering van
bestuurshandelingen van 29 juli 1991, de inspecteur niet de plicht heeft te antwoorden op alle middelen die tijdens de beroepsprocedure zijn ingeroepen;
Krachtens artikel143, § 4, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 de werknemer eveneens een administratief beroep kan indienen bij de Nationale Administratieve Commissie gesteund op de volgende "subjectieve" redenen of op een van deze :
- ofwel de uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen die hij aantoont geleverd te hebben om werk te vinden gedurende heel de duur van zijn werkloosheid; ofwel zijn beperkte arbeidsongeschiktheid, te weten meer bepaald zijn zeer beperkte geschiktheid ofwel zijn gedeeltelijke geschiktheid gekenmerkt door een fysische arbeidsgeschiktheid lager dan de gewoonlijke eisen van zijn beroep;
De beslissingen van de Commissie bindend zijn voor de inspecteur (artikel 143, §
4, vierde lid, koninklijk besluit van 20 december 1963);
en terwijl, het hof van beroep in het bestreden tussenarrest van 20 februari 1997
tot de conclusie kwam "dat eiser een fout in de zin van artikel1382 Burgerlijk Wethoek heeft begaan door verweerster in haar recht op werkloosheidsuitkering te schorsen met een onwettige beslissing die kennelijk ontoereikend en onredelijk was gemotiveerd" (zie tussenarrest p. 6); uit het geheel van de motivering blijkt dat deze
conclusie geen betrekking heeft op de litigieuze schorsingsbeslissing van 31 mei 1991,
doch wel op de beslissing van 31 december 1990 waarbij de inspecteur van het gewestelijk werkloosheidsbureau het administratief beroep door verweerster ingesteld tegen de verwittiging van 16 november 1990 heeft verworpen; uit de vaststellingen van het arrest (p. 6), evenals uit de stukken waarop het Hofvermag acht te
slaan, blijkt dat dit administratieve beroep gesteund was op het argument dat uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen werden verricht om werk te vinden; in toepassing van artikel143, § 4, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 deze "subjectieve" grondslag uitsluitend voor de NationaleAdministratieve Commissie ingeroepen
kan worden; de R.V:A.-directeur bijgevolg niet over de bevoegdheid beschikte kennis te nemen van deze beroepsgrond en evenmin gehouden was deze grief in zijn motivering te betrekken;
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zodat, het bestreden tussenarrest van 20 februari 1997 door te oordelen dat de R.VA.inspecteur over de bevoegdheid beschikte om kennis te nemen van de door verweerster ingeroepen subjectieve grondslag voor het administratiefberoep bij de R.VA.inspecteur, niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 143, §§ 1, 2,
3, en 4 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende werkloosheid en
arbeidsvoorziening); het bestreden tussenarrest, in de mate dat het oordeelt dat de
R.V.A.-inspecteur, ondanks zijn onbevoegdheid terzake, gehouden was te antwoorden op de door verweerster ingeroepen omstandigheid dat zij gedurende de hele periode van haar werkloosheid uitzonderlijke inspanningen had geleverd om werk te vinden, niet wettig gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 1, 2, en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen);
de beslissing van het tussenarrest dat eiser een fout in de zin van artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek heeft begaan door verweerster in haar recht op werkloosheidsuitkeringen te schorsen met een onwettige beslissing die kennelijk ontoereikend en onredelijk was gemotiveerd niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 143, §§ 1, 2, 3 en 4 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende werkloosheid en arbeidsvoorziening):

Overwegende dat het middel schending aanvoert van de artikelen 1, 2 en
3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen; dat deze wetsbepalingen niet toepasselijk waren toen
de werkloosheidsinspecteur de bedoelde beslissing van 31 mei 1991 nam;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel143, § 5, van het koninklijk besluit van
20 december 1963, zoals te dezen van toepassing, de werkloosheidsinspecteur
binnen drie maanden die volgen op de vervaldag van de in § 1 bedoelde overschrijding van het dubbel van de gemiddelde duur van de werkloosheid, de
werkloze oproept om gehoord te worden om dan de beslissing tot schorsing te nemen, behalve indien het eventueel administratiefberoep bij de inspecteur zelf overeenkomstig § 3 en/of bij de N ationale Administratieve Commissie overeenkomstig § 4 gegrond werden verklaard;
Dat hieruit volgt dat de voormelde beslissing overeenkomstig § 4, die het
administratief beroep van de werkloze verwerpt, de werkloosheidsinspecteur
niet bindt bij zijn latere beoordeling;
Dat hieruit volgt dat de inspecteur de door de werkloze als verweer ingeroepen objectieve en subjectieve gegevens, bedoeld in artikel143, §§ 3 en
4, bij het nemen van zijn beslissing tot schorsing, dient te beoordelen en dit
verweer moet beantwoorden;
Overwegende dat het arrest wettig beslist dat de inspecteur diende te antwoorden op het verweer van verweerster dat zij gedurende de hele periode
van haar werkloosheid uitzonderlijke inspanningen had geleverd om werk
te vinden; dat het arrest op grond daarvan vermocht te beslissen dat eiser
"een fout in de zin van artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek heeft begaan door (verweerster) in haar recht op werkloosheidsuitkering te schorsen met een onwettige beslissing die kennelijk ontoereikend en onredelijk was
gemotiveerd";
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 april 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de mevr. De
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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ze KAMER -

18 april 2000

1o HERZIENING- VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES -

VERZOEKSCHRIFT TOT TUSSENKOMST VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- VERZOEKSCHRIFT NIET GETEKEND DOOR ADVOCAAT BIJ
HET HOF VAN CASSATIE- GELDIGHEID.

2° HERZIENING- VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES- VERZOEKSCHRIFT TOT HERZIENING-ADVIES VAN DRIE ADVOCATEN BIJ HET HOF VAN BEROEP -ADVIES NIET BETEKEND AAN
BURGERLIJKE PARTIJ- GEVOLG.

1o Het verzoekschrift van de burgerlijke partij die wil tussenkomen voor het Hof van

Cassatie, waarbij aanhangig is een verzoekschrift tot herziening van een beslissing van strafrechtelijke veroordeling, moet niet getekend zijn door een advocaat bij
het Hof van Cassatie (1). (Art. 444, lid 5, Sv.) (lmpliciete oplossing.)

zo

Geen wetsbepaling schrijft voor dat het advies van de drie advocaten bij het hof van
beroep die tienjaar ingeschreven zijn op de tabel, gevoegd bij het verzoekschrift tot
herziening van een beslissing van strafrechtelijke veroordeling, aan de burgerlijke
partij moet worden betekend; de niet-betekening heeft niet de niet-ontvankelijkheid
van het verzoek tot herziening tot gevolg (2). (Artt. 443 en 444 Sv.)
(P... T. G... )

ARREST

(A.R. P.99.180l.N)

HET HOF;- Gelet op het door mr. J. Verbist, advocaat bij het Hofvan
Cassatie, ter griffie van het Hof neergelegde verzoekschrift, waarin G ... P...
herziening vraagt van de arresten van 8 oktober 1996 en 15 juni 1999 van
het Hof van Beroep te Gent waarbij hij :
-door het eerste, wegens opzettelijke slagen met arbeidsongeschiktheid werd veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van twee maanden met
uitstel gedurende drie jaar en tot een geldboete van tweehonderd frank of
een vervangende gevangenisstraf van twee maanden en tot het betalen aan
de burgerlijke partij G ... G... van een voorschot van 25.000 frank met aanstelling van een deskundige;
.
.
- door het tweede werd veroordeeld tot het betalen van een bedrag van
443.416 frank aan de vernoemde burgerlijke partij;
Gelet op het met redenen omklede gunstig advies van Geert Grootaert en
Alain Meul, advocaten bij de balie te Gent, en Godfried De Smedt, advocaat bij de balie te Dendermonde, die tien jaar op het tableau van de Orde
zijn ingeschreven;
Gelet op de aanmaning tot tussenkomst die bij gerechtsdeurwaardersexploot van 10 december 1999 is betekend aan G ... G ... ;
Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van de burgerlijke partij, neergelegd ter griffie van het Hof op 10 februari 2000;
Overwegende dat de tussenkomst ontvankelijk is;
(1) Cass., 11 dec. 1967, A. C., 1968, 531.
(2) Zie Cass., 5 okt. 1925, Bull. en Pas., 1926, I, 3.
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Over het middel van niet-ontvankelijkheid, aangevoerd door de tussenkomende partij : het advies van de drie advocaten bij het hof van beroep die
tien jaar ingeschreven zijn op de tabel, werd niet betekend aan de burgerlijke partij :
Overwegende dat geen wetsbepaling voorschrijft dat dit advies aan de burgerlijke partij moet worden betekend;
Dat in zoverre de niet-betekening een miskenning zou uitmaken van het
recht van verdediging van de burgerlijke partij, dit niet de niet-ontvankelijkheid van het verzoek tot herziening tot gevolg heeft;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de grand :
Overwegende dat de arresten waarvan de herziening wordt gevraagd, ten
aanzien van eiser in kracht van gewijsde zijn gegaan;
Overwegende dat de aanvraag gegrond is op artikel443, eerste lid, 3°, Wethoek van Strafvordering;
Overwegende dat de in het verzoek aangehaalde feiten en omstandigheden voortvloeien uit, enerzijds, de verklaringen afgelegd door G... D ...V. .. op
18 mei 1999 en aanvullend op 16 november 1999, anderzijds, uit de omstandigheid dat deze getuige tijdens de procedure niet was gekend;
Overwegende dat het bewijs van de onschuld van eiser eventueel kan blijken uit de verklaringen van deze getuige;
Dat de aanvraag tot herziening ontvankelijk is;
Om die redenen; gelet op de artikelen 443, 444 en 445 Wetboek van Strafvordering; verklaart de aanvraag tot herziening ontvankelijk; beveelt dat de
aanvraag zal worden behandeld door het Hof van Beroep te Antwerpen, dat
moet nagaan of de nieuwe tot staving van de aanvraag aangevoerde feiten
en omstandigheden voldoende lijken te zijn om de arresten te herzien; verklaart dit arrest bindend voor de burgerlijke partij, G... G... ; houdt de kosten aan.
18 april 2000 - 2° kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal- Advocaten: mrs. Verbist; J. Cansse, Gent.

Nr. 261
2e KAMER - 18 april 2000

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING- VERMELDING VAN NAAM VAN VOORZITTER- VERSCHRIJVING- GEVOLG.

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN -ALLERLEI- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING- VERMELDING VAN NAAM VAN VOORZITTER- VERSCHRIJVING- GEVOLG.
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1o en 2° Kan geen aanleiding geven tot cassatie, het middel gesteund op de verschrijving bij de vermelding van de naam onder de handtekening van de voorzitter op het
proces-verbaal van de terechtzitting (1). (Art. 10 wet 1 mei 1849.)
(P... )

ARREST

(A.R. P.00.0597.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 april 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, uit de stukken waarop
het Hofvermag acht te slaan, blijkt dat het bedoelde proces-verbaal van de
terechtzitting van 29 maart 2000 is getekend door de voorzitter Nys; dat de
vermelding van de naam Winderickx onder de handtekening van voorzitter Nys kennelijk het gevolg is van een verschrijving;
Dat die schrijffout, door het Hof rechtgezet, geen aanleiding kan geven tot
cassatie;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de rechter onaantastbaar oordeelt of de redelijke termijn voor de berechting van de zaak, al dan niet is overschreden;
Dat het Hof enkel nagaat of de rechter uit de feiten (en omstandigheden) die hij vaststelt, wettig heeft kunnen afl.eiden dat die redelijke termijn al dan niet is overschreden;
Overwegende dat het arrest met de redenen die betrekking hebben op de
redelijke termijn, wettig heeft kunnen oordelen dat die redelijke termijn niet
is overschreden;
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.
18 april 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. H. Diependaele, Brussel.
(1) Zie Cass., 20 okt. 1999, A.R. P.99.0408.F, nr. 548, en 27 okt. 1999, A.R. P.99.0371.F, nr. 567.
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2e

KAMER-

19 april 2000

1° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN-- VONNISGERECHTEN- TERECHTZITTING- VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE OM ALLE IN BESLAG GENOMEN OVERTUIGINGSTUKKEN
OVER TE LEGGEN- VERWERPING- EERLIJK PROCES- VOORWAARDE.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - VONNISGERECHTEN - TERECHTZITTING- VERZOEK OM ALLE IN BESLAG GENOMEN OVERTUIGINGSTUKKEN OVER TE LEGGEN- VERWERPING- EERLIJK PROCES- VOORWAARDE.

so

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- NIEUW MIDDEL- MISDRIJVEN- STRAFFENEENHEID VAN OPZET- EEN ENKELE STRAF- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Miskenning van de algemene beginselen van het recht van verdediging en van
het recht op een eerlijk proces kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de rechter het verzoek van de beklaagde om alle, tijdens het onderzoek in beslag genomen overtuigingstukken op de terechtzitting voor te leggen, heeft verworpen, als de rechter vastgesteld heeft dat de gevraagde maatregel niet noodzakelijk is
voor de ontdekking van de waarheid, daar de in beslag genomen zaken nauwgezet
zijn beschreven in een inventaris, die bij het dossier is gevoegd en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren (1). (Art. 6.1 E.V.R.M.)

so Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat de bestreden beslissing ver-

wijt verschillende straffen uit te spreken, wanneer eiser voor de appelrechters niet heeft
betoogd dat de hem ten laste gelegde misdrijven de opeenvolgende en ononderbroken uiting zijn van hetzelfde misdadig opzet, waarvoor slechts een enkele straf kan
worden opgelegd.(Art. 65 Sw.)
(N ... T. Z... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0009.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 december 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
1. waarbij eiser vrijgesproken wordt van de telastleggingen A, B.1, B.2, a,
b en e, en van het overige van de telastleggingen B.2, c, d en f;
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
2. waarbij eiser wordt veroordeeld wegens de beperkte telastlegging B.2,
c, d en f, en wegens de telastlegging C :
Over het eerste middel :
(1) Zie Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, nr. 362.
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Overwegende dat het arrest, in antwoord op de conclusie van eiser, waarin
hij de overlegging, op de terechtzitting, van aile, tijdens het onderzoek in beslag genomen stukken vordert, vaststelt dat die zaken nauwgezet zijn beschreven in een volledig inventaris, dat bij het dossier is gevoegd en met de
omschrijving van de gestolen voorwerpen kan worden vergeleken;
Dat die overwegingen erop neerkomen te beslissen dat de overlegging, op
de terechtzitting, van de aldus beschreven voorwerpen niet noodzakelijk is
voor de ontdekking van de waarheid;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel :
Over de twee onderdelen samen :
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op de beslissing van de onderzoeksrechter om de op de woonplaats van eiser in beslag
genomen voorwerpen aan de klagende partijen terug te geven, of ze aan een
liefdadigheidsorganisatie te geven, geen verband houdt met de bestreden beslissing en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat artikel 5.4 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, betrekking heeft op de uitoefening van het recht van verdediging voor een rechtbank die de wettigheid van de vrijheidsbeneming moet nagaan; dat uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat eiser zich op
het ogenblik van zijn verschijning voor de rechtbank of voor het hof van beroep in hechtenis bevond; dat voornoemd hof de voormelde verdragsbepaling dus niet heeft kunnen schenden;
Overwegende dat, ten slotte, een miskenning van de algemene beginselen van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces kan
niet worden afgeleid uit de enkele verwerping door de rechter van het verzoek van de beklaagde om alle, tijdens het onderzoek in beslag genomen
overtuigingstukken op de terechtzitting voor te leggen, als de rechter vastgesteld heeft dat de gevraagde maatregel niet noodzakelijk is voor de ontdekking van de waarheid, daar de in beslag genomen zaken nauwgezet zijn
beschreven in een inventaris, die bij het dossier is gevoegd en die de partijen vrij hebben kunnen tegenspreken;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat de straffen, in geval van materiele samenloop van meerdere wanbedrijven, gecumuleerd worden; dat eiser, voor de appelrechters, niet
heeft betoogd dat de hem ten laste gelegde misdrijven, gesteld dat zij bewezen waren, een collectief misdrijf door eenheid van opzet vormen, waarvoor slechts Mm enkele straf kan worden opgelegd;
Dat het middel, dat niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden opgeworpen, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

/
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19 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. 0. Bastyns, Brussel.

Nr. 263
2e KAMER -19 april2000

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING -ALGEMEEN- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- CONTROLE VAN HET ONDERZOEK- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- ONDERZOEK IN
STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- CONTROLE vAN HET ONDERZOEK- KAMER vAN INBESCHULDIGINGSTELLING -ARREST- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

4o WETTEN DECRETEN ORDONNANTIES BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN
IN DE RUIMTE- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEVOEGDHEID- CONTROLE VAN DE RECHTSPLEGING- NIEUWE WET- WERKING IN DE TIJD.

5° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEVOEGDHEID- CON·
TROLE VAN DE RECHTSPLEGING- NIEUWE WET -WERKING IN DE TIJD.

6° ONDERZOEKSGERECHTEN- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP vAN
DE VERDACHTE- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEVOEGDHEID- CONTROLE VAN
DE RECHTSPLEGING- NIEUWE WET- WERKING IN DE TIJD.

1o, 2° en 3° Onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep is het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet, hetzij over de regelmatigheid van de rechtspleging, hetzij over een onregelmatigheid, verzuim ofnietigheid die een invloed heeft
op een handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging, hetzij over een grand
van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering (1). (Art. 416, tweede
lid, Sv.)
4°, 5° en 6° Het nieuwe art. 135, § 3, Sv., wordt geschonden door de kamer van inbeschuldigingstelling die, met toepassing van die bepaling, uitspraak doet, hetzij over
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden die een handeling van het onderzoek
of de bewijsverkrijging aantasten, hetzij over een grand van niet-ontvankelijkheid of
van verval van de strafvordering, wanneer de beschikking tot verwijzing van de raadkamer is gewezen v66r 2 oktober 1998, datum van inwerkingtreding van de wet 12
maart 1998 (1). (Art. 135, § 2, Sv., wet 12 maart 1998.)
(1) Zie Cass., 23 feb. 1999, A.R. P.99.0110.N, nr. 107, en 30 maart 1999, A.R. P.99.0254.N, nr.
190.
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(M ... E.A. T. B ... )

ARREST (uertaling)

(A.R. P.00.0224.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 14 mei 1998, 15 juni 1999
en 30 december 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van
inbeschuldigingstelling;
I. Op de voorziening die E ... M ... tegen de arresten van 14 mei 1998 en 15
juni 1999 heeft ingesteld:
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening;
II. Op de voorziening die E ... M ... tegen het arrest van 30 december 1999
heeft ingesteld :
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening, op grond dat het
bestreden arrest niet onmiddellijk vatbaar is voor cassatieberoep;
Overwegende dat voormeld arrest is uitgesproken na de inwerkingtreding, op 2 oktober 1998, van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van
de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek; dat, krachtens artikel 416, tweede lid, van het Wethoek van Strafvordering, zoals het door de voormelde wet van 12 maart 1998
is gewijzigd, arresten van de kamer inbeschuldigingstelling die met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering worden gewezen, onmiddellijk vatbaar zijn voor cassatieberoep;
Dat het arrest die bepalingen toepast; dat de afstand van eiser op een dwaling berust, zodat geen akte van afstand client te worden verleend;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 135, §
2, van het Wetboek van Strafvordering, in dat Wetboek gevoegd door de wet
van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek :
Overwegende dat voornoemd artikel135, § 2, aileen van toepassing is op
procedures waarin de raadkamer, na de inwerkingtreding van die wet op 2
oktober 1998, een beschikking tot verwijzing heeft gewezen;
Overwegende dat de appelrechters, met toepassing van die bepaling, uitspraak hebben gedaan over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden,
als bedoeld in artikel131, § 1, van het Wetboek van Strafvordering, of met
betrekking tot de verwijzingsbeschikking, of over door eiser aangevoerde gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, terwijl de
beschikking tot verwijzing door de raadkamer op 6 januari 1998 is gewezen, dus v66r de inwerkingtreding van de wet van 12 januari 1998; dat zij
derhalve het nieuwe artikel 135, § 2, van dat Wetboek schenden;
III. Op de voorziening van G ... F... :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 14 mei 1998:
Overwegende dat voormeld arrest, alvorens recht te doen, de heropening van het debat beveelt; dat dergelijke beslissing geen eindbeslissing is
in de zin van artikel416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening, die v66r de eindbeslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 15 juni 1999 :
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Overwegende dat voormeld arrest de hogere beroepen ontvankelijk verklaart die eiser en verweerder in hun hoedanigheid van burgerlijke partij hebben ingesteld, en, alvorens uitspraak te doen over de grand van die hogere
beroepen, de heropening van het debat beveelt;
Overwegende dat dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel416 van het Wetboek van Strafvordering en noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch met toepassing van de artikelen 135 en 235 van dat
wetboek, noch over het beginsel van aansprakelijkheid uitspraak doet;
Dat de voorziening, die v66r de eindbeslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 30 december
1999:
Overwegende dat de afstand, op de sub II uiteengezette gronden, op een
dwaling berust, zodat geen akte van afstand client te worden verleend;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 135, §
2, van het Wetboek van Strafvordering, in dat Wetboek gevoegd door de wet
van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek :
Overwegende dat het arrest, op dezelfde gronden als die welke sub II zijn
vermeld in antwoord op het in het kader van de voorziening van E ... M... eveneens ambtshalve aangevoerde middel, het nieuwe artikel 135, § 2, van het
Wetboek van Strafvordering schendt;

Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van de middelen van de eisers, welke niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, verleent akte van de afstand van de voorziening die E. .. M ... tegen de arresten van 14 mei 1998 en 15 juni 1999 heeft ingesteld; vernietigt het bestreden
arrest van 30 december 1999, in zoverre het, op verzoek van de eisers, uitspraak doet over onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, van het Wetboek van Strafvordering, of met betrekking tot de beschikking tot verwijzing, of, met toepassing van artikel135,
§ 2, van het Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over gronden van
niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafVordering; verwerpt de voorziening van G... F... , in zoverre het gericht is tegen de arresten van 14 mei
1998 en 15 juni 1999; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt E ... M...
in de kosten van de voorziening die hij tegen de arresten van 14 mei 1998
en 15 juni 1999 heeft ingesteld; laat de kosten van de voorziening die hij tegen het arrest van 30 december 1999 heeft ingesteld, ten laste van de Staat;
veroordeelt G... F... in de helft van de kosten van zijn voorziening en laat de
andere helft ten laste van de Staat; zegt dat er geen grand is tot verwijzing.
19 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Draps en Simont.
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Nr. 264
2e KAMER - 25 april 2000

VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- GEEN illTVOERING- VERZOEK VAN NIET GEHECHTE BEKLAAGDE TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, wanneer de eiser, tegen wie een bevel tot onmiddellijke aanhouding was uitgevaardigd, niet aangehouden is. (Art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(M ... )

ARREST

(A.R. P.00.0605.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 april2000 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat eiser, tegen wie een bevel tot onmiddellijke aanhouding was uitgevaardigd, niet aangehouden is;
Dat zij in die omstandigheden wettig vermochten te oordelen dat eisers verzoek tot voorlopige invrijheidstelling niet ontvankelijk is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. H. Moonen, Hasselt.

Nr. 265
2e KAMER - 25 april 2000

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- VEROORDELEND VONNIB -BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- HOGER BEROEP TEGEN HET VEROORDELEND VONNIS- CASSATIEBEROEP TEGEN RET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- VEROORDELEND VONNIS- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- HOGER BEROEP TEGEN HET VEROORDELEND VONNIS- CASSATIEBEROEP TEGEN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- ONTVANKELIJKHEID.

-----,-----------c-' - -
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1o en 2° Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling, is geen beslissing die losstaat van de veroordelende beslissing
zelf, doch vormt daarmee een geheel; wanneer het veroordelend vonnis niet definitief is, is het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding voorbarig, dus niet ontvankelijk (1).
(M ... )

ARREST

(A.R. P.00.0608.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 maart 2000 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Overwegende dat het vonnis, na eiser tot straf te hebben veroordeeld, diens
onmiddellijke aanhouding beveelt;
Overwegende dat eiser hager beroep heeft ingesteld tegen het veroordelend vonnis en cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding;
Overwegende dat het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke veroordeling, geen beslissing is die losstaat van
de veroordelende beslissing zelf, doch daarmee een geheel vormt;
Dat derhalve het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 april 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. H. Moonen, Hasselt.

Nr. 266
2e

KAMER -

2 mei 2000

1o BLQEDPROEF- ARTIKEL 63 WEGVERKEERSWET- ADEMANALYSE -RECHT OP TEGENEXPERTISE - AFSTAND - VERWITTIGING DOOR VERBALISANT- GEVOLG.

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 59- ARTIKEL 59,
§ 3 - ADEMANALYSE- RECHT OP TEGENEXPERTISE- AFSTAND - VERWITTIGING DOOR VER-

BALISANT- WEGVERKEERSWET- GEVOLG.

(1) Zie Cass., 26 feb. 1997, A.R. P.97.0105.F, nr. 111.

']

-
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3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 63 -ARTIKEL. 63,
§ 2- ADEMANALYSE- RECHT OP TEGENEXPERTISE- AFSTAND- VERWITTIGING DOOR VERBALISANT- GEVOLG.

1o, 2° en 3° Krachtens artikel 63, § 2, Wegverkeerswet moet aan een verzoek om bloed-

proef slechts gevolg worden gegeven wanneer de ademanalyse werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 59, § 3, van dezelfde wet, dat het verzoek om een tweede en eventueel een derde ademanalyse regelt. Wanneer van deze wetsbepaling geen toepassing
is gemaakt doordat om geen tweede ademanalyse werd verzocht, is artikel 7, laatste lid, van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht
niet toepasselijk. (Artt. 59, § 3, en 63, § 2, Wegkeerswet; art. 7, lid 6, K.B. 18 februari 1991.) (1)
(D ... )

ARREST

(A.R. P.98.0247.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 januari 1998 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat krachtens artikel 63, § 2, Wegverkeerswet, aan een verzoek om bloedproef slechts gevolg moet worden gegeven wanneer de ademanalyse werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 59, § 3, van dezelfde wet;
Dat deze laatste wetsbepaling het verzoek om een tweede en eventueel een
derde ademanalyse regelt;
Dat wanneer van deze wetsbepaling geen toepassing is gemaakt doordat om geen tweede ademanalyse werd verzocht, artikel 7, laatste lid, van
het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen
voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht,
niet toepasselijk is;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat de appelrechters eisers verweer verwerpen met de vaststelling dat hij geen tweede ademanalyse vroeg en met het oordeel dat het
recht op een tegenexpertise door middel van een bloedproef afhangt van het
verzoek om een tweede ademanalyse, zodoende zijn conclusie beantwoorden;
. Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
(1) Cass., 7 maart 2000, A.R. P.99.078l.N, nr. 157.
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2 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. B. Beelen.

Nr. 267

2e

KAMER -

2 mei 2000

1° STRAF -

GELDBOETE EN OPDECIEMEN - OPDECIEMEN BEKLAAGDEN - VERSCHILLENDE OPDECIEMEN - TOEPASSING.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VERSCHILLENDE MEDE-

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- STRAF- VERNIETI-

GING- GEVOLG.

3° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE - ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- TOEPASSING.

4 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP -ARREST OP VERZET- VERZWARING VAN DE STRAF- EENPARIGHEID.

5° VERZET- STRAFZAKEN- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP -ARREST OP VERZET- VERZWARING VAN DE STRAF- EENPARIGHEID.

6° CAS SATIE -

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

1o De enkele omstandigheid dat op de veroordeling tot geldboete ten laste van de mede-

beklaagde andere opdeciemen worden toegepast dan op de veroordeling tot geldboete ten laste van eiser, !evert geen schending op van de Wet Opdeciemen Geldboeten. (Art. 1 wet 5 maart 1952, gewijzigd bij art. 1, 2°, wet van 24 dec. 1993.) (1) (2)
2° en 3° De vernietiging van de beslissing waarbij eiser straf wordt opgelegd, heeft de
vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt
bevolen, zodat het onderdeel dat enkel verband houdt met de bevolen onmiddellijke aanhouding, ingevolge de uit te spreken vernietiging van de beslissing waarbij eiser straf wordt opgelegd, geen bestaansreden meer heeft. (Art. 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis.) (3)
4° en 5° Het rechtscollege dat in hager beroep uitspraak doet over de waarde van het
verzet tegen een door dit rechtscollege bij verstek gewezen vonnis of arrest, mag de
tegen de beklaagde door de eerste rechter uitgesproken straf niet verzwaren dan met
eenparige stemmen van zijn !eden, oak indien het vonnis of arrest bij verstek met eenparige stemmen van zijn !eden de door de eerste rechter uitgesproken strafwettig had
verzwaard. (Art. 221bis Sv.) (4)
(1) Zie Cass., 17 sept. 1977, A.R. P.97.0360.F, nr. 355.
(2) Zoals uit het antwoord van het Hof op het tweede onderdeel van het tweede middel blijkt,
verschilde de toestand van de medebeklaagde van deze van eiser, gezien laatstgenoemde, in tegenstelling tot de medebeklaagde, ook veroordeeld werd voor feiten die deels na 1 januari 1995,
datum van de inwerkingtreding van de wet van 24 december 1993, gepleegd werden.
(3) Cass., 18 juni 1997, A.R. P.97.0659, nr. 279.
(4) Cass., 9 maart 1993, A.R. 6135, nr. 135.
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6° 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 oak de eenstemmigheid was vereist, wat niet het geval is, wanneer de appelrechters enkel de door de eerste rechter opgelegde straf verzwaren (5).
(G... E.A. T. H ... E.A.)
ARREST

(A.R. P.OO.OlOO.N)

HETHOF;- ...
II. Op de voorziening van H ... :
Gelet op het bestreden arrest, op 6 december 1999 op verzet door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat op de veroordeling tot geldboete ten laste van de medebeklaagde andere opdeciemen werden toegepast dan op de veroordeling tot geldboete ten laste van eiser, geen schending oplevert van de Wet Opdeciemen Geldboeten;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de medebeklaagde wegens feiten is veroordeeld die zich
minder ver in tijd uitstrekken dan deze waarvoor eiser wordt veroordeeld;
Dat derhalve, afgezien van het feit dat voor bestraffing geen gelijkheidsbeginsel geldt, de toestand van de medebeklaagde en eiser verschillend zijn;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel enkel de bestraffi.ng, niet de schuldigverklaring betreft;
Overwegende dat het rechtscollege dat in hager beroep uitspraak doet over
de waarde van het verzet tegen een door dit rechtscollege bij verstek gewezen vonnis of arrest, de tegen de beklaagde door de eerste rechter uitgesproken straf niet mag verzwaren dan met eenparige stemmen van zijn leden, ook indien het vonnis of het arrest bij verstek met eenparige stemmen
van zijn leden de door de eerste rechter uitgesproken straf wettig had verzwaard;
(5) Cass., 4 april2000, A.R. P.99.1072.N, nr. 223; Zie oak Cass., 8 februari 2000, A.R. P.97.1697.N,
nr. 98, met conclusie van procureur-generaal J. du Jardin en 4 april2000, A.R. P.97.0832.N, nr.
220 : in beide laatstgeciteerde arresten werd telkens enkel de beslissing over de straf vernietigd, omwille van een gebrek in motivering van de straf of de strafinaat, zonder dat deze vernietiging uitgebreid werd tot de schuldigverklaring.
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Overwegende dat op het hoger beroep van het openbaar ministerie, het hof
van beroep, bij arrest van 4 oktober 1999, bij verstek gewezen, met eenparige stemmen van zijn leden de straf die tegen eiser was uitgesproken door
de correctionele rechtbank verzwaart;
Overwegende dat het bestreden arrest, na eisers verzet ontvankelijk te hebben verklaard, uitspraak doende bij nieuwe beschikking, zonder uitspraak
te doen met eenparige stemmen, eveneens de door de correctionele rechtbank tegen eiser uitgesproken straf verzwaart, zij het in mindere mate dan
bij verstek;
Dat het arrest artikel 211bis Wetboek van StrafVordering schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de enkele onwettigheid van de uitgesproken straf wegens schending van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering 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;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing waarbij eiser straf wordt
opgelegd, de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen;
En overwegende, wat de schuldigverklaring betreft, 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, 1. ... 2. Op de voorziening van H ... tegen het arrest van
6 december 1999 : vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, rechtdoende op de strafVordering, ten laste van eiser strafuitspreekt en zijn onmiddellijke aanhouding beveelt; verwerpt de voorziening voor het overige;
beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt H ... in de kosten; verwijst dealdus beperkte zaak ten laste van H ... naar het Hof van Beroep te Brussel.
2 mei 2000- 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. M. Taets en F. De Wildeman, Gent.

Nr. 268
2e

KAMER -

3 mei 2000

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN

CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - MOTIVERING IN
RECHTE- BESLISSING OP DE STRAFVORDERING- VEROORDELING -AAN TE WIJZEN WETTELIJKE BEPALINGEN- VERGISSING- GEVOLG.

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- JAARREKENING- TOEGELATEN VERZEKERINGSONDERNEMING- VERDRAAIING VAN DE WAARHEID- KOSTEN VAN DE ONDERNEMING- GETROUWE EN STELSELMATIGE WEERGAVE- BEGRIP.
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3° BOEKHOUDRECHT- JAARREKENING- TOEGELATEN VERZEKERINGSONDERNEMINGVALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- VERDRAAIING VAN DE WAARHEID- KOSTEN VAN
DE ONDERNEMING- GETROUWE EN STELSELMATIGE WE ERGAVE -BEGRIP.

4 o VERZEKERING- ALGEMEEN- TOEGELATEN VERZEKERINGSONDERNEMING- JAARREKENING- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- VERDRAAIING VAN DE WAARHEID- KOSTEN VAN DE ONDERNEMING- GETROUWE EN STELSELMATIGE WEERGAVE -BEGRIP.

5° VENNOOTSCHAPPEN- HANDELSVENNOOTSCHAPPEN- ALGEMEEN- TOEGELATEN
VERZEKERINGSONDERNEMING- JAARREKENING- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- VERDRAAIING VAN DE WAARHEID- KOSTEN VAN DE ONDERNEMING- GETROUWE EN
STELSELMATIGE WEERGAVE - BEGRIP.

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- STRAFZAKENBURGERLIJKE RECHTSVORDERING- TEGENSTRIJDIGE MOTIEVEN- BEGRIP- TOEGELATEN
VERZEKERINGSONDERNEMING- JAARREKENING- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- KOSTEN VAN DE ONDERNEMING- SCHADE.

7° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE- BESLISSING OVER HET BEGINSEL INZAKE AANSPRAKELIJKHEID - CAS SATIE - GEVOLG - NIET DEFINITIEVE BESLISSING OVER DE OMYANG VAN DE SCHADE - CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK - AFSTAND ZONDER
BERUSTING.

8° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- ALGEMEEN- CASSATIEBEROEP IN NAAM VAN EEN OVERLEDENE - ONTVANKELIJKHEID.

go CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -ALLERLEI- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
- BURGERLIJKE PARTIJ- BESTREDEN BESLISSING- DESKUNDIGENONDERZOEK- AANVANG VAN DE VERRICHTINGEN- BERUSTING- BEGRIP.

10° BERUSTING- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE PARTIJ- DESKUNDIGENONDERZOEK -AANVANG VAN DE VERRICHTINGEN- GEVOLG.

11 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE -

STRAFZAKEN CGEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- FEITELIJKE GEGEVENS VAN DE ZAAK- TEGENGESTELDE BEOORDELING- MIDDELEN- ARGUMENTEN- VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN- GRENZEN.

12° MISBRUIK VAN VERTROUWEN- MATERIEEL BESTANDDEEL- VERDUISTERING OF
VERSPILLING- BEGRIP- FINANCI11:LE STEUN VERLEEND BINNEN EEN GROEP VAN ONDERNEMINqEN.

13° MISBRUIK VAN VERTROUWEN- MATERIEEL BESTANDDEEL- NIET BEWEZEN FElTEN- MOREEL BESTANDDEEL- VASTSTELLING- VERPLICHTING VAN DE RECHTER

14o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) _/ARREST DAT EEN SCHADEVERGOEDING OPLEGT EN EEN DESKUNDIGE AANWIJST.

1o Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordelende beslissing op de

strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen waarbij de bestanddelen van
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het ten laste gelegde misdrijfworden vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald (1); die motiveringsverplichting is evenwel een vormvereiste, zodat de juiste aanwijzing van die wettelijke bepalingen niet op straffe van
nietigheid is voorgeschreven, en een vergissing in die aanwijzing niet tot cassatie leidt
wanneer de uitgesproken veroordeling wettelijk is (2). (Artt. 411 en 414 Sv.)
20, 3°, 4° en 5° Wanneer een verzekeringsonderneming verzuimt de financiele steun, die

zij aan een verwante onderneming heeft verleend, in haar resultatenrekening op te
nemen, met het bedrieglijk opzet de werkelijke toestand van de boekhouding en van
het vermogen van beide vennootschappen voor derden verborgen te houden, is dat verzuim een verdraaiing van de waarheid die een valsheid oplevert in de zin van de artt.
207 e. v., Vennootschappenwet, aangezien de jaarrekening, voor het afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van de kosten van de onderneming getrouw en stelselmatig moet weergeven (3). (Artt. 207 tot 211 Vennootschappenwet; art. 3 K.B. 12 nov.
1979.)
6° Het arrest is tegenstrijdig, wanneer het beslist, enerzijds, dat de burgerlijke partijen, op grand van de telastleggingen valsheid en gebruik van valse stukken, zoals zij zijn gepleegd in de jaarrekening van een verzekeringsonderneming, geen vergoeding kunnen vorderen voor de schade die zij beweren geleden te hebben wegens
de steun die voornoemde onderneming aan een verwante onderneming heeft verleend, en, anderzijds, dat de schade die zij door die telastleggingen hebben geleden, m.n. hierin bestaat dat de dividenden van de aandeelhouders werden ondergewaardeerd en de participatie in de winst van de levensverzekerden kunstmatig werd
(1) Cass., 24 maart 1999, A.R. P.98.1127.F, nr. 175; 23 juni 1999, A.R. P.99.0354.F, nr. 389.
(2) Zie Cass., 23 feb. 1999, A.R. P.97.0049.N, nr. 104, en de noot ondertekend J.V. sub Cass., 21
maart 1977, A. C., 1977, 782.
(3) Art. 3, eerste lid, K.B. 12 nov. 1979, betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen (B.S., 20 nov. 1979, p. 13227), bepaalt dat "de jaarrekening duidelijk moet worden opgesteld, ze moet getrouw en stelselmatig weergeven, enerzijds, op de dag waarop
het boekjaar wordt afgesloten, de aard en het bedrag van de tegoeden en van de rechten van de
onderneming, van haar schulden, van haar verplichtingen en verbintenissen evenals van haar eigen middelen, anderzijds, voor het op die dag afgesloten boekjaar, de aard en het bedrag van haar
kosten en haar opbrengsten". Die bepaling neemt de tekst over van art. 3 K.B. 8 okt. 1976, met
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 19 okt. 1976, p. 13470), genom en ter
uitvoering van de wet 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van
de ondernemingen. Zowel uit de parlementaire voorbereiding van de voormelde wet (Ontwerp van
wet met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, memorie van
toelichting, Gedr. St. Senaat, 436 (1974-75), nr. 1, p. 3, 4 en 7; verslag namens de verenigde commissies voor de economische zaken en de justitie uitgebracht door de h. Fallon, idem, 436 (197 475), nr. 2, p. 22 en 23), als uit het verslag a an de Koning, v66r het K.B. 8 okt 1976 (B.S., 19 okt.
1976, p. 13460, 13461, 13463 en 13664), blijkt dat die bepaling rechtstreeks in ingegeven door het
voorstel van de Commissie van de E.G. voor een vierde richtlijn op grondslag van artikel 54, § 3,
g, (van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Economische Gemeenschap), strekkende tot
het coiirdineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de indeling en de inhoud van de jaarrekening en het jaaroverzicht, de
waarderingsmethode alsmede de openbaarmaking van deze stukken (PB. C. nr. 7, 28 jan. 1972,
p. 11), inz. door art. 2.2, als gewijzigd na advies van het Europees Parlement (PB. C. nr. 129, 11
dec. 1972, p. 38) en van het Economisch en Sociaal Comite (PB. C. nr. 39, 7 juni 1973, p. 31), en
dat art. 2.3 zou worden van de vierde richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 op grondslag van artikel 54, § 3, g, van het Verdrag, betreffende de jaarrekeningen van bepaalde vennootschapsvormen (PB. L., nr. 222, 14 aug. 1978, p. 11: "dejaarrekening moet een getrouw beeld geven van
het vermogen, de financiele positie en het resultaat van de vennootschap"). Die invloed wordt nag
bevestigd door het verslag aan de Koning v66r het K.B. 12 sept. 1983, tot wijziging van het K.B.
8 okt. 1976, met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (B.S., 29 sept. 1983, p. 11893
en 11895; advies van de Raad van State, p. 11910 en 11911). Het K.B. 12 nov. 1979, betreffende
de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, is opgeheven door het K.B. 17 nov.
1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen (B.S., 21 dfilc. 1994, p. 31367).
Art. 3, eerste lid, van dat K.B. neemt het begrip getrouw beeld over.
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verminderd, terwijl uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat die onderwaardering van de dividenden en die kunstmatige vermindering van de winstparticipatie
alleen kan volgen uit de vermindering van de resultaten t.g.v. die steun. (Art. 149 Gw.).
7a Vernietiging, op het cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, van
de beslissingen over het beginsel inzake de aansprakelijkheid, leidt tot vernietiging van de niet definitieve beslissingen over de omvang van de schade, die het gevolg zijn van die eerste beslissingen, zelfs als het cassatieberoep tegen de laatstgenoemde beslissingen thans niet ontvankelijk is en eiser; zonder berusting, afstand heeft
gedaan van zijn cassatieberoep tegen die beslissingen (4).

go Niet ontvankelijk is het namens een overledene ingestelde cassatieberoep (5).
9° en 10° De omstandigheid dat een burgerlijke partij de door de rechter aangewezen deskundige gevraagd heeft de verrichtingen van het deskundigenonderzoek te starten om de schade t.g. v. het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf te bepalen,
impliceert niet dat die partij het duidelijk en ondubbelzinnig voornemen had te berusten in de beslissing, waarbij de rechter zich onbevoegd had verklaard om kennis te nemen van de vordering die zij wegens een ander; niet bewezen verklaard misdrijf had ingesteld (6). (Art. 1045 Ger.W.)
11 a De rechter voldoet aan de motiveringsplicht, wanneer hi} tegenover een middel van

een partij zijn tegengestelde beoordeling van de feitelijke gegevens van de zaak stelt,
zonder dat hi} daarenboven hoeft te antwoorden op alle argumenten die de voormelde partij tot staving van dat verweer aanvoert en die geen afzonderlijke middelen zijn (7). (Art. 149 Gw.)
12° Steun die een verzekeringsonderneming, op geoorloofde wijze, aan een verwante vennootschap verleent aan de hand van gelden die haar toebehoren, in het belang van
de groep waartoe beide vennootschappen behoren, is geen verduistering of verspilling, d.i. het materieel bestanddeel van het misdrijfmisbruik van vertrouwen. (Art.
491 Sw.)
13° Wanneer de rechter wettig heeft kunnen beslissen dat de telastlegging misbruik van
vertrouwen niet bewezen is, dient hij, bij gebrek aan het materieel bestanddeel van
voornoemd misdrijf, daarenboven geen uitspraak te doen over het moreel bestanddeel dat in hoofde van de dader ervan is vereist, m.n. de bedoeling om zich de hem
toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus als
eigenaar over te beschikken (8). (Art. 491 Sw.)
14° Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, als het voor de eindbeslissing wordt ingesteld tegen een arrest dat, zonder over een geschil inzake bevoegdheid of met toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv. uitspraak te doen, de beklaagde en de
burgerrechtelijk aansprakelijke partij veroordeelt om aan de burgerlijke partij een
provisionele schadevergoeding te betalen en een deskundige aanwijst om de schade
definitiefte bepalen (9). (Art. 416 Sv.)
(4) Zie Cass., 14 okt. 1974, A. C., 1975, 201; 24 nov. 1999, A.R. 1999, A.R. P.99.1116.F, nr. 627.
(5) Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.1017.F, nr. 18.
(6) Zie Cass., 29jan. 1976,A.C., 1976, 629; 24juni 1982,A.R. 6626, nr. 641; 10juni 1991,A.R.
7289, nr. 518.
(7) Zie Cass., 14jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24; 4 maart 1998, A.R. P.97.1498.F, nr. 118; 5
juni 1998, A.R. C.97.0186.F, nr. 290; 24 aug. 1998, A.R. P.98.1008.N, nr. 372.
(8) Zie Cass., 13 jan. 1999, A.R. C.97.0363.F, nr. 50.
(9) Zie Cass., 5 mei 1999, A.R. P.99.0029.F, nr. 262.
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(G... E.A. T. L ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1197.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap Assubel-Leven, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing, waarbij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld en hoofdelijk wordt veroordeeld in de kosten van de strafvordering :
Over het eerste middel: schending van de artikelen 14 en 149 van de Grondwet, 162,
163, 194, 195, 211 van het Wetboek van Strafvordering, 193, 196 en 197 van het
Strafwetboek, 17 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van
de ondernemingen, 77, tweede lid, 207 en 20S van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit van 30 november 1935, zoals zij van
kracht waren tijdens het tijdvak van de misdrijven, d.i. van 1 januari 1979 tot 2S oktober 1992,
doordat het arrest beslist, enerzijds, dat de civielrechtelijk aansprakelijke partij de
eerste rechter ten onrechte verwijt de telastleggingen A. II, 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 7, Sa, 9a,
en lOa (valsheid in de jaarrekeningen en gebruik van die valse stukken), wier omschrijving door de eerste rechter is gewijzigd (blz. 93 van het beroepen vonnis) met goedkeuring van het hof (van beroep) (blz. S3 van het arrest, behoudens verbeteringen),
ten aanzien van de beklaagden de G... , S ... , S ... , C ... , bewezen te hebben verklaard, en,
anderzijds, dat de beklaagde B. .. mededader is van die in de telastleggingen omschreven feiten, met uitzondering van die van de telastlegging A. II lOa; dat het arrest eiseres vervolgens civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de schade die de
burgerlijke partijen hebben geleden in hun hoedanigheid van aandeelhouder en/of
levensverzekeringnemer van die onderneming, zonder naar artikel 17 van de wet van
17 juli 1975 betreffende de boekhouding van de ondernemingen, ofnaar de artikelen 207 en 20S van de gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen te verwijzen; dat het arrest de wettelijke bepalingen, die het toepast, niet zelfvermeldt, maar
verwijst naar de beslissing van de eerste rechter, welke evenmin melding maakt van
de voormelde bepalingen,
terwijl de opgave van de wettelijke bepaling, op grond waarvan het misdrijfbewezen is verklaard, alsook van die welke het misdrijf strafbaar stelt, een substantiiHe
vormvereiste is, zonder welke een veroordelende beslissing niet naar recht met redenen is omkleed; dat het arrest geen melding maakt van de wettelijke bepalingen op
grond waarvan het de telastleggingenA.II, 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 7, Sa, 9a, en lOa, betreffende valse jaarrekeningen en het gebruik van valse jaarrekeningen bewezen verklaart, maar wat dat betreft, naar het beroepen vonnis verwijst; het beroepen vonnis geen melding maakt van artikel 17 van de wet van 17 juli 1975 betreffende de
boekhouding van de ondernemingen, evenmin als van de artikelen 207 en 20S van de
gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen als een van de bepalingen op
grond waarvan de strafrechtelijke veroordeling naar recht met redenen is omkleed,
hoewel de voormelde bepalingen de valsheid in de jaarrekening en het gebruik van die
valse stukken strafbaar stellen; het beroepen arrest wellicht verwijst naar de artikelen 193, 196 en 197 van het Strafwetboek, hoewel die artikelen niet de grondslag
vormen voor de inbeschuldigingstelling en de bestraffing van valsheid in de jaarrekeningen en het gebruik van die valse stukken; het arrest geen melding maakt van
de wettelijke bepalingen die het toepast om het bestaan van een misdrijfvast te stellen en de daaraan verbonden strafuit te spreken, zodat: 1°- het niet naar recht met
redenen is omkleed en aldus artikel 149 van de Grondwet, en, voor zoveel nodig, de

834

HOF VAN CASSATIE

Nr. 268

overige in het middel aangegeven bepalingen schendt; 2°- het, op zijn minst, enerzijds, de artikelen 193, 196, en 197 van het Strafwetboek, en, anderzijds, de artikelen 17 van de wet van 17 juli 1975, 77, tweede lid, 207, en 208 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen schendt, aangezien het beslist dat de
eerstgenoemde artikelen het misdrijf valsheid in de jaarrekeningen van een onderneming regelen, terwijl zij niets uitstaande hebben met het in de laatstgenoemde artikelen omschreven misdrijf;

Overwegende dat, in strafzaken, veroordelende beslissingen, om naar recht
met redenen omkleed te zijn, opgave moeten doen van de wettelijke bepalingen waarbij de bestanddelen van het ten laste gelegde misdrijfworden vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald; dat die
motiveringsverplichting evenwel een vormvereiste is, zodat de juiste aanwijzing van dergelijke wettelijke bepalingen niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven, en een vergissing in die aanwijzing niet tot cassatie leidt wanneer de uitgesproken veroordeling wettelijk is;
Overwegende dat het arrest, wat dat betreft, eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk stelt en haar hoofdelijk met de beklaagden G... , S ... , S ... en C... veroordeelt in de kosten van de tegen hen ingestelde strafvordering, wegens de
verschillende telastleggingen van de "dagvaarding parket- eerste deel", en,
inzonderheid, wegens de verbeterde telastleggingen A.II.l, 2, 3, 4, 5, 6a, 7,
8a, 9a en lOa, die betrekking hebben op valsheden in de jaarrekeningen van
eiseres, alsook op het gebruik van die valse stukken, door te verwijzen naar
de in het beroepen vonnis aangegeven wettelijke bepalingen; dat voornoemd vonnis, wat de laatstgenoemde misdrijven betreft, bij vergissing de
artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek vermeldt; dat zowel het arrest als het beroepen vonnis die misdrijven omschrijven in de bewoordingen van de artikelen 207 en 208 van de gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen en de gronden bevatten waarop de rechters hebben gesteund om, wat die misdrijven betreft, tot hun overtuiging te komen; dat de beklaagden noch eiseres zich met betrekking tot de voormelde misdrijven konden vergissen, aangezien de artikelen 207 tot 210 van
de voormelde gecoordineerde wetten, met verwijzing naar de schriftelijke vordering van 7 augustus 1995 van de procureur des Konings te Brussel, zijn
vermeld in de beschikking tot regeling van de rechtspleging die op 15 november 1996 is genomen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel; dat de straffen waartoe G... enS ... , wegens verschillende misdrijven samen, zijn veroordeeld, meer bepaald de gecorrectionaliseerde misdrijven die in de verbeterde telastleggingen A.II.l, 2, 3, 4, 5, 6a,
7, 8a, 9a en lOa, vermeld worden, maar oak het zwaarwichtiger, in de telastlegging D vermelde misdrijf van oplichting, opgelegd worden door de
krachtens artikel 65 van het Strafwetboek van toepasselijke wetsbepaling, met name artikel 496, terwijl S ... en C ... , wat hen betreft, voor dezelfde misdrijven samen, een opschorting van de uitspraak hebben verkregen; dat, daarenboven, de uitgesproken straffen dezelfde zijn als die welke
opgelegd worden door de artikelen 79, 8Q, vijfde lid, 84 van het Strafwetboek, en door de artikelen 207 en 208 van de voormelde gecoordineerde wetten;
Dat, bijgevolg, de vergissing in de opgave van de op de verbeterde telastleggingenA.II.l, 2, 3, 4, 5, 6a, 7, 8a, 9a en lOa, toepasselijke wetsbepalingen, krachtens de artikelen 411 en 414 van het Wetboek van Strafvordering niet tot cassatie kan leiden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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Over het tweede middel: schending van de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 van
het Strafwetboek, 77, tweede lid, 207 en 208 van de bij het koninklijk besluit van 30
november 1935 gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, zoals zij van
kracht waren gedurende het tijdperk van de misdrijven van 1 januari 1979 tot 28 oktober 1992, alsook schending van de artikelen 2, 7, inzonderheid vierde lid, 17 van de
wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, zoals zij zowel v66r als na 1 juli 1983 van toepassing waren, van de artikelen 2, 3, 4, 5, 7 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, zoals zij van toepassing waren v66r de wijziging van dat koninklijk besluit door het koninklijk besluit
van 12 september 1983, van artikel 65, § 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen (zoals het van toepassing was v66r de wijziging door het koninklijk besluit van 12 augustus 1994), en, voor zoveel nodig, scherrding van artikel 96, § 1, van die wet, zoals het van toepassing was na de wijziging door
het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, en van de artikelen 2, 3, 5, 7 van het koninklijk besluit van 12 november 1979, zoals zij van toepassing waren v66r het koninklijk besluit van 17 november 1994,
doordat het arrest beslist, enerzijds, dat de burgerrechtelijk aansprakelijke partij
de eerste rechter ten onrechte verwijt de telastleggingen A. II, 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 7, 8a,
9a, en lOa (valsheden in de jaarrekeningen en gebruik van die valse stukken), wier
omschrijving door de eerste rechter is gewijzigd (blz. 93 van het beroepen vonnis) met
goedkeuring van het hof (van beroep) (blz. 83 van het arrest, behoudens verbeteringen), ten aanzien van de beklaagden de G... , S ... , S ... , C ... , bewezen te hebben verklaard, en, anderzijds, dat de beklaagde B ... mededader is van die in de telastleggingen omschreven feiten, met uitzondering van die van de telastlegging A.II, lOa; dat
het arrest eiseres vervolgens burgerrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de schade
die de burgerlijke partijen hebben geleden in hun hoedanigheid van aandeelhouder
oflevensverzekeringnemer van die onderneming, op de volgende gronden: "die beklaagden worden ervan beschuldigd verschillende valse jaarrekeningen van de vennootschapAssubel-Leven te hebben doen opmaken, voor zover diejaarrekeningen geen
melding maken van de aan de verwante vennootschap Assubel OS verleende steun;
dat de burgerrechtelijk aansprakelijke partij de eerste rechter verwijt te hebben beslist dat de boekhouding van de vennootschap Assubel-Leven n.v. het "beginsel van
het getrouwe beeld" miskende, terwijl dat beginsel in het boekhoudrecht van
verzekeringsondernemingen pas als dusdanig is verschenen met het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen; dat het begrip "getrouw beeld" weliswaar pas officieel in 1994 in de
wetteksten opgenomen, maar hieruit niet kan worden afgeleid dat daarv66r jaarrekeningen mochten worden opgemaakt die met opzet onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare inlichtingen aan de aandeelhouders en aan derden-belanghebbenden verstrekten; dat de burgerrechtelijk aansprakelijke partij de eerste rechter ten onrechte
verwijt de telastleggingenA.II, 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 7, 8a, 9a en lOa ten aanzien van de
beklaagden de G... , S ... , S ... en C ... bewezen te hebben verklaard; dat de beklaagde B ... ,
op verzoek van de beklaagden, wetens en willens valse jaarrekeningen heeft gecertificeerd die hij in zijn hoedanigheid van door de Controledienst voor de Verzekeringen erkende commissaris-revisor verondersteld was na te gaan, zodat hij mededader is van de hun ten laste gelegde feiten, met uitzondering van die van de telastlegging
A.II, lOa, die hij niet heeft gepleegd",
terwijl de strafbare valsheid een verdraaiing van de waarheid veronderstelt; uit de
verbeterde omschrijving van de telastleggingen Ail, 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 7, 8a, 9a en lOa,
blijkt dat de kosten die overeenkomen met het bedrag van de door eiseres aan haar
dochteronderneming Assubel OS verleende steun, zijn ingeschreven in de ten laste gelegde resultatenrekeningen; de steun, zoals het arrest vaststelt, geoorloofd was, zodat zij reele kosten waren die ingeschreven dienden te worden en als dusdanig in de
jaarrekeningen zijn ingeschreven; de inschrijving in de jaarrekeningen van reele, door
de vennootschap gedane kosten geen valsheid kan opleveren; de aan de beklaagden
verweten grief, in feite, erop neerkomt dat zij verzuimd hebben de kosten die met het
bedrag van de aan haar dochteronderneming verleende steun overeenkwamen, in afzonderlijke rubrieken in te schrijven met de bedoeling om ze in afzonderlijke rubrieken van de gemeenschappelijke rekeningen te doen verschijnen; de appelrechter noch
de eerste rechter, evenwel, erop wijzen dat de regels betreffende de presentatie van
de rekeningen, zoals zij aanvankelijk door het gemeen boekhoudrecht zijn opgelegd
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(voor de misdrijven die v66r 31 december 1979 zijn gepleegd), en vervolgens door de
specifieke boekhoudkundige regels voor verzekeringsondernemingen zijn voorgeschreven (voor de misdrijven die na 31 december 1979 zijn gepleegd), inzonderheid die welke
betrekking hebben op de indeling van de rubrieken van de resultatenrekening, niet
zijn nageleefd; zoals eiseres betoogde, geen enkele positieve rechtsregel, die, eerst valgens het gemeen boekhoudrecht, dan volgens de specifieke regels voor verzekeringsondememingen, op de boekhouding van toepassing was, de verzekeringsondememingen
ten tijde van de feiten verplichtte de boekhoudkundige gegevens aan te vullen of de
reglementaire rubrieken van de jaarrekeningen te wijzigen in naam van het beginsel van het getrouw beeld, door met name de kosten op een andere wijze te beschrijven dan op die, welke voorgeschreven werd bij de wet en bij de in toepassing van die
wet genomen reglementen; dat eiseres betoogde dat geen enkele rechtsregel van het
boekhoudrecht betreffende de indeling en de opbouw van de rekeningen, zoals deze gedurende het tijdvak van de misdrijven bestonden, was miskend, en dat die regels, meer
bepaald, niet de verplichting oplegden om afzonderlijke rubrieken te creeren teneinde daarin de aan dochterondernemingen verleende steun in te schrijven; de verplichting tot eerbiediging van "het getrouw beeld" in de jaarrekeningen, samen met
de verplichting tot eerbiediging van de presentatie, zoals zij bij wet en bij de in toepassing van die wet genomen reglementen zijn vastgelegd, pas in de krachtens het gemene boekhoudrecht toepasselijke wetteksten zijn ingevoegd bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 september 1983, - doch op een ogenblik waarop de
verzekeringsondernemingen er niet meer aan onderworpen waren - en, volgens het
op verzekeringsondememingen toepasselijke boekhoudrecht, bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 november 1994 in die teksten is ingevoegd, dus na het tijdvak van de misdrijven van 1 januari 1979 tot 28 oktober 1992; de inschrijving, op het
ogenblik van de feiten, van de totale kosten geen schending van het boekhoudrecht
opleverde op zich; dit misdrijf zou hebben gei:mpliceerd dat eiseres inlichtingen zou
hebben verstrekt die de waarheid verborgen; eiseres het bestaan van een valsheid in
de j aarrekeningen betwistte, zodat het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt, wanneer het zich ertoe beperkt te beweren dat ''het begrip 'getrouw beeld'
weliswaar pas officieel in 1994 in de wetteksten opgenomen, maar hieruit niet kan worden afgeleid dat daarv66r jaarrekeningen mochten worden opgemaakt die met opzet onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare inlichtingen aan de aandeelhouders en aan
derden-belanghebbenden verstrekten" en niet verduidelijkt welke regels van het positieve boekhoudrecht in die mate zijn geschonden dat onvolledige, onjuiste en onbetrouwbare inlichtingen zouden zijn verstrekt; het hofvan beroep zodoende de in het
middel aangegeven wettelijke bepalingen schendt;

Overwegende dat het arrest erop wijst dat de valsheid in de jaarrekeningen van eiseres, die, samen met het gebruik ervan, het voorwerp uitmaken van de verbeterde telastleggingen A. II, 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 7, 8a, 9a en lOa,
aileen op grand waarvan zij burgerrechtelijk aansprakelijk is gesteld voor de
kosten van de strafvordering en van de door de verweerders geleden schade,
en die tussen 1 januari 1979 en 28 oktober 1992 zijn gepleegd, "met, inzonderheid, het bedrieglijk opzet de werkelijke toestand van de boekhouding en
van het vermogen van de onderneming en van de zusteronderneming Assubel Ongevallen en Schade voor derden verborgen te houden", wordt opgeleverd door het feit dat de resultatenrekeningen, die op de laatste dag van
de jaren 1979 tot 1988 zijn afgesloten, geen melding maken van de steun die
eiseres aan die verwante vennootschap heeft verleend;
Overwegende dat de jaarrekeningen van eiseres, die een toegelaten
verzekeringsonderneming is en waarvan de toelatingsvoorwaarden, ingevolge de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, sinds 10 maart 1977 in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, wat het jaar 1979 betreft, volgens het gemene boekhoudrecht
opgemaakt dienden te worden overeenkomstig artikel 77 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen en overeenkomstig de wet van
17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, zonder dat, evenwel, het koninklijk besluit van 8 oktober 1976
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met betrekking tot de jaarrekeningen van de ondernemingen, wegens die
toelatingsvoorwaarden, op haar van toepassing was; dat de jaarrekeningen van eiseres, wat de jaren van het voormelde tijdvak van de misdrijven
na 1979 betreft, opgemaakt dienden te worden volgens de specifieke regels voor verzekeringsondernemingen, vastgelegd in het koninklijk besluit
van 12 november 1979 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, dat sindsdien is opgeheven door het koninklijk besluit van 17 november 1994;
Overwegende dat artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 november 1979
betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen die zijn toegelaten bij toepassing van de wetgeving betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, v66r de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 17 november 1994, in navolging van artikel 3 van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1976 betreffende de jaarrekeningen van de ondernemingen, v66r de wijziging ervan bij artikel 3 van het koninklijk besluit van
12 september 1983, inzonderheid bepaalde dat de jaarrekeningen van de onderneming, voor het afgesloten boekjaar, "getrouw en stelselmatig de aard
en het bedrag van haar kosten (. .. ) weergeven" moet;
Dat zowel de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen als de voormelde artikelen 3 van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1976 en 12 november 1979 rechtstreeks waren ingegeven door het voorstel voor een vierde richtlijn van de Europese
Gemeenschappen op het vlak van het vennootschappenrecht, dat betrekking had op de jaarrekeningen, en meer bepaald door artikel 2, § 2, dat na
advies van de Vergadering en van het Economisch en Sociaal Comite in een
gewijzigde versie artikel 2, § 3, van de richtlijn zou worden, tot doel had de
ondernemingen te verplichten in hun jaarrekeningen een getrouw beeld van
hun vermogen, van hun financiele toestand en van hun resultaten te geven;
Overwegende dat de appelrechters, op het middel waarin eiseres de eerste rechter verwijt "te hebben beslist dat (haar) boekhouding het 'beginsel
van het getrouw beeld' miskende, terwijl dat beginsel in het boekhoudrecht van verzekeringsondernemingen pas als dusdanig is verschenen met
het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van
verzekeringsondernemingen", antwoorden dat ''het begrip "getrouw beeld"
weliswaar pas officieel in 1994 in de wetteksten is opgenomen, maar hieruit niet kan worden afgeleid dat daarv66r jaarrekeningen mochten worden opgemaakt die met opzet onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare inlichtingen aan de aandeelhouders en aan derden-belanghebbenden verstrekten",
en aldus wettig beslissen dat de voormelde steun als dusdanig ingeschreven had moeten worden in de resultatenrekeningen van eiseres, en aldus een
verdraaiing van de waarheid in die rekeningen vaststellen die een valsheid oplevert in de zin van de artikelen 207 en volgende van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen;
Dat het middel faalt naar recht;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die door de andere verweerders tegen eiseres zijn
ingesteld:
1. waarbij uitspraak wordt gedaan over het beginsel van de aansprakelijkheid:
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Over het derde middel, ...
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest door tegenstrijdigheid is aangetast, aangezien het enerzijds beslist dat de verweerders "zich op grand van de voormelde telastleggingen A. II geen aanspraak kunnen maken op schade, die (zij)
beweren geleden te hebben wegens de steun die (eiseres) aan Assubel-80 heeft
verleend" en, anderzijds, dat de schade die zij ten gevolge van die telastleggingen hebben geleden, inzonderheid bestaat in "de onderwaardering van
de dividenden van de aandeelhouders en de kunstmatige vermindering van
de participatie in de winsten van de levensverzekeringnemers", terwijl uit
de vaststellingen van het arrest blijkt dat die onderwaardering van de dividenden en die kunstmatige vermindering van de winstparticipatie aileen kunnen volgen uit de vermindering van de resultaten ten gevolge van
die steun;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. waarbij uitspraak wordt gedaan over de omvang van de schade;
Overwegende dat eiseres afstand doet van haar voorziening, op grand dat
die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel416 van het
Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat, niettegenstaande die afstand die niet geldt als berusting, de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissingen over het beginsel van de aansprakelijkheid, tot vernietiging leidt van de niet definitieve beslissingen over de omvang van de schade, die het gevolg zijn van de
eerstgenoemde beslissingen, zelfs als het cassatieberoep tegen de laatstgenoemde beslissingen thans niet ontvankelijk is;
IV. ...
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt
dat de eisers overleden zijn voordat hun voorziening werd ingesteld;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
V. Op de voorzieningen van de andere, sub II vermelde eisers, burgerlijke partijen :
Over de grand van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen door de verweerders G... , S ... , S ... , C ... en de naamloze vennootschap Assubel-Leven, en hieruit afgeleid dat de eisers de door het hofvan beroep aangewezen deskundigen gevraagd hebben tot de onderzoeksverrichtingen over te gaan om de
schade ten gevolge van de in de gewijzigde telastleggingen A. II, 1, 2, 3, 4, 5,
6a, 7, 8a, 9a en lOa, bedoelde misdrijven te bepalen, en zodoende berust hebben in de beslissing waarbij het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de tegen die verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, in zoverre die vorderingen gegrond zijn op de
telastlegging C :
Overwegende dat het feit dat de eisers gevraagd hebben tot die onderzoeksverrichtingen over te gaan, niet impliceert dat zij het duidelijk en ondubbelzinnig voornemen hadden hun instemming te betuigen met de beslissing waarbij het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om kennis
te nemen van hun op grand van het in de telastlegging C bedoelde misbruik van vertrouwen ingestelde vordering; dat hieruit bijgevolg niet kan worden afgeleid dat zij in die beslissing stilzwijgend hebben berust;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
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A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen over de
door de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, waarbij uitspraak
wordt gedaan over het beginsel inzake aansprakelijkheid :
Over het eerste middel :
Wat beide onderdelen samen betreft
Overwegende dat de appelrechters, door de in het middel weergegeven vermeldingen, tegenover de conclusies van de eisers, die andere of tegengestelde gegevens aanvoerden, hun feitelijke beoordeling hebben gesteld, volgens welke de steun die verweerster heeft verleend in het belang van de
Assubel-groep is verleend, haar toestand niet in het gedrang heeft gebracht en een geoorloofde verrichting van "interne groepssteun" was; dat de
appelrechters aldus op die conclusies hebben geantwoord en hun beslissing betreffende het door de eisers op grond van de telastlegging C aangevoerde bezwaar regelmatig met redenen hebben omkleed; dat zij niet daarenboven dienden te antwoorden op elk argument dat de eisers hadden
aangevoerd met betrekking tot de gegrondheid van die telastlegging van misbruik van vertrouwen; welke argumenten tot doel hadden de door de eisers zo genoemde "hypothese van de manoeuvres in het belang van de groep"
te ontkrachten, door, met name, erop te wijzen dat bepaalde verweerders zichzelfhadden verrijkt, en door zich te beroepen op de onwettigheid van de transfer die met het oog op de dekking van de aanvaarde herverzekering was verricht, en die erin bestond een gedeelte van het afzonderlijk vermogen, dat
bestemd was voor het nakomen van de aangegane verbintenissen, aan de
levensverzekeringsnemers te storten; dat die argumenten geen afzonderlijke middelen vormen;
Overwegende dat het arrest, daarenboven, de argumenten verwerpt die tot
doel hadden de feiten van die telastlegging C opnieuw te doen kwalificeren, door niet het verlenen van steun aan de naamloze vennootschap AssubelOngevallen en Schade als verspilling aan te voeren, maar wel de miskenning van het beginsel van het afzonderlijk beheer, in zoverre de portefeuille
met de effecten van de verwerende vennootschap, die in het bijzonder voor
het beheer bestemd was, aangewend zou zijn om de verliezen van de vennootschap Assubel-Ongevallen en Schade aan te zuiveren; dat de appelrechters die nieuwe kwalificatie ongegrond achten, aangezien deze, volgens hen, "er in werkelijkheid toe zou leiden de feiten op grond waarvan de
vervolgingen zijn ingesteld, door nieuwe feiten te vervangen die bij het strafgerecht niet aanhangig zijn gemaakt";
Dat beide onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat de steun die verweerster aan de
hand van eigen fondsen aan de verwante vennootschap Assubel - Ongevallen en Schade heeft verleend, "in het belang van de Assubel-groep" zijn
verleend, en vervolgens, zoals hierboven is vermeld, beslist dat met die verrichtingen geoorloofde "interne groepssteun" is verstrekt, zodat "er geen sprake
is van bedrieglijke verspilling ofverduistering in de zin van artikel491 van
het Strafwetboek";
Overwegende dat de appelrechters aldus wettig kunnen beslissen dat de
feiten van de telastlegging C, bij gebrek aan het materieel bestanddeel van
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misbruik van vertrouwen, ten aanzien van de verweerders niet zijn bewezen, zonder dat zij daarenboven uitspraak dienen te doen over het moreel bestanddeel dat dergelijk misdrijf in hoofde van de dader of de daders vereist, met name de bedoeling om zich de hem of hun toevertrouwde zaak toe
te eigenen of ze aan de eigenaar te ontnemen en er aldus als eigenaar over
te beschikken;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de door
de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, welke uitspraak doen over
de omvang van de schade :
Overwegende dat het arrest aan de eisers een frank provisionele schadevergoeding toekent en een deskundigenonderzoek beveelt om de schade definitief te bepalen; dat die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin
van artikel416 van het Wetboek van Strafvordering en noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch met toepassing van de artikelen 135 en 235bis
van dat wetboek uitspraak doen;
Dat de voorzieningen, die v66r de eindbeslissing zijn ingesteld, niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, ... , verleent akte van de afstand van de voorzieningen van
de eisers ... ; vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over
de burgerlijke rechtsvorderingen die de sub I vermelde verweerders op grand
van de verbeterde telastleggingenA.II.l, 2, 3, 4, 5, 6a, 7, 8a, 9a en lOa, hebben ingesteld tegen de eisers G ... , S ... , S ... , C ... en de naamloze vennootschap Assubel-Leven, en op grond van de verbeterde telastleggingen A.II.l,
2, 3, 4, 5, 6a, 7, 8a en 9a, tegen de eiser B ... hebben ingesteld; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eisers G ... , S ... , S ... , C ... , B ... en de naamloze vennootschap AssubelLeven in de helft van de kosten van hun voorziening en de andere dan de sub
I vermelde verweerders, aan wie akte wordt verleend van de afstand van die
voorziening, in de andere helft van de kosten van die voorziening; veroordeelt de eisers sub II in de kosten van hun voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
3 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Fischer, waarnemend
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal-Advocaten : mrs. Simont, Van Ommeslaghe en T'Kint; R. Toumicourt en F. Lettany, Brussel.
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2e KAMER - 3 mei 2000

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP VAN
DE VERDACHTE- STRAFVORDERING- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- BEGRIP.

2° STRAFVORDERING- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- BEGRIP.
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3° STEDENBOUW- SANCTIES- MISDRIJF- BESTANDDEEL- BESCHIKKING TOT VERWIJ.
ZING- HOGER BEROEP VAN DE VERDACHTE- STRAFVORDERING- GROND VAN NIET·
ONTVANKELIJKHEID- BEGRIP.

1o, 2° en 3° Het middel waarin een verdachte betoogt dat de hem verweten exploitatie van een steengroeve geen misdaad, wanbedrijf of overtreding is, op grand dat hij
een bouwvergunning had aangevraagd, zodat hij krachtens een decreet van het Waalse
Gewest gemachtigd was om, in afwachting van de gevraagde administratieve regularisatie, zijn werkzaamheden voort te zetten, werpt geen grand op van nietontvankelijkheid van de strafvordering, maar betwist een bestanddeel van het misdrij{, m.n. het wettelijk verbod van de handeling; dergelijk middel, dat een beoordeling
ten grande van het bestaan van voldoende bezwaren vereist, kan voor de kamer van
inbeschuldigingstelling niet worden aangevoerd tot staving van het hager beroep van
de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer, die hem naar de correctionele rechtbank heeft verwezen (1). (Artt. 130 en 135, § 2, Sv.)
(D ... EN F... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0467.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 2000
zen door het Hof van Beroep te Luik;

gewe~

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers betogen dat de hun verweten exploitatie van
een steengroeve geen misdaad, wanbedrijf of overtreding is, op grond dat zij
een bouwvergunning hebben aangevraagd, zodat zij krachtens een decreet
van het Waalse Gewest gemachtigd zijn om, in afwachting van de gevraagde administratieve regularisatie, hun werkzaamheden voort te zetten;
Overwegende dat voornoemd middel geen grond van niet-ontvankelijkheid
van de strafvordering opwerpt, maar een bestanddeel van het misdrijf betwist, met name het wettelijk verbod van de handeling; dat de appelrechters beslissen dat een dergelijk middel, dat een beoordeling ten gronde
van het bestaan van voldoende bezwaren vereist, niet voor de kamer van inbeschuldigingstelling kan worden aangevoerd tot staving van het tegen de
beschikking tot verwijzing ingestelde hoger beroep, en hun beslissing aldus regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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 voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
3 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Delahaye.
(1) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, 1?-r. 20, met cone. adv.-gen. Duinslaeger.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN
VAN DE SCHATKIST- KENNISGEVING DOOR DE ONTVANGER AAN DE NOTARIS- GEEN BETALING VOOR HET FAILLIETVERKLAREND VONNIS - GEVOLG.

2° BE SLAG- GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- INKOMSTENBELASTINGEN- KENNISGEVING DOOR DE ONTVANGER AAN DE NOTARIS- GEEN BETALING VOOR HET FAILLIETVERKLAREND VONNIS - GEVOLG.

3° FAILLISSEMENT. FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAKKOORD - GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)- INKOMSTENBELASTINGEN- KENNISGEVING DOOR DE ONTVANGER AAN DE NOTARIS- GEEN BETALING VOOR HET
FAILLIETVERKLAREND VONNIS- GEVOLG.

4o INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN.

TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN
VAN DE SCHATKIST- WETTELIJKE HYPOTHEEK- GEBREK AAN INSCHRIJVING- FAILLISSEMENT- GEVOLG.

5° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN- HYPOTHEKEN- WETTELIJKE HYPOTHEEKINKOMSTENBELASTINGEN- VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST- GEBREK AAN INSCHRIJVING- FAILLISSEMENT - GEVOLG.

1°, 2° en 3° De kennisgeving bedoeld in art. 434 W.I.B. 1992 geldt als beslag onder derden in handen van de notaris op de bedragen en waarden die hi} krachtens de akte
onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige : die maatregel heeft echter niet tot gevolg dat de bedragen waarop derdenbeslag is gelegd, uit
het vermogen van de belastingschuldige zijn verdwenen en definitief aan de schatkist zijn toebedeeld : zij blijven derhalve onderworpen aan een samenloop met andere schuldeisers van de belastingschuldige. Hieruit volgt dat, als de notaris het bedrag aan de ontvanger niet heeft betaald v66r het faillietverklarend vonnis, hi} in
beginsel op grand van de bedoelde kennisgeving alleen, hiertoe niet meer kan overgaan nadat dit vonnis is gewezen (1). (Art. 434 W.I.B. 1992.)
4° en 5° Is naar recht verantwoord het arrest dat oordeelt dat de schatkist, die voor
het faillissement zijn hypotheek had kunnen inschrijven maar die kans liet liggen,
geen hypothecaire schuldeiser was en geen rechten als separatist kon laten gelden.
(Artt. 425-426 W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN T. R... E.A.)
ARREST

(A.R. C.97.0344.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
(1) Zie Cass., 23 jan. 1992, A.R. nr. 9044, nr. 268.

.L ______ _
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schending van de artikelen 425, 433, 434, 435 en 436 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1992), 149 van de op 17 februari 1994 gecoi:irdineerde Grandwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1561, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 453 en onjuiste toepassing van artikel 444 van hoek III van het
Wetboek van Koophandel, hierna Faillissementswet,
doordat het arrest, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, die geoordeeld had:
1. op grond van artikel 444 Faillissementswet zijn alle betalingen gedaan door en
aan de gefailleerde na het faillissement nietig;
2. dit wordt uitdrukkelijk bevestigd in artikel 453 Faillissementswet. Het vonnis van
faillietverklaring doet elk beslag ophouden dat ten verzoeke van gewone en niet bevoorrechte schuldeisers is gelegd. Alle gelden die niet werden uitbetaald voor het
faillissementsvonnis, zelfs al werden ze door gedwongen uitvoering bekomen, vallen in de massa.
Dit artikel geldt ook voor de algemeen bevoorrechte schuldeisers.
(Eiser) valt dan ook onder toepassing van artikel453 Faillissementswet en kan zich
dan ook niet beroepen op artikel 454 Faillissementswet dat slechts de schorsing voorziet. De kennisgeving door (eiser) geldt inderdaad zoals hijzelf stelt, als een uitvoerend beslag onder derden. Dit beslag houdt door het faillissementsvonnis op.
Tengevolge hiervan is de betaling door de notaris, die in wezen een betaling aan de
gefailleerde is, nietig;
3. het is juist, zoals (eiser) stelt dat de notaris na de afsluiting op 23 november 1995,
geen rekening meer diende te houden met de eventuele aanspraken van andere schuldeisers. Maar is het niet juist dat het faillissement geen wijziging meer zou kunnen meebrengen in de rangregeling. Integendeel ontstaat door het faillissement een nieuwe
samenloop, die verschillend is van de samenloop ontstaan door beslag onder derden
van eerste verschijner in handen van de notaris. De verschillen zijn fundamenteel. De
datum van samenloop is verschillend en wordt nu de datum van faillissement. De
rangregeling gebeurt door de curator in het kader van de faillissementsprocedure en
niet door de notaris in het kader van uitvoerend beslag. En tenslotte gebeurt de rangregeling tussen alle schuldeisers, die in het faillissement een schuldvordering hebben
ingediend;
aanvullend overweegt :
Dat, indien mogelijkerwijze (eiser) zijn hypotheek had kunnen inschrijven, vastgesteld wordt dat deze niet werd ingeschreven; dat derhalve (eiser) geen hypothecaire schuldeiser was,
en op die gronden de door de eerste rechter bevolen terugbetaling bevestigt,
terwijl, eerste onderdeel, de door artikel433, WIB (1992), voorgeschreven notificatie en de daaropvolgende verrichtingen een procedure uitmaken, bestemd om te verzekeren dat de door de notaris in handen gehouden gelden uit kracht van de wet en
bij afwezigheid van andere schuldeisers met voorrang, aangewend worden tot dekking van de fiscale schuld van de verkoper,
Uit het verloop van de wettelijke procedure moet afgeleid worden dat de toeeigening van de vermelde geldsom aan de schatkist definitiefwordt bij het afsluiten van
de vereffeningsakte van de notaris, en dat andere schuldeisers geen aanspraak kunnen maken op deze gelden,
Het feit dat na het afsluiten van die vereffeningsakte, en toevallig v66r dat de overschrijving van de gelden voltrokken is, de verkoper failliet verklaard wordt, de toeeigening van deze gelden en bijgevolg de geldigheid van de betaling ervan, niet kan aantasten,
zodat het arrest, dat de terugbetaling van deze gelden beveelt, het door de fiscale
wetgever opgelegde stelsel miskent, en de desbetreffende wettelijke bepalingen schendt
(schending van de artikelen 433, 434, 435 en 436 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992);
en terwijl, derde onderdeel, de schuldvordering van de schatkist ab initio en van
rechtswege een hypothecaire schuldvordering is,
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De procedure, omschreven in de artikelen 433 en volgende WIB (1992), een beslagprocedure is, die krachtens artikel435 WIB (1992) als beslag onder derden in de handen van de notaris geldt voor de gelden die hij onder zich houdt;
Vermits de verkoop van het onroerend goed gebeurd is in het kader van de verdeling van de nalatenschap van de ouders van de heer H ... , het wettelijk hypotheekrecht op het gerealiseerde goed in toepassing van artikel 1561, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, overgegaan is op het hem toekomend aandeel in de verkoopprijs,
De beslaglegging door de ontvanger in de handen van de notaris is bijgevolg een beslag door een hypothecaire schuldeiser op het voorwerp van zijn hypotheekkracht, dat
in toepassing van artikel 453 Faillissementswet zijn wettelijke gevolgen behoudt,
Een dezer gevolgen is dat het aandeel van de schuldenaar in de verkoopprijs buiten de boedel staat en exclusiefvoorbehouden is voor de ingeschreven en verzetdoende schuldeisers, in casu enkel voor de schatkist,
De toepassing van de artikelen 433 en volgende WIB (1992) derhalve tot het gevolg leidt dat de notaris de verplichting had om de gelden aan de ontvanger afte dragen; die verplichting bleef bestaan, in toepassing van artikel 453 Faillissementswet, ondanks de uitspraak van het faillissementsvonnis, en dat bijgevolg geen
terugbetaling kan geeist worden van deze regelmatig voltrokken invordering,
zodat het arrest, dat bij bevestiging van de uitspraak van de eerste rechter de terugbetaling aan de curatoren beveelt van de gelden, die in de beschreven omstandigheden door de notaris aan de ontvanger werden afgedragen, de toepassing op deze
toestand van de aangeduide wetsbepalingen miskent (schending van de artikelen 425,
433, 434, 435 en 436 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, schending van
artikel 453 en onjuiste toepassing van artikel 444 van de Faillissementswet, en scherrding van artikel1561, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. C ... H ... en zijn echtgenote bedragen verschuldigd zijn voor achterstallige belastingen;
2. H ... aanspraak kon maken op de nalatenschap van zijn ouders en de notaris belast met de vereffeningverdeling van die nalatenschap op 1 april 1994
met toepassing van artikel 433 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), de in dit artikel voorgeschreven kennisgeving heeft gedaan aan
de bevoegde ontvanger met betrekking tot de voorgenomen openbare verkoop van een onroerend goed waarvan H ... als erfgenaam mede-eigenaar was;
3. de ontvanger van belastingen, met toepassing van artikel 434 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), kennis heeft gegeven van de
belastingschulden waarvoor de wettelijke hypotheek van de schatkist kon worden ingeschreven;
4. de definitieve vereffeningsakte ondertekend werd op 23 november 1995;
5. H ... op 4 december 1995 failliet werd verklaard;
6. de notaris op 5 december 1995 het aan H ... toekomend aandeel in de nalatenschap heeft uitbetaald aan de ontvanger;
7. de ontv anger geen hypothecaire inschrijving had genomen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 444, eerste lid, van de Faillissementswet van 18 december 1851, geen betaling mag worden gedaan door de gefailleerde na de faillietverklaring; dat, krachtens artikel 453 van diezelfde
wet, het vonnis van faillietverklaring elk beslag doet ophouden dat ten verzoeke van gewone en niet bevoorrechte schuldeisers op de roerende en onroerende goederen van de schuldeiser is gelegd; dat die bepaling ook geldt
voor de schuldeisers bevoorrecht op de algemeenheid van de goederen van
de gefailleerde;
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Overwegende dat het aan de curator onder meer staat om de activa die tot
de boedel behoren, op te sporen en te recupereren;
Overwegende dat de artikelen 433 tot en met 442 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1992) specifieke bepalingen inhouden bestemd om de
rechten van de schatkist in zekere mate te vrijwaren op een van het gemene recht afwijkende wijze;
Dat inzonderheid de kennisgeving bedoeld in artikel434 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1992) geldt als beslag onder derden in
handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte
onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingschuldige;
Dat die maatregel echter niet tot gevolg heeft dat de bedragen waarop
derdenbeslag is gelegd, uit het vermogen van de belastingschuldige zijn verdwenen en definitief aan de schatkist zijn toebedeeld; dat deze bedragen en
waarden derhalve onderworpen blijven aan een samenloop met andere schuldeisers van de belastingschuldige;
Dat hieruit volgt dat, zoals door de appelrechters wordt beslist, als de notaris het bedrag aan de ontvanger niet heeft betaald voor het faillietverklarend vonnis, hij in beginsel op grond van de bedoelde kennisgeving aileen, hiertoe niet meer kan overgaan nadat dit vonnis is gewezen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel425 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), de directe belastingen gewaarborgd zijn door een wettelijke hypotheek op al de aan de belastingschuldige toebehorende goederen, die in Belgie zijn gelegen en daarvoor vatbaar zijn; dat, krachtens artikel
426 van hetzelfde wetboek, de wettelijke hypotheek geenszins de vorige voorrechten en hypotheken schaadt en zij slechts rang neemt vanaf haar inschrijving;
Dat uit die bepaling volgt dat de wetgever niet heeft willen afwijken van
het stelsel van de relatieve gelijkheid tussen schuldeisers bij een samenloop ontstaan door het faillissement; dat de wetgever inzonderheid de uitoefening na faillissement van het recht van de schatkist heeft verbonden aan
een openbaar gemaakte inschrijving van de hypotheek van de schatkist;
Overwegende dat het arrest aldus zonder schending van de aangewezen
wetsbepalingen oordeelt dat eiser zijn hypotheek had kunnen inschrijven maar
die kans liet liggen, derhalve geen hypothecaire schuldeiser was en geen rechten als separatist kon laten gelden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de heer Goeminne, advocaat-generaal -Advocaten: mrs. Claeys Bouuaert en Geinger.
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INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- BEDRIJFSLASTEN - AANGIFTE VAN BEDRIJFSINKOMSTEN- FISCAAL ADVISEUR- KOSTEN EN HONO-

RARIA.

De kosten en de honoraria van een fiscaal adviseur op wie een belastingplichtige een
beroep doet uoor de aangifte van zijn bedrijfsinkomsten bij het belastingbestuur, die
uoldoen aan de wettelijke uoorwaarden om als bedrijfslasten te worden afgetrokken, behoren tot dat soort uitgaven (1). (art. 44, eerste lid, W.I.B., thans art. 49, eerste lid, W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIJ!:N T. D... E.A.)
ARREST

(A.R. F.97.0023.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 44, 50, 2°, en 50, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna afgekort W.I.B.) zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1990,
doordat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld dat (verweerders) heiden loontrekkenden zijn en een bedrag van 102.849 BEF opgaven als bedrijfslasten, waaronder 6.248 BEF wegens "ereloon fiscaliteit", die door het belastingbestuur niet als
beroepskost in aanmerking werden genomen omdat het feit zich te laten bijstaan door
een specialist om zijn belastingaangifte in te vullen niet tot doel heeft belastbare inkomsten te verkrijgen ofte behouden, oordeelt dat de litigieuze kosten wel werden gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te behouden, dat immers vaststaat en
ook niet wordt betwist dat in de onderhavige zaak de belastingaangifte in hoofdzaak betrekking heeft op bedrijfsinkomsten genoten door de belastingplichtigen, dat
het aanvaardbaar is dat de belastingplichtigen hun beroepsinkomsten en -uitgaven
in de aangifte wensen te vermelden op een zo juist mogelijke wijze teneinde een maximum inkomen te behouden, dat zulks het geval niet zou zijn indien zij in hun aangifte fouten zouden begaan wat belangrijke belastingverhogingen of boeten voor gevolg zou kunnen hebben nog daargelaten de betichting van fiscale fraude hetgeen kan
leiden tot het niet behouden van de beroepsinkomsten, dat hierbij ongetwijfeld rekening client te worden gehouden met de ingewikkeldheid en de specificiteit van de
belastingwetten alsmede met de wettelijke sancties verbonden aan onjuiste, onvolledige oflaattijdige aangiften en tevens met de zware fiscale druk die op de beroepsinkomsten weegt, dat bij dit alles de nood aan advies en bijstand van de belastingplichtigen vereist kan zijn en dus aanvaardbaar is, dat de betwiste uitgave noodzakelijk
betrekking heeft op de uitoefening van het beroep en veroorzaakt werd ingevolge de
beroepswerkzaamheid, dat er dan ook geen sprake kan zijn dat deze uitgave van persoonlijke aard is omdat zij enkel zou te maken hebben met de bekommernis om de inkomsten op de meest gepaste wijze aan te geven met het oog op een gunstiger belastingaanslag, dat de verwijzing naar artikel50, 2°, W.I.B. niet terzake dienend is
(1) Cass., 21 nov. 1997, A.R. F.97.0016.F, nr. 497, en Cass., 13 feb. 1998, A.R. F.97.000l.F, nr.
87, beide op conclusie van adv.-gen. Leclercq.
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waar in dit artikel wordt verwezen naar uitgaven die voor het uitoefenen van het beroep niet noodzakelijk zijn, dat hieruit volgt dat de litigieuze uitgave werd gedaan met
het oogmerk om de verkregen bedrijfsinkomsten maximaal te behouden en verder te
kunnen verkrijgen, dat de administratie ook ten onrechte aanhaalt dat deze uitgave niet aftrekbaar is als beroepsuitgave omdat deze betrekking heeft op een inkomen dat reeds is verkregen of dat niet in gevaar zou zijn, dat zij hierdoor voor de aftrekbaarheid voorwaarden toevoegt die niet in de wet zijn voorzien, en beslist dat het
bedrag van 6.248 BEF als bedrijfslast aftrekbaar is van het beroepsinkomen van eisers,

terwijl het ereloon van een fiscaal raadgever die (verweerders) heeft bijgestaan bij
het invullen van hun aangifte geen bedrijfsuitgave is die zij tijdens het belastbaar tijdperk hebben gedaan of gedragen om hun belastbare bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te behouden, nu deze uitgave niet noodzakelijk is voor de uitoefening van hun
beroepsactiviteit maar uitsluitend voortvloeit uit hun hoedanigheid van rijksinwoner die krachtens artikel S van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen onderworpen is aan de personenbelasting en uit de op ieder aan de personenbelasting
onderworpen belastingplichtige rustende wettelijke verplichting tot aangifte van zijn
in artikel6 van voormeld Wetboek beoogde inkomsten en tot betaling van de op die
inkomsten verschuldigde personenbelasting die zelf, overeenkomstig artikel50, so, van
hetzelfde Wetboek, niet als bedrijfsuitgave aftrekbaar is, dat hieruit volgt dat de kosten die (verweerders) hebben gedaan in verband met de aangifte van hun inkomsten in de personenbelasting, uitgaven van persoonlijke aard zijn in de zin van artikel 50, 2°, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen,
zodat het bestreden arrest niet zonder schending van de artikelen 44, 50, 2°, en 50,

so, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen kon beslissen dat de erelonen van
een fiscaal raadgever die (verweerders) hebben betaald voor het invullen van hmi aangifte in de personenbelasting, aftrekbare bedrijfsuitgaven zijn :

Overwegende dat uit de artikelen 44 en 50, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) volgt dat uitgaven als bedrijfsuitgaven kunnen
worden aangemerkt als ze inherent zijn aan de uitoefening van het beroep;
Overwegende dat de kosten en honoraria van een fiscaal adviseur op wie
een belastingplichtige een beroep doet voor de aangifte van zijn bedrijfsinkomsten bij het belastingbestuur, die voldoen aan de wettelijke voorwaarden om als bedrijslasten te worden afgetrokken, behoren tot dat soort uitgaven;
Overwegende dat het arrest op grand van feitelijke elementen oordeelt dat
de uitgave van 6.248 BEF dat de verweerders hebben betaald als "ereloon
fiscaliteit", werd gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te behouden;
Dat het arrest zodoende de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE

- BEWIJSVOERING- TEKENEN OF INDICIEN VAN GEGOEDHEID- PERSONENBELASTING- ONTOEREIKENDE VOORAFBETALING- BELASTINGVERMEERDERING.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- BEREKENING VAN DE AANSLAG- VOORAFBETALINGEN- INDICIAIR TEKORT- BELASTINGVERMEERDERING.

1o en 2° De belastinguermeerdering die wordt toegepast voor zover de belasting op in
art. 20,
2°, b en c, en 3°, W.I.B. genoemde winsten, bezoldigingen en baten niet

r,

als voorheffing is geheven of niet bij voorafbetaling is voldaan, geldt oak indien de
in art. 89, § 1, W.I.B. bedoelde winsten, bezoldigingen en baten blijken uit een krachtens art. 247 W.I.B. vastgesteld indicair tekort. (Art. 89, § 1, W.I.B., thans art. 157
W.I.B. 1992).
(BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN T.V .. )
ARREST

(A.R. F.97.0061.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel89 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B.),
zoals het van toepassing was voor het aanslagjaar 1990,
doordat het arrest, nate hebben vastgesteld dat (verweerder) in zijn laattijdig ingediende aangifte een netto-winst van 163.380 BEF vermeldde, en dat na kennisgeving van een aanslag van ambtswege met toepassing van artikel247 W.I.B. een indiciair tekort van 386.620 BEF (= levensonderhoud 550.000 BEF min netto-winst
163.380 BEF) bijkomend als netto-winst werd belast, en na voorafgaandelijk te hebben geoordeeld dat appellant vruchteloos de willekeur van de aanslag aanvoert nu hij
in zijn antwoord op de kennisgeving van ambtswege akkoord is gegaan met dat bedrag en enkel andere bedragen ter verantwoording van die uitgave voorstelde, dat nergens uit blijkt dat hij zich zou hebben vergist in feite of in rechte of dat zijn akkoord zou zijn behept geweest met enig wilsgebrek, en dat eiser in gebreke blijft het
juiste bedrag van zijn belastbare inkomsten van het jaar 1989 te leveren of aan te tonen door positieve en controleerbare gegevens dat de indiciair te verantwoorden uitgaven voortkomen van andere dan in de inkomstenbelastingen belastbare inkomsten of van inkomsten verkregen voor het belastbaar tijdperk, zodat terecht een indiciair
tekort van 386.620 BEF werd aangehouden en de directeur terecht eisers bezwaar (toekomstig verweerder) heeft afgewezen, beslist dat het indiciair tekort geen aanleiding kan zijn tot een vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen
van de belasting op de vermoede belastbare meerinkomsten en de bestreden beslissing bevestigt, behoudens wat betreft de toepassing van een belastingvermeerdering
wegens ontoereikende voorafbetaling,
terwijl nu het arrest heeft vastgesteld dat de bestreden aanslag gevestigd werd op
basis van de gegevens vermeld in de kennisgeving van aanslag van 22 mei 1991 waarbij het indiciair tekort groot 386.620 BEF als bijkomende "NETTO-WINST" werd belast en nu het arrest de kwalificatie als winst beoogd in artikel20, 1°, W.l.B. van dat
bijkomend inkomen niet heeft gewijzigd, het niet zonder schending van artikel89, § 1,
W.I.B. kan beslissen dat het indiciair tekort geen aanleiding kan geven tot een vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen nu artikel89, § 1, W.I.B.
een dergelijke vermeerdering oplegt voor de in artikel20, 1°, W.I.B. genoemde winsten:
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Overwegende dat, krachtens het toepasselijke artikel89, § 1, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964), voor zover de belasting op in artikel 20, 1o, 2°, b en c, en 3°, genoemde winsten, bezoldigingen en baten niet
als voorheffing is geheven of niet bij voorafbetaling is voldaan, ze vermeerderd wordt met een percentage dat wordt bepaald met inachtneming van de
rentevoet die de Nationale Bank van Belgie toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn;
Overwegende dat die belastingvermeerdering ook geldt indien de in het vermelde artikel 89, § 1, bedoelde winsten, bezoldigingen en baten, blijken uit
een krachtens artikel 247 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) vastgesteld indiciair tekort;
Overwegende dat het arrest beslist dat in dergelijk geval geen vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetaling verschuldigd is; dat het arrest aldus het vermelde artikel 89, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de belastingvermeerdering wegens ontoereikende voorafbetaling en over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijke vernietigde arrest; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
4 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- DIRECTEUR VAN DE BELASTINGEN- STUKKEN MET BETREKKING TOT DE BETWISTING- NEERLEGGING- TERMIJN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- VORM.
1o De directeur van de balstingen moet de stukken met betrekking tot de betwisting niet

ter griffie van het hofvan beroep neerleggen binnen een formele termijn, waarvan de
niet-inachtneming zou leiden tot de nietigheid van de rechtspleging (1). (Art. 380 W.I.B.
1992.)

2° De regel van art. 705 Ger. W. die betrekking heeft op de rechtsingang door dagvaarding, houdt geen verband met de specifieke dwingende regel van art. 378 W.I.B. 1992
die geldt voor de betekening van de fiscale voorzieningen. (Art. 378 W.I.B. 1992 en
art. 705 Ger.W.)
(1) Cass., 2 dec. 1991, A.R. F.1898.N, nr. 175; Cass., 23 jan. 1992, A.R. F.l125.F, nr. 269; Cass.,
22 nov. 1999, A.R. F.98.0115.F, nr. 617.
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(K... T. BELGISCHE STAAT- MIN. VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.97.0073.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 april 1997 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
Over de schending van artikel 705 Ger. W.
1. In de fiscale procedure is het thans nog steeds zo dat het gemeen recht wordt toegepast tenzij de fiscale wet er uitdrukkelijk van afwijkt. (cfr. E. Krings, De toepassing van de Gerechtelijk Wetboek in fiscale geschillen, in Actuele Problemen van Fiscaal Recht, p. 191).
Dit betekent dat de fiscale rechtspleging behoudens uitdrukkelijke wettelijke uitzonderingen wordt beheerst door de rechtspleging omschreven in het Gerechtelijk Wethoek.
2. In casu oordeelde het Hofvan Beroep te Gent dat eiser in cassatie het verzoekschrift tot hoger beroep niet had betekend aan de juiste gewestelijk directeur en hiermee artikel378 W.I.B.92 heeft geschonden. Derhalve oordeelde het hofvan beroep dat
de voorziening niet toelaatbaar was.
3. Eiser in cassatie dient zich tegen deze zienswijze te verzetten.
Artikel378 W.I.B.92 bepaalt inderdaad dat de fiscale voorziening in beroep moet worden betekend aan de gewestelijk directeur die de bestreden beslissing heeft genomen.
Zodoende kan artikel 378 W.I.B.92 als een afwijking worden beschouwd op artikel 705 Ger.W. dat in het eerste lid bepaalt:
"De Staat wordt gedagvaard aan het kabinet van de minister tot wiens bevoegdheid het onderwerp van het geschil behoort".
Dit betekent aldus dat in aangelegenheden betreffende inkomstenbelastingen de Staat
wordt gedagvaard in de persoon van de minister van Financien vertegenwoordigd door
de betrokken gewestelijk directeur. Het is dienvolgens de minister van Financien die
voor de Belgische Staat als gei:ntimeerde optreedt, maar de procesvoering wordt toevertrouwd aan de gewestelijk directeur.
4. Artikel378 W.I.B.92 vormt echter geen afwijking op 705, lid 2 en lid 5, Ger.W. die
respectievelijk bepalen
"artikel 705, lid 2, Ger.W. :
De minister die in de zaak betrokken is mag niet betwisten dat het voorwerp van
het geschil tot de bevoegdheid van zijn departement behoort, tenzij hij tevens de betrokken minister in zijn plaats stelt, hetgeen geschiedt bij eenvoudige conclusie;
artikel 705, lid 3, Ger.W. :
De rechtspleging wordt voortgezet op de oorspronkelijk aan de Staat betekende dagvaarding, met dien verstande dat voor het overige alle rechten en excepties onverkort blijven gelden".
5. Dit betekent dat deze regels onverkort blijven gelden in fiscale zaken. Het hofvan
beroep heeft aldus de voorziening in beroep van eiser in cassatie ten onrechte ontoelaatbaar verklaard.
Overeenkomstig de voormelde artikelen was de tegenpartij niet gerechtigd de ontoelaatbaarheid van de vordering op te werpen. Hoogstens kon zij erop wijzen dat de
voorziening niet was betekend aan de bevoegde gewestelijk directeur en diende zij aan
te duiden welke directeur wel bevoegd was.
In elk geval diende de rechtspleging te worden verdergezet op de oorspronkelijk aan
de Staat betekende fiscale voorziening in hoger beroep :

==~=~=---------_
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Overwegende dat de regel van artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek
die betrekking heeft op de rechtsingang door dagvaarding, geen verband houdt
met de specifieke dwingende regel van artikel378 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1992) die geldt voor de betekening van de fiscale voorzieningen;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
Over de schending van artikel 380 W.I.B.92
Overeenkomstig artikel281 W.I.B. (380 W.I.B.92) moet de administratie onmiddellijk na de betekening van het verzoekschrift tot hoger beroep haar administratief dossier ter gri:ffie neerleggen.
Overeenkomstig de administratieve commentaren (Com.I.B.281/11) moet de gewestelijk directeur uiterlijk 3 maanden na de betekening van het verzoekschrift tot
hoger beroep de stukken neerleggen.

1. In casu moet echter worden vastgesteld dat het administratief dossier pas werd
neergelegd op 27 februari 1997 terwijl de voorziening in beroep reeds werd betekend op 20 april 1994.
2. Eiser in cassatie kan niet anders besluiten dan dit een manifeste schending van
de rechten van de verdediging en van de beginselen van behoorlijk bestuur is en een
miskenning van de verplichting van de administratie tot openbaarheid van bestuur.
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die ook ten aanzien van de administratie der belastingen gelden, sluiten het recht op rechtszekerheid in, dat recht houdt
o.m. in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat door hem niet anders kan worden opgevat dan als een vaste gedrags- ofbeleidsregel van de overheid. (Cass., 27 maart
1992, R.C.J.B., 1995, 53, Arr.Cass. 1991-1992, 727).
3. De gewestelijk directeur in kwestie is bovendien gebonden door een hierarchische gehoorzaamheidsplicht (Parl.Vr., 343, 21 juni 1985, Volksvertegenwoordiger Willockx, Bull.Bel., 649, p. 790; Parl.Vr., 194, 25 mei 1990, Senator Ghesquiere,
Bull.Bel., 699, p. 3157).
Dit heeft tot gevolg dat hij de administratieve commentaren onverwijld moet toepassen.
In casu moet worden vastgesteld dat dit niet is gebeurd :

Overwegende dat het middel uitsluitend artikel 380 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1992) als geschonden wetsbepaling aanwijst;
Overwegende dat het genoemde artikel 380 geen termijn bepaalt waarbinnen de directeur van de belastingen de stukken met betrekking tot de betwisting moet neerleggen en waarvan de niet-inachtneming zou leiden tot de
nietigheid van de rechtspleging;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; F. Moeykens en H. De Loose, Brugge.
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1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

BURGERLIJKE ZA-

KEN- WETTIGE VERDENKING.

zo VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZAKEN- WETTIGE VERDENKING- VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK- BEVOEGDHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

1o Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat de in een vordering tot onttrekking van

de zaak aan een rechtbank wegens wettige verdenking aangevoerde omstandigheden, namelijk dat in twee zaken die hangende zijn voor deze rechtbank de eisende
partij het ambt van rechter uitoefent in die rechtbank, bij de partijen en bij derden wettige verdenking kunnen doen ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en
onpartijdigheid van die rechtbank om over die zaken uitspraak te doen, beveelt het
de onttrekking van de zaken aan de geadieerde rechtbank en verwijst ze naar een andere rechtbank van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied (1). (Art. 648, 2°, Ger.W.)
zo Indien de open bare orde in gevaar komt door een toe stand die moet worden ver-

holpen, kan het openbaar ministerie de vordering instellen tot onttrekking van de zaak
aan de rechter wegens wettige verdenking (2). (Artt. 138, tweede lid, en 648, zo, Ger.W.)
(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE TURNHOUT)
ARREST

(A.R. C.00.0131.N)

HET HOF; - Gelet op het arrest van 23 maart 2000 waarbij het verzoek niet kennelijk onontvankelijk werd verklaard;
Gelet op de verklaring van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout;
Gelet op de conclusie van X...
Gelet dat het Hof in zijn arrest van 23 maart 2000 heeft vastgesteld dat,
gelet op artikel 138, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de openbare orde in gevaar was gebracht zodat de vordering van het openbaar ministerie ontvankelijk is;
Overwegende dat verzoeker uiteenzet dat voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Turnhout twee zaken hangende zijn tussen Y... als eisende partij en X... als verwerende partij en dat de eisende partij in die twee rechtsplegingen rechter is in de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout;
Dat de toestand in het verzoekschrift vermeld bij de partijen en bij derden wettige verdenking kan doen ontstaan aangaande de strikte objectiviteit en onpartijdigheid van de rechtbank;
Dat het verzoek tot onttrekking gegrond is;
(1) Zie Cass., 9 jan. 1997, A.R. C.96.0412.F, nr. 24.
(2) Zie Cass., 24 juni 1994, A.R. C.94.0214.N, nr. 333.
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Om die redenen, beveelt de onttrekking van de zaken 00-35-C en 00199-A aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout; verwijst de zaken naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen; veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
4 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht.
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1° KORT GEDING- BEVOEGDHEID -ADMINISTRATIEVE HANDELING- BURGERLIJKE SUBJECTIEVE RECHTEN- OGENSCHIJNLIJK FOUTIEVE AANTASTING.

2° RAAD VAN STATE- ADMINISTRATIEF KORT GEDING- SCHORSING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN AKTE OF REGLEMENTVAN EEN ADMINISTRATIEVE OVERHEID- BEVOEGDHEID- GRENZEN.

3° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GESCHONDEN WETSBEPALING- REGELS VAN RET GEDING- KORT GEDING- ONTVANKELIJKHEID.

1 o en 2° De aan de Raad van State toegekende bevoegdheid om onder bepaalde voor-

waarden de schorsing te bevelen van de tenuitvoerlegging van een akte of een reglement van een administratieve overheid houdt geen beperking in van de bevoegdheid van de voorzitter in kort geding om bij voorraad uitspraak te doen betreffende
burgerlijke subjectieve rechten (1). (Artt. 144 Gw., 17, § 1, Wet Raad van State.)
3° Kan niet tot cassatie leiden het middel dat opwerpt dat de rechter in kort geding het
materiele recht schendt, maar niet aanvoert dat hij, bij de beoordeling dat de ingeroepen subjectieve rechten waarschijnlijk genoeg zijn om een voorlopige maatregel te staven, rechtsregels betrekt die de bevolen maatregel in redelijkheid niet zouden kunnen schragen (1). (Artt. 584, 1039 en 1080 Ger.W.)
(GEMEENTE ZAVENTEM T. B.A.R. BELGIUM E.A.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Bresseleers :
1. De gemeente Zaventem heeft verordeningen genomen die vanafhet dienstjaar 1996
een belasting invoeren op "de uitbating van vliegtuigen op het grondgebied van de gemeente".
In afWachting van een beslissing ten grande, hetzij van de Raad van State op de
annulatieberoepen ingesteld door de beroepsvereniging van luchtvaartmaatschappijen, enkele luchtvaartmaatschappijen en de Staat, hetzij van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel over de vordering om de gemeente verbod op te leggen de verordeningen toe te passen, heeft de rechter in kort geding een voorlopige maatregel
bevolen.
Het bestreden arrest van het Hofvan Beroep te Brussel beslist, kart gezegd, dat in
afwachting van een uitspraak over het bodemgeschil de belastingen vooralsnog niet
kunnen worden ingevorderd.
(1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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2. Ret eerste middel gaat ervan uit dat, nu tegen de beslissing van een administratieve overheid een objectiefberoep kan worden ingesteld bij de Raad van State,
deze onder bepaalde voorwaarden de schorsing kan bevelen van de tenuitvoerlegging van de bestreden akte; dit is een exclusieve bevoegdheid van de Raad van State
die, volgens eiseres, de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde in
deze zaak uitsluit.
Het middel treft geen doel. Enerzijds heeft uw Hof reeds vroeger, op goede granden, beslist dat de schorsingsbevoegdheid van de Raad van State geen afbreuk doet
aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde om uitspraak te doen
over geschillen die suqjectieve rechten betreffen (Cass., 25 april1996, A.R. C.94.0013.N,
nr. 137, met de conclusie van advocaat-generaal Dubrulle). En anderzijds blijkt in de
voorliggende zaak dat de appelrechters terecht hebben kunnen oordelen dat de vordering in kort geding betrekking heeft op de subjectieve burgerlijke rechten van de
luchtvaartmaatschappijen.
De in het eerste middel aangevochten beslissing is aldus naar recht verantwoord.
3. Ret tweede middel strekt tot de inhoudelijke beoordeling van artikel 15, laatste lid, van het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (ondertekend op 7 december 1944, goedgekeurd bij wet van 30 april1947), maar
het is de vraag of een dergelijke beoordeling wel mogelijk is in het kader van een
cassatieberoep tegen de beslissing van de rechter in kort geding.
Van de rechter in kort ding wordt een ordemaatregel gevraagd, een voorlopige regeling in een op dat moment nog niet volledig tot klaarheid gebracht geschil. Weliswaar zal hij zijn beslissing zoveel mogelijk afstemmen op wat hij verwacht dat in de
bodemprocedure zal worden beslist, maar de feiten op basis waarvan hij dit moet doen
kunnen zeer onvolledig zijn. Voorts zal veelal de tijd ontbreken voor een grondig onderzoek van alle juridische aspecten van de zaak, en daarnaast geldt dat ook andere factoren dan de verwachting wat de bodemrechter zal beslissen van belang kunnen zijn (zie de conclusie van advocaat-generaal Vranken bij H.R., 15 december 1995,
N.J. 1996, 2796, nr. 25).
Essentieel is dat de beslissing van de rechter in kort geding om een bepaalde gedraging te verbieden, voorlopig moet zijn, niet alleen schijnbaar in de formulering, maar
ook de facto, in de praktische toepassing. In de onderhavige zaak is dat het geval nu
zowel de beroepen als de bestreden beslissing tijdsbepalingen hebben verbonden aan
de bevolen maatregelen.
4. Het middel verwijt de appelrechters niet dat zij teveel rekening hebben gehouden met de regels van materieel recht, maar dat hun rechtsopvatting over het rnateriele recht onjuist is.
Aangezien de motivering van het bestreden arrest hoe dan ook slechts noodzakelijk is voor de ondersteuning van de bevolen voorlopige maatregel, heeft zij alleen maar
betrekking op de ogenschijnlijke en niet op de werkelijke rechten van de partijen. Valgens de recentelijk uitgebouwde rechtspraak van uw Hof zal in dat geval de beslissing van de rechter in kort geding slechts dan niet naar recht verantwoord zijn wanneer de in de beoordeling betrokken rechtsregel op de vastgestelde feiten in redelijkheid
niet van toepassing kan zijn, of wanneer aan de rechtsregel een betekenis wordt gegeven die hij redelijkerwijze niet kan hebben. (Wat die rechtspraak betreft: Cass., 31
januari 1997, A.R. C.94.0151.N, nr. 56, en de arresten vermeld in de voetnoten 4, 5
en 6 van de conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker; 25 juni 1999, A.R.
C.97.0372.N, nr. 400; 4 februari 2000, A.R. C.98.0522.N, nr. 92).
Die redelijkheid wordt onder meer beoordeeld in het licht van de bevolen maatregel : naargelang de maatregel ingrijpender is, zal een sterkere schijn van recht vereist zijn (Raes, S., De toepassing van het recht door de rechter in kort geding. Het arrest van het Rofvan Cassatie van 4 juni 1993, R. Cass., 1993, 167-170, nr. 15).
Een in de tijd beperkte maatregel, zoals te dezen, waaromtrent het hof van beroep onweersproken vaststelt dat niet blijkt dat eiseres de opbrengst van de litigieuze belasting absoluut nodig heeft en dat een welbepaalde aanwending van de opbrengst nog niet voorzien is, en die bijgevolg de belangen van eiseres slechts in geringe
mate raakt, mag op een zwakke schijn gegrond zijn.
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Tegen de overeenkomstige, dus niet zo indringende toetsing door uw Hofkan de beslissing dat artikel 15 van het Verdrag van Chicago in de beoordeling wordt betrokken, stand houden.
5. Tot slot wil ik het Hofnog een bedenking meegeven van taalkundige aard. De
appelrechters noemen hun analyse van artikel 15 van het Verdrag van Chicago een
prima facie benadering.
Prima facie wil zeggen op het eerste gezicht, bij het eerste aanschouwen. Het kan
echter een sterk uiteenlopende betekenis hebben naargelang het betrekking heeft op
de wijze waarop waargenomen wordt (bij een eerste, nog oppervlakkige benadering
die bij nader toezien misschien geen stand zal houden), dan wel op de kwaliteit van
wat waargenomen wordt (reeds bij een eerste benadering in het oog springend, kennelijk).
Het lijkt duidelijk dat de appelrechters de nadruk hebben willen leggen op het onvoltooid, voorlopig karakter van hun oordeel, en de indruk hebben willen vermijden
dat zij een declaratoir van rechten deden.
6. Geen van de middelen gegrond bevindend, concludeer ik tot verwerping van het
cassatieberoep.
ARREST

(A.R. C.99.0013.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 144, 145 en 159 van de gecoordineerde Grondwet, 584,
inzonderheid eerste lid en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 14, inzonderheid eerste lid en 17, inzonderheid § 1, eerste lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van
State,
doordat het bestreden arrest om het beroep van eiseres af te wijzen, het verbod opgelegd aan eiseres tot inkohiering van de belasting op de uitbating van vliegtuigen m.b.t.
dienstjaren 1996 en 1997, zoals bepaald door de eerste rechter, te bevestigen, de uitbreiding van eis van verweersters gegrond te verklaren en, dienvolgens, aan eiseres verbod op te leggen om, voor het dienstjaar 1998, de belasting in te kohieren en
deze inkohiering uitvoerbaar te verklaren v66r de uitspraak van de Raad van State
in de zaken G/A69.837/1V-15.864, G/A69.876/IV-15.870, G/A 74.821/IV-16.687, enG/A
74.820/IV-16.685 of inzake een annulatieberoep tegen de verordening van 30 juni 1997,
of v66r een uitspraak door de rechter ten grande indien deze uitspraken tussenkomen v66r 15 juni 1999 en, in de andere gevallen, ofwel de belasting in te kohieren v66r 15 juni 1999 wanneer de luchtvaartmaatschappijen een tijdige aangifte doen,
ofwel de belasting in te kohieren v66r 15 december 2000 wanneer de luchtvaartmaatschappijen geen tijdige aangifte doen, en vervolgens, de aanslagbiljetten te verzenden voor de vermelde uitspraak ten grande of de uitspraak van de Raad van State,
beslist dat de rechter in kort geding rechtsmacht heeft om over het geschil uitspraak te doen, om de reden dat "( ... ) artikel14 van de gecoordineerde wetten op de
Raad van State aan dit rechtscollege de bevoegdheid geeft om, op het beroep van een
belanghebbende tegen een handeling van een bestuurlijke overheid, die handeling nietig te verklaren wegens overtreding van hetzij substantii\le, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht;
(... ) krachtens artikel 17, § 1, van dezelfde wet, wanneer een akte of een reglement van een administratieve overheid vatbaar is voor vernietiging krachtens het genoemde artikel14, de Raad van State als enige de schorsing ervan kan bevelen;
(. .. ) krachtens de tweede paragraaf van ditzelfde artikel, de schorsing aileen kan worden bevolen als ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen;
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(. .. ) hieruit volgt dat de Raad van State de bevoegdheid heeft om in een administratief kort geding de schorsing te bevelen van een akte of een reglement van een bestuurlijke overheid die hij op grond van de hem toegewezen bevoegdheid nietig kan
verklaren, in zoverre de middelen die hiertegen worden aangevoerd berusten op de in
artikel14 van de gecoordineerde wetten bedoelde rechtsgronden en de verzoeker bewijst dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen;
(. .. ) de Raad van State aldus bevoegd is om de nietigverklaring uit te spreken wanneer tegen de akte van de administratieve overheid een objectiefberoep kan worden ingesteld, in tegenstelling tot het beroep dat er werkelijk en rechtstreeks toe strekt
het bestaan van een subjectief, burgerlijke of politiek recht te doen vaststellen of de
eerbieding van een dergelijk recht te doen naleven;
(. .. ) niet wordt afgeweken van de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde om uitspraak te doen over geschillen inzake subjectieve rechten;
(. .. ) inderdaad geen afbreuk wordt gedaan aan de bevoegdheid van de gewone rechtbanken hen door de artikelen 144 en 145 van de Grondwet verleend om uitspraak te
doen over geschillen betre:ffende subjectieve rechten, ook wanneer deze subjectieve rechten in het gedrang komen door een akte of een reglement van de overheid (Cass., 17
november 1994, Arr. Cass., 1994, II, p. 979; Cass., 26 januari 1995, Arr. Cass., 1995,
p. 78; Cass., 25 april 1996, Arr. Cass., 1996, p. 137);
(. .. ) de eerste rechter bijgevolg rechtsmacht had om in kort geding dringende en voorlopige maatregelen te bevelen indien de vordering werkelijk en rechtstreeks de subjectieve rechten van (verweersters) tot voorwerp heeft, met name indien de verdering er werkelijk en rechtstreeks toe strekt het bestaan van een subjectief, burgerlijk
of politiek recht te doen vastleggen of de eerbiediging van een dergelijk recht te doen
naleven (Cass., 26 januari 1996 hierboven aangehaald);
(. .. ) dit het geval is wanneer de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de overheid wordt gevraagd omdat deze laatste weigert een verplichting na
te komen die overeenstemt met een subjectiefrecht van (verweersters) waarvan de bescherming wordt beoogd, weigering waardoor die subjectieve rechten in het gedrang komen (D. Lindemans, "Cumulatie van administratief en civiel kortgeding ",in
XXIIIste postuniversitaire cyclus Willy Delva, 1996-1997, Publiekrecht- De doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht, Mys Breesch Uitgevers, p. 2331 en
332, nrs. 484 en 485);
(. .. ) ·er inderdaad sprake is van een subjectief recht wanneer het gedrag, met name
een bepaalde handeling of onthouding, dat door het actieve rechtssubject is gevorderd, ingevolge een regel van het objectief recht het voorwerp is van een welbepaalde aan het passieve rechtssubject opgelegde juridische verplichting en dat het
actieve rechtssubject een eigen concreet belang heeft om dit welbepaalde gedrag vanwege het passieve rechtssubject te eisen (conclusie vanAdvocaat-Generaal Velu bij Cass.,
10 april1987, Arr. Cass., 1987, nr 477, p. 1043 en volgende, m.b. pag. 1065 en volgende; noot Fr. Tulkens onder Cass., 17 november 1994, Journal des Proces, 1995, no
275, p. 28 en volgende);
(. .. )om uit te maken ofhet voorwerp van de vordering een subjectief dan wel en objectief recht betreft, dient te worden nagegaan of de vordering, zoals zij in de inleidende dagvaarding wordt omschreven, dergelijke betwisting tot voorwerp heeft;
(. .. ) zoals de materiioHe bevoegdheid, de rechtsmacht van de gewone rechter inderdaad wordt bepaald naar het voorwerp van de vordering zoals dit uit de akte van rechtsingang blijkt;
(... )de eerste twee (verweersters) zich in de inleidende dagvaarding beroepen op artikel15 van het Verdrag van Chicago om te stellen dat (eiseres) niet gerechtigd was
het betwiste belastingsreglement uit te vaardigen, waardoor het binnen- en buitenvliegen van Belgie aldus gehinderd wordt en zelfs praktisch onmogelijk kan worden
gemaakt;
(. .. ) de overige (verweersters) zich door hun vrijwillige tussenkomst bij deze stelling volledig aansluiten;
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(.00) gesteld dat deze stelling gerechtvaardigd is, wat ten gronde dient te worden onderzocht, (verweersters) derhalve rechtstreeks een concreet subjectief recht inroepen, met name het recht om te landen op en op te stijgen van de N ationale Luchthaven zonder dat hen tarieven, rechten of andere kosten worden opgelegd:
(..o) met dit recht de verplichting van (eiseres) overeenstemt om geen bdastingen
van welke aard ook te heffen, zodat de miskenning van deze verplichting de schending van het recht van (verweersters) rechtstreeks tot gevolg heeft;
(.00) daarin gevolgd door de overige (verweersters) in de navolgende vrijwillige tussenkomst, eerste twee (verweersters) in de inleidende dagvaarding tevens stellen dat
de uitvoering van een onwettig belastingsreglement, uitvoering die uitmondt op de inkohiering van de gevestigde belasting, een fout uitmaakt in de zin van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk wetboek waaruit voor hen een imminente schade voortvloeit en dat de door hen gevorderde maatregel ertoe strekt een wachttoestand in te
stellen teneinde deze schade te vermijden;
(.00) (verweersters) daardoor derhalve eveneens de bescherming van een subjectief
recht beogen, met name het recht om een nakende schade te vermijden die het rechtstreeks gevolg is van een tekortkoming die aan de overheid wordt verweten;
(.00) het recht om geen schade te ondergaan overeenstemt met de verplichting van
de overheid om in haar beslissingsbevoegdheid niet foutiefte handelen door het uitvoeren van een belastingsreglement dat zij niet gerechtigd is uit te vaardigen;
(.00) uit wat voorafgaat blijkt dat het werkelijke en rechtstreekse voorwerp van de
vordering te dezen wel de vrijwaring is van subjectieve rechten die overeenstemmen met de verplichting van de overheid om de bepalingen van het Verdrag van Chicago niet te schenden en om niet foutiefte handelen, en die ingevolge de betwiste handelwijze van de overheid, met name de tekortkoming aan deze verplichtingen, in het
gedrang komen;
(.00) de omstandigheid dat (verweersters) de wettigheid van de belasting betwisten, onontbeerlijk is om nate gaan of (eiseres), door de betwiste belasting te vestigen en in te kohieren, haar verplichtingen met betrekking tot het Verdrag van Chicago niet nakomt en foutief handelt, waardoor de met deze verplichtingen
overeenstemmende subjectieve rechten van de luchtvaartmaatschappijen worden geschonden en laatstgenoemden het gevaar lopen schade te ondergaan, doch dit niet met
zich meebrengt dat het geschil een objectieve betwisting tot voorwerp heeft;
(.00) (eiseres) tevergeefs de uitzondering bepaald in fine van het eerste lid van artikel 18 van de gecoiirdineerde wetten op de Raad van State opwerpt krachtens dewelke slechts de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de burgerlijke rechten ontsnappen aan de bevoegdheid van de Raad van State;
(.o.) deze wetsbepaling immers slechts van toepassing is wanneer bij de Raad van
State een vordering tot schorsing van een akte of een reglement aanhangig wordt gemaakt krachtens artikel 17, § 1 van voornoemde wet;
(. .. ) immers vaststaat dat door (verweersters) dergelijke vordering tot schorsing van
de betwiste belastingsreglementen niet werd ingesteld;
(. 00) bovendien, de vordering tot schorsing bepaald in artikel 17, § 1 voornoemd een
objectieve betwisting impliceert, met name de betwisting van een objectiefrecht, en
geen geschil dat werkelijk en rechtstreeks tot voorwerp heeft de vaststelling of de eerbiediging van een subjectief recht;
(.. o) bijgevolg de vraag te weten of de rechten waarvan (verweersters) de bescherming vorderen politiek dan wel burgerlijk zijn, irrelevant is voor de bepaling van de
rechtsmacht van de rechter in kort geding;
( .. o) de loutere omstandigheid dat eerste (verweerster) geen belastingsplichtige is,
niet met zich meebrengt dat het geschil in haren hoofde een objectiefkarakter heeft;
(.. o) (eiseres) niet betwist dat eerste (verweerster) als beroepsvereniging in de zin van
de wet van 31 maart 1898 gerechtigd is in rechte op te treden voor de bescherming
van de belangen van haar leden;
( .. o) de rechten die eerste (verweerster) door de oorspronkelijke vordering wenst te
beschermen derhalve de subjectieve rechten van haar leden betreffen zodanig dat de
betwisting ook in hoofde van deze (verweerster) een subjectief en geen objectiefkarakter heeft;
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(... ) (eiseres) ten onrechte stelt dat het objectiefkarakter van de ingestelde vordering blijkt uit de uitbreiding van de vordering in graad van hoger beroep;
(... ) het feit dat, op het ogenblik dat de uitbreiding van de eis werd geformuleerd,
met name op 26 december 1997, datum van de neerlegging van de conclusie, het
belastingsreglement voor het dienstjaar 1998 nog niet van toepassing was en dat de
aangifteformulieren voor ditzelfde dienstjaar op heden nog niet aan de bewuste belastingsplichtigen zijn verzonden, eerder het belang betreft om dergelijke eisuitbreiding in te stellen, wat in het kader van de ontvankelijkheid van bedoelde eisuitbreiding dient te worden onderzocht,. doch niet wegneemt dat (verweersters) ook wat
dit dienstjaar betreft de subjectieve rechten van de luchtvaartmaatschappijen wensen te vrijwaren",
terwijl naar luid van artikel17, § 1 van de gecoiirdineerde wetten op de Raad van
State, wanneer een akte ofreglement van een administratieve overheid vatbaar is voor
vemietiging krachtens artikel 14 eerste lid van dezelfde gecoiirdineerde wetten, de Raad
van State als enige de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan kan bevelen;
ingevolge die bepaling, de rechtsmacht van de hoven en rechtbanken in kort geding, om de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve akte te bevelen, uitgesloten is zodra tegen die akte een objectief beroep kan worden ingesteld, in tegenstelling tot het beroep dat er werkelijk en rechtstreeks toe strekt het
bestaan van een subjectief, burgerlijk of politiek recht te doen vastleggen of de eerbiediging van een dergelijk recht te doen naleven,
en terwijl, enerzijds, de verordeningen van eiseres, houdende directe belasting op
de uitbating van vliegtuigen, reglementen van een administratieve overheid zijn in de
zin van artikel14 van de gecoiirdineerde wetten op de Raad van State, vatbaar voor
vemietiging voor de Raad van State; anderzijds, het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van de vordering van verweersters de schorsing van de tenuitvoerlegging van
de belastingsreglementen van eiseres houdende directe belasting op de uitbating van
vliegtuigen beoogt en niet de vrijwaring van de subjectieve rechten van verweersters,
nu:
1o de belastingsreglementen ingevoerd door eiseres m.b.t. dienstjaren 1996, 1997 en
1998 het voorwerp hebben uitgemaakt van verschillende annulatieberoepen voor de
Raad van State vanwege eerste, tweede en drieenveertigste verweersters, alsmede de
Belgische Staat;
2° niet betwist wordt dat eerste verweerster niet belastingplichtige is in de zin van
bewuste verordeningen;
3° het bestreden arrest heeft vastgesteld dat "(verweersters), toen de bestreden verordeningen door (eiseres) werden genomen zeer goed heeft kunnen oordelen dat, op
dat welbewust ogenblik, de voorwaarden van artikel17, § 2, van voormelde wetten op
de Raad van State niet vervuld waren, wat evenwel niet betekent dat op heden, de urgentie vereist om een burgerlijk kortgeding in te stellen niet voorhanden is" (blz. 18)
en verweersters hebben toegegeven dat een schorsingsprocedure voor de Raad van State
niet werd ingediend nu "de mogelijkheden tot invordering van de belasting leken op
dat ogenblik onvoldoende reeel om een schorsing van de belastingverordening door de
Raad van State noodzakelijk te maken" (blz. 7 van de beroepsbesluiten van verweersters), wat impliceert dat de Raad van State wei rechtsmacht had om kennis te
nemen van de vordering van verweersters, overeenkomstig artikel17, § 1 van de gecoiirdineerde wetten op de Raad van State;
4 o de eerste twee verweersters zich in de inleidende dagvaarding beroepen op artikel 15 van het Verdrag van Chicago om te stellen dat eiseres niet gerechtigd was het
betwiste belastingsreglement uit te vaardigen, waardoor het binnen- en buitenvliegen van Belgie aldus gehinderd wordt en zelfs praktisch onmogelijk kan worden
gemaakt;
5° verweersters een nieuwe eis m.b.t. dienstjaar 1998 hebben ingesteld terwijl het
reglement voor dit jaar niet eens van toepassing was op het ogenblik waarop verweersters hun uitbreiding van eis- 26 december 1997, datum van neerlegging van
hun conclusie ter griffie - formuleerden en de aangifteformulieren voor dienstjaar 1998
nog niet aan de bewuste belastingplichtigen waren verzonden;
uit elk van die vaststellingen en zeker uit de samenlezing ervan blijkt dat de vordering van verweersters tot oplegging aan eiseres van het verbod de belasting op de
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uitbating van vliegtuigen voor dienstjaren 1996, 1997 en 1998 in te kohieren, de kohieren uitvoerbaar te verklaren en, vervolgens, de aanslagbiljetten te verzenden niet
werkelijk en rechtstreeks toe strekt het bestaan van een subjectief, burgerlijk ofpolitiek recht te doen vastleggen of de eerbiediging van een dergelijk recht te doen naleven, maar eerder de vraag betreft of het nemen van de litigieuze reglementen in het
licht van de wetgeving - intern en internationaal - wei tot eiseres' belastingsverordenende bevoegdheid behoort en, bijgevolg, een objectief karakter heeft,
zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat de eerste rechter wei rechtsmacht had om de gevorderde maatregel te bevelen, de regelen miskent tot vaststelling van de respectieve bevoegdheden van de Raad van State en van de rechter in kort
geding om de schorsing van een administratieve akte te bevelen (schending van art.
144 en 145 van de gecoiirdineerde Grondwet, 584, inzonderheid eerste lid en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek, 14, inzonderheid eerste lid en 17, inzonderheid § 1, eerste lid van de gecoiirdineerde wetten op de Raad van State) en in zoverre het weigert toepassing te maken van de verordeningen van eiseres houdende belasting op de
uitbating van vliegtuigen m.b.t. dienstjaren 1996, 1997 en 1998, artikel 159 van de
gecoiirdineerde Grondwet schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 17, § 1, van de gecoordineerde wetten op de Raad van State, wanneer een akte ofreglement van een administratieve overheid vatbaar is voor vernietiging krachtens artikel 14, eerste lid, van die gecoordineerde wetten, de Raad van State als enige de
schorsing van de tenuitvoerlegging ervan kan bevelen;
Dat die regel evenwel geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de rechtbanken van de Rechterlijke Macht om uitspraak te doen over geschillen betreffende subjectieve rechten;
Dat inzonderheid de aan de Raad van State toegekende bevoegdheid onder bepaalde voorwaarden de schorsing te bevelen van de tenuitvoerlegging van een akte of reglement van een administratieve overheid, de bevoegdheid van de voorzitter in kart geding bij voorraad uitspraak te doen
betreffende subjectieve rechten niet inperkt;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat de eisers vorderen te mogen landen en opstijgen van de Nationale Luchthaven zonder rechten of andere kosten, en meer in het bijzonder vaststellen dat de verweerders voorhouden dat eiseres een fout heeft begaan door een onwettig reglement te
nemen en dat zij aileen met hun vordering beogen een wachttoestand te laten instellen die nakende schade kan voorkomen;
Dat de appelrechters vermochten te oordelen dat de verweerders aldus in
werkelijkheid de bescherming vroegen van een subjectief recht en niet de opschorting vroegen van een administratieve maatregel op grand van een objectief recht;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 159 van de gecoiirdineerde Grondwet, 15, inzonderheid laatste lid, van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend op 7 december 1944 te Chicago, zoals goedgekeurd bij wet van 30 april 194 7 en
van artikel 1 van de wet van 30 april 194 7 tot goedkeuring van gezegd Verdrag,
doordat het bestreden arrest, om het hoger beroep van eiseres ongegrond te verklaren, het verbod opgelegd aan eiseres tot inkohiering van de belasting op de nitbating van vliegtuigen m.b.t. dienstjaren 1996 en 1997, zoals bepaald door de eerste rechter, te bevestigen, de uitbreiding van eis van verweersters gegrond te verklaren
en aan eiseres verbod op te leggen om voor het dienstjaar 1998 de belasting in te kohieren en deze inkohiering uitvoerbaar te verklaren v66r de uitspraak van de Raad
van State in de zaken G/A 69.837/IV-15.864, G/A 69.876/lV-15.870, G/A 74.821/IV16.687 enG/A 74.820/IV-16.685 ofinzake een annulatieberoep tegen de verordening
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van 30 juni 1997, ofv66r een uitspraak door de rechter ten gronde indien deze uitspraken tussenkomen v66r 15 juni 1999 en, in de andere gevallen, ofurel de belasting in te kohieren v66r 15 juni 1999 wanneer de luchtvaartmaatschappijen een tijdige aangifte doen, ofurel de belasting in te kohieren v66r 15 december 2000 wanneer
de luchtvaartmaatschappijen geen tijdige aangifte doen en, vervolgens, de aanslagbiljetten te verzenden v66r de vermelde uitspraak ten gronde of de uitspraak van de
Raad van State, beslist dat "( ... ) de belasting, die krachtens de betwiste verordeningen van (eiseres) wordt geheven, een belasting is op het enkele recht van het binnenvliegen in ofhet buitenvliegen uit het Belgische grondgebied, nude Nationale Luchthaven, die onder meer gelegen is op het grondgebied van (eiseres), een der luchthavens
is waarlangs de vliegtuigen het Belgisch grondgebied binnen- en buitenvliegen;
( ... ) deze belasting prima facie strijdig is met de dwingende bepaling van artikel15
laatste lid in fine van het Verdrag van Chicago hetwelk niet aileen de federale overheid van de Belgische Staat bindt, maar ook alle regionale en plaatselijke overheden, daarin begrepen (eiseres);
(... )met de verplichting geen belasting te heffen, het subjectieve recht van de rechtssubjecten, daar inbegrepen de luchtvaartmaatschappijen, overeenstemt om het Belgische grondgebied over te vliegen, binnen te vliegen ofbuiten te vliegen, zonder daarvoor enige belasting te moeten (te) betalen;
(... ) bijgevolg, de beslissing om de belasting te heffen door de verordeningen van 18
december 1995, 25 maart 1996, 24 maart 1997, alsmede deze om de belasting te vestigen en in te kohieren, prima facie onwettig zijn, zodat daaraan geen uitvoering kan
gegeven worden"
om de reden dat :
"( ... ) artikel 15, tweede lid, van het Verdrag van Chicago stelt dat 'De kosten opgelegd door of met toestemming van een verdragsluitende Staat voor het gebruik van
zodanige luchthavens en luchtvaartfaciliteiten door de luchtvaartuigen van een andere verdragsluitende Staat mogen niet hoger zijn :
a. ten aanzien van niet in geregelde internationale diensten, gebezigde luchtvaartuigen dan die welke zouden moeten worden betaald door zijn eigen luchtvaartuigen van dezelfde klasse, gebezigd voor dezelfde doeleinden en,
b. ten aanzien van in geregelde internationale luchtdiensten gebezigde luchtvaartuigen, dan die, welke zouden moeten worden betaald door zijn eigen luchtvaartuigen, gebezigd in soortgelijke internationale luchtdiensten";
( ... ) het laatste lid van dit artikel stelt dat "geen tarieven, rechten of andere kosten door een verdragsluitende Staat (mogen worden) opgelegd voor het enkele recht
van het vliegen over, het binnenvliegen in of het vertrek uit zijn grondgebied door een
luchtvaartuig van een verdragsluitende Staat of van personen of eigendommen daarin";
(.. ) uit deze bepalingen blijkt dat de verdragsluitende partijen wel "kosten", meer
bepaald "charges" of "redevances" volgens de officiele respektieve Engelse en Franse
teksten van het verdrag, kunnen opleggen, met name retributies voor het gebruik van
alle diensten en faciliteiten door de luchthavens geboden, doch geen "tarieven, rechten of andere kosten"- met name "fees, dues or other charges" of" droits, taxes ou
autres redevances", volgens de respektieve officiele Engelse en Franse teksten van het
verdrag- kunnen opleggen voor het enkele recht van het vliegen over, het binnenvliegen ofhet vertrek uit zijn grondgebied;
( ... ) met "tarieven, rechten of andere kosten" klaarblijkelijk onder meer belastingen worden bedoeld, nu het niet gaat om louter kosten voor het gebruik van de
luchthavenfaciliteiten, zoals blijkt uit de Engelse bewoordingen "fees, dues or other
charges" en uit de Franse bewoordingen "droits, taxes ou autres redevances";
( ... ) (eiseres) zich tevergeefs beroept op het arrest van het Hofvan Cassatie van 3
oktober 1957 (Pas., 1958, p. 88) om er uit afte leiden dat de Conventie van Chicago
in haar geheel geen rechtstreekse werking heeft;
(... )in deze beslissing het hoogste gerechtshofweliswaar stelt dat "krachtens de wet
van 30 april1947, Belgie de verbintenis op zich nam in zijn nationale wetgeving zekere bepalingen van de overeenkomst van Chicago van 7 december 1944 en van de bijlagen welke deze overeenkomst aangevuld hebben, op te nemen" en dat uit deze wet
niet bleek dat de krachtens voormelde overeenkomst of de bijlagen te vestigen
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luchtvaartdienstbaarheden van rechtswege in Belgie toepasselijk werden, noch dat aanleggers reeds v66r de aanneming van de in het vooruitzicht gestelde nationale wet de
inachtneming ervan aan de particulieren konden opleggen";
(... ) het geschil dat in de zaak die voor het Hofvan Cassatie aanhangig gemaakt was
evenwel in essentie de toepassing betrofvan bepaalde erfdienstbaarheden bepaald bij
de aanhangsels aan het Verdrag van Chicago zonder dat evenwel de draagwijdte van
artikel 15 van dit verdrag ter sprake was gekomen;
(... ) uit voormelde motivering van het Hof van Cas satie niet kan worden afgeleid dat
sommige specifieke bepalingen van het verdrag, met name het artikel 15 ervan, geen
rechtstreekse werking zouden hebben;
(... ) ook al kan worden aangenomen dat de wet van 3 oktober 1957 (lees : 30 april
1947) waarbij het Verdrag van Chicago door de Belgische Wetgever werd goedgekeurd niet tot gevolg heeft dat het verdrag, in zijn geheel, rechtstreekse werking heeft,
zulks niet inhoudt dat sommige bepalingen ervan dit gevolg niet hebben;
(... ) sommige bepalingen van het verdrag wel rechtstreekse werking hebben, indien uit hun bewoordingen blijkt dat zij geen verdere uitwerking behoeven en dat bepaalde subjectieve rechten worden toegekend;
(... ) inderdaad, het begrip rechtstreekse toepasselijkheid van een verdrag, ten opzichte van de onderdanen van een Staat die het heeft gesloten, impliceert dat de verbintenis van die Staat volledig en nauwkeurig wordt uitgedrukt en dat de verdragsluitende partijen de bedoeling hadden de toekenning van subjectieve rechten en het
opleggen van verplichtingen aan personen tot voorwerp van het verdrag te maken
(Cass., 21 april1983, R.W., 1983-84, 2315);
(... ) zulks te dezen wel het geval is, nu artikel 15 in fine van het Verdrag van Chicago duidelijk bepaalt dat geen tarieven, rechten of andere kosten door een verdragsluitende Staat mogen worden opgelegd voor het enkele recht van het vliegen over, het
binnenvliegen in ofhet vertrek uit zijn grondgebied door een luchtvaartuig van een
verdragsluitende Staat of van personen of eigendommen daarin;
(... ) de bewoordingen "geen tarieven, rechten of andere kosten mogen door een
verdragsluitende Staat worden opgelegd" dienaangaande aan de verdragsluitende Staten een duidelijke verplichting opleggen waarop de rechtssubjecten zich mogen beroepen, zonder dat daartoe enige voorwaarde wordt opgelegd en zonder dat uit de tekst
kan worden afgeleid dat deze verplichting zich beperkt tot een loutere intentieverklaring vanwege de verdragsluitende partijen of tot het aangaan van de enkele verbintenis deze verdragsbepaling in de nationale wetgeving te integreren;
(... ) de rechtssubjecten uit deze verplichting het recht putten om het nationale grondgebied over te vliegen, alsmede om binnen te vliegen in en buiten te vliegen uit dit
grondgebied zonder daarvoor enige belasting te moeten betalen;
(... ) derhalve de verwijzing naar artikelen 37 en 38 van het Verdrag, die betrekking hebben op de verbintenis van de verdragsluitende Staten om samen te werken
aan de totstandkoming van de grootst mogelijke mate van eenvormigheid in de voorschriften, normen, methoden en organisatie met betrekking tot de luchtvaart, alsmede op de werkwijze die moet worden gevolgd wanneer een verdragsluitende Staat
meent dergelijke eenvormigheid niet te kunnen naleven of bereiken, niet dienend is
nu deze bepalingen geen betrekking hebben op de specifieke verplichtingen aangegaan in artikel 15 voormeld en deze op geen enkele wijze ontkrachten;
(... ) de omstandigheid dat de Regering in haar verslag aan de Koning voor het Koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling van de luchtvaart stelt dat "wanneer Belgie, op 5 mei 1947, de Overeenkomst betreffende de internationale burgerlijke luchtvaart, op 7 december 1944 ondertekend te Chicago, bekrachtigd heeft, ( ... )
het zich in de mate van het mogelijke (verbond) eenheid te brengen in sommige voorschriften van publiek recht" een standpunt van de uitvoerende macht vertolkt hetwelk evenwel niet bindend is voor de rechter en vooral niets wegneemt aan de duidelijke en onvoorwaardelijke verplichting die artikel 15 laatste lid in fine voornoemd
van het Verdrag van Chicago aan de lidstaten oplegt;
(... ) uit dit alles slechts kan worden besloten dat deze verdragsbepaling rechtstreekse werking heeft,
en doordat het bestreden arrest, na herhaald te hebben dat :
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"( ... ) (eiseres) verder stelt dat door artikel15 van het Verdrag van Chicago enkel de
wil van de verdragsluitende Staten is uitgedrukt om het recht van overvliegen, waaraan het binnenvliegen en het vertrek uit een nationaal grondgebied dient te worden gelijkgesteld, niet te onderwerpen aan discriminerende tarieven, waarbij het de
verdragstaten verboden wordt he:ffingen op te leggen die uitsluitend verband houden met dit overvliegen;
( ... ) (eiseres) daaruit afleidt dat deze bepaling in generlei mate zou kunnen worden ge'interpreteerd als een verbod van elke he:ffing voor andere feiten dan het louter overvliegen zoals, bijvoorbeeld, het landen ofhet opstijgen op ofvanuit een luchthaven en dat artikel 15, als een geheel gelezen, de verdragstaten toestaat he:ffingen
op te leggen die verband houden met de activiteiten van luchtvaartuigen of uitbaters van luchtvaartuigen op voorwaarde dat deze he:ffingen niet discriminerend zijn
en niet enkel opgelegd worden voor het overvliegen van het grondgebied van een Staat",
nog beslist dat
"( ... ) artikel15 laatste lid in fine van het Verdrag van Chicago duidelijk stelt dat geen
tarieven, rechten of andere kosten door een verdragstaat mogen worden opgelegd voor
het enkele recht van het vliegen over, het binnenvliegen in ofhet vertrek uit zijn grondgebied door een luchtvaartuig van een verdragstaat of van personen of eigendommen daarin;
(... ) hetgeen daarmee ogenschijnlijk bedoeld wordt, is het belasten van het recht zowel voor een vliegtuig als voor de goederen en de personen die er zich in bevinden ("of
any aircraft of a contracting State or persons or property thereon", volgens de Engelse tekst en "de tout aeronef d'un Etat contractant, ou de personnes ou de biens se
trouvant a bard", volgens de Franse tekst) het nationale grondgebied over te vliegen, binnen te vliegen of buiten te vliegen;
( ... ) men niet goed inziet hoe men het grondgebied van een land per vliegtuig kan
binnen- ofbuitenvliegen zonder dat dit vliegtuig op een luchthaven gelegen op dit grondgebied landt of vanuit deze luchthaven opstijgt;
( ... ) dus wel het landen op en het stijgen vanuit de luchthaven beoogd worden door
het verbod rechten te heffen op het binnenvliegen in en het buitenvliegen uit het nationale grondgebied;
( ... ) dat het tweede lid van artikel 15 van het verdrag van Chicago wel toelaat dat
rechten geheven worden om de kosten te dekken voor het gebruik van de luchthavens en luchtvaartfaciliteiten, doch dat deze kosten geen betrekking hebben op het
binnen- en buitenvliegen waarvan sprake in het laatste lid in fine van hetzelfde
verdragsartikel;
(... ) de vergelijking van de toepasselijke wetgevingen in respectievelijk Frankrijk en
Nederland prima facie niet relevant is nu niet duidelijk is of de door deze wetgevingen beoogde belastingen betrekking hebben op het binnenvliegen in en het buitenvliegen uit het grondgebied van deze landen, dan wel op het gebruik van de luchthavens en luchtvaartfaciliteiten door de luchtvaartuigen;
(... ) (eiseres) tevergeefs stelt dat de betwiste gemeentebelasting dient te worden omschreven als een direkte belasting geheven omwille van de uitoefening van een beroepsactiviteit en gebaseerd is op elementen die verband houden met de uitoefening van deze
activiteit, terwijl het binnenvliegen, het vliegen over en buitenvliegen slechts gebeurtenissen van toevallige ofvoorbijgaande aard zijn die slechts het voorwerp kunnen uitmaken van een indirecte belasting;
(... ) het verbod opgelegd door artikel15, laatste lid, in fine van het Verdrag van Chicago inderdaad algemeen is en niet afhankelijk wordt gesteld van de aard van de opgelegde belasting, noch van de kwalificatie die eraan gegeven wordt; ( ... ) de belasting van de gemeente Zaventem geheven wordt op de uitbating van vliegtuigen;
( ... ) dergelijke uitbating uiteraard bestaat in het doen vliegen van vliegtuigen, die
men doet vertrekken uit en landen op een luchthaven;
( ... ) dit de essentie van de exploitatie van vliegtuigen is zodanig dat een belasting
op dergelijke uitbating vanzelfsprekend een belasting op het binnen- en buitenvliegen van deze vliegtuigen uitmaakt;
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(... ) het aantal vertrekkende passagiers door het betwiste belastingsreglement wellicht slechts als indicie van de belastbare uitbating wordt in aanmerking genomen, doch
er op wijst dat wel hoofdzakelijk het binnen- en buitenvliegen de belastbare feiten uitmaken;
(... ) het hier zonder belang is dat bij de uitbating van vliegtuigen het vliegen van
deze tuigen niet van toevallige ofvoorbijgaande aard is nu dergelijke voorwaarde niet
voortvloeit uit de tekst van artikel 15 laatste lid in fine van het Verdrag van Chicago;
(... ) het betwiste belastingsreglement evenmin verrechtvaardigd kan worden door
te stellen dat de geheven belasting de vergoeding beoogt van de diensten die door de
gemeente worden aangeboden aan haar inwoners, met inbegrip van de ondernemingen die op het grondgebied van de gemeente zijn gevestigd;
(. .. ) gesteld dat de betwiste belasting dergelijke vergoeding beoogt, zij dan geen retributie is voor het gebruik van de luchthaven en van de luchtvaartfaciliteiten, met
name de enige retributie die conform het bepaalde van artikel 15 van het Verdrag van
Chicago toegelaten is;
( ... ) tenslotte de betwiste belasting volgens het belastingsreglement niet gevestigd is op het gebruik door de luchtvaartmaatschappijen van de diensten door de gemeente verschaft, doch uitsluitend op het uitbaten van vliegtuigen wat, zoals hierboven uiteengezet essentieel bestaat in het overvliegen, het binnenvliegen en het
buitenvliegen",
terwijl, eerste onderdeel, het begrip rechtstreekse werking van een verdrag ten aanzien van de onderdanen van een Staat die het heeft gesloten impliceert dat de verbintenissen van die Staat volledig en nauwkeurig worden uitgedrukt en dat de verdragsluitende partijen de bedoeling hadden de toekenning van subjectieve rechten en het
opleggen van verplichtingen aan personen tot voorwerp van het verdrag te maken, zonder dat nadere uitvoeringsmaatregelen zich opdringen;
wat het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend op 7
december 1944 te Chicago betreft, de verdragsluitende partijen niet de bedoeling hebben gehad rechtstreekse werking aan het Verdrag noch aan bijzondere bepalingen van
het Verdrag, inzonderheid artikel 15, laatste lid, toe te kennen; het Verdrag slechts
de verdragsluitende partijen verplicht mee te werken tot het verkrijgen van de grootst
mogelijke mate van eenvormigheid, zoals blijkt o.m. uit de inleiding van het Verdrag, alsmede artikelen 37 en 38 ervan;
zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat artikel 15, laatste lid van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend op 7 december 1944
te Chicago, rechtstreekse werking heeft en dat de belasting ingevoerd door eiseres prima
facie strijdig is met die dwingende bepaling, dewelke niet alleen de federale overheid van de Belgische Staat bindt, maar ook alle regionale en plaatselijke overheden, daarin begrepen eiseres, artikel 15 van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart ondertekend op 7 december 1944 te Chicago, zoals goedgekeurd bij
wet van 30 april 1947 schendt; in zoverre het op die grond weigert toepassing te rnaken van de belastingsverordeningen van eiseres m.b.t. dienstjaren 1996, 1997 en 1998,
het ook artikel 159 van de gecoordineerde Grondwet schendt;
tweede onderdeel, in ieder geval de Belgische wetgever, bij goedkeuring van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend op 7 december 1944
te Chicago, niet de wil heeft gehad rechtstreekse werking aan het Verdrag noch aan
zekere bepalingen ervan te verlenen;
inderdaad, krachtens artikel 1 van de wet van 30 april 194 7 tot goedkeuring van
het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend op 7 december 1944 te Chicago,.Belgie slechts de verbintenis op zich nam aan de uniformisering van bepaalde regels mee te werken en zekere bepalingen van dit Verdrag en
van de bijlagen welke dit verdrag aangevuld hebben, in zijn nationale wetgeving op
te nemen,
zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat artikel 15, laatste lid van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend op 7 december 1944
te Chicago, rechtstreekse werking heeft en dat de belasting ingevoerd door eiseres prima

864

· HOF VAN CASSATIE

Nr. 275

facie strijdig is met die dwingende bepaling, dewelke niet alieen de federale overheid van de Belgische Staat bindt, maar ook alle regionale en plaatselijke overheden, daarin begrepen eiseres, artikel 15 van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart ondertekend op 7 december 1944 te Chicago, zoals goedgekeurd bij
wet van 30 april1947, alsmede artikel1 van die wet van 30 april1947 tot goedkeuring van gezegd Verdrag schendt; in zoverre het op die grond weigert toepassing te rnaken van de belastingsverordeningen van eiseres m.b.t. dienstjaren 1996, 1997 en 1998,
het ook artikel 159 van de gecoordineerde Grondwet schendt;
derde onderdeel, ook al zou artikel 15, in fine, van het Verdrag van Chicago rechtstreekse werking in Belgie hebben, deze bepaling geen algemene belastingvrijstelling ten voordele van de luchtvaartmaatschappijen creeert;
artikel 15, laatste lid, van het Verdrag van Chicago inderdaad de verdragsluitende
Staten toestaat heffingen op te leggen - inbegrepen belastingen verbandhoudende met
de activiteiten van luchtvaartuigen of uitbaters van vliegtuigen - doch deze heffingen niet discriminatoir mogen zijn en niet mogen opgelegd worden voor het enkel recht
van het vliegen over, het binnenvliegen en/ofhet vertrek uit zijn grondgebied door een
luchtvaartuig van een verdragsluitende Staat of van personen of eigendommen daarin,
en terwijl, uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat :
1. de belasting ingevoerd door eiseres als een directe belasting op de uitbating van
vliegtuigen wordt gekwalificeerd;
2. die belasting ten laste valt van de uitbaters van vliegtuigen, te weten alle natuurlijke of rechtspersonen, met of zonder winstoogmerk die, als eigenaars of houders ten welke titel dan ook, een burgerlijk vliegtuig hebben dat zij, onder hun verantwoordelijkheid, regelmatig laten deelnemen aan het luchtverkeer vanuit en/of naar
het grondgebied van eiseres;
3. als indicie van de belastbare uitbating, voor elke belastingplichtige het globaal
aantal vanuit de op het grondgebied van de gemeente gelegen luchthaven vertrekkende passagiers tijdens het jaar dat het dienstjaar voorafgaat in aanmerking wordt
genom en;
enerzijds, alle uitbaters van vliegtuigen, ongeacht hun nationaliteit, aan bewuste
belasting onderworpen zijn zodat de ingevoerde belasting geen discriminatie creeert
ten nadele van bepaalde luchtvaartmaatschappijen en, anderzijds, het belastbare feit
de uitbating van vliegtuigen is, zonder enige verwijzing naar het binnen vliegen, vliegen over of vertrek uit enig punt van het Belgisch grondgebied en het aantal vertrekkende passagiers tijdens het jaar dat het dienstjaar voorafgaat slechts als indicie van de belastbare uitbating wordt gebruikt zodat de belasting op de uitbating van
vliegtuigen geen tarief, recht ofkost is voor het enkele recht van het vliegen over, het
binnenvliegen in ofhet vertrek uit zijn grondgebied door een luchtvaartuig van een
verdragsluitende Staat of van personen of eigendommen daarin,
zodat het bestreden arrest door te beslissen dat de belasting ingevoerd door eiseres prima facie strijdig is met de dwingende bepaling van artikel15, laatste lid, van
het Verdrag van Chicago hetwelk niet aileen de federale overheid van de Belgische Staat
bindt, maar ook alle regionale en plaatselijke overheden, daarin begrepen eiseres en
dat met de verplichting geen belasting te heffen, het subjectieve recht van de rechtssubjecten, daar inbegrepen de luchtvaartmaatschappijen, overeenstemt om het Belgische grondgebied over te vliegen, binnen te vliegen ofbuiten te vliegen zonder daarvoor enige belasting te moeten betalen,
1. artikel15 van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, ondertekend op 7 december 1944 te Chicago, zoals goedgekeurd bij wet van 30 april1947,
schendt nu artikel 15 van die Overeenkomst slechts het opleggen van tarieven, kosten en rechten verbiedt voor het enkel recht van het vliegen over, het binnenvliegen in of het vertrek uit zijn grondgebied door een luchtvaartuig van een verdragsluitende Staat of van personen of eigendommen daarin,
2. artikel159 van de gecoordineerde Grondwet schendt in zoverre het weigert toepassing te maken van de belastingsverordeningen van eiseres houdende belasting op
de uitbating van vliegtuigen voor de dienstjaren 1996, 1997 en 1998 :

Overwegende dat de appelrechters oordelen dat de toestand dringend is
omdat een eindbeslissing ten gronde over de gevorderde schadevergoeding
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ingesteld voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en het nietigheidsberoep voor de Raad van State nog een lange tijd zullen uitblijven en een
schade van een zekere omvang aanwezig was; dat zij de belangen afwegen
in die zin dat zij oordelen dat de opbrengst van de hefting voor eiseres niet
echt belangrijk is terwijl zij ernstige ongemakken veroorzaakt aan de verweerders;
Dat zij voorts de gegrondheid van de aanspraken van de luchtvaartmaatschappijen onderzoeken en tot de bevinding komen dat de verweerders "prima
facie" ten gronde zouden kunnen gelijk hebben wat de onrechtmatigheid betreft van het optreden van eiseres en aldus oordelen dat de door de verweersters ingeroepen subjectieve rechten waarschijnlijk genoeg zijn om een
voorlopige maatregel te staven;
Overwegende dat het middel in zijn drie onderdelen aanvoert dat het arrest dat beslist dat de belastingsverordening van eiseres "prima facie" strijdig is met artikel15, laatste lid, van het Verdrag van Chicago, het materiele recht dat in die bepaling is vervat, schendt;
Dat het middel niet aanvoert dat de rechter bij die beoordeling rechtsregels betrekt die de bevolen maatregel in redelijkheid niet zouden kunnen
schragen;
Dat het aldus niet tot cassatie kan leiden;
Overwegende dat de schending van artikel 159 van de Grondwet voiledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van voormelde verdragsbepaling;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 mei 2000 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal-Advocaten : mrs. Delahaye en H-utzler.
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3e KAMER - 8 mei 2000

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN- BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN GERECHTSBRIEF- NIET VERPLICHTE GERECHTSBRIEF.

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- GERECHTSBRIEF- NIET VERPLICHTE
GERECHTSBRIEF- CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE -BEGIN.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN -

OP CONCLUSIE -BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- EERSTE RECHTER- CONCLUSIE - APPELRECHTER- NIET WEERGEGEVEN - APPELRECHTER- ANTWOORD - VERPLICHTING.
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4 ° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - BIJDRAGEN- HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - HOOFDAANNEMER- BOUWPLAATS - INLICHTINGEN - MEDEDELING- VERZUIM- R.S.Z. - VERSCHULDIGD BEDRAG- AARD.

S0 STRAF- ALLERLEI- SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS- BIJDRAGEN- HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID- HOOFDAANNEMER- BOUWPLAATS- INLICHTINGEN- MEDEDELING- VERZUIM- R.S.Z.- VERSCHULDIGD BEDRAG -AARD.

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- STRAFVERVOLGING- SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS- BIJDRAGEN- HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID - HOOFDAANNEMER- BOUWPLAATS - INLICHTINGEN- MEDEDELING- VERZUIM- R.S.Z.- VERSCHULDIGD BEDRAG- HERSTELVERGOEDING- GEVOLG
- CASSATIEMIDDEL- STRAF- NAAR RECHT FALEND MIDDEL.

7o ARBITRAGER OF -

BEVOEGDHEID - WETTEN - UITLEGGING.

so WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- UITLEGGING- WETTEN - BEVOEGDHEID - ARBITRAGEHOF- RECHTBANKEN.

go RECHTBANKEN -

ALGEMEEN - BEVOEGDHEID - WETTEN - UITLEGGING.

10° BEVOEGDHEID EN AANLEG- ALGEMEEN- BEVOEGDHEID- WET- UITLEGGING- ARBITRAGEHOF- RECHTBANKEN.

1o en 2° De termijn om zich in cassatie te voorzien in een geschil betreffende een in art.
580, 1°, Ger. W. genoemde zaak, begint te lopen bij de betekening van de bestreden beslissing en niet vanaf de kennisgeving van die beslissing per gerechtsbrief aan de partijen (1). (Artt. SSO, 1°, 704, eerste lid, 7g2, tweede en derde lid, en 1073, eerste lid,
Ger.W.)
3° De appelrechter dient niet te antwoorden op een voor de eerste rechter genomen conclusie, als een partij zich ertoe beperkt vagelijk naar die conclusie te verwijzen, zonder dat zij deze voor het appelgerecht overneemt (2). (Art. 14g Gw. [1gg4].)
4° en so De hoofdaannemer die v66r het begin van iedere bouwplaats nalaat aan de
Rijksdienst voor sociale zekerheid de vereiste inlichtingen mee te delen, is aan de Dienst
een bij de wet bepaald bedrag verschuldigd; dat bedrag is geen strafsanctie maar een
forfaitaire herstelvergoeding (3). (Art. 30ter, § 6, B, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1g6g (4).)
6° Naar recht faalt het middel dat zegt dat art. 6.1 E.V.R.M. toepasselijk is omdat het
de vergoeding als bedoeld in art. 30ter, § 6, B, eerste lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, na de wijziging ervan bij wet 20 juli 1991, die een louter herstellend
karakter heeft, omschrijft als een strafsanctie (S). (Art. 6.1 E.VR.M.)
7o, 8°, go en 10° De wetten waarvan de toepassing wordt gevorderd, worden in de regel door de rechter en niet door het Arbitragehofuitgelegd (6). (Art. 26 Bijzondere
Wet Arbitragehof.) (lmpliciet.)
(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie concl. O.M.
(3) Zie concl. O.M.
(4) Zie concl. O.M.
(5) Zie concl. O.M.

(6) Zie concl. O.M.

=· . . .

----=~-=-==-1

Nr. 276

HOF VAN CASSATIE

867

("NUTONS" NV T. R.S.Z.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) :
1. De grand van niet-ontuankelijkheid die verweerder tegen het cassatieberoep heeft
opgeworpen wegens laattijdigheid van de voorziening kan niet worden aangenomen.
De termijn om cassatieberoep in te stellen in een geschil betreffende, zoals in casu,
een in art. 580, 1 o Ger.W. genoemde zaak, begint immers te lopen bij de betekening
van de bestreden beslissing en niet vana:f de kennisgeving van die beslissing per facultatieve gerechtsbrief aan de partijen (7). (Artt. 580, 1°, 704, eerste lid, 792, tweede
en derde lid, en 1073, eerste lid, Ger.W.)
2. Het eerste middel kan niet worden aangenomen.
De appelrechter dient immers niet te antwoorden op een voor de eerste rechter genomen conclusie, als een partij zich ertoe beperkt vagelijk die conclusie te verwijzen, zondat dat zij deze voor het appelgerecht overneemt (8). (Art. 149 Gw. [1994].)
3. Ik ben geneigd te denken dat het tweede middel faalt naar recht.
Het tweede middel berust op de bewering dat de veroordeling ten voordele van de
R.S.Z., bedoeld in art. 30ter, § 6, B, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 een maatregel is die niet strekt tot een geldelijke vergoeding van de schade, maar wel een straf
is om te beletten dat dergelijke praktijken opnieuw gebeuren, dat die maatregel dus
een sanctie is die het karakter van een straf heeft en derhalve te situeren ualt in het
raam van een strafvervolging in de zin van het artikel 6.1 E.V.R.M.
In de lijn van de rechtsleer van uw arresten van 3 mei 1999, A.R. S.98.0015.F, van
6 dec. 1999, A.R. S.98.0084.F, en van 6 dec. 1999, A.R. S.98.0096.F, ben ik van oordeel dat, wanneer de hoofdaannemer v66r het begin van iedere bouwplaats aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet de vereiste inlichtingen meedeelt en zij bijgevolg
aan die Dienst het bij wet bepaalde bedrag verschuldigd is, genoemd bedrag geen strafsanctie is maar wel een herstelvergoeding (9). (Art. 30ter, § 6, B, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969 (10).)
Naar recht faalt het middel dat zegt dat art. 6.1 E.V.R.M. toepasselijk is omdat het
de vergoeding als bedoeld in art. 30ter, § 6, B, eerste lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, na de wijziging ervan bij wet 20 juli 1991, die een louter herstellend karakter heeft, omschrijft als een strafsanctie (11). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
In zijn arrest nr. 128/99 van 7 dec. 1999 zegt het Arbitragehofweliswaar voor recht
dat art. 30ter, § 6, A en B, wet 27 juni 1969 de artt. 10 en 11 Gw. schendt in zoverre
aan degene die verschijnt voor de arbeidsrechtbank, wegens schending van artikel 30ter,
§§ 4 of 5, van dezelfde wet, geen boete kan worden opgelegd die kleiner is dan het wettelijk minimum waarin artikel 30ter, § 6, A of B, voorziet en dat dit artikel 30ter, § 6,
A en B, als het in die zin wordt uitgelegd dat het de arbeidsrechtbank niet toestaat
een volledige toetsing uit te oefenen op de op die bepalingen gebaseerde geldboeten,
tevens de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.
(7) Zie Cass., 30 juni 1997, A.R. S.96.0177.N, nr. 311.
(8) Cass., 27 mei 1992, A.R. 9657, nr. 506.
(9) Zie Cass., 3 mei 1999, A.R. S.98.0015.F, nr. 256, met concl. O.M.; 6 dec. 1999, A.R. S.98.0084.F,
nr. 661; 6 dec. 1999,A.R. S.98.0096.F, niet gepubliceerd inA. C. 1999. Vgl.A.A. 7 dec.1999, nr. 128/
99, B.S. 2 maart 2000, 2de Uitg., p. 6370, maar we wijzen erop dat de hele redenering van het
Arbitragehof berust op de uitlegging van art. 30ter, § 6, als zouden die bedragen die wettig a an
de R.S.Z. verschuldigd zijn, administratieve geldboeten en geen herstelvergoedingen zijn. De wetten waarvan de toepassing wordt gevorderd worden evenwel in de regel uitgelegd door de rechter en niet door het Arbitragehof: Zie Cass., 15 nov. 1993, A.R. 9147, nr. 459; 24 jan. 1996, A.R.
P.95.0190.F, nr. 50.
(10) Art. 30ter, § 6, na de wijziging ervan bij art. 24 wet 20 juli 1991. Die bepaling is thans opgeheven : Zie K.B. 26 dec. 1998, artt. 2 en 13.
(11)

Zie supra noot 3 en 4.
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Laten we evenwel erop wijzen dat de hele redenering van het Arbitragehof, wellicht wegens de overwegingen van de bodemrechter, berust op de uitlegging van art.
30ter, § 6, als zouden de bedragen die wettelijk aan de R.S.Z. verschuldigd zijn, administratieve geldboeten en geen herstelvergoedingen zijn.
Welnu, de wetten waarvan de toepassing wordt gevorderd, worden in de regel door
de rechter en niet door het Arbitragehof uitgelegd. In casu dient dus uw Hof en niet
het Arbitragehof te beslissen of het bedrag dat de hoofdaannemer ingevolge art. 30ter,
§ 6, B, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 een herstelvergoeding, een strafsanctie of een administratieve geldboete is. De grondslag van die regelligt in art. 26
Bijzondere Wet Arbitragehof, waarvan de draagwijdte beperkt is. Het is trouwens op
grond van die beperkte draagwijdte van voornoemd art. 26 dat er aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag dient gestetld te worden wanneer het cassatiemiddel faalt
naar recht (12).
Ik ben dus van mening dat het vornoemde arrest van het Arbitragehof geen invloed heeft op het antwoord dat moet worden gegeven op het tweede middel van het
onderhavige cassatieberoep, aangezien het berust op premisses die geen rekening houden met de uitlegging die uit uw rechtspraak blijkt en die zich opdringt.

Besluit: Verwerping.
ARREST

(uertaling)

(A.R. S.98.0144.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling N amen;
Over de door verweerder wegens laattijdigheid van de voorziening opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat luidens artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek, behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, de termijn om cassatieberoep in te stellen drie maanden bedraagt, te rekenen van de dag waarop
de bestreden beslissing is betekend of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid;
Dat, ingevolge voornoemd artikel 792, m.b.t. de in artikel 704, eerste lid,
genoemde zaken, de griffier per gerechtsbrief de beslissing ter kennis van de
partijen brengt;
Overwegende dat het geschil betrekking heeft op het bedrag dat de hoofdaannemer ingevolge artikel 30ter, § 6, B, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, aan de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid
verschuldigd is, dus een zaak bedoeld in artikel 580, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek, maar niet in artikel 704, eerste lid, van dat wetboek;
Overwegende dat, wanneer de griffier in een soortgelijk geschil per gerechtsbrief de beslissing ter kennis van de partijen brengt, die kennisgeving niet
het begin is van de vastgestelde termijn om cassatieberoep in te stellen; dat
de termijn in dat geval slechts ingaat vanaf de betekening van de beslissing;
(12)

Zie Cass., 8 juni 1999, A.R. P.97.1105.N, nr. 336.
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Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet aangenomen kan worden;
Over het eerste middel: schending van artikel149 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, afwijzend beschikt op
de vordering van eiseres die voor recht wil doen zeggen dat zij niet gehouden is tot betaling van het bedrag van 1.546.1SO frank wegens niet-nakoming van de informatieplicht bedoeld in artikel SOter, § 5, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zulks op grond van zijn motivering die hier als volledig weergegeven wordt
beschouwd,
terwijl eiseres, in haar voor de eerste rechter genomen conclusie de hier door het verzoekschrift in hoger beroep als volledig weergegeven in hoger beroep wordt beschouwd, aanvoerde dat die bepaling in casu niet van toepassing was en dienaangaande in haar hoofdconclusie betoogde "dat de activiteiten waarvoor een voorafgaande
inlichting vereist is, omschreven worden in artikel 1 van de wet van 6 april1960 (B.S.
7 mei 1960); het onder meer om de volgende werken gaat : grondwerken, funderingswerken, werken aan wegen, metsel- en betonwerken, slopingswerken, werken voor het
bestrijken met asfalt, tegelvloering, stukadoorwerk, enz.; (. .. ); uit de samenvattende metingstaat van de werken blijkt dat de werken op de gecontroleerde bouwplaats in hoofdzaak niets te maken hebben met de in artikel SOter opgesomde werken; deze immers minder dan 10 pet. van de metingstaat uitmaken; artikel SOter
derhalve niet van toepassing is; bovendien, de partij die zich beroept op de toepassing van een regel, het bewijs moet leveren van de toepassing ervan; (verweerder) in
casu moet bewijzen dat de voorafgaande inlichtingen, gelet op de eigenheid van de
bouwplaats, verstrekt hadden moeten worden" (p. 2); eiseres in haar in eerste aanleg genomen aanvullende conclusie voorts staande hield dat artikel SOter in die zaak
niet van toepassing was en erop wees "dat, hoewel het samenvattende borderel herhaaldelijk gewag maakt van grond-, beton- en slopingswerken, het belang ervan toch
moet worden gerelativeerd; die posten immers in verhouding tot het bedrag van de inschrijving de volgende percentages uitmaken: grondwerken 2,7 pet., beton 2,6 pet.,
sloping 1,6 pet.; het bovendien om vermoedelijke hoeveelheden gaat voor niet nader
omschreven werken; het in casu voor de litigieuze bouwplaats ging om een 'kunstzinnige' stadsintegratie waarbij in hoofdzaak blauwstenen monolieten geplaatst moesten worden, wat geenszins overeenstemt met grond-, beton- of slopingswerken" (p. 2);
het arrest derhalve door geen enkele overweging antwoordt op het middel volgens hetwelk artikelSOter, § 5, gelet op de eigenheid van de werken, niet van toepassing was;
dat het derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149
van de Grondwet) :

Overwegende dat uit het verzoekschrift in hager beroep blijkt dat eiseres met name verwees naar de motivering die aangevoerd was "in haar voor
de eerste rechter genomen conclusie die door de rechtbank niet of slecht werd
beantwoord";
Overwegende dat het hof van beroep, wegens de vaagheid van de motivering "die door de rechtbank niet of slecht werd beantwoord", de in het middel aangevoerde conclusie niet diende te beantwoorden;
Dat het middel niet aangenomen kan worden;
Over het tweede middel: schending van artikel6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de Belgische wet van 1S mei 1955,
doordat het arrest de aanspraak van eiseres afwijst die ertoe strekt het arbeidsgerecht de administratieve boete te doen verminderen gelet op de eigen omstandigheden van de zaak, op grond van alle overgenomen redenen onder het opschrift "wat
de omschrijving van de boete betreft" en die hier als volledig weergegeven worden beschouwd,
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terwijl, luidens artikel6.1, van het in het middel aangewezen Europees Verdrag, eenieder bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvordering recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie welke
bij de wet is ingesteld; de in artikel 30ter, § 6.B, van de wet van 27 juni 1969 bedoelde veroordeling ten voordele van verweerder een maatregel is die niet strekt tot
het geldelijk herstel van een schade maar wel een straf is om te beletten dat dergelijke praktijken opnieuw gebeuren; het bedrag van de vergoeding, met die bedoeling, opzettelijk hoog is; die maatregel dus een sanctie is die het karakter van een straf
vertoont en derhalve te situeren valt in het raam van een strafvervolging in de zin van
voornoemd artikel 6, waardoor de partij tegen wie die strafvervolging is ingesteld, het
recht heeft om haar verweer te mogen voeren voor een rechter die bevoegd is om de
straf aan te pas sen naar gelang van de min of meer strafbare aard van de gedraging; hieruit volgt dat, hoewel artikel 30ter, § 6.B, van de wet van 27 juni 1969 de rechter niet de bevoegdheid verleent om de boete te verminderen, hij toch daartoe bevoegd is ingevolge artikel6.1, van het in het middel aangewezen Europees Verdrag,
en van die bevoegdheid gebruik moet maken; het arrest derhalve, aangezien het beslist dat de rechter die in burgerlijke zaken uitspraak doet, niet bevoegd is om de boete
te verminderen, die wettelijke bepaling schendt :

Overwegende dat, ingevolge artikel 30ter, § 6, B, eerste lid, van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij de wet
van 20 juli 1991, de hoofdaannemer die aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet alle inlichtingen verstrekt overeenkomstig § 5 van dat artikel, aan die dienst een bedrag verschuldigd is dat minstens gelijk is aan 5
pet. van het totaal bedrag der werkzaamheden, exclusief de belasting over
de toegevoegde waarde, die niet aan de voormelde rijksdienst werden gemeld en maximaal 5 pet. van het totaal bedrag der werkzaamheden, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die hem op de betrokken bouwplaats zijn toevertrouwd;
Overwegende dat, volgens artikel 30ter, § 1, van de voornoemde wet van
27 juni 1969, de hoofdaannemer een natuurlijk of een rechtspersoon kan zijn;
dat § 6, B, van dat artikel bepaalt dat het bedrag dat van die hoofdaannemer
geeist wordt, verminderd wordt met het bedrag dat daadwerkelijk werd betaald aan de Rijksdienst door de onderaannemer die de bepalingen van § 5,
tweede lid, niet in acht heeft genomen; dat naast de betaling van dat bedrag, artikel 35 van die wet in voorkomend geval tevens strafsancties oplegt;
Overwegende dat zowel uit die overwegingen als uit de wil van de wetgever volgt dat het aldus verschuldigde bedrag geen strafsanctie is maar een
forfaitaire herstelvergoeding;
Dat het middel dat besluit dat artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden toepasselijk is op grond dat de sanctie in artikel 30ter, § 6, B, eerste lid, van aard
een strafsanctie is, faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
8 mei 2000 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mrs. Draps en De Bruyn.
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KAMER -

8 mei 2000

ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- HERSTEL- ARBEIDSONGESHIKTHEID- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCIDKTHEID- RENTE- VASTSTELLING- PARTIJEN - AKKOORD - DRAAGWIJDTE - GELDIGHEID.

Art. 9, derde lid, K.B. 24 jan. 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de
personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op
de weg naar en van het werk betreft het akkoord van de partijen over het bedrag van
de rente waarop de getroffene recht heeft; onder voorbehoud van de toepassing van
art. 17, § 2, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneellaat het voornoemd art. 9, derde
lid, de partijen volledig uri} om al dan niet met het voorstel in te stemmen, met name
betreffende de vasts telling, binnen de perken van de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst, van het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid (1).
(Art. 9, derde lid, K.B. 24 jan. 1969.)
(GEMEENTE BEL<EIL T. L ... )

Conclusie van de heer advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) :
1. Ik ben van oordeel dat het eerste onderdeel van het enige middel gegrond is.
2. Art. 9, tweede en derde lid, K.B. 24 jan. 1969 betreffende de schadevergoeding ten
gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk, waarvan het bestreden arrest toepassing maakt, heeft zeker betrekking op een volledig akkoord van de partijen over het
bedrag van de rente waarop de getroffene recht heeft; onder voorbehoud van de toepassing van art. 17, § 2, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en van art. 6, § 3,
Arbeidsongevallenwet, kunnen de partijen evenwel, zonder voornoemd art. 9, tweede
en derde lid, te schenden, uitsluitend instemmen met het door de administratieve
gezondheidsdienst vastgestelde percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid (2).
(K.B. 24 jan. 1969, art. 9, tweede en derde lid.)
De oplossing lijkt mij verantwoord op grond van de artt. 17, § 2, en 19
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, zoals die op de feiten van toepassing was.
Enerzijds is, luidens art. 17, § 2, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, elke overeenkomst die strijdig is met de bepalingen van die wet, van rechtswege nietig. A contrario is elke overeenkomst toegestaan die niet strijdig is met de bepalingen van die
wet. Welnu, waarom zou een overeenkomst waarbij uitsluitend ingestemd wordt met
het door de administratieve gezondheidsdienst vastgesteld percentage van blijvende invaliditeit, noodzakelijkerwijs strijdig zijn met de bepalingen van openbare orde
die de schadevergoeding regelen die verschuldigd is aan leden van het overheidspersoneel die door een arbeidsongeval zijn getroffen.
Anderzijds bepaalt art. 19 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, zoals het op
de feiten van toepassing was (3), dat alle geschillen m.b.t. de toepassing van die wet,
ook die over de vaststelling van het percentage aan blijvende invaliditeit, verwezen
(1) Zie concl. O.M. Vgl. evenwel het arrest van het Hof en die conclusie m.b.t. de omvang van
de cassatie.
(2) Zie Cass., 4 sept. 1989, A.R. 8555, nr. 1; M. BoLLAND, Approche juridique de la procedure
d'octroi des rentes pour invalidite permanente en matiere d'accidents du travail, J.TT 1991, p.
344; Vgl. K.B. 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van gemeenten voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.
(3) Art. 19 v66r de wijziging ervan bij art. 13 wet 19 okt. 1998.
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worden naar de bevoegde rechterlijke overheid. Uit die bewoordingen van de wetgever volgt dat het geschil betrekking kan hebben op de vaststelling van de consolidatiedatum zonder dat daarom noodzakelijkerwijs het percentage aan blijvende invaliditeit wordt betwist, als er een akkoord van de partijen over dat percentage bestaat of
althans, zonder daarbij het bepaalde in art. 6, § 3, Arbeidsongevallenwet uit het oog
te verliezen, als er een akkoord van de partijen bestaat over een percentage dat ten
minste gelijk is aan het door de administratieve gezondheidsdienst vastgestelde percentage. Ingevolge voornoemd art. 6, § 3, gaat de rechter bij uitspraak over de rechten van de getroffene en zijn rechthebbenden na of de bepalingen van de wet zijn nageleefd. Aangezien hij het door hem ontoereikend geacht bezwaar van de getroffene
dus ambtshalve moet aanvullen, ziet men niet in hoe hij een overeenkomst zou aannemen waarin de partijen instemmen met een percentage aan blijvende arbeidsongeschiktheid dat lager is dan het door de administratieve gezondheidsdienst vastgestelde percentage. Ik herinner eraan dat, volgens de rechtsleer van het arrest d. d. 4
sept. 1989 van uw Hof, de door art. 6, § 3, Arbeidsongevallenwet aan de rechter opgelegde verplichting tevens geldt inzake de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de wet naar en van het werk in de overheidssector.
3. Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing "dat het akkoord over de blijvende arbeidsongeschiktheid betrekking moet hebben op alle parameters van het advies en ook op het akkoord over de consolidatiedatum" en "dat ( ... ), aangezien er geen enkel akkoord tot stand is gekomen over de
consolidatiedatum, de beslissing van het schepencollege, die enkel betrekking heeft
op het percentage van de blijvende arbeidsongeschiktheid, in casu niet kan worden toegepast" niet naar recht verantwoordt. Het bestreden arrest weigert 'aldus immers op
onwettige wijze te erkennen dat het akkoord tussen eiseres en verweerder over het
percentrage aan blijvende arbeidsongeschiktheid van verweerder in beginsel een contractueel verbindende overeenkomst is.
4. Het bestreden arrest dient vernietigd te worden, behalve in zoverre het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van de hogere beroepen en over de toepasselijke wet.
5. Het onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, lijkt doelloos.
6. Eiseres moet in de kosten worden veroordeeld. (Art. 16 Arbeidsovereenkomstenwet.)

Conclusie : gedeeltelijke vernietiging.
ARREST. (uertaling)

(A.R. S.98.0147.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1134 van het
Burgerlijk Wetboek en 9, inzonderheid derde lid, van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten, van sommige leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en der gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra
en diensten voor studie- en beroepsorientering, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk,
doordat het arrest van gedeeltelijke bevestiging de zaak naar de eerste rechters verwijst opdat ze de door hen bevolen onderzoeksmaatregel kunnen voortzetten, zulks op
grond dat artikel 9, derde lid, van het uitvoeringsbesluit van 24 januari 1969 be-
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paalt dat indien een akkoord wordt bereikt, het voorstel dan wordt verwerkt in een
besluit- in casu een besluit van het schepencollege- hetwelk vaststelt dat een akkoord tot stand gekomen is, en waarin de bezoldiging waarop de rente wordt berekend, de aard van het letsel, de verminderde geschiktheid en de datum van de consolidatie worden vermeld; dat het akkoord over de blijvende arbeidsongeschiktheid
uiteraard alle parameters van het advies, alsook de instemming met de consolidatiedatum moet behelzen; dat uit een stuk van 1 oktober 1992 blijkt dat de getroffene niet
heeft ingestemd met de consolidatiedatum en overigens meer inlichtingen over dat onderwerp heeft gevraagd; dat niet bewezen is dat de getroffene die inlichtingen heeft
gekregen; dat aan de vermelding van het besluit van het schepencollege van 12 oktober 1992 een verhinderend gebrek kleeft, in zoverre de vermelding dat de getroffene heeft ingestemd, niet met de werkelijkheid overeenstemt, daar verweerder voorbehoud had gemaakt over de datum van de consolidatie van de invaliditeit, waarmee
helemaal geen rekening is gehouden; dat bijgevolg, aangezien er geen akkoord tot stand
is gekomen over de consolidatiedatum, de beslissing die enkel het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid behelst, in casu niet kan worden toegepast, daar de motivering ervan niet passend en vaag is; dat de uitbreiding van de deskundigenopdracht, zoals deze door de eerste rechters is opgevat, overigens gerechtvaardigd is,

terwijl, eerste onderdeel, er inzake arbeidsongevallen in de overheidssector een essentieel onderscheid dient gemaakt tussen, enerzijds, het akkoord dat tussen de partijen- de openbare overheid en de getroffene -tot stand is gekomen, en, anderzijds, de beslissing van de openbare overheid waarin dat akkoord is vastgesteld; dat
akkoord immers een consensuele overeenkomst is die enkel met de wederzijdse instemming van de partijen of op de door de wet erkende gronden kan worden herroepen; dat akkoord aldus een handeling is die onderscheiden is en los staat van die van
de beslissing, waarbij deze, in de zin van artikel 9, derde lid, van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, slechts een uitvoeringsmaatregel is van een rechtshandeling waarin het wezenlijke vervat is en op een ander niveau staat, dus een handeling ter uitvoering van dat akkoord tussen de openbare overheid en de getroffene; het
akkoord tussen eiseres en verweerster, zoals het beperkt is tot het percentage van blijvende invaliditeit (arbeidsongeschiktheid) derhalve - ook al kan de beslissing van het
schepencollege van eiseres in casu niet worden toegepast "daar de motivering ervan niet passend en vaag is" - de partijen strekt tot wet en dus zijn gehele geldigheid, dat is zijn contractueel verbindende waarde behoudt; in zoverre het arrest - door
te beslissen dat (a) het akkoord tussen de partijen alle parameters van het advies, alsook de instemming met de consolidatiedatum moet behelzen, (b) uit een stuk van 1
oktober 1992 blijkt dat de getroffene niet heeft ingestemd met de consolidatiedatum, (c) de beslissing die enkel het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid behelst, niet kan worden toegepast - aldus geweigerd heeft het contractueel verbindende karakter te erkennen van het consensueel akkoord tussen eiseres en
verweerder over de vaststelling van het percentage van blijvende invaliditeit (arbeidsongeschiktheid) wegens een gebrek in de motivering dat aan de beslissing van
eiseres zou kleven; die beslissing niet naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek en 9, derde lid, van het koninklijk besluit van
24 januari 1969);
tweede onderdeel, het tussen eiseres en verweerder tot stand gekomen akkoord dus,
volgens het in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek neergelegd beginsel dat overeenkomsten de partijen strekken tot wet, enkel met de wederzijdse instemming van
de partijen of op de door de wet erkende gronden kan worden herroepen; genoemd akkoord tussen eiseres en verweerder, waarin het percentage van blijvende invaliditeit (arbeidsongeschiktheid) op 5 pet. wordt vastgesteld, aldus op dat punt niet opnieuw ter discussie kan worden gesteld zonder wederzijdse instemming van de partijen;
de eerste rechters in casu een geneesheer-deskundige hebben aangesteld die onder andere dient "het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene ...
te bepalen", en bijgevolg het percentage van blijvende invaliditeit (arbeidsongeschiktheid) van 5 pet. dat door de partijen contractueel was overeengekomen, opnieuw ter
discussie hebben gesteld; het arrest derhalve de verbindende kracht van het akkoord tussen de partijen over het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid (5
pet.) miskent, omdat het wettig de beslissing van de eerste rechters bevestigt en de
zaak opnieuw naar hen verwijst opdat ze de door hen bevolen onderzoeksmaatregel
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kunnen voortzetten, waarbij het overwoog dat de uitbreiding van de deskundigenopdracht, zoals deze door de eerste rechters is opgevat, gerechtvaardigd was (scherrding van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, eiseres in haar appelconclusie uitdrukkelijk aanvoerde dat verweerder, net als eiseres die de wettelijke vergoedingen verschuldigd is, op grond van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek door het akkoord gebonden zijn; de overeenkomst de partijen strekt tot wet en niet door de rechtbank ofhet arbeidshofvernietigd kan worden, aangezien zij niet strijdig is (en het trouwens, zoals hierboven uiteengezet, ook niet kan zijn) met de bepalingen van de wet van 3 juli 1967; de eerste
rechter, daar hij de deskundigenopdracht uitbreidt tot het punt waarover al tussen de
partijen een niet te herroepen akkoord was bereikt, de bewijskracht van de titel miskent; het arrest derhalve niet heeft geantwoord op dat middel van eiseres waarin zij
het verbindend karakter van het akkoord tussen de partijen in het licht van artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek aanvoerde; het arrest derhalve niet regelmatig met
redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet); het arrest derhalve alle in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat ingevolge artikel 9, derde en vierde lid, van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen
en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, dat door het arrest wordt
toegepast, de bevoegde minister aan de getroffene de betaling van een rente
voorstelt en, indien een akkoord wordt bereikt, het voorstel dan wordt verwerkt in een ministerieel besluit hetwelk vaststelt dat een akkoord tot stand
gekomen is, en waarin de bezoldiging waarop de rente wordt berekend, de
aard van het letsel, de verminderde geschiktheid en de datum van de consolidatie worden vermeld;
Overwegende dat onder voorbehoud van artikel 17, § 2, van de wet van 3
juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector, het voornoemde artikel 9, derde lid, dat betrekking heeft op
het akkoord van de partijen over het bedrag van de rente, die partijen volledig vrij laat om al dan niet met het voorstel in te stemmen, met name betreffende de vaststelling, binnen de perken van de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst, van het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid;
Overwegende dat het arbeidshof, door te vermelden "dat het akkoord over
de blijvende arbeidsongeschiktheid uiteraard aile parameters van het advies, alsook de instemming met de consolidatiedatum moet behelzen" en dat
"aangezien er geen akkoord tot stand is gekomen over de consolidatiedatum, de beslissing die enkel het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid behelst, in casu niet kan worden toegepast", zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
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 Brussel.
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8 mei 2000 - 3 kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Echement - Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Van Ommeslaghe.
8

Nr. 278
28

KAMER -

9 mei 2000

1° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VONNISSEN EN ARRESTEN- DUUR VAN
BERAAD - GEVOLG.

2° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- VONNISSEN EN ARRESTEN- DUUR VAN
BERAAD- GEVOLG.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- DUUR VAN BERAAD- GEVOLG.

1o, 2° en 3° In strafzaken miskent de omstandigheid dat een beraad geruime tijd heeft
geduurd, het mondeling karakter van de rechtspleging noch het recht van verdediging (1). (Artt. 190 en 209 Sv.)
(B ... )

ARREST

(A.R. P.98.0937.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1998 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de omstandigheid dat een beraad geruime tijd heeft geduurd, het mondeling karakter van de rechtspleging, noch het recht van verdediging miskent;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 mei 2000 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal
- Aduocaat : mr. L. Robben, Hasselt.
(1) Zie Cass., 9 jan. 1996, A.R. P.94.0613.N, nr. 16; 12 maart 1996, A.R. P.94.128l.N, nr. 96; 30
sept. 1997, A.R. P.96.0489.N, nr. 375, en 10 feb. 1999, A.R. P.98.1137.F, nr. 77.
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2•

KAMER -

9 mei 2000

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPENJ- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- EENSTEMMIGHEID- VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF- VERZWARING.

Schendt art. 21lbis Sv. het vonnis in hager beroep dat dezelfde geldboete als de eerste rechter uitspreekt, maar de vervangende gevangenisstraf verzwaart, zonder daarbij vast te stellen dat zulks met eenparige stemmen werd beslist (1). (Art. 211bis Sv.)
(H ... )

ARREST

CAR. P.99.0181.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 december 1998 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel:
schending van artikel211bis Wetboek van Strafvordering

Overwegende dat het bestreden vonnis dezelfde geldboete als de eerste rechter uitspreekt, maar de vervangende gevangenisstraf die door de eerste rechter op 30 dagen was vastgesteld, op 40 dagen brengt, zonder daarbij vast te
stellen dat de correctionele rechtbank zulks met eenparige stemmen heeft
beslist;
En overwegende dat voor het overige de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de voorziening niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, daar de appelrechters vaststellen dat op burgerlijk gebied de zaak zonder voorwerp is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het een vervangende gevangenisstrafvan 40 dagen oplegt; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in vier vijfde
van de kosten van zijn voorziening en laat de overige kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdende in hoger beroep.
(1) Zie Cass., 14 okt. 1986, A.R. 386, nr. 83, en 2 juni 1993, A.R. P.93.0219.F, nr. 265.
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9 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.

Nr. 280
2e KAMER - 9 mei 2000
VERENIGING VAN BOOSDOENERS -

BENDEVORMING- BEGRIP- ANDERE MISDRIJ-

VEN.

Voor het bewezen verklaren van het misdrijf bendevorming is niet vereist dat de rechter vaststelt dat tussen verschillende misdrijven gepleegd door meerdere beklaagden een dusdanige band bestaat dat het ene misdrijf niet kan worden gepleegd zonder het andere (1). (Art. 322 Sw.)
(G.)

ARREST

(A.R. P.00.0297.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 2000 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser tot
straf wordt veroordeeld :
Gelet op de namens eiser ingediende memorie waarvan een kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de telastlegging bendevorming niet bewezen verklaart op grond van een veroordeling wegens inbreuk op artikel 77bis
Vreemdelingenwet;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat voor het bewezen verklaren van het misdrijf bendevorming niet is vereist dat de rechter vaststelt dat tussen verschillende misdrijven gepleegd door meerdere beklaagden een dusdanige band bestaat dat
het ene misdrijf niet kan worden gepleegd zonder het andere;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het bestreden arrest met de aangehaalde motivering het bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;

(1) Zie Cass., 6 rnei 1998,A.R. P.98.0117.F, nr. 225.
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. F. Dubuffet, Brussel.
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2e

KAMER-

10 mei 2000

1o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- UITSTEL- DUUR - VERLENGING- EENSTEMMIGHEID.

2° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE - VEROORDELING MET UITSTEL- ONWETTIGHEID - GEVOLGEN.

1o De appi!lrechters kunnen niet, zonder eenstemmigheid, de duur van het door de eer-

ste rechter verleende uitstel van tenuitvoerlegging van de straf verlengen, zelfs niet
als zij de door de eerste rechter uitgesproken straf handhaven (1). (Art. 21lbis Sv.)
2° De onwettigheid van de beslissing die uitstel verleent voor de tenuitvoerlegging van
de straf, leidt tot vernietiging van de beslissingen over de straf en over de bijdrage
tot het bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter het misdrijf bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging wordt uitgesproken op een grand
die geen verband houdt met die waarop die beslissing steunt, wat het geval is wanneer de onregelmatigheid alleen het gevolg is van het niet-nakomen van de verplichting om met eenparigheid van stemmen uitspraak te doen (2).
(S ... E.A. T. B ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1887.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 november 1999 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi;
I. Op de voorziening van Genevieve Rombaux :
A. In zoverre de voorziening van eiseres gericht is tegen de beslissingen
op de tegen haar ingestelde strafvordering, met name :
2. die welke haar veroordeelt wegens de telastlegging A :
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
(1) Cass., 24 maart 1992, A.R. 5063, nr. 392.
(2) Zie Cass., 15 maart 2000,A.R. P.99.1419.F, nr. 178,21 maart 2000,A.R. P.98.0605.N, nr. 192.
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Overwegende dat de appelrechters eiseres veroordelen tot een geldboete
van 50 frank en haar, met ingang van de datum van het vonnis, een uitstel van drie jaar verlenen voor de tenuitvoerlegging van die straf, terwijl de
eerste rechter voor die veroordeling een jaar uitstel had verleend;
Dat het bestreden vonnis niet vaststelt dat de beslissing, die de situatie
van eiseres verergert, eenstemmig is genomen;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat die onwettigheid geen invloed heeft op de schuldigverklaring aan de telastlegging A;
En overwegende, voor het overige, dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de volledige, wegens de telastlegging A opgelegde straf en
over de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden; 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 eerste twee eiseressen in de kosten
van hun voorzieningen, de derde eiseres in de helft van de kosten van haar
voorziening en laat de andere helft ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, uitspraak
doende in hager beroep.
10 mei 2000 - 26 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Batsele- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

Nr. 282
2 6 KAMER- 10 mei 2000

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN

CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VEROORDELENDE BESLISSING- APPELGERECHT- TELASTLEGGING OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN VAN DE
WET- BEROEPEN VONNIS - VERWIJZING NAAR DE DAGVAARDING.

De veroordelende beslissing van het appelgerecht is regelmatig met redenen omkleed, wanneer zij, bij gebrek aan conclusies van de beklaagde, verklaart uitspraak te doen over het hager beroep van de beklaagde tegen een vonnis dat de bewoordingen overneemt van de dagvaarding zelf, die het misdrijf in de bewoordingen
van de wet omschrijft (1).
(1) Zie Cass., 30 juni 1937 (Bull en Pas., 1937, I, 209; 12 julien 13 juli 1937 (ibid., 1937, I, 221,
6°, en 223); 21 nov. 1989, A.R. 3310, nr. 182; 19 mei 1999, A.R. P.98.0970.F, nr. 291; J.-A. LECLERCQ, V "Appel en matiere repressive", R.P.D.B., Aanv., d. VIII, blz. 141, nr. 752.
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(S ... )

ARREST

(uertaling)

(A.R. P.99.1888.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 november 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die eiser vrijspreekt van de telastlegging D :
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing, waarbij eiser
wordt veroordeeld wegens de overige telastleggingen : '
Over het enige middel : schending van artikel 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis eiser we gens de telastleggingen A, B en C, veroordeelt tot een enkele geldboete van 200 frank, met een uitstel van drie jaar voor de helft
ervan, en tot het verval van het recht om gedurende dertien dagen enig voertuig van
de categorieen en van de subcategorieen A tot E te besturen, op grond dat die "niet betwiste telastleggingen volgen uit de gegevens van het dossier",
terwijl het vonnis zich ertoe beperkt te vermelden dat eiser "is gedagvaard om uitspraak te horen doen over het beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis
van 10 mei 1999 van de Politierechtbank te Marche-en-Famenne, dat de telastleggingen, nl. dat eiser, te Nassogne, op 29 augustus 1998, A. artikel8.3, eerste lid, K.B.
1.12.1975 (vereiste lichaamsgeschiktheid van de bestuurder), heeft overtreden, B. artikel 8.3, tweede lid, K.B. 1.12. 75 (zijn voertuig niet in de hand te hebben gehad), heeft
overtreden, C. alcoholintoxicatie ( ... ), bewezen verklaart ( .. .)";
het bestreden vonnis noch door die gronden, noch door enig andere grond, alle bestanddelen van de door dat vonnis bewezen verklaarde misdrijven vaststelt; het vonnis (het) Hof aldus in de onmogelijkbeid stelt de wettigheid van zijn beslissing na te
gaan; het vonnis bijgevolg niet met redenen is omkleed in de zin van artikel149 van
de Grondwet :

Overwegende dat de eerste rechter, in zijn beslissing, de bewoordingen overneemt van de dagvaarding zelf, die de misdrijven A, B en C omschrijft in de
bewoordingen van de wet;
Overwegende dat het bestreden vonnis verklaart uitspraak te doen over
het hoger beroep tegen die beslissing, en aldus, net als die beslissing, naar
de dagvaarding verwijst;
Overwegende dat de appelrechters, bij gebrek aan conclusies, eisers schuldigverklaring bijgevolg regelmatig met redenen omkleden door vast te stellen dat de hem in de dagvaarding sub A, B, en C ten laste gelegde feiten bewezen zijn;
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.
10 mei 2000 - 2 6 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Aduocaat: mr. Draps.
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2e

KAMER -

10 mei 2000

RECHTERLIJKE ORGANISATIE -

ALGEMEEN- SAMENSTELLING vAN HET RECHTSCOLLEGE- HOF VAN BEROEP- VERHINDERING VAN DE EFFECTIEVE EN PLAATSVERVANGENDE
RAADSHEREN- TOEGEVOEGDE ADVOCAAT- VOORWAARDEN.

Een advocaat die sinds ten minste vijftien jaar is ingeschreven op het tableau van de
orde, kan het rechtscollege van het hof van beroep alleen voltallig maken als niet alleen alle raadsheren, maar ook alle plaatsvervangende raadsheren van dat hof zijn
verhinderd (1). (Artt. 321 en 322 Ger.W.)
(W. .. T. C ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0107.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel: schending van artikel 321 van het Gerechtelijk Wetboek, na de wijziging ervan bij de artikelen 5 van de wet van 17 juli 1984 en 19 van de wet van 9 juli
1997 houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij
de hoven van beroep,
doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt, dat de telastlegging valsheid en gebruik van valse stukken bewezen verklaart, en eiser veroordeelt tot een enkele gevangenisstraf van drie maand met uitstel van drie jaar en tot een geldboete van
100 frank, met als wijzigingen dat het gebruik van valse stukken op zijn minst tot 18
november 1993 heeft voortgeduurd en dat de gevangenisstraf wordt verminderd tot
een maand met uitstel van drie jaar,
terwijl uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 10 september 1999 van het
hofvan beroep, waarop de zaak is behandeld, volgt dat het rechtscollege was samengesteld, onder meer, uit "de heer Henri-Jacques Toussaint, advocaat die sinds ten minste vijftien jaar is ingeschreven op het tableau van de Orde van advocaten, alle raadsheren van het Hofwettig verhinderd zijnde (art. 321 van het Gerechtelijk Wetboek)"
en dat daarenboven uit een beschikking van 10 december 1999 van de eerste voorzitter volgt dat "de heer Henri-Jacques Toussaint, advocaat die sinds ten minste vijftien jaar is ingeschreven op het tableau van de Orde van advocaten, en opgeroepen
wegens de wettige verhindering van alle raadsheren bij het Hof (art. 321 van het Gerechtelijk Wetboek), wettig is verhinderd om de uitspraak bij te wonen van het arrest waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek";
in zoverre artikel321, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat "in het
hofvan beroep, de kamervoorzitter, om de kamer voltallig te maken, een sinds ten minste vijftien jaar op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat kan oproepen om
zitting te nemen", uit geen van de vermeldingen waarop (het) Hofvermag acht te slaan,
(1) Zie Cass., 22 dec. 1999, A.R. P.99.1287.F, nr. 698; Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Weckx, Ged1: St., Senaat, 550 (1982-1983), nr. 2, blz. 19; P. MARIL
LON, "La loi du 17 juillet 1984 portant certaines mesures de nature a reduire l'arriere judiciaire", J.T., 1984, blz. 581, nr. 34; G; DE LEVAL, Institutionsjudiciaires, Luik, 1992, blz. 234, nr.
200.
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volgt dat niet aileen alle raadsheren, maar ook alle plaatsvervangende raadsheren,
bedoeld in artikel321, tweede lid, van dat Wetboek, wettig waren verhinderd; dat (het)
Hof bijgevolg onmogelijk kan nagaan of het rechtscollege, dat de zaak heeft behandeld en in beraad heeft genomen, regelmatig was samengesteld (schending van artikel 321 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat uit het verband tussen de artikelen 321 en 322 van het
Gerechtelijk Wetboek kan worden afgeleid dat een sinds ten minste vijftien jaar op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat de kamer aileen voltallig mag maken, als niet aileen alle raadsheren van dat hof maar
ook alle plaatsvervangende raadsheren verhinderd zijn;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 10 september 1999 van het hof van beroep, waarop de zaak is behandeld, blijkt dat
het rechtscollege was samengesteld, onder meer, uit "de heer Henri-Jacques
Toussaint, advocaat die sinds ten minste vijftien jaar is ingeschreven op het
tableau van de Orde van Advocaten, alle raadsheren van het (hof van beroep) wettig verhinderd zijnde"; dat noch uit dat proces-verbaal, noch uit enig
ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat alle plaatsvervangende raadsheren, op die datum, eveneens waren verhinderd om, overeenkomstig artikel 321, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, als plaatsvervangend raadsheer zitting te houden; dat het Hof aldus onmogelijk kan
nagaan of het rechtscollege, dat de zaak heeft behandeld en in beraad heeft
genomen, regelmatig was samengesteld;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging, op de niet beperkte voorziening van de beklaagde, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt van de beslissing op de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die door dezelfde onwettigheid is aangetast;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vemietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
10 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - ikrslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. Draps.
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1 o WRAKJNG- STRAFZAKEN- VERZOEKSCHRIFT- NEERLEGGING OP DE

GRIFFIE- TER-

MIJN- ONTVANKELIJKHEID.

2° WRAKJNG- STRAFZAKEN- VERZOEKSCHRIFT- NEERLEGGING OP DE GRIFFIE- TERMIJN- OPENBARE ORDE.
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3° OPENBARE ORDE- WRAKING- STRAFZAKEN- VERZOEKSCHRIFT- NEERLEGGING OP
DE GRIFFIE - TERMIJN.

1 o Het verzoekschrift tot wraking dat de beklaagde na het pleidooi van de burger-

lijke partij ter griffie van het hof van beroep neerlegt, is niet ontvankelijk wanneer
het steunt op een grand die de wrakende partij voor de aanvang van dat pleidooi kende
(1). (Art. 833 Ger.W.)
2° en 3° De regel volgens welke degene die een wraking wil voordragen, dit moet doen
voor de aanvang van de pleidooien, tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan, is van openbare orde (2). (Art. 833 Ger.W.)
(D ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0730.F)

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot wraking, dat op 3 mei 2000
op de griffie van het Hof van Beroep is neergelegd en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Gelet op de geschriften die op 10 mei 2000 op de griffie van het Hof zijn
ontvangen;
Overwegende dat verzoeker betoogt dat de te wraken appelrechter reeds
voordien van het geschil heeft kennisgenomen in de hoedanigheid van onderzoeksrechter;
Overwegende dat artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek, dat in strafzaken van toepassing is, bepaalt dat degene die een wraking wil voordragen, dit moet doen v66r de aanvang van de pleidooien, tenzij de redenen van
wraking later zijn ontstaan;
Overwegende dat uit de rechtspleging blijkt dat het Hof van Beroep te Brussel op de terechtzitting van 27 april2000, alwaar, met name, raadsheer Dominique de Haan zitting hield, verzoeker en de andere beklaagden heeft verhoord, de conclusies van de burgerlijke partijen heeft ontvangen en hun
pleidooien heeft gehoord; dat uit de rechtspleging niet blijkt dat verzoeker, op die terechtzitting, v66r het mondeling debat op tegenspraak te aanvaarden, heeft verklaard dat hij zinnens was de voormelde magistraat, voor
wie hij het mondelinge en op tegenspraak gevoerde debat heeft aanvaard, te
wraken;
Overwegende dat de zaak vervolgens voor voortgezette behandeling is verdaagd, eerst tot 28 april en dan tot 4 mei, datum waarop het hof van beroep het debat heeft geschorst wegens de dag daarv66r verleende wraking;
Overwegende dat het verzoekschrift na de pleidooien van de burgerlijke
partijen is neergelegd, maar op een grond is gebaseerd die verzoeker v66r de
aanvang van die pleidooien kende, zodat het de regel van openbare orde miskent die het ogenblik bepaalt waarop de wraking moet worden voorgedragen;
Dat het verzoek niet ontvankelijk is;
(1) Zie noot sub Cass., 9 feb. 1984, A.R. 7001, nr. 315; Antwerpen, 13 nov. 1991, R. W, 199495, 293, noot S. VAN 0VERBEKE; S. DE CosTER, Gerechtelijk recht, 1997, Ger.W. art. 833, nr. 4.
(2) Zie Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485, met cone. adv.-gen. BRESSELEERS.
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Om die redenen, verwerpt het verzoek; wijst, op verzoek van de griffier, gerechtsdeurwaarder D. Hendrickx, Leo Erreralaan 40, te 1180 Brussel aan,
om het arrest binnen de vierentwintig uur aan de partijen te betekenen.
10 mei 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J.M. Flogathier, Brussel.

Nr. 285
28

KAMER-

10 mei 2000

WRAKING- VORDERING- ONDIDDELIJKHEID- ONTVANKELIJKHEID.

De vordering tot wraking is niet ontvankelijk, wanneer zij geen blijk geeft van de vereiste duidelijkheid en nauwkeurigheid om de draagwijdte en de omvang van de aangevoerde grieven te bepalen (1). (Art. 835, Ger.W.)
(F... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0185.F)

RET HOF; - Gelet op de akte van wraking, op 28 april 2000 ter griffie van
het Hof neergelegd door B ... F ... in de zaak nr. A.R. C.OO.Ol84.F en strekkende tot wraking van een raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel;
Gelet op de beschikking van 28 april 2000 van de eerste voorzitter tot verwijzing van de zaak naar de tweede kamer;
Gelet op de schriftelijke verklaring van raadsheer Dirix, onderaan op de
akte van wraking, waarbij hij zijn weigering uitdrukt om zich van de zaak
te onthouden;
Overwegende dat het verzoek tot wraking geen blijk geeft van de vereiste duidelijkheid en nauwkeurigheid om de draagwijdte en omvang van de
aangevoerde grieven te bepalen;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de wraking; wijst gerechtsdeurwaarder D. Hendrickx, Leo Erreralaan 40, te 1180 Brussel, aan om, op verzoek van de griffier, binnen de vierentwintig uur het arrest aan verzoeker te betekenen.
(1) Zie Cass., 27 april1979 (AC. 1978-79, 1025) en 16 mei 1980 (ibid, 1979-80, nr. 587). Er moet
overigens worden opgemerkt dat de akte van wraking gericht was tegen leden van het Hofvan
Cassatie, die zelf uitspraak dienden te doen over de door dezelfde verzoeker ingestelde vordering tot wraking van een raadsheer van een hof van beroep.
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10 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

Nr. 286
1e KAMER - 11 mei 2000

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

BEOORDELINGS-

BEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- BEGRIP. VORMEN- BEGRIP.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE

- MATERIELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VERNIELD VOERTUIG- BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- BENADEELDE NIET B.T.W.-PLICHTIG.

4 o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VERNIELD VOERTUIG- OMVANG VAN DE SCHADE- VERVANGINGSWAARDE- BENADEELDE NIET B.T.W.-PLICHTIG.

5o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -SCHADE -

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID- VERNIELD VOERTUIG- VERVANGINGSWAARDE- BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- BENADEELDE NIET B.T.W.-PLICHTIG- B.T.W.-TARIEF- TAAK VAN DE RECHTER

6° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- VERNIELD VOERTUIG- VERVANGINGSWAARDE- BENADEELDE NIET B.T.W.-PLICHTIG- B.T.W.-TARIEF- TAAK VAN DE RECHTER

1o en 2° De schade van de persoon aan wie ten gevolge van een onrechtmatige daad

een zaak is ontnomen waarvan teruggave niet mogelijk is, komt overeen met de vervangingswaarde van die zaak, d.w.z. met het bedrag dat nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
3° en 4° Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen B.TW.-

plichtige is en dus, overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de toegevoegde waarde, de be lasting niet kan aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding waarop hij recht heeft, de B.TW. op de aankoopprijs
van een gelijkaardige zaak; hierbij is onverschillig de omstandigheid dat de benadeelde, ingevolge zijn vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze niet gebruikt voor de vervanging van de vernielde auto, ze gebruikt voor
de vervanging ervan door een nieuwe auto of door een occasieauto waarvoor bij de
aankoop geen B. T W of slechts een B. T W. over het verschil tussen de verkoopprijs en
de inkoopprijs van de garagist verschuldigd is (2). (Artt. 2 en 26 W.B.T.W. en artt.
1382 en 1383 B.W.)
(1) Cass., 13 mei 1997, A.R. P.96.0539.N, nr. 227.
(2) Zie noot 1.
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5° en 6° De verplichting de benadeelde volledig te vergoeden voor het verlies van een
voertuig en zijn recht vrij te beschikken over de toegekende vergoeding hebben tot gevolg dat de rechter niet verplicht is na te gaan of de benadeelde al dan niet de mogelijkheid he eft a an te kopen met een ander B. T W. -tarief dan dit dat geldt voor de
aankoop van een nieuw voertuig. (Artt. 2 en 26 W.B.T.W. en artt. 1382 en 1383 B.W.)
(WINTERTHUR EUROPE - VERZEKERINGEN N.V T. D... )
ARREST

(A.R. C.96.0283.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 april 1996 in laatste aanleg gewezen door de Politierechtbank te Lier;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet, van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 1, § 1, 2 al. 1, 4, § 1, 9, 10,
§ 1, en 58, § 4, van het Wetboek op de belasting op de toegevoegde waarde (Wet van
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde,
zoals gewijzigd bij de wet van 28 december 1992),
doordat het bestreden vonnis eiseres, als W.A.M.-verzekeraar van de voor het ongeval verantwoordelijke, veroordeelt tot het betalen van 21.613 frank met vergoedende intrest vanaf 5 december 1994, de gerechtelijke intrest en de kosten, op grand
van volgende overwegingen (p. 2 en 3) :
"dat mevr. D ... op 5/12/1994 met haar personenauto Peugeot 205 betrokken was in
een verkeersongeval te Bonheiden, waarvoor dhr. M ... , verzekerde van (eiseres), aansprakelijk was; (verweerster) werd door haar BA-motorrijtuigenverzekeraar D.VV: vergoed in R.D.R.-regeling met uitzondering van de BTW op de waarde van haar voertuig zijnde :
- waarde voertuig 105.429 fr
- BTW 20,5% daarop 21.613 fr
het voertuig Peugeot 205 was volgens het expertiseverslag een totaal verlies; (verweerster) is geen BTW-plichtige;
de benadeelde persoon moet hersteld worden in de toestand waarin hij verkeerde
op de dag van het ongeval, indien het voertuig niet beschadigd was geweest door de
fout van de veroorzaker van het ongeval; (Cass., 20/09/1988, Arr. Cass., 1988-89, 69);
bij totaal verlies van een voertuig moet de benadeelde niet meer het bewijs leveren
van de aankoop van een vervangend voertuig om aanspraak te kunnen maken op de
terugbetaling van de BTW, die dient berekend te worden op basis van de vervangingswaarde die het vernielde voertuig bezat v66r het ongeval; (L. Schuermans e. a. 'Onrechtmatige daad. Schade en Schadeloosstelling' (1983-1992), TPR 1994, blz. 1406);
Vanaf 1/6/1993 is de BTW-regeling bij aankoop van een tweedehandsvoertuig ingewikkeld geworden, daar drie mogelijkheden voorzien zijn, nl. aankoop van
- een particulier
- een BTW-plichtige niet-beroepsverkoper
- een beroepsverkoper met of zonder vergunning;
bij het toekennen van schadevergoeding dient de rechtbank zich te plaatsen op het
ogenblik van de uitspraak en rekening te houden met de recente wetswijzigingen inzake belastingen verschuldigd bij de aanschafvan een voertuig ter vervanging van een
voertuig dat volledig teniet is gegaan;
(Eiseres) houdt voor dat de benadeelde partij haar schade moet bewijzen, inbegrepen de BTW die deel uitmaakt van de schade;
de recente wetswijzigingen hebben volgens de rechtbank geen afbreuk gedaan aan
het door het cassatiearrest van 13 april 1988 (Arr. Cass. 1987-88, 1106) vooropgesteld principe dat het bewijs van betaling van BTW niet meer moet geleverd worden;
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ook in art. 83 van de nieuwe verzekeringswet (wet van 25/06/1992 op de landverzekeringsovereenkomst) voor de aansprakelijkheidsverzekeringen wordt bepaald dat de benadeelde vrij beschikt over de door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding en het bedrag van de schadevergoeding niet mag verschillen naargelang
van het gebruik dat de benadeelde ervan zal maken. Hieruit volgt dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar de BTW op de herstellingskosten of op de vervangingswaarde van het vernielde goed als schadevergoeding dient uit te keren, ook als
niet tot herstelling ofvervanging wordt overgegaan; (L. Schuermans 'De nieuwe wet
op de landsverzekeringen van 25 juni 1992, RW 1992-93 blz. 738 nr. 156; A. Van Oevelen 'Recente vernieuwende cassatierechtspraak inzake schade en schadeloosstelling
bij onrechtmatige daad' in Recht halen uit aansprakelijkheid blz. 145 nr. 25);
Dat bijgevolg de vordering van 21.613 fr als BTW gegrond is",
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar eerste conclusie laten gelden had, enerzijds, dat de schadelijdende partij zijn schade dient te bewijzen en derhalve ook diende
te bewijzen dat hij de BTW of taks betaald had (concl. p. 3, voorlaatste al.), anderzijds, dat verweerster D ... in casu niet het bewijs geleverd had dat zij een ander voertuig had aangeschaft en zij bijgevolg geen aanspraak kon maken op betaling van de
BTW (concl. p. 4, middel);
eiseres vervolgens in haar tweede conclusie gesteld had dat verweerster D ... de omvang van haar schade niet bewees en zij, na de wet van 22 mei 1993 die in verschillende mogelijkheden voorzag, diende te bewijzen welk BTW-stelsel op haar van toepassing was, hetgeen zij naliet te doen (concl. 9. 2, onderaan);
het vonnis eiseres veroordeelt tot het betalen van de BTW zonder evenwel na te gaan
en vast te stellen dat verweerster D ... het bewijs geleverd had dat zij een ander voertuig aangeschaft had en zonder na te gaan en vast te stellen welk BTW-stelsel op haar
van toepassing was, indien zij een aan haar vernield voertuig gelijkwaardige auto aanschafte;
zodat het bestreden vonnis wegens gebrek aan antwoord op hoger aangeduide middelen van eiseres niet regelmatig gemotiveerd is, derhalve artikel149 van de gecoordineerde Grondwet schendt;
terwijl, tweede onderdeel, de persoon aan wie tengevolge van een onrechtmatige daad
een zaak is ontnomen, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek recht heeft op herstel van zijn vermogen door teruggave van deze zaak;
de benadeelde, wanneer teruggave niet mogelijk is, overeenkomstig de genoemde
artikelen recht heeft op de vervangingswaarde van deze zaak, dat is op het bedrag dat
nodig is om zich een gelijkwaardige zaak aan te schaffen, eventueel verhoogd met de
BTW indien hij geen BTW-plichtige is en dus overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de toegevoegde waarde die belasting niet kan aftrekken ofkan
terugkrijgen;
de rechter met toepassing van dezelfde artikelen 1382 en 1383 aan de benadeelde die geen BTW-plichtige is - zonder afbreuk te doen aan diens vrije beschikking over de verschuldigde schadevergoeding- slechts de vergoeding van de BTW mag
toekennen die hij effectiefverschuldigd is bij het aanschaffen van een gelijkwaardige zaak;
zo bijvoorbeeld geen BTW verschuldigd zal zijn wanneer een vervangingsvoertuig
wordt aangekocht bij een particulier, zoals blijkt uit de artikelen 1, § 1, 2 al. 1, 4, §
1, 9 en 10, § 1, van het Wetboek op de belasting op de toegevoegde waarde;
er evenmin BTW op de volledige koopsom verschuldigd is bij aankoop van een
tweedehandsvoertuig bij een garagist die dit voertuig op zijn beurt aankocht van een
niet-belastingplichtige; in dit geval de belasting op de toegevoegde waarde immers aileen verschuldigd is op de door de garagist gerealiseerde winst, zoals blijkt uit de artikelen 1, § 1, 2 al. 1, 4, § 1, 9, 10, § 1, en 58, § 4, van het Wetboek op de belasting op
de toegevoegde waarde;
en terwijl het aangevochten vonnis bijgevolg niet zonder miskenning van de genoemde artikelen 1382 en 1383 de vordering van verweerster gegrond kon verklaren op grond van de overweging "dat het bewijs van betaling van BTW niet meer moet
geleverd worden" (p. 2, laatste al.) en op grond van de overweging "dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar de BTW (. .. ) op de vervangingswaarde van het vernielde goed als schadeloosstelling dient uit te keren, ook als niet tot (. .. ) vervanging
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wordt overgegaan" (p. 3 al. 1), zonder dat het vonnis in concreto naging of de BTW van
20,5 pet. ten bedrage van 21.613 frank wel verschuldigd zou zijn bij de aankoop van
een vervangingswagen gelijkaardig aan het vernielde voertuig,
zodat het bestreden vonnis niet wettelijk verantwoord is en schending inhoudt van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 1, § 1, 2,
al. 1, 4, § 1, 9, 10, § 1, en 58, § 4, van het Wetboek op de belasting op de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij de wet van 28 december 1992) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de in het middel weergegeven redenen blijkt dat de
rechter het in het onderdeel bedoelde verweer met opgave van redenen verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de benadeelde aan wie tengevolge van een onrechtmatige daad een zaak is ontnomen, recht heeft op herstel van zijn vermogen door
teruggave van deze zaak; dat hij, wanneer teruggave niet mogelijk is, recht
heeft op de vervangingswaarde van deze zaak, dit is op het bedrag dat nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen;
Dat de benadeelde vrij beschikt over de hem toekomende schadevergoeding en het bedrag van de schadevergoeding niet mag verschillen naar het
gebruik dat de benadeelde ervan zal maken;
Overwegende dat de schadevergoeding, wanneer de benadeelde geen B.T.Wplichtige is en dus, overeenkomstig het wetboek betreffende de belasting over
de toegevoegde waarde, de belasting niet kan aftrekken of van de Staat kan
terugkrijgen, de B.T.W. op de aankoopprijs van een gelijkaardige zaak omvat;
Dat onverschillig is de omstandigheid dat de benadeelde, ingevolge zijn vrije
beschikking over de hem toegekende schadevergoeding, deze niet gebruikt
voor de vervanging van de vernielde auto door een nieuwe of ze gebruikt voor
de vervanging door een tweedehandswagen waarvoor bij de aankoop geen
B.T.W. of slechts een B.T.W. over het verschil tussen de verkoopprijs en de
inkoopprijs van de garagist verschuldigd is;
Dat de verplichting de benadeelde volledig te vergoeden voor het verlies
van het voertuig en het recht voor de benadeelde vrij te beschikken over de
toegekende vergoeding tot gevolg hebben dat de rechter niet verplicht is na
te gaan of de benadeelde al dan niet de mogelijkheid heeft aan te kopen met
een ander BTW-tarief dan dit dat geldt voor de aankoop van een nieuw voertuig;
Overwegende dat de rechter door, nate hebben vastgesteld dat de benadeelde niet BTW-plichtig was, te oordelen dat het bewijs van betaling van
B.T.W. niet meer moet geleverd worden en dat eiseres de B.T.W. aan verweerster moet betalen ook als niet tot vervanging van het vernielde voertuig wordt overgegaan, de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Debrulle, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Gryse en Verbist.
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PAND- GELDSOM- VERPLICHTINGEN VAN DE PANDHOUDER- INTERESTEN.

In het geval dat, volgens de rechter, een geldsom het voorwerp is van een inpandgeving en geen rente werd bedongen, is de pandhouder, die verplicht is als een goede
huisvader te zorgen voor de in pand gegeuen zaak, niet verplicht die geldsom rente
te doen opbrengen. (Art. 2079 B.W.)
(ANDY N.V. T. JACQUET BELGIUM NV)
ARREST

(A.R. C.97.0001.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 27 februari 1996 en 25
juni 1996 in hoger beroep gewezen door het de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1317, 1319, 1320, 1322, 1874, 1892, 1893, 1895, 1927,
1928 en 2079 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 567 van de Faillissementswet, en
van het algemeen rechtsbeginsel, minstens de uit de traditie voortvloeiende rechtsregel, dat men eigendom van niet afgezonderde soortgoederen, in het bijzonder baar
geld, verkrijgt door vermenging (confusio),
doordat (. .. ) de rechtbank in het bestreden vonnis van 27 februari 1996 beslist dat :
"partijen op 1.10.1982 een huurovereenkomst afsloten; dat op dezelfde datum de huurster (d.i. verweerster) een huurwaarborg in baar geld stelde van 589.958 BEF overeenkomstig artikel 4 van het contract; dat aan deze huurovereenkomst een einde werd
gesteld op 10.12.1990, datum waarop (eiseres) de huurwaarborg terugbetaalde aan (verweerster)",
( ... ) dat "niet betwist wordt ( ... ) dat het op 1.10.1982 door PVBA Guy J ac" (bedoeld is : door verweerster) "betaalde bedrag van 589.958 BEF als een pand dient te
worden beschouwd";
( ... ) dat "(eiseres) voorhoudt dat vermits litigieuze overeenkomst hieromtrent niets
voorzien heeft, zij als pandhoudende schuldeiseres niets over de geldsom van 589.958
BEF mocht beschikken",
en "dat het dientengevolge noodzakelijk voorkomt (eiseres) uit te nodigen de rechtbank voor te lichten aan de hand van haar boekhouding voor de jaren 1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1987, 1988, 1989 en 1990 teneinde haar toe te laten nate gaan op welke
wijze voormelde huurwaarborg ge'imputeerd werd in haar boekhouding",
en vervolgens in het bestreden vonnis van 25 juni 1996 beslist dat "uit de inmiddels voorgelegde boekhouding niet blijkt dat (eiseres) de in pand gegeven som van
589.958 BEF heeft bewaard als een goed huisvader; dat (verweerster) dan ook terecht intresten vordert op de in pand gegeven som",
en om deze reden eiseres veroordeelt tot betaling van 456.361 frank,
terwijl, eerste onderdeel, het stellen van een huurwaarborg in baar geld niet als een
inpandgeving kan worden beschouwd, doch slechts als een eigendomsoverdracht tot
zekerheid, aangezien baar geld een zaak is die door het gebruik tenietgaat, en waarvan men door vermenging de eigendom verkrijgt, zoals onder meer blijkt uit artikel
1874 juncto 1892 juncto 1893 juncto 1895 B.W., uit artikel 567 Faillissementswet en
uit het algemeen rechtsbeginsel, minstens de uit de traditie voortvloeiende rechtsregel, dat men eigendom van niet afgezonderde soortzaken ofverbruikbare zaken, in
het bijzonder baar geld, verkrijgt door vermenging (confusio nummorum), ongeacht
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of men dit geld verkrijgt krachtens verbruiklening, oneigenlijke bewaargeving,
zekerheidsovereenkomst of een andere titel, terwijl inpandgeving noodzakelijk veronderstelt, krachtens artikel2079 B.W., dat tot aan zijn eventuele uitwinning de schuldenaar eigenaar blijft van het pand,
zodat de bestreden vonnissen van 27 februari 1996 en 25 juni 1996, door de betaling van een huurwaarborg in baar geld als pand te kwalificeren, en vervolgens op grond
van deze kwalifikatie te beslissen dat verweerster recht heeft op intresten op de in pand
gegeven som om reden dat niet blijkt dat eiseres de in pand gegeven som heeft bewaard als een goed huisvader, daarmee impliciet doch zeker de regel van artikel 2079
juncto 1928 juncto 1927 B.W. toepassend, deze bepalingen alsmede de overige in het
onderdeel genoemde bepalingen en rechtsbeginselen heeft geschonden;
en terwijl, tweede onderdeel, eiseres de stelling van verweerster, krachtens dewelke de afgifte van een geldsom als huurwaarborg als een pand zou moeten worden beschouwd, hetgeen zou meebrengen dat de pandnemer de muntontwaarding van
deze geldsom moet vermijden, en dat de verhuurder de geldsom op een bankrekening zou moeten plaatsen en bij het einde van de huurovereenkomst de verkregen intresten aan de huurder zou moeten overdragen, in al zijn onderdelen heeft betwist,
meer bepaald door, na verwoording van deze stelling van verweerster in haar "besluiten in hoger beroep", p. 4, te betogen :
"aangezien deze redenering evenwel ongegrond is"; ( .. .)de wet ook geen specifieke vorm oplegt voor de huurwaarborg", (... ) De regeling van artikel 1752 BW van
de nieuwe wet van 20 februari 91 niet van toepassing zijn op huurcontracten die, zoals in casu, betrekking hebben op kantoren", (. .. ) "in casu de huurovereenkomst niet
heeft voorzien dat die gelden op een rekening zouden dienen gestort te worden, in zulke
mate dat (eiseres) slechts verplicht was deze gelden zonder meer terug te bezorgen op
het einde van de overeenkomst";
zodat het bestreden vonnis van 27 februari 1996, door te stellen dat niet betwist wordt
(... ) dat het op 1 oktober 1982 betaalde bedrag van 589.958 BEF als een pand dient
te worden beschouwd, en het bestreden vonnis van 25 juni 1996 door onder meer op
grond van die kwalificatie eiseres te veroordelen tot het betalen van interest op die
som, heiden de bewijskracht van de "besluiten in hoger beroep" van eiseres (waarnaar in het vonnis van 27 februari 1996 uitdrukkelijk wordt verwezen op p. 1) hebben geschonden (schending van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het B.W.):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres niet aileen heeft geconcludeerd zoals in het onderdeel is weergegeven, maar in de bedoelde appelconclusie ook heeft verwezen naar rechtsleer in zoverre daarin wordt aangenomen dat de huurwaarborg in feite een pand uitmaakt waarop artikel 2081 van het Burgerlijk
Wetboek toepasselijk is, en heeft aangevoerd dat "(verweerster) ten onrechte beweert dat (eiseres) de muntontwaarding van de gelden moest vermijden; aangezien dit inderdaad niet bepaald was in de huurovereenkomst in zulke mate dat de eis elke grond mist, vooral indien men de
huurwaarborg als een pand beschouwt";
Dat het onderdeel berust op een onvolledige lezing van de bedoelde appelconclusie, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het tweede onderdeel tevergeefs aangevochten reden de beslissing draagt dat de huurwaarborg een pandgeving uitmaakt;
Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grandwet, 1134, 1135, 1315, 1927, 1928, 1930, 1932, 1936 en 2079 van het Burgerlijk Wethoek en 870 en 877 van het Gerechtelijk Wetboek,
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doordat de rechtbank in het bestreden vonnis van 27 februari 1996 de neerlegging heeft bevolen van de dienstige boekhoudkundige dokumenten in origineel (boekhouding voor de jaren 1982 tot 1990) "teneinde haar toe te laten nate gaan op welke
wijze voormelde huurwaarborgpand gei:mputeerd werd in haar boekhouding", dit met
het oog op ''het achterhalen van de werkelijkheid en inzonderheid (. .. ) wat (eiseres) met
voormelde som heeft gedaan tot 10.12.1990" en vervolgens in het bestreden vonnis van
25 juni 1996 de vordering van verweerster tot betaling van interest op de teruggegeven huurwaarborg voor de duur van de huur gegrond verklaart en eiseres veroordeelt tot betaling van 456.361 BEF om reden dat "uit de inmiddels voorgelegde boekhouding niet blijkt dat (eiseres) de in pand gegeven som van 589.958 BEF heeft bewaard
als een goed huisvader; dat (verweerster) dan ook terecht intresten vordert op de in
pand gegeven som", na in het vonnis van 27 februari 1996 daaromtrent enkel te hebben beslist dat het op 1 oktober 1982 betaalde bedrag als een pand dient beschouwd
te worden, en na te hebben vastgesteld dat aan de ''huurovereenkomst een einde werd
gesteld op 10.12.1990, datum waarop (eiseres) de huurwaarborg terugbetaalde aan (verweerster)", (. .. )
terwijl, zesde onderdeel, voor zover er een verplichting zou zijn geweest van eiseres om de in pand gegeven som te bewaren als een goed huisvader, deze verplichting geenszins inhield dat eiseres de geldsom rente had moeten doen opbrengen, aangezien de bewaamemer "zich van de in bewaring gegeven zaak niet mag bedienen" (art.
1930 B.W.), "de zaak zelf, die hij ontvangen heeft, moet teruggeven. (... )in bewaring gegeven gemunt geld in dezelfde specien moet (teruggeven), hetzij de waarde ervan vermeerderd ofverminderd is" (art. 1932 B.W.) en slechts verplicht is vruchten
af te geven "indien de in bewaring gegeven zaak vruchten heeft opgeleverd" (art. 1936
B.W.), en "van geld dat in bewaring is gegeven, geen interest verschuldigd (is) dan van
de dag waarop hij in gebreke is gesteld" (art. 1936 B.W.), zodat de bestreden vonnissen van 27 februari 1996 en 25 juni 1996, het eerste door te beslissen dat "wat (eiseres) met voormelde som heeft gedaan tot 10.12.1990" een ter zake dienend feit is en
op grond daarvan de neerlegging te bevelen van de boekhouding van eiseres "teneinde haar toe te laten na te gaan op welke wijze voormelde huurwaarborgpand gei:mputeerd werd in haar boekhouding", het tweede door uit de loutere vaststelling dat niet
blijkt dat (eiseres) de in pand gegeven som van 589.958 BEF heeft bewaard als een
goed huisvader afte leiden dat verweerster terecht interest vordert op de in pand gegeven som, zonder te hebben vastgesteld dat de som vruchten heeft opgebracht of dat
eiseres in gebreke was gesteld ze terug te geven, en na integendeel (in het eerste vonnis) te hebben vastgesteld dat de huurwaarborg werd terugbetaald op de dag zelf
waarop deze diende te worden terugbetaald, nl. 10 december 1990, de artikelen 1930,
1932 en 1936 B.W. hebben geschonden, alsmede artikel2079 B.W. krachtens hetwelk de eerstgenoemde bepalingen op pand toepasselijk zijn, het vonnis van 25 juni
1996 deze bepalingen op zichzelf, dat van 27 februari 1996 deze bepalingen in samenhang met artikel 877 Ger.W. :

Wat het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt in de in het eerste middel vergeefs bestreden redenen dat de som van 598.958 BEF als een pand
moet worden beschouwd;
Dat uit het bestreden vonnis blijkt dat op die som geen rente werd bedongen;
Overwegende dat in het geval de rechter oordeelt dat een geldsom het voorwerp is van een inpandgeving, de pandhouder die verplicht is als een goede
huisvader te zorgen voor de in pand gegeven zaak, niet verplicht is de geldsam rente te doen opbrengen;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
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Om die redenen, vernietigt de bestreden vonnissen, behalve in zoverre uitspraak wordt gedaan over de ontvankelijkheid van het hoger beroep; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde vonnissen; 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 Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
11 mei 2000- 1" kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Delahaye.
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KAMER -

11 mei 2000

STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS

IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- BURGERLIJKE ZAKEN- VORDERING VAN HET VLAAMS GEWEST- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

De vordering van het Vlaams Gewest tot herstel van de plaats in de vorige staat is ontvankelijk als ze niet strekt tot vrijwaring van het algemeen belang van de gemeenschap maar tot herstel van de schade aan de private belangen van dat gewest (1). (Artt.
65, § 1, en 67, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
(VAN DEN BROECK R. & NEEKENS N.V IN VEREFFENING T. VLAAMS GEWEST)
ARREST

(A.R. C.97.0158.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 17, 700, 807, 812,
tweede lid, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 65, § 1, eerste lid, 67 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, en 149 van de gecoi:irdineerde Grondwet van 17 februari 1994;
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het vonnis a quo, verweerders vordering toelaatbaar en gegrond verklaart, eisers veroordeelt om de percelen te Lille
(Poederlee), Tielenbaan 86, kadastraal gekend sectie B nummer 103/B, 103/C, 104/D,
104/F, 104/G en 105/B en het onroerend goed gelegen te Lille (Poederlee), Tielenbaan 86, kadastraal gekend sectie EN, nummer 104/C in hun oorspronkelijke staat
te herstellen, met name door afbraak van de woning en de stal gebouwd in de loop van
1978, en het diamantverwerkingsatelier, binnen de drie maanden na betekening van
het tussen te komen vonnis, tweede eiseres veroordeelt tot afbraak van de stal en de
(1) Zie Cass., 25 april1996, A.R. P.94.1188.N, nr. 129, 7 mei 1996, A.R. P.95.0234.N, nr. 156, en
22 juni 1999, A.R. P.97.0664.N, nr. 382 (in strafzaken).
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hooibergplaats, opgericht in de loop van 1986 op dezelfde percelen, eisers veroordeelt tot het betalen van een dwangsom van 5.000 BEF per dag, zo na de gestelde termijn van 3 maanden na betekening van het arrest, niet werd voldaan aan het bevel
tot afbraak van de gebouwen e:ri herstel in hun oorspronkelijke staat van de percelen, met dien verstande dat de dwangsom tot maximum 9.000.000 BEF kan oplopen, verweerder machtigt om, indien eisers in gebreke blijven het goed in de oorspronkelijke staat te herstellen, binnen de reeds genoemde termijn van drie maanden
na betekening van het vonnis, zelf over te gaan of te doen overgaan tot afbraak en herstelling op kosten van eisers, en dat verweerder gemachtigd is de van de afbraak en
het herstel afkomstige voorwerpen en materialen te verkopen, te vervoeren, op te slaan
of te vernietigen op een door hem gekozen plaats, en eisers veroordeelt tot alle
uitvoeringskosten van de afbraak en het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat, waartoe eisers veroordeeld werden, te verminderen met de verkoopwaarde van de materialen en voorwerpen afkomstig van de afbraak en het herstel, te
vergoeden op vertoon van een staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter, onder meer op grond :
"dat ( ... ) Lewy-Friedrich aanvoert dat de vordering ontoelaatbaar is bij toepassing van artikel17 Ger.W gezien (eisers) worden vervolgd ten verzoeke van het Vlaams
Gewest en de bepalingen van artikel 65 en 67 van de Stedenbouwwet inhouden dat
de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat ten verzoeke van de gemachtigde ambtenaar of het College van Burgemeester en Schepenen dient te geschieden;
dat zij hieruit concludeert dat de vordering wordt ingesteld door een partij die rechtens de hoedanigheid niet bezit;
dat inzake stedenbouw de gemachtigde ambtenaar en het Vlaams Gewest onderscheidene belangen behartigen, de eerste het openbaar belang, de tweede zijn private belangen; zij stellen derhalve eigen en individuele vorderingen in met telkens de
mogelijkheid van bevel tot herstel en van eventuele uitvoeringsmachtiging en dwangsom (Hofvan Cassatie 25 april1996, Matthys e.a. tNyncke e.a.);
dat niet betwistbaar is dat het Vlaams Gewest, aan wie wettelijk de taak is opgedragen in te staan voor de realisatie van een goede ruimtelijke ordening, door het oprichten en in stand houden zonder vergunning van gebouwen door (eisers) in strijd met
de voorschriften van de wet op de stedenbouw schade lijdt vermits deze gebouwen hinderlijk zijn voor de leefruimte en de schoonheid van de streek aantasten en daardoor schade toebrengen aan het gemeenschappelijk patrimonium;
dat de Grondwet trouwens in artikel 23 'het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu' waarborgt hierin begrepen een behoorlijke ruimtelijke ordening;
dat (verweerder) dienvolgens voldoende belang en hoedanigheid kan doen gelden bij
het vorderen van een herstelmaatregel die past in het kader van de opdracht van het
bestuur om de aantasting van de goede ruimtelijke ordening teniet te doen; dat derhalve de vordering toelaatbaar voorkomt. (... )" In verband met de hoedanigheid van
(eisers) : "dat de veroordeling tot herstel in de vorige toestand kan uitgesproken worden ten laste van al diegenen die de bouwinbreuk hebben gepleegd en deze die de wederrechtelijke constructies instandhouden of gedogen zelfs wanneer zoals in casu sommige van de (eisers) ten huidige dage geen eigenaar meer zijn van de opgetrokken
constructies; inderdaad dat de veroordeling tot herstel bedoeld in artikel 65 en 67 van
de Stedenbouwwet kan bevolen worden tegen alle personen die door het uitvoeren van
werken of het in stand houden ervan, inbreuk maken op de voorschriften van de bijzondere plannen van aan:leg en op de bepalingen betreffende het verlenen van bouwvergunningen, te weten alle gedragingen die overeenkomstig artikel 64 Stedenbouwwet strafbaar zijn" (arrest pp. 3-5),

terwijl, eerste onderdeel, eisers in hun tweede aanvullende appelconclusie, neergelegd ter griffie op 17 oktober 1995, aanvoerden : "In de inleidende dagvaarding werd
het herstel gevorderd van de plaats in de vorige staat, overeenkomstig art. 65, § 1,
tweede lid, van de Stedenbouwwet (waarschijnlijk werd bedoeld art. 67, eerste lid, zoals vermeld als titel van de dagvaarding, in combinatie met de aangehaalde bepaling). In de tweede beroepsconclusies stelt (verweerder) dat het 'uit de Stedenbouwwet zelfhet recht (put) om het herstel te vorderen', met het oog op 'het herstel van de

894

HOF VAN CASSATIE

Nr. 288

gevolgen van een wetsovertreding' (p. 5, nr. 5, in fine). Nergens wordt gewag gemaakt van het feit dat het eigenlijk zou gaan om een vordering tot schadevergoeding (in natura) en nergens wordt aangetoond, laat staan aanneembaar gemaakt dat
(verweerder) een persoonlijke schade zou hebben geleden die in oorzakelijk verband
staat met de beweerde inbreuk. De rechtsgrond van de vordering kan thans niet meer
worden gewijzigd. Het gaat hier trouwens niet zozeer om een wijziging van de rechtsgrond van de vordering dan wel om de wijziging van de processuele hoedanigheid van
de oorspronkelijk eisende partij, hypothese die niet is voorzien door artikel 807 van
het Gerechtelijk Wetboek. Overigens werd een gebeurlijke vordering strekkende tot
vergoeding van schade nooit aan de eerste rechter voorgelegd. (Verweerder) heeft immers - het weze herhaald - nooit voorgehouden schade te hebben geleden als gevolg van de beweerde fout. Dit feit, essentieel met het oog op de gebeurlijke toepassing van artikel1382 B.W., moest, met het oog op de mogelijke toepassing van artikel
807 van het Gerechtelijk Wetboek en in de inleidende dagvaarding worden aangevoerd en voor de eerste rechter worden besproken" (tweede aanvullende appelconclusie, pp. 3-4);
Eisers aldus aanvoerden dat verweerders vordering, voor zover zij strekt tot vergoeding (door herstel in natura) van eigen schade geleden door het stedenbouwmisdrijf, en niet tot herstel van de plaats op grond van de in de artikelen 65 en 67 van
de Stedenbouwwet aan de gemachtigde ambtenaar toegekende bevoegdheid, op grond
van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niet ontvankelijk moet verklaard worden omdat deze vordering niet bij de eerste rechter aanhangig werd gemaakt of in de
oorspronkelijke dagvaarding begrepen was;
Het bestreden arrest zich beperkt tot de overweging dat de gemachtigde ambtenaar en het gewest verschillende belangen behartigen, en dat verweerder te dezen door
de miskenning van de stedenbouwwetgeving schade heeft geleden, doch nalaat aan
te duiden waarom verweerder, hoewel hij voor de eerste rechter de in de artikelen 65,
§ 1, eerste lid, en 67 van de Stedenbouwwet voorziene vordering, die aileen toekomt
aan de gemachtigde ambtenaar, trachtte uit te oefenen, thans voor het eerst in hoger beroep een vordering, strekkende tot het bekomen van schadevergoeding wegens onrechtmatige daad, kon instellen,

zodat het bestreden arrest, door verweerders vordering toelaatbaar, ontvankelijk en
gegrond te verklaren, zonder het verweer van eisers inzake de onontvankelijkheid van
de vordering te beantwoorden, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel 149 van de gecoi:irdineerde Grondwet);
terwijl, tweede onderdeel, de bepalingen van artikel807 van het Gerechtelijk Wethoek over de uitbreiding of de wijziging van de vordering in burgerlijke zaken van toepassing zijn in hoger beroep;
Deze toepassing evenwel onderstelt dat de uitgebreide of gewijzigde vordering reeds
bij de eerste rechter aanhangig werd gemaakt, deze zich hierover heeft uitgesproken of dat zij virtueel in de hoofdvordering begrepen was;
Verweerder te dezen voor de eerste rechter de toepassing vorderde en bekwam van
de herstelmaatregelen, voorzien in de artikelen 65, § 1, eerste lid, en 67, eerste lid,
van de Stedenbouwwet, maar voor de appelrechters vergoeding in natura vorderde van
de schade, die hij zelf had geleden door het stedenbouwmisdrijf;
De herstelvordering, voorzien in genoemde bepalingen van de Stedenbouwwet, niet
het herstel beoogt van door het gemachtigd bestuur persoonlijk door het stedenbouwmisdrijf geleden schade, maar de vrijwaring van het algemeen belang beoogt;
Het gemachtigd bestuur aldus geen schade moet bewijzen en kan optreden ter uitoefening van een hem door de wet gegeven opdracht;
De vordering, die het gewest te dezen in hoger beroep meende te kunnen instellen en strekkende tot vergoeding van eigen schade die het door het stedenbouwmisdrijf zou geleden hebben, duidelijk onderscheiden is van de vordering die het gemachtigd bestuur op grond van de artikelen 65, § 1, eerste lid, en 67, eerste lid, van
de Stedenbouwwet kan instellen;
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De eerste rechter zich niet heeft uitgesproken over een herstelvordering van verweerder op grond van eigen schade, deze vordering niet bij de eerste rechter aanhangig werd gemaakt, ook niet virtueel in de hoofdvordering begrepen was, en in ieder geval, door op eigen schade te steunen, niet berust op de feiten welke in de
dagvaarding werden vermeld,
zodat de voor de eerste rechter door verweerder ingestelde vordering op grond van
de artikelen 65, § 1, eerste lid, en 67, eerste lid, van de Stedenbouwwet, in hoger beroep niet kon gewijzigd worden in een vordering, strekkende tot vergoeding van persoonlijk door verweerder geleden schade (schending van de artikelen 700, 807, 812,
tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek), minstens, voor zover de redengeving niet toelaat na te gaan of de rechters oordelen dat verweerder de aan het gemachtigd bestuur door de artikelen 65, § 1, eerste lid, en 67, eerste lid, van de Stedenbouwwet, toegekende vordering uitoefent, dan wel een vordering op grond van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, strekkende tot vergoeding van eigen schade, in welk geval het met de in dit onderdeel aangevoerde onwettigheid is behept, berust op dubbelzinnige redenen, zodat het niet regelmatig is gemotiveerd (scherrding van artikel 149 gecoordineerde Grondwet) en hierdoor het Hof bovendien in de
onmogelijkheid stelt de wettigheid van de beslissing na te gaan, inzonderheid of het
op grond van een onontvankelijke nieuwe vordering in hoger beroep is dat eisers worden veroordeeld tot herstel, dan wel op grond van een vordering die reeds voor de eerste rechter aanhangig werd gemaakt, en derhalve tevens om die reden niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet);
terwijl, derde onderdeel, de vrijwaring van het algemeen belang, inzonderheid de vrijwaring van een goede ruimtelijke ordening, door de artikelen 65, § 1, eerste lid, en 67,
eerste lid, van de Stedenbouwwet, aan de gemachtigde ambtenaar en het college van
burgemeester en schepenen werd toevertrouwd;
De gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen, wanneer zij hun vordering hetzij voor de strafrechter hetzij voor de burgerlijke rechter brengen, niet het herstel beogen van persoonlijk door het stedenbouwmisdrijf geleden schade,
maar optreden ter uitoefening van een hen door de wet gegeven opdracht;
De gemachtigde ambtenaar het gewest niet is, en er niet mee samenvalt, zodat de
herstelvordering, voorzien in de artikelen 65, § 1, eerste lid, en 67, eerste lid, van de
Stedenbouwwet, niet door het gewest kan worden uitgeoefend;
Het gewest alleen wanneer zijn particuliere belangen zijn aangetast, op basis van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, het herstel kan vorderen van
eigen privaatrechtelijke schade die het lijdt wegens een bouwmisdrijf;
Deze eigen schade duidelijk moet onderscheiden zijn van het algemeen en collectiefbelang van herstel, waarvoor krachtens de Stedenbouwwet alleen de gemachtigde ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen kunnen opkomen :
De enkele door het bestreden arrest vastgestelde omstandigheden :
(1) dat het Vlaams Gewest wettelijk de opdracht heeft in te staan voor de realisatie van een goede ruimtelijke ordening,
(2) dat het Gewest de opdracht heeft om de aantasting van de goede ruimtelijke ordening teniet te doen, en
(3) dat het Gewest "schade" lijdt door het oprichten en in stand houden van wederrechtelijke bouwwerken, omdat deze, nu zij hinderlijk zijn voor de leefruimte en
de schoonheid van de streek aantasten, schade toebrengen aan "het gemeenschappelijk patrimonium", niet met zich brengen dat de particuliere belangen van het gewest zijn aangetast en dat het een eigen privaatrechtelijke schade lijdt in de zin van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek die hem het door artikel17 van
het Gerechtelijk Wetboek vereiste eigen belang verleent, onderscheiden van het algemeen belang, om in rechte het herstel van de plaats te vorderen;
zodat het bestreden arrest op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen niet wettig kon oordelen dat verweerder een privaatrechtelijke schade heeft geleden door de miskenning van de Stedenbouwwet door eisers (schending van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek), en derhalve een eigen particulier belang heeft bij
het instellen van de herstelvordering (schending van artikel 17 Gerechtelijk Wet-
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hoek), en evenmin wettig kon heslissen dat verweerders vordering onderscheiden is van
de herstelvordering in het algemeen helang, door de Stedenhouwwet uitsluitend aan de
gemachtigde ambtenaar of aan het college van hurgemeester en schepenen toegekend
(schending van de artikelen 65, § 1, eerste lid, en 67 van de Stedenhouwwet van 29 maart
1962), en derhalve niet wettig verweerders vordering toelaathaar, ontvankelijk en gegrond kon verklaren (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 65, § 1 en 67 van de Stedenhouwwet van 29 maart
1962), minstens herust op duhhelzinnige redenen die niet toelaten nate gaan of de rechters, in strijd met artikelen 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 65, § 1, eerste lid, en 67
van de Stedenhouwwet van 29 maart 1962, oordelen dat, naast de gemachtigde ambtenaar, ook het Vlaams Gewest gerechtigd is in het algemeen helang het herstel van de
plaats te vorderen, in welk geval het arrest met de hiervoren vermelde onwettigheid is
hehept, dan wei dat het Vlaams Gewest te dezen, ter hehartiging van zijn particulier belang, een privaatrechtelijke schade laat gelden en dienvolgens niet regelmatig metredenen is omkleed (schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet) :

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de vordering door het Vlaams Gewest tot herstel van de
plaats in de vorige toestand ontvankelijk is als zij niet strekt tot vrijwaring van het algemeen belang van de gemeenschap maar tot herstel van de
schade aan de private belangen van dat gewest;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerder "aan wie de wettelijke taak is opgedragen in te staan voor de realisatie van een goede ruimtelijke ordening'', schade lijdt vermits de wederrechtelijk opgerichte en in
stand gehouden gebouwen hinderlijk zijn voor de leefruimte en de schoonheid van de streek aantasten, en daardoor schade toebrengen aan het gemeenschappelijk patrimonium;
Dat de appelrechters uit die gegevens niet vermochten af te leiden dat verweerder in zijn private belangen werd geschaad;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; verklaart het arrest bindend voor de partijen opgeroepen in bindendverklaring; 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 Gent.
11 mei 2000- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Duhrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Geinger en De Gryse.
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1 o en 2° De verzekeraar die zijn conventioneel regresrecht uitoefent, moet bewijzen dat
hij als verzekeraar de slachtoffers heeft vergoed in overeenstemming met zijn contractuele en wettelijke verplichtingen; het doet niet ter zake dat hij dit deed door een
rechtstreekse betaling dan wel door een betaling uitgevoerd door een derde verzekeraar die, op grand van afspraken tussen verzekeraars, voor zijn rekening heeft betaald, noch hoe de rekeningen tussen verzekeraars werden vereffend en dat hierbij
wederzijdse vorderingen worden verrekend (1).
(S ... T. ELVIA N.V)
ARREST

(A.R. C.97.0187.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 januari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1134, 1142, 1149, 1151, 1165, 1234
en 1235 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep eiser veroordeelt tot betaling van een hoofdsom van
389.330 BEF aan verweerster, o.m. op volgende gronden :
"2. (Verweerster) is de WAM-verzekeraar van (eiser). Zij heeft in die hoedanigheid vergoedingen uitbetaald voor een bedrag van 389.330 frank aan slachtoffers van
een verkeersongeval op 14.4.1991 te Dentergem, Gottemstraat waarbij ook haar verzekerde betrokken was.
Bij het bestreden vonnis werd (eiser) op verzoek van (verweerster) op grond van (de
art.) 24 en 25.9 van de polisvoorwaarden veroordeeld om aan (verweerster) te betalen het bedrag van 389.330 frank meer de gerechtelijke intrest vanaf 2.1.1992 en meer
de kosten, vandaar het hoger beroep.
9. (Verweerster) legt het bewijs over dat de slachtoffers de bedragen hebben ontvangen waarvan zij thans de terugbetaling vordert. Of deze bedragen rechtstreeks door
(verweerster) aan de slachtoffers zijn betaald dan wel door de eigen verzekeraars van
de slachtoffers ingevolge een conventionele compensatie binnen de RDR-regeling is ter
zake zonder belang. Betaling in de zin van art. 1234 e.v. BW kan immers ook ingevolge compensatie gebeuren. Daarenboven is voor de conventionele compensatie in tegenstelling tot wat geldt voor de wettelijke compensatie niet vereist dat de schulden beide tot voorwerp hebben een geldsom of een zekere hoeveelheid vervangbare
zaken van dezelfde soort die beide vaststaande en opeisbaar zijn (. .. )",
terwijlluidens de samengelezen artikelen 24 en 25.9 van de tussen partijen gesloten verzekeringsovereenkomst, wanneer het ongeval te wijten is aan een zware fout
van de verzekerde, de verzekeraar (verweerster) een recht van verhaal kan uitoefenen tegen de verzekerde (eiser) tot beloop van de vergoedingen waartoe de verzekeraar gehouden is, zo in hoofdsom als in vergoedende intresten, gerechtelijke intresten en gerechtskosten, jegens de benadeelden; dit verhaalsrecht aldus gegrond is
op de contractuele aansprakelijkheid van eiser tot vergoeding van de door zijn zware
fout aan verweerster berokkende schade; eiser bijgevolg, krachtens voormelde contractuele bepalingen alsmede de artikelen 1134, 1142, 1149 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek, slechts gehouden kan zijn tot vergoeding van de werkelijk door verweerster aan de benadeelde uitgekeerde sommen, zelfs indien deze lager zijn dan de
(1) Zie FAGNART, J.-L., "Examen de jurisprudence, Les assurances terrestres", R.C.J.B., 1992,
123-124, nr. 121, en FoNTAINE, M., Verzekeringsrecht, Larcier, 1999, 390-391, nrs. 901-902.
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door hen ontvangen bedragen bij toepassing van een "conventionele compensatie" voortvloeiend uit een tussen verweerster en de verzekeraars van de benadeelden geldende overeenkomst ("RDR-regeling"); artikelll65 van het Burgerlijk Wetboek eiser, als derde, niet belet zich te beroepen op het bestaan van die overeenkomst en op
de gevolgen ervan tussen de contracterende partijen (voormelde verzekeraars), als verweermiddel tegen de regresvordering van een van die partijen (verweerster), meer bepaald om aan te tonen dat de omvang van de contractuele schade waarvan verweerster vergoeding vordert kleiner is dan de door de benadeelden geleden schade;
daarentegen verweerster, krachtens hetzelfde artikel 1165, niet het recht heeft haar
aanspraak op vergoeding tegen eiser, als derde, op voormelde overeenkomst ("RDRregeling") te laten steunen, m.n. door aan te voeren dat zij, ingevolge de daaruit voortvloeiende "conventionele compensatie", geacht moet worden alle door de slachtoffers ontvangen bedragen te hebben betaald in de zin van de artikelen 1234 en 1235
van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien een deel van die bedragen is betaald door de
eigen verzekeraars van de slachtoffers,

zodat het hof van beroep, door in het midden te laten "of deze bedragen rechtstreeks door (verweerster) aan de slachtoffers zijn betaald dan wel door de eigen verzekeraars van de slachtoffers ingevolge een conventionele compensatie binnen de RDR
regeling", zijn beslissing laat steunen op dubbelzinnige redenen (schending van artikel 149 van de Grondwet) en, in de tweede onderstelling, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt door niet wettig vast te stellen dat de omvang van de door verweerster terugvorderbare schadevergoeding overeenstemt met alle door de slachtoffers ontvangen bedragen (schending van elk der in het middel aangeduide wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de slachtoffers van het ongeval vergoed zijn ten belope van 389.330 BEF, dit is het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van de regresvordering van verweerster; dat het vaststelt dat
dit bedrag een juiste weergave is van de schade die de slachtoffers hebben
geleden en die verweerster moest vergoeden; dat het oordeelt dat het zonder belang is te weten of verweerster rechtstreeks betaald heeft aan de slachtoffers dan wel of die betalingen gedaan zijn voor rekening van verweerster
door de verzekeraars van de slachtoffers, aan wie verweerster door onderlinge compensatie in het RDR-stelsel heeft betaald;
Overwegende dat de verzekeraar die zijn conventioneel regresrecht uitoefent, moet bewijzen dat hij als verzekeraar de slachtoffers heeft vergoed
in overeenstemming met zijn contractuele en wettelijke verplichtingen;
Dat het niet ter zake doet dat de slachtoffers vergoed werden door een rechtstreekse betaling van de verzekeraar van de dader dan wel door een betaling uitgevoerd door een derde verzekeraar die op grand van afspraken tussen verzekeraars voor rekening van de verzekeraar die regres uitoefent, heeft
betaald;
Dat evenmin ter zake doet hoe de rekeningen tussen verzekeraars worden vereffend en dat hierbij de wederzijdse vorderingen worden verrekend;
Overwegende dat het arrest dat zulks beslist, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel dat ervan uitgaat dat aileen rechtstreekse betalingen door
de verzekeraar aan de slachtoffers het voorwerp konden uitmaken van een
regresvordering, niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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11 mei 2000- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Biitzler.
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11 mei 2000

STEDENBOUW- BOUWVERGUNNING- HERBOUWEN- BEGRIP.

Met herbouwen wordt bedoeld het opnieuw bouwen van een gebouw met een gelijkaardig volume als dat van het gebouw dat volledig of uoor het grootste gedeelte is afgebroken. (Art. 44, § 1, 1 o, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.)
(VLAAMS GEWEST T. B... , H .. )
ARREST

(A.R. C.97.0276.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 maart 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 44, § 1, 45, 53, 68 en 79 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2 en 6bis van het ministerieel besluit van 6
februari 1971 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag om bouwvergunning en 149 van de gecoi:irdineerde Grondwet van 17 februari
1994,
doordat het Hofvan Beroep te Brussel bij het bestreden arrest, rechtdoende op eisers hager beroep, dit ongegrond verklaart en derhalve de bestreden beslissing, waarbij het bevel tot staking der werken van 28 mei 1995 - en voor zoveel als nodig de
bekrachtiging daarvan op 31 augustus 1995- werd opgeheven nopens de werken op
het perceel van verweerders, gelegen te Kampenhout, Beemdstraat 7, gekadastreerd
sectie D, 531 fbevestigt en de tegeneis als ongegrond afWijst, met dien verstande dat
de datum van 28 mei 1995, vermeld in het dispositief, dient gelezen te worden als 28
augustus 1995, op grand :
"1. dat (verweerders) op 11 oktober 1994 aan het gemeentebestuur te Kampenhout een bouwaanvraag hebben gericht voor de verbouwing van een bestaande waning gelegen aan de Beemdstraat 7 te Kampenhout;
dat desbetreffend gunstig geadviseerd werd door het gemeentebestuur als door de
gemachtigde ambtenaar, die vaststelde dat de te verbouwen waning wel was gelegen in agrarisch gebied dat door residentiele bewoning sterk was aangetast, maar de
agrarische belangen er niet door werden geschaad;
dat die ambtenaar tevens stelde dat het totale volume van het gebouw verminderde met 186,80 m3 en het project in overeenstemming was met goede ruimtelijke
ordening;
dat op 10 januari 1996 een bouwvergunning werd afgeleverd waarin onder meer het
advies van de gemachtigde ambtenaar als nate leven voorwaarde werd geformuleerd;
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dat blijkens de goedgekeurde bouwplannen afbraak van een stal en tuinbergplaats
gepland was;
dat uit de plannen die bij de bouwaanvraag gevoegd waren blijkt dat de verbouwing impliceerde dat er rondom het bestaande gebouw een nieuwe gevelmuur zou worden opgetrokken, dat de dakbedekking zou worden vervangen, evenals de ramen en
deuren, beglazing, dorpels en afvoeren;
dat binnen in de woning de schikking der ruimten helemaal werd gewijzigd, zowel op de gelijkvloerse als op de eerste verdieping, waardoor bestaande muren grotendeels dienden te worden weggebroken en vervangen door nieuwe, ook op andere
plaatsen dan waar er aanvankelijk stonden;
dat blijkens de verklaringen die door de deskundige werden geacteerd het te verbouwen pand bestond uit twee gedeelten : het ene daterend omstreeks 1850, voorheen een schuur, maar met de tijd verbouwd tot woning en een tweede deel daterend rond 1930;
dat het eerste deel grotendeels instortte nadat de verbouwingswerken waren aangevat en meer bepaald doordat na de manuele wegname van de dakbedekking en het
daktimmerwerk de belangrijkste gevels het begaven, waarna de resten van niet neergestorte muren werden afgebroken;
dat het recentere tweede deel van de woning (evenwel) intact bleef;
dat in het proces-verbaal van vaststelling van 8 augustus 1995 opgesteld door de
bevoegde ambtenaar wederrechtelijke bouwwerken geciteerd, meer bepaald 'het verbouwen van een bestaande woning', hetgeen aldus werd gepreciseerd: 'de vergunning omvat het plaatsen van een nieuwe gevelsteen rond de bestaande constructie met
inwendige verbouwingswerken' (terwijl) 'op het ogenblik van de vaststelling werd het
rechter gedeelte over een breedte van 9 meter volledig afgebroken - nieuwe funderingen worden gegraven en funderingsbeton werd aangebracht',
dat zulks werd bestempeld als niet in overeenstemming met de goedgekeurde plannen en de bepalingen van het vergunningsbesluit;
dat daarop per 28 augustus 1995 een bericht tot stopzetting van de werken werd
betekend, bevel dat op 31 augustus 1995 door de gemachtigde ambtenaar werd bekrachtigd;
(. .. )
dat uit het deskundig verslag en uit de overgelegde foto's blijkt dat het te verbouwen gebouw niet volledig is afgebroken en weggeruimd, maar dat enkel het deel dat
hoger als het oudste gedeelte werd omschreven deels manueel is weggenomen (dak),
waarna grote delen van de gevels zijn ingestort en de resten ervan evenals de beschadigde dragende binnenmuur werden afgebroken;
dat er dus van eenvoudig 'heropbouwen' na afbraak van het als te 'verbouwen' aangegeven pand geen sprake is;
dat er geen enkele aanwijzing bestaat dat de partiele instorting moedwillig werd veroorzaakt door het wegnemen van het dak, zodanig dat de muren hun bindend element en stabiliteit kwijt raakten en het begaven;
dat uit de ingediende plannen blijkt dat de dakbedekking zou worden vernieuwd en
dat er dakvensters zouden worden aangebracht;
dat inherent is aan verbouwing dat de constructieve implicaties van een vooringenomen wijziging niet alle bij voorbaat kunnen worden ingeschat en redelijkerwijs
dient te worden aangenomen dat in functie van een bepaald voorval beslist wordt om
niet enkel de bedekking maar ook het daktimmerwerk te vervangen;
dat de vergunning om te verbouwen verleend in functie van een goedgekeurd plan
niet enkel slaat op de werken die zichtbaar kunnen afgeleid worden uit een vergelijking tussen de plannen betreffende de bestaande en de nieuwe toestand, maar tevens op al wat krachtens de constructieve noodwendigheden en op grond van de regels van de bouwkunst is vereist;
dat te dezen helemaal niet blijkt dat (verweerders) zouden trachten gebruik te rnaken van de instorting om werken uit te voeren die niet waren vergund;
dat de verleende vergunning trouwens geen absolute duidelijkheid schept omtrent hetgeen aan bouwwerken zou vereist zijn;
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dat blijkens de goedgekeurde plannen er in elk geval terdege diende ingegrepen te
worden op alle gevels, vermits er ramen bijkwamen, een bestaande poortopening vervangen werd door twee ramen en een klein raam tot een poortopening zou worden vergroot;
dat een doorlopende grote zolderruimte diende omgebouwd te worden tot een hordes, twee slaapkamers en douchecel, hetgeen het aanbrengen van belangrijke inwendige steunmuren impliceerde;
dat samenvattend kan gesteld worden dat de vergelijking van de plannen met de
toestand voor en na verbouwing uitwijst dat, afgezien van het constant te blijven woonvolume, het oude gebouw schier onherkenbaar zou worden omgebouwd;
dat de wegname van de buitenmuren niet werd gepland, maar in elk geval wel de
ommanteling ervan met nieuwe gevelmuren, die evident fundering behoefden;
dat het aanbrengen van betonfundering dus niet per se met de verleende vergunning onverenigbaar is en die fundering ingevolge de instorting van de bestaande gevels enkel breder werd aangebracht omdat de ingestorte muren eenvoudig niet ofnauwelijks gefundeerd bleken;
dat het niet opnieuw gebruiken van het materiaal dat resteerde na de instorting te
dezen irrelevant is vermits de gevels in ieder geval werden vernieuwd en op bijna alle
binnenmuren zodanig werd ingegrepen dat ze na afwerking toch onherkenbaar zouden zijn;
dat de deskundige overigens de mening uitsprak dat de levensduur van de met
nieuwe materialen verbouwde woning niet langer is dan diegene die met bestaand of
gerecupereerd materiaal wordt gehandhaafd;
dat niet blijkt dat na de verbouwing de woning er niet exact zou uitzien als valgens de plannen was in het vooruitzicht gesteld;
dat rekening houdend met de partiille instorting en de constructieve noodwendigheden die daaruit volgden, (verweerders) enkel hebben ondernomen hetgeen nodig was
om te handelen volgens hetgeen de goedgekeurde plannen uitwezen;
dat (eiser) zodoende niet aantoont dat (verweerders) hun woning 'heropbouwden' in
plaats van ze te 'verbouwen';
dat geen inbreuk op de Stedenbouwwet in hun hoofde wordt bewezen;
dat de hoofdvordering zodoende terecht werd ingewilligd en het stakingsbevel - dat
in het dispositiefvan de beschikking bij vergissing werd gedateerd op 28 mei 1995 in
plaats van 28 augustus 1995 - terecht werd opgeheven : dat het principaal hoger beroep ongegrond is",
terwijl, eerste onderdeel, uit artikel 44, § 1, 1o, van de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, volgt dat slechts
kan worden gebouwd, verbouwd, afgebroken of herbouwd voorzover de desbetreffende werken uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk werden vergund door de daartoe bevoegde overheid,
Daartoe een dossier zal moeten worden voorgelegd, waarvan de samenstelling wordt
bepaald bij ministerieel besluit van 6 februari 1971 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag om een bouwvergunning, hetwelk onder meer
de tekening van de voorgenomen werken zal bevatten,
De vergunning zodoende niet verder kan reiken dan de werken, zoals uiteengezet
in voormeld dossier, en ieder bijkomend werk, dat niet uitdrukkelijk werd voorzien,
slechts zal kunnen worden uitgevoerd, mits het aanvragen en bekomen van een wijzigende vergunning,
Uit hogervernoemde bepaling tevens volgt dat een onderscheid wordt gemaakt tussen verrichtingen, zoals bouwen, afbreken, herbouwen of verbouwen van een bestaande woning,
Wanneer derhalve een vergunning wordt verleend voor de uitvoering van een van
deze verrichtingen deze toestemming beperkt zal blijven tot de verrichting, zoals omschreven in de bouw-, verbouwings- of sloopvergunning, en bijgevolg een verbouwingsvergunning slechts machtiging kan inhouden tot het uitvoeren van de verbouwingswerken, zoals zij volgen uit de aanvraag, inzonderheid de tekening welke
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overeenkomstig artikel 6bis van het ministerieel besluit van 6 februari 1971 dient gevoegd bij de aanvraag tot het bekomen van een verbouwingsaanvraag,
Hetzelfde overigens geldt voor de vergunning tot het bouwen of herbouwen,
zodat, in zoverre het bestreden arrest aanneemt dat een vergunning, in casu een vergunning tot verbouwing van een bestaand gebouw, verleend in functie van een goedgekeurd plan, niet enkel slaat op de werken die zichtbaar kunnen worden afgeleid uit
een vergelijking tussen de plannen betreffende de bestaande en de nieuwe toestand, maar tevens op al wat krachtens de constructieve noodwendigheden en op grond
van de regels van de bouwkunst is vereist, met inbegrip van het vervangen van het
daktimmerwerk en wederopbouwen van hetgeen bij de uitvoering der verbouwingswerken instortte, het niet naar recht is verantwoord (schending van de artikelen 44,
§ 1, 1°, 45, 53 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, 1, 2 en 6bis van het ministerieel besluit van 6
februari 1971 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag om bouwvergunning) en derhalve niet wettig kon beslissen dat het stakingsbevel terecht werd opgeheven (schending van artikel 68 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw),
tweede onderdeel, uit artikel44, § 1, van de Stedenbouwwet volgt dat niemand zonder voorafgaandelijke, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen mag bouwen, een grond gebruiken voor het plaatsen van
een of meer vaste inrichtingen, afbreken, herbouwen, verbouwen van een bestaande
woning, instandhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd,
Deze vergunning slechts kan worden verleend met inachtneming van de voorschriften van de bestaande plannen van aanleg, met dien verstande weliswaar dat blijkens artikel 45, § 2, van de Stedenbouwwet de gemachtigde ambtenaar bij het verlenen van een gunstig advies, zolang er geen door de Koning goedgekeurd bijzonder
plan van aanleg bestaat mag afWijken van de voorschriften van een algemeen plan van
aanleg die betrekking hebben op de perceelafmetingen, de plaatsing en het uiterlijk
van de bouwwerken,
Deze bepaling wordt aangevuld door artikel 79, luidens hetwelk de gemachtigde ambtenaar bij het verlenen van een gunstig advies mag afWijken van de voorschriften van
een ontwerp-gewestplan of gewestplan, indien de aanvraag betrekking heeft op het
verbouwen van een bestaand gebouw binnen het bestaande bouwvolume en niet betrekking hebbend op het volledig herbouwen, hetgeen ten gevolge heeft dat desnoods een vergunning kan worden verleend voor het uitvoeren van verbouwingswerken aan woningen waarvan de bestemming niet meer beantwoordt aan de
voorschriften van voornoemde plannen,
Dergelijke afWijking weliswaar slechts geldt voor het verbouwen, met uitsluiting van
het herbouwen,
Uit een en ander volgt dat door de wetgever een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het bouwen, herbouwen en verbouwen van een bestaande woning,
Het begrip "verbouwen van een bestaande woning" slaat op het uitvoeren van
aanpassingswerken, werken die een gebouw geschikt maken voor de functie waarvoor het bestemd wordt, zonder dat het vooreerst in belangrijke mate, wordt afgebroken, m.a.w. werken uitgevoerd met behoud van de hoofdstructuur,
Het herbouwen daarentegen impliceert het opnieuw bouwen van iets dat
voorafgaandelijk werd afgebroken,
Geen enkele bepaling evenwel stelt dat er van herbouwen slechts sprake zal zijn wanneer het bestaand gebouw volledig wordt afgebroken,
De vergunning tot het verbouwen van een bestaande woning, anders dan de vergunning tot het herbouwen, dan ook geen toelating kan inhouden tot het herbouwen van hetgeen is ineengestort, m.a.w. van de vervanging van hetgeen werd verwoest,
Het daarbij irrelevant is of de herbouw het gevolg is van het accidenteel ineenstorten dan wel van het bewust slopen van een bestaand gebouw, met dien verstande dat voor laatstgenoemde verrichting evenzeer een vergunning vereist is,
Zulks a fortiori het geval is wanneer de vergunning tot verbouwen een zonevreemd gebouw betreft,
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zodat het bestreden arrest, dat uitdrukkelijk vaststelt dat wegname van de buitenmuren niet was gepland doch enkel hun ommanteling, het eerste deel van de woning, daterend omstreeks 1850, voorheen een schuur, maar met de tijd verbouwd tot
woning, grotendeels instortte nadat de verbouwingswerken waren aangevat en meer
bepaald doordat na de manuele wegname van de dakbedekking en het daktimmerwerk
de belangrijkste gevels het begaven, waarna de resten van de niet neergestorte muren evenals de dragende binnenmuren werden afgebroken, en door de bevoegde ambtenaar werd vastgesteld dat het rechter gedeelte over een breedte van 9 m volledig werd
afgebroken, waarna nieuwe funderingen werden gegraven en funderingsbeton aangebracht voor het optrekken van nieuwe muren, niet wettig kon beslissen dat er geen
sprake van herbouwen was, doch van verbouwingswerken (schending van artikelen
44, § 1, 45 en 79 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw), althans, zonder vast te stellen dat het overeind gebleven deel nog als een gebouw kon worden omschreven, hiertoe niet wettig kon
besluiten (schending van de artikelen 44, § 1, 45 en 79 van de wet von 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw), en derhalve op die grond niet wettig kon besluiten het bevel tot stopzetting van de werken op te heffen (schending van artikel 68 van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw),
derde onderdeel, uit artikel44, § 1, van de Stedenbouwwet volgt dat bouwen, verbouwen, herbouwen voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk moeten worden gemachtigd,
Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest verweerders op 10 januari 1995
een vergunning bekwamen nadat zij op 11 oktober 1994 tot het gemeentebestuur
Kampenhout een bouwaanvraag richtten, strekkende tot de verbouwing van een bestaande woning,
Het bestreden arrest voorts vaststelt dat blijkens de goedgekeurde bouwplannen de
afbraak van een stal en tuinbergplaats gepland was, de verbouwing impliceerde dat
er rondom het bestaande gebouw een gevelmuur zou worden opgetrokken, de dakbedekking vervangen, evenals de ramen, deuren, beglazing, dorpels en afVoeren, binnen in de woning de schikking der ruimten helemaal werd gewijzigd waardoor bestaande muren (onder te verstaan binnenmuren) dienden te worden weggebroken en
vervangen door nieuwe,
Het uitdrukkelijk vaststelt dat de wegname van de buitenmuren niet werd gepland, maar wel de ommanteling ervan met nieuwe gevelmuren, die evident fundering behoefden,
Uit deze vaststellingen duidelijk blijkt dat, zo verweerders al werden gemachtigd
de bestaande muren te ommantelen met nieuwe "gevelmuren", die evident fundering behoefden, zij niet gemachtigd werden om de bestaande buitenmuren, na gedeeltelijke instorting en sloping, wederop te bouwen of van nieuwe funderingen te voorzien, noch om het oudste deel van de woning, daterend van omstreeks 1850, na afbraak
wederop te bouwen,
Overigens blijkens bedoelde plannen niet was voorzien in nieuwe funderingen van
nieuwe "gevelmuren", doch enkel gewag werd gemaakt, wat betreft de buitenmuren, van een "parement", waarmee niet anders wordt bedoeld dan de buitenbekleding van een muur, de kantsteen of trottoirband,
zodat het bestreden arrest op grond van voormelde vaststellingen niet wettig kon
beslissen dat de werken, waarvan de stopzetting werd bevolen, waren vergund (scherrding van de artikelen 44, § 1 en 45 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw) en in zoverre het aanneemt dat de verleende vergunning machtiging verleende tot het ommantelen van de
bestaande buitenmuren met "gevelmuren", tot het slopen, na instorting, van de resten der muren en dragende binnenmuren, en tot het graven van funderingen en het
aanbrengen van funderingsbeton met het oog op het optrekken van nieuwe muren, het
de bewijskracht, die kleeft aan de goedgekeurde plannen, gehecht aan de bouwaanvraag van 11 oktober 1994 en ontvangen op 14 oktober 1994 door het gemeentebestuur, inzonderheid het plan houdende beschrijving der uit te voeren werken, waarin
alleen sprake was van een parement ofhet aanbrengen van een buitenbekleding, zonder funderingswerken, miskent, door hieraan een met de bewoordingen, zin en draagwijdte onverenigbare uitlegging te geven (schending van de artikelen 1319, 1320 en
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1322 van het Burgerlijk Wetboek) en bovendien door aan te nemen enerzijds dat de
vergunning niet voorzag in de afbraak der buitenmuren en hun vervanging, doch anderzijds te beslissen dat deze werken wel waren vergund, door een tegenstrijdigheid in zijn redengeving is aangetast en derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994)
en derhalve op die grond niet wettig kon beslissen dat verweerders over een vergunning tot uitvoering der kwestieuze werken beschikten (schending van de artikelen 44,
§ 1, 45 en 53 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw) en dat het bevel tot stopzetting der werken diende
te worden opgeheven (schending van artikel 68 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat niet bewezen is dat de verweerders een inbreuk op de Stedenbouwwet van 29 maart 1962 pleegden; dat die
beslissing gesteund is op de motivering dat rekening houdend met de gedeeltelijke instorting en de constructieve noodwendigheden die daaruit volgden, de verweerders enkel hebben ondemomen hetgeen nodig was om te handelen volgens hetgeen de goedgekeurde plannen uitwezen;
Overwegende dat deze in het onderdeel niet aangevochten reden de beslissing draagt;
Dat het onderdeel gericht is tegen overwegingen die geen invloed hebben op de getroffen beslissing en derhalve overtollige beschouwingen zijn;
Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 44, § 1, 1o, van de wet van 29 maart
1962, niemand zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen mag bouwen, een grand
gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen, afbreken,
herbouwen of verbouwen van een bestaande waning;
Dat met herbouwen wordt bedoeld het opnieuw bouwen van een gebouw
met een gelijkaardig volume als dat van het gebouw dat volledig of voor het
belangrijkste deel is afgebroken;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het te verbouwen pand uit twee
gedeelten bestond : een deel van omstreeks 1850 en een tweede deel van omstreeks 1930; dat het oudste deel grotendeels is ingestort en het recente deel
van de waning intact bleef;
Dat het arrest aldus kon oordelen dat er te dezen geen sprake was van herbouwen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert hoe en waardoor het arrest artikelen 45 en 53 van de wet van 29 maart 1962 schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest niet aileen vaststelt wat in het onderdeel is
weergegeven maar ook dat ''het aanbrengen van betonfundering dus niet per
se met de verleende vergunning onverenigbaar is en die fundering ingevolge de instorting van de bestaande gevels enkel breder werd aangebracht omdat de ingestorte muren eenvoudig niet of nauwelijks gefundeerd bleken";
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Overwegende dat het arrest door te oordelen dat de ommanteling van de
buitenmuren met nieuwe gevelmuren die evident fundering behoefden gepland was, van de goedgekeurde plannen een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te oordelen, enerzijds, dat het
wegnemen van de buitenmuren niet was gepland, anderzijds, dat een bredere fundering ingevolge de instorting van de bestaande gevelmuren werd
aangebracht;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Geinger.
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KAMER -

12 mei 2000

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- VERBLIJFPLAATS- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- PERKEN.

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- VERBLIJFPLAATS- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- MISKENNING.

1o De rechter oordeelt in feite waar de verblijfplaats is van een partij, zonder dat hij
het begrip verblijfplaats mag miskennen. (Art. 36 Ger.W.)

2° Miskent het begrip verblijfplaats niet, de rechter die, in feite, vaststelt dat de wisselende adressen van eiser stroken met de informatie van het consulaat-generaal dat
eiser normaal in Belgie verblijft. (Art. 36 Ger.W.)
(V. .. T. W .. )

ARREST

(A.R. C.99.0523.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 19, lid
1 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het hoger beroep van eiser als ongegrond afWijst op het
motief (op p. 4) : "Rest de discussie omtrent het aldan niet tijdig karakter van het verzet betekend op 28 mei 1982. In dat verband werden de debatten heropend teneinde partijen toe te laten een standpunt in te nemen omtrent de toepassing van art.
40 laatste lid Ger.W. (. .. ). Deze vraag werd ingegeven door de betekening enerzijds van
de oorspronkelijke dagvaarding van 29 september 1980 en anderzijds van het bevel
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op 4 mei 1982 op de 'verblijfplaats in Belgie, Nerethstraat 38 te Ouwegem, alwaar de
overhandiging van voormelde akte aan persoon is kunnen gebeuren. (.. .) Aan de hand
van de ter beschikking gestelde gegevens zoals hoger uiteengezet blijkt derhalve enerzijds dat (eiser) volgens het bevolkingsregister van zijn woonplaats alhier werd afgeschreven voor het adres in Zuid-Afrika, (Kaapstad) Sea Point Norfolkroad 5, anderzijds dat (eiser) op het ogenblik van de betekening geen woonplaats alhier had in
de zin van artikel 36 Gerechtelijk Wetboek en evenmin tijdelijk in Belgie verbleef. (Eiser) had derhalve geen woonplaats meer in Belgie in de zin van artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek en verbleef tijdelijk niet in Belgie. Een betekening aan de verblijfplaats in Belgie was dienvolgens ook uitgesloten",
terwijl, krachtens artikel19, lid 1 Ger.Wb. de rechter die over een geschilpunt een
eindvonnis uitspreekt zijn rechtsmacht op dat punt uitput;
het Hofvan Beroep te Gent in zijn tussenarrest dd. 7 december 1995 beslist had dat
"in de oorspronkelijke dagvaarding van 29 september 1980 en het bevel van 4 mei 1982,
naast de woonplaats van (eiser) in Zuid-Afrika, ook zijn verblijfplaats in Belgie (Ouwegem, Nerethstraat 38) is vermeld en dat de betekening op laatstvernoemd adres aan
zijn persoon is kunnen gebeuren terwijl bij de betekening van het verstekvonnis genoemde verblijfplaats volledig werd miskend en uitsluitend rekenir1g werd gehouden met de in het verstekvonnis vermelde woonplaats alhoewel daarin melding werd
gemaakt van woon- en verblijfplaats";
'
het hofvan beroep, door te beslissen dat de verblijfplaats in Belgie van eiser "volledig werd miskend ", eenduidig maar zeker besliste dat eiser in Belgie op het adres
Ouwegem, Nerethstraat, 38 zijn verblijfplaats had en verweerster met deze door haar
gekende verblijfplaats op het ogenblik van de betekening van het verstekvonnis op 16
april1981 rekening had moeten houden, zoniet had de bodemrechter niet gewaagd van
de daadwerkelijke miskenning van deze verblijfplaats, maar zich beperkt tot het tot
uiting brengen van de vraagstelling of eiser op 16 april 1981 over een verblijfplaats
in Belgie beschikte en/of verweerster deze kende,
zodat het hofvan beroep, dat reeds beslist had in het tussenarrest dd. 7 december 1995 dat de verblijfplaats van eiser op het tijdstip van de betekening van het
verstekvonnis op 16 april1981 "volledig miskend werd" en dus uitdrukkelijk, minstens impliciet maar zeker reeds beslist had dat eiser een door verweerster· gekende verblijfplaats had in Belgie waarmee verweerster op dat tijdstip rekening diende
te houden, door over dit reeds in het tussenarrest beslechte geschilpunt opnieuw uitspraak te doen in andere zin zijn rechtsmacht overschrijdt (schending van artikel19,
lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek) en de bewijskracht miskent van het tussenarrest dd. 7 december 1995 dat in plaats van zich er toe te beperken een vraag te stellen definitiefbeslist had dat eiser op 16 april1981 een verblijfplaats had in Belgie
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek):
Overwegende dat de in het middel aangegeven passus van het tussenarrest van 7 december 1995 moet gelezen worden in de context van de verdere motivering van het arrest dat :
-de partijen weliswaar hun eigen visie hebben gegeven met betrekking tot het betekeningsexploot van 16 april1981, dat zijn belang heeft in
verband met de tijdigheid van het verzet;
·
- artikel40, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek evenwel niet ter
sprake is gebracht;
- de partijen een standpunt dienen in te nemen met betrekking tot de toepassing van deze bepaling; en in de context van de beslissing dat de partijen uitgenodigd worden hun standpunt te bepalen in verband met de voormelde motivering;
Overwegende dat, in die context van het tussenarrest van 7 december 1995,
het eindarrest van 8 januari 1999 door te beslissen dat in het tussenarrest slechts een "vraag" werd gesteld, van dit tussenarrest een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is en geen uitspraak doet over een geschilpunt dat in het tussenarrest reeds werd beslist;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 35, 36 en 40, laatste lid, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het bestreden arrest het hager beroep van eiser als ongegrond afWijst op de
motieven (op p. 3 en 4) : "Uit het uittreksel uit de bevolkingsregisters afgeleverd in
1995 blijkt dat (eiser) alhier werd afgeschreven sedert 13 juni 1974 voor 'ZuidAfrika, Sea Point Norfolk Road 5', opnieuw werd ingeschreven op 25 augustus 1975
komende van Zuid-Afrika, en opnieuw afgeschreven op 8 september 1975 voor ZuidAfrika steeds met voormeld adres.
Uit de procesdossiers en de overgelegde stukken blijkt anderzijds dat (eiser) in ieder geval tot in februari 1981 zijn verblijfhad op voormeld adres te Ouwegem, zoals blijkt uit :
- de betekening - aan persoon - dd. 29 september 1980 van de oorspronkelijke
dagvaarding in onderhavige zaak met de volgende adresvermelding : 'wonend te Kaapstad (Zuid-Afrika) aan de Norfolkroad nr. 5 te Sea Point-Kaapstad, doch verblijvende te Ouwegem aan de Nerethstraat 38';
-de kennisgeving van de rechtsdag overeenkomstig art. 751 Ger.W. op 4 februari 1981 in dezelfde procedure, door (eiser) voor ontvangst getekend, waarbij het
formulier bij administratieve vergissing gewag maakt van 4 januari 1981 als ontvangstdatum, daar waar de kennisgeving pas op 22 januari 1981 aan de postdiensten was
afgegeven en derhalve enkel 4 februari kan zijn bedoeld,
doch vanaf begin april opnieuw vertrok naar Zuid-Afrika, hetgeen volgt uit :
de brief van het consulaat-generaal van Belgie in Kaapstad van 15 september 1982
waaruit blijkt dat hij zich op 3 april1981 aldaar liet inschrijven, hetgeen bevestigd
wordt in de verklaring van hetzelfde consulaat-generaal van 1 mei 1985 die gewag
maakt van de afgifte van een identiteitskaart aan (eiser) op die datum.
In de voor (eiser) genomen conclusie in een andere procedure hangend voor de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde en gedateerd op 1 februari 1994 wordt bevestigd dat (eiser) vertrok naar Zuid-Afrika en kart voor 4 mei 1981 opnieuw wasteruggekeerd.
Deze wisselende adressen stroken met de informatie van het consulaat-generaal te
Kaapstad dat meldt dat (eiser)- plastisch kunstenaar- normaal in Belgie verblijft, slechts enkele weken per jaar in Zuid-Afrika vertoeft, en een gedeelte van het
jaar oak in Italie.
Aan de hand van de ter beschikking gestelde gegevens zoals hager uiteengezet blijkt
derhalve enerzijds dat (eiser) volgens het bevolkingsregister van zijn woonplaats alhier werd afgeschreven voor het adres in Zuid-Afrika, (Kaapstad) Sea Point Norfolk
Road 5, anderzijds dat (eiser) op het ogenblik van de betekening geen woonplaats alhier had in de zin van artikel 36 Ger.W. en evenmin tijdelijk in Belgie verbleef.
(Eiser) had derhalve geen woonplaats meer in Belgie in de zin van artikel36 van
het Ger. W. en verbleeftijdelijk niet in Belgie. Een betekening aan de verblijfplaats
in Belgie was dienvolgens oak uitgesloten",
terwijl krachtens artikel 35 Ger.Wb. de betekening, indien zij niet aan de persoon
kan worden gedaan, geschiedt aan de verblijfplaats bij gebreke aan woonplaats en
krachtens artikel 40, laatste lid Ger.Wb. de betekening in het buitenland ongedaan
is indien de partij op wier verzoek ze verricht werd de verblijfplaats in Belgie kende
van de degene aan wie betekend wordt; door artikel 36 Ger.Wb. onder verblijfplaats
wordt verstaan iedere andere vestiging dan de woonplaats, zoals de plaats waar de
persoon kantoor houdt of een handels- of nijverheidszaak drijft; de verblijfplaats aldus elke vestiging is alwaar een persoon verblijfhoudt, d.w.z. de plaats waar een deel
van zijn belangen gevestigd zijn en die gekenmerkt wordt door een zekere bestendigheid en continui:teit, zonder dat nochtans vereist is dat de persoon er ononderbroken fysisch aanwezig moet zijn,
en terwijl, de vaststellingen door het bestreden arrest, - dat eiser "in ieder geval
tot in februari 1981 zijn verblijfhad op (het) adres te Ouwegem, Nerethstraat", vanaf
begin april opnieuw vertrok naar Zuid-Afrika ( ... ) waar ( ... ) hij zich op 3 april1981
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aldaar liet inschrijven", "kort voor 4 mei 1981 opnieuw was teruggekeerd" naar het
adres Ouwegem, Nerethstraat, 38, hetgeen "strookt met de informatie van het
consulaat-generaal te Kaapstad dat meldt dat (eiser)- plastisch kunstenaar- normaal in Belgie verblijft, slechts enkele weken per jaar in Zuid-Afrika vertoeft, en een
gedeelte van het jaar ook in Italie" -, slechts toelaten te besluiten dat eiser in de periode tussen 3 april1981 en 4 mei 1981 in Zuid-Mrika vertoefde en fysisch voor enkele weken niet aanwezig was in Belgie, maar niet dat eiser op 16 april1981 geen verblijfPlaats meer had in Belgie in de zin van artikel 36 Ger.Wb. op het adres te Ouwegem,
Nerethstraat, 38 welk onroerend goed door hem werd aangekocht in 1979, zoals blijkt
uit het onder stuk 10 door eiser voorgebracht betekeningsexploot dd. 16 mei 1988 houdende aanmaning om inzage te nemen van de verkoopsvoorwaarden van dat onroerend goed in het kader van het uitvoerend onroerend beslag door verweerster gelegd op basis van het oorspronkelijk verstekvonnis dd. 16 maart 1981,

zodat het bestreden arrest zijn beslissing, dat op datum van 16 april1981 "een betekening aan de verblijfplaats in Belgie was uitgesloten" op het enkel motief dat eiser tussen 3 april en 4 mei 1981 "tijdelijk niet in Belgie (verbleef)", enkel heeft kunnen nemen dan mits miskenning van het wettelijke begrip "verblijfplaats" dat geen
constante aanwezigheid vereist, vermits de enkele vaststelling dat eiser tijdelijk fysisch afwezig was op zijn verblijfplaats in zijn eigendom gelegen te Ouwegem, Nerethstraat 38 geen afbreuk doet aan diens vestiging op bestendige en continue wijze
in deze eigendom, alwaar hij daarentegen blijkens de eigen beslissing van de bodemrechter tot aan zijn vertrek begin april1981 zijn verblijfhad en waamaar hij kort voor
4 mei 1981 opnieuw was teruggekeerd om er normaal in Belgie te verblijven (scherrding van artikel 36 Ger.Wb.) en bijgevolg zijn beslissing dat het verzet van eiser op
28 mei 1982 laattijdig was ingevolge geldig bevonden betekening in het buitenland op
16 april1981 niet wettig verantwoordt (schending van de artikelen 35, 36 en 40, laatste lid, Ger.Wb.):

Overwegende dat, krachtens artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek, onder woonplaats wordt verstaan, de plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf;
Dat krachtens ditzelfde artikel onder verblijfplaats wordt verstaan, iedere andere vestiging, zoals de plaats waar de persoon kantoor houdt of een
handels- of nijverheidszaak drijft;
Overwegende dat de rechter in feite oordeelt waar de verblijfplaats is van
een partij, zonder dat hij daarbij het begrip verblijfplaats mag miskennen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
- eiser uit de bevolkingsregisters in Belgie werd afgeschreven sedert 13
juni 1974 naar Zuid-Afrika, opnieuw werd ingeschreven op 25 augustus 1975
komende van Zuid-Mrika en op 8 september 1975 opnieuw naar hetzelfde
adres in Zuid-Mrika werd afgeschreven;
- de inleidende dagvaarding aan eiser werd betekend op 29 september
1980 met woonplaats in Zuid-Mrika maar met verblijfplaats te Ouwegem,
Nerethstraat 38;
-de kennisgeving van rechtsdag overeenkomstig artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek op 4 februari 1981 door eiser voor ontvangst werd getekend;
- eiser begin april1981 terug naar Zuid-Afrika vertrok, nu hij zich aldaar op 3 april1981liet inschrijven en op die datum aldaar een identiteitskaart ontving;
- eiser in een andere procedure in een conclusie van 1 februari 1994 bevestigde dat hij in februari 1981 vertrok naar Zuid-Mrika en kort v66r 4 mei
1981 opnieuw was teruggekeerd;
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- die wisselende adressen van eiser stroken met de informatie van het
consulaat-generaal te Kaapstad dat eiser normaal in Belgie verblijft, slechts
enkele weken in Zuid-Mrika vertoeft en een gedeelte van het jaar ook in Italie;
Dat het arrest op grond van die gegevens in feite en zonder schending van
het begrip "verblijfplaats" heeft kunnen oordelen dat eiser op het ogenblik
van de betekening op 16 april1981 niet in Belgie verbleef;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Wauters, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Delahaye en Verbist.
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3e KAMER - 15 mei 2000

1 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE -

BESCHERMDE WERKNEMERS- SOCIALE VERKIEZINGEN- KANDIDAAT. DEFINITIEVE KANDIDATENLIJST- ONTSLAGBESCHERMING- BEPERKING.

2° OVEREENKOMST- BESTANDDELEN- TOESTEMMING- DWANG- MORELE DWANGDRAAGWIJDTE.

3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE -

BESCHERMDE WERKNEMERS- SOCIALE VERKIEZINGEN- VOORLOPIGE KANDIDATUUR- ONTSLAG- DRINGENDE REDEN- PROCEDURE TOT ERKENNING- DADING- INTREKKING KANDIDATUUR.

1o Slechts de kandidaat-personeelsafgevaardigden die vermeld zijn op de definitieve
kandidatenlijst voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel voor

de raden en voor de comites, genieten van het voordeel van de ontslagbescherming. (Art. 2, §§ 1, 2 en 3 wet 19 maart 1991; 35 en 37 K.B. 12 aug. 1994 (1).)
2° Morele dwang tast de geldigheid van de toestemming slechts aan voor zover hij onrechtmatig of ongeoorloofd is.
3° Hoewel de in de wet van 19 maart 1991 bepaalde bescherming van de personeelsafgevaardigden van openbare orde is, staat zulks geenszins het sluiten van een
dading in de weg, waarbij de werknemer zijn kandidatuur intrekt. (Artt. 1131 en 1133
B.W.; art. 36 K.B. 12 augustus 1994; artt. 5 en 8 wet 19 maart 1991.)
(1) V66r de opheffing bij K.B. 25 mei 1999.

-
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(DE RIJCKE BULCK & TANKTRANSPORT N.V T. V. .. )
ARREST

(A.R. S.99.0194.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1999 gewezen door
het Arbeidshof te A.11twerpen;
Over eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, 2, § 1, § 3 en § 6, 5, 8 en 16 van de wet van 19 maart
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondememingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 35, 36 en 37 van het
koninklijk besluit van 12 augustus 1984 (lees : 1994) betreffende de ondememingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen (in de versie zoals het bestond v66r het werd opgeheven bij koninklijk besluit van
25 mei 1999), 1108, 1109, 1111, 1112, 1128, 1131, 1133, 2044, 2045, 2052 en 2053 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshof het boger beroep van eiseres tegen het vonnis van 24 juni
1998 waarbij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen eiseres veroordeelt tot betaling van
de som van 2.222.566 frank als bijzondere ontslagvergoeding, ongegrond verklaart;
het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden :
"(Eiseres) bewijst niet dat (verweerder) zijn kandidatuur v66r het afsluiten van de
dading reeds had ingetrokken. Zulks blijkt evenmin uit de akte van de dading, die geen
datum vermeldt waarop (verweerder) zijn kandidatuur ingetrokken heeft die valt v66r
de datum van de akte van dading. Bijgevolg valt de in trekking van de kandidatuur
van (verweerder) samen met de akte van dading en maakt zij er een essentieel deel
van uit (. .. ). (Verweerder) was bijgevolg nog kandidaat op het ogenblik van het afsluiten van de dading zodat hij toen nog de hieraan verbonden bescherming genoot.
De door (eiseres) aangehaalde rechtsleer, die stelt dat aileen de kandidaten die op de
definitieve lijst voorkomen de bescherming genieten, vindt geen steun in de tekst van
de wet van 19 maart 1991, die in artikel (2), § 3 stelt dat de kandidaten de wettelijke voorziene bescherming tegen ontslag genieten zo het hun eerste kandidatuur betreft vanaf de dertigste dag voor de aanplakking van de verkiezingsdatum tot de datum van aanstelling van de verkozen kandidaten bij de volgende verkiezingen. Hierbij
wordt geen onderscheid gemaakt tussen voorlopige en definitieve kandidatenlijsten. Het is duidelijk dat de wetgever de kandidatuurstelling zelf wil beschermen, zodat de werknemer deze in volledige vrijheid moet kunnen stellen zonder vrees voor
ontslag, wat het algemeen belang raakt en bijgevolg van openbare orde is, zodat het
de kandidaat niet geoorloofd is hierover te onderhandelen en er in dit kader aan te
verzaken (... ).
Weliswaar heeft de kandidaat eveneens het recht zijn kandidatuur in te trekken tot
de veertiende dag voor de verkiezingen, zoals bepaald door artikel 36 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, maar zulks veronderstelt dat dit in volledige
vrijheid gebeurt en niet in het kader van een dading, waarin hij, zoals terzake met de
dreiging geconfronteerd wordt van een procedure tot erkenning van dringende redenen tot zijn ontslag.
De eerste rechter heeft terecht gesteld dat aan de dading geen rechtsgevolgen kunnen verleend worden wegens haar ongeoorloofde oorzaak, zulks in toepassing van de
artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek, zonder dat de rechter zich over
de ontbinding moet uitspreken die niet gevorderd werd. Hierin is geen tegenstrijdigheid te vinden in de argumentatie van de eerste rechter. De eerste rechter heeft bijgevolg terecht tot de ongeldigheid van de dading beslist, zodat de vorderingen van (verweerder) ontvankelijk zijn. (. .. ).
1. De voorwaarden tot toekenning van dit bedrag, dat op zich niet betwist wordt,
is de eenzijdige beiHndiging van de arbeidsovereenkomst enerzijds en de bijzondere
bescherming van de wet van 19 maart 1991 anderzijds.
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De wil tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst blijkt uit de vermelding op het
C4-formulier dat een verbrekingsvergoeding betaald werd voor de periode van 8 april
tot 7 mei 1995.
2. Het is niet betwistbaar dat (verweerder) door de bekendmaking van de kandidatenlijst op 5 maart 1995 de bijzondere bescherming van de wet van 19 maart 1991
genoot (. .. ). (Verweerder) kwam voor op de kandidatenlijst van 15 maart 1995 zodat
hij hierdoor beschermd was. Bijgevolg is (verweerder) gerechtigd op de gevorderde bijzondere ontslagvergoeding, zodat dit deel van de vordering gegrond is",
terwijl, eerste onderdeel, de kandidaat-personeelsafgevaardigden in het comite voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen overeenkomstig artikel 2, § 1,
van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden slechts kunnen worden ontslagen om een vooraf door het
arbeidsgerecht aangenomen dringende reden of om een vooraf door het bevoegde paritair orgaan erkende economische oftechnische reden;
de kandidaat-personeelsafgevaardigde in het comite overeenkomstig artikel2, § 3,
van dezelfde wet het voordeel van die ontslagbescherming slechts geniet, zo hij bij de
verkiezingen van de vertegenwoordigers wordt voorgedragen;
overeenkomstig artikel36 van het indertijd toepasselijke koninklijke besluit van 12
augustus 1994 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, de representatieve werknemersorganisaties tot de veertiende dag v66r de verkiezingen een kandidaat kunnen vervangen ingeval van intrekking door de kandidaat van zijn kandidatuur en overeenkomstig
artikel 37 van hetzelfde besluit in de dertien dagen die aan de verkiezingen voorafgaan, de kandidatenlijsten niet meer mogen worden gewijzigd;
uit die wetsbepalingen volgt dat een kandidaat slechts rechtsgeldig als kandidaat
wordt voorgedragen en bijgevolg de wettelijke ontslagbescherming geniet, indien hij
zijn kandidatuur niet intrekt en indien hij op de definitieve kandidatenlijst wordt vermeld;
de intrekking van de kandidatuur, ook al maakt zij deel uit van een dading, overeenkomstig de artikelen 1109, 1111, 1112 en 2053 van het Burgerlijk Wetboek slechts
dan nietig is door geweld, indien het geweld waaraan de kandidaat heeft blootgestaan, van die aard is dat het op een redelijk mens indruk moet maken en hem kan
doen vrezen dat hij zelf of zijn vermogen aan een aanzienlijk en dadelijk kwaad is blootgesteld, rekening houdend met zijn leeftijd, het geslacht en de stand van de personen;
de feitenrechter derhalve bij de beoordeling van de geldigheid van een dading rekening moet houden met de door de wetgever opgesomde eigenschappen van de partij die zich op de nietigheid van de dading beroept;
morele dwang de geldigheid van de wil slechts aantast, als hij onrechtmatig en ongeoorloofd is en de dreiging met een ontslag om dringende reden aileen niet bewijst
dat de werkgever misbruik heeft gemaakt van zijn rechten op het ogenblik waarop hij
een werknemer met ontslag heeft bedreigd;
eiseres in haar appelconclusie heeft aangevoerd dat verweerder na de intrekking van
zijn kandidatuur niet meer voorkwam op de definitieve kandidatenlijst en bijgevolg
geen bescherming als kandidaat-personeelsafgevaardigde genoot en dat van dwang bij
het sluiten van de dading geen sprake kon zijn, vermits verweerder werd bijgestaan door verweerster die eveneens de dading heeft ondertekend (pagina's 4 tot 8 van
de conclusie in hoger beroep);
het arbeidshof evenwel beslist dat artikel2, § 3, van de wet van 19 maart 1991 geen
onderscheid maakt tussen voorlopige en definitieve kandidatenlijsten en dat een geldige intrekking van de kandidatuur in voile vrijheid en niet in het kader van een dading en onder de dreiging van een procedure tot erkenning van de dringende reden
moet geschieden;
de appelrechters derhalve de artikelen niet naar recht beslissen dat kandidaten die
niet op de definitieve kandidatenlijst voorkomen, toch de bij de wet van 19 maart 1991
vastgestelde ontslagbescherming genieten (schending van de artikelen 1 en 2, § 1, §
3 en § 6, en 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling
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voor de personeelsafgevaardigden in de ondememingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, 35, 36 en 37 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1984
(lees : 1994) betreffende de ondememingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, zoals gepreciseerd in het middel), en niet
naar recht beslissen dat de intrekking van de kandidatuur niet geldig is om reden dat
zij deel uitmaakt van een dading en onder dreiging van een procedure tot erkenning van een dringende reden tot ontslag zonder rekening te houden met de leeftijd, het geslacht en de stand van de persoon van verweerder (schending van de artikelen 1109, 1111, 1112, 2044, 2045 en 2053 van het Burgerlijk Wetboek) en de artikelen
1 en 2, § 1, § 3 en § 6, en 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, alsmede voor de
kandidaat-personeelsafgevaardigden, 35, 36 en 37 van het koninklijk besluit van 12
augustus 1984 (lees : 1994) betreffende de ondememingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, zoals gepreciseerd in het middel, en 1109, 1111, 1112, 2044, 2045 en 2053 van het Burgerlijk Wetboek schenden door
op grond van die overwegingen te beslissen dat verweerder de bij de wet van 19 maart
1991 vastgestelde ontslagbescherming genoot;
·
terwijl, tweede onderdeel, een dading slechts nietig is wegens een ongeoorloofd voorwerp of een ongeoorloofde oorzaak, wanneer zij door de wet verboden is of wanneer
zij strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde;
artikel2 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor
de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, het ontslag van een kandidaat-personeelsafgevaardigde, enerzijds, beperkt tot het ontslag om een dringende dan wel economische of technische
reden, maar, anderzijds, het akkoord tussen de werkgever en de werknemer niet als
een onrechtmatig ontslag beschouwt;
overeenkomstig artikel 36 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1984 (lees :
1994) betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, de kandidaten hun kandidatuur kunnen intrekken tot de veertiende dag voor de verkiezingen;
artikel 5 van dezelfde wet bepaalt dat nadat de procedure tot erkenning van de dringende reden bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig is gemaakt, een
onderhandelingsperiode loopt en dat ook op de nieuwe rechtsdag die na het verstrijken ervan wordt vastgelegd, de voorzitter van de arbeidsrechtbank tracht de partijen te verzoenen;
artikel8 van dezelfde wet bepaalt dat de zaak door de arbeidsrechtbank in behandeling wordt genomen ten einde de partijen te verzoenen;
uit die wetsbepalingen volgt dat de procedure slechts moet leiden tot een beslissing van de arbeidsrechtbank waarbij het bestaan van een dringende reden al dan niet
wordt erkend, voor zover de gedingpartijen zelfin de loop van het geding zich niet verzoenen of geen akkoord bereiken;
de wettelijke regeling inzake de ontslagbescherming van kandidaat-personeelsafgevaardigden bijgevolg geenszins een dading tussen partijen verbiedt;
eiseres in haar appelconclusie (pagina 8 conclusie in hoger beroep) heeft aangevoerd dat de tussen partijen gesloten dading rechtsgeldig is en niet in strijd is met regels die de openbare orde raken;
het arbeidshof evenwel beslist dat het duidelijk is dat de wetgever de kandidatuurstelling zelfwil beschermen, zodat de werknemer deze in volledige vrijheid moet kunnen stellen zonder vrees voor ontslag, wat het algemeen belang raakt en bijgevolg van
openbare orde is, zodat het de kandidaat niet geoorloofd is hierover te onderhandelen en er in dit kader aan te verzaken;
de appelrechters derhalve, de artikelen 1, 2, § 3 en § 6, 5 en 8 van de wet van 19
maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in
de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der
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werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 36 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1984 (lees : 1994) betreffende de ondernemingsraden en de comites voor veiligheid, gezondbeid en verfraaiing van de werkplaatsen, zoals gepreciseerd in het middel, en 1108, 1109, 1128, 1131, 1133, 2044 en 2045 van het
Burgerlijk Wetboek schenden door op die grond te beslissen dat aan de dading tussen partijen geen rechtsgevolgen kunnen worden verleend wegens haar ongeoorloofde oorzaak;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 2, § 3, van de wet van 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, de kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel voor de raden en voor
de comites worden voorgedragen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, van de beschermingsbepalingen van de §§ 1 en 2 van dit artikel genieten;
Dat slechts de kandidaat-personeelsafgevaardigden die vermeld zijn op de
definitieve kandidatenlijst voor de verkiezingen, die binnen de dertien dagen die aan de dag van de verkiezingen voorafgaan overeenkomstig de te dezen toepasselijke artikelen 35 en 37 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 niet meer kan worden gewijzigd, van de voormelde bescherming
genieten;
Overwegende dat morele dwang de geldigheid van de toestemming slechts
aantast voor zover hij onrechtmatig of ongeoorloofd is;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerder kandidaatpersoneelsafgevaardigde was voor de verkiezingen van 19 mei 1995 van het
comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen en als dusdanig van de bescherming, bepaald in artikel 2, §§ 1 en 2, van de wet van
19 maart 1991, genoot, hoewel het vaststelt dat verweerder niet op de definitieve kandidatenlijst voor de verkiezingen was vermeld, nu hij zijn kandidatuur had ingetrokken; dat het arrest dienaangaande oordeelt dat de intrekking van verweerders kandidatuur ongeldig was, mede op grond dat
"zulks veronderstelt dat dit in volledige vrijheid gebeurt en niet in het kader van een dading, waarin hij, zoals terzake, met de dreiging geconfronteerd wordt van een procedure tot erkenning van dringende redenen tot zijn
ontslag";
Dat het arrest op die gronden de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel1131 van het Burgerlijk Wetboek, een
verbintenis uit een ongeoorloofde oorzaak geen gevolg kan hebben; dat, krachtens artikel1133 van het Burgerlijk Wetboek, de oorzaak van een verbintenis ongeoorloofd is, voor zover ze door de wet verboden is, ofwanneer ze
strijdig is met de goede zeden of met de openbare orde;
Overwegende dat artikel 36 van het koninklijk besluit van 12 augustus
1994 de mogelijkheid tot intrekking door een werknemer van een voorlopige kandidatuur voor de sociale verkiezingen uitdrukkelijk bepaalt; dat de
artikelen 5 en 8 van de wet van 19 maart 1991 in beginsel een verzoening
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of een akkoord tussen de partijen vooropstelt in het kader van de procedure tot erkenning van de dringende reden tot ontslag;
Dat hieruit volgt dat, hoewel de in de wet van 19 maart 1991 bepaalde bescherming van openbare orde is, zulks geenszins het sluiten van een dading, waarbij de werknemer zijn kandidatuur intrekt, in de weg staat;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat zulk een dading, krachtens de artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek geen rechtsgevolg kan hebben wegens haar ongeoorloofde oorzaak;
Dat het arrest zodoende de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt tot het betalen aan verweerder van een bijzondere ontslagvergoeding
van 2.222.566 frank, te verminderen met de wettelijke verplichte inhoudingen en met de interest op het netto opeisbaar gedeelte, en uitspraak doet over
de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
15 mei 2000- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Verbist en Van Eeckhoutte.
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KAMER -

16 mei 2000

1o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN -

STRAFVORDERING- HEROMSCHRIJVING VAN TELASTLEGGING- VEREISTEN- RECHT VAN VERDEDIGING.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- RECHTBANKENHEROMSCHRIJVING VAN TELASTLEGGING - VEREISTEN.

3° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- FAILLISSEMENT- VERNIETIGING VAN
FAILLISSEMENTSVONNIS- GEVOLG- BEWIJS NUTTIG VOOR STRAFVORDERING.

4o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAKKOORD- MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT. BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- BEWIJS- VERNIETIGING VAN FAILLISSEMENTSVONNIS- GEVOLG- BEWIJS NUTTIG VOOR STRAFVORDERING.

1 o en 2° Een voor het eerst bij de uitspraak van de eerste rechter toegepaste heromschrijuing van de telastlegging nog v66r de behandeling in hager beroep brengt
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een voldoende waarschuwing van dit gegeven voor de beklaagde met zich mee; de omstandigheid dat het beroepen vonnis vernietigd wordt door de appelrechters omdat de beklaagde, anders dan voor het appelgerecht, vooraf niet van deze herkwalificatie werd verwittigd, doet hieraan niets af(l). (Algemeen rechtsbeginsel inzake
het recht van verdediging.)

go en 4° De vernietiging van een {aillissementsvonnis betreft alleen de afhandeling van
het faillissement en heeft geen betrekking op de inzameling en overlegging van bewijselementen nuttig voor de strafvordering, waaronder de elementen overgemaakt door
de curator, zodat de regelmatigheid van deze bewijslevering door de vermelde vernietiging niet wordt aangetast.
(B ... T. IMET N.V.)
ARREST

(A.R. P.97.0782.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 1997 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het derde middel :
Overwegende dat een voor het eerst bij de uitspraak van de eerste rechter toegepaste heromschrijving van de telastlegging nog v66r de behandeling in hoger beroep een voldoende waarschuwing van dit gegeven voor de
beklaagde met zich meebrengt;
Dat de omstandigheid dat het beroepen vonnis vernietigd wordt omdat de
beklaagde, anders dan voor het appelgerecht, vooraf niet van deze herkwalificatie werd verwittigd, hieraan niet afdoet;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde middel :
Overwegende dat de appelrechters met overneming van de motieven van
de eerste rechter oordelen dat de vernietiging van het faillissementsvonnis alleen de afhandeling van het faillissement betreft en geen betrekking heeft op de inzameling en overlegging van bewijselementen nuttig voor
de strafvordering, waaronder de elementen overgemaakt door de curator, zodat de regelmatigheid van deze bewijslevering door de vermelde vernietiging niet wordt aangetast; dat zij aldus eisers verweer verwerpen en beantwoorden, en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
(1) Zie Cass., 28 jan. 1997, A.R. P.96.0039.N, nr. 51; 25 nov. 1997, A.R. P.95.1350.N, nr. 500, en
13 jan. 1999, A.R. P.98.152l.F, nr. 21.
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat mr. Bart De Geest, advocaat bij de balie te Brussel, namens eiser zonder berusting afstand van de voorziening doet;
Om die redenen, verleent akte van de afstand; verwerpt de voorziening voor
het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
16 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. B. De Geest, Brussel.

Nr. 294
2e KAMER- 16 mei 2000
VISSERIJ- ZEEVISSERIJ- INSTANDHOUDING EN BEHEER VAN VISBESTANDEN- CONTROLE OP VISSERIJACTIVITEITEN- REGISTRATIE VAN AANVOER VAN ZEEVISSERIJPRODUCTEN- TOEPASSINGSGEBIED.

Het verbod in een rand de vismijn een kist of ben met zeevisserijproducten te koop te
stellen, te verkopen, te laden, te vervoeren of af te leveren zonder de vermelding van
letter en nummer van het vissersvaartuig dat de zeevisserijproducten heeft aangevoerd betreft niet uitsluitend de rechtstreeks per schip aangevoerde zeevisserijproducten en is niet specifiek tot de eigenaar van het vissersvaartuig of zijn afgevaardigde gericht, maar bedoelt oak de vervoerde producten die voor het eerst op enige
andere plaats dan de aanvoerplaats in Belgie op de markt worden gebracht. (Verordening (EEG) nr. 170/83 van de Raad van 25 jan. 1983; verordening (EEG) nr.
2241187 van de Raad van 23 juli 1987; verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van 22 sept. 1983; verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 okt.
1993; art. 4, derde lid, K.B. 14 aug. 1989).
(V .. )

ARREST

(A.R. P.98.0902.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1998 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel4 van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989, artikel6
§ 1, 3°, § 3 en artikel10 van de wet van 28 maart 1975, artikel2 StrafWetboek, artikel12 , artikel14 en artikel149 G.W., artikel 7 EVRM en artikel15 BUPO,
doordat, het bestreden arrest eiser veroordeelt als dader voor het bewezen geachte feit B tot een hoofdgevangenisstraf van 15 dagen met uitstel gedurende 3 jaar
en een geldboete van 1.000 frank te verhogen met 1.990 opdeciemen, hetzij 200.000
frank of een vervangende gevangenisstrafvan 1 maand, eiser bovendien de verplichting oplegt om een bijdrage te betalen aan het Slachto:fferfonds van 10 frank, verhoogd met 1.990 opdeciemen, hetzij 2.000 frank en eiser de verplichting oplegt om een
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vergoeding van 1.000 frank te betalen bij toepassing van artikel1 van het koninklijk besluit van 23 december 1993 tot wijziging van artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, op grand van de volgende motieven : "uit de in de telastelegging B aangehaalde
wetsbepalingen kan niet worden afgeleid dat deze gegevens niet op de in en rond de
vismijn te vervoeren vis zouden dienen aangebracht te worden omdat de vis niet ter
plaatse in de vismijn waar de vis wordt geveild met het vissersvaartuig, dat de vis ving,
zou zijn aangevoerd. Zelfs al werd de vis in een Schotse haven aangevoerd en bij aankomst van het vissersvaartuig onmiddellijk op een vrachtwagen geladen en naar de
Zeebrugse vismijn overgebracht, dan nog diende de vis aldaar te worden gemerkt met
de kentekens van het bedoelde vissersvaartuig. Het aanvoeren van de vis zoals bedoeld in de tenlastelegging B gebeurde hier in een Schotse haven. Het is niet omdat dit hier zo was dat men de vis in de vismijn te Zeebrugge niet had dienen te merken met de kenmerken van het schip dat de vis ving en loste in Schotland. Dit is zeer
logisch want anders wordt de in Europees verband opgelegde quota controle onmogelijk. De op het daartoe bestemd Europese formulier in Schotland aangegeven hoeveelheden vis als zijnde aldaar gelost en overgeladen op vrachtwagens met bestemming Zeebrugse vismijn moeten immers kunnen worden vergeleken met de in de
Zeebrugse vismijn opgegeven geveilde hoeveelheden. De controle op de Europese quotaregeling waaraan de in de tenlastelegging B vermelde wetsbepalingen uitvoering pogen te geven, komt volledig in het gedrang zo de controle van de dubbele aangifte via
het vermelden op de in de vismijn ingebrachte vis van letter en nummer van het vissersvaartuig waarvan ze afkomstig is, niet kan uitgevoerd worden. Hieraan wordt geen
afbreuk gedaan door het feit dat voor het vervoer langs de weg van de vis nog andere documenten dienen bijgehouden te worden. Dit is derhalve geen interpretatie naar
analogie van de wettekst noch een interpretatie die in strijd is met de letter of de geest
van de wet. Door deze interpretatie wordt evenmin een bijkomende tenlastelegging
gecreeerd noch het legaliteitsbeginsel geschonden. Integendeel wordt aldus aan de hier
bedoelde wetsbepalingen de enig mogelijk werkbare en zinvolle uitleg gegeven. Gelet op de uiterst verantwoordelijke taak die de Europese quotaregelgeving oplegt aan
de tweede beklaagde als verantwoordelijke van de vismijnuitbating is het gepast deze
beklaagde naast de geldboete ook een gevangenisstraf op te leggen zij het hiervoor met
het hierna bepaalde uitstel. De beklaagde verkeert hiertoe in de wettelijke voorwaarden. Het hof(van beroep) hoopt dat deze gevangenisstrafmet uitstel de beklaagde zal
doen inzien dat hij zich dient te onthouden van iedere praktijk die de quotaregeling,
in het gedrang kan brengen en de concurrentie vervalst",
terwijl enerzijds, krachtens het artikel4, § 1, van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 strafbaar gesteld bij het artikel6, § 1, 3°, § 3 en het artikel10 van de wet
van 28 maart 1975, uitdrukkelijk gesteld wordt dat binnen de vismijn waar de eerste aanvoer gebeurt, en na sortering door de eigenaar van het vissersvaartuig of zijn
afgevaardigde op elke kist of ben te verkopen of af te leveren zeevisserijproducten de
letter en het nummer van het vissersvaartuig dat de zeevisserijproducten heeft aangevoerd moet worden vermeld; en waar eiser die als dader door het hofvan beroep vervolgd wordt, als technisch directeur van de (... ) deze hoedanigheid van eigenaar of zijn
afgevaardigde uitdrukkelijk niet bezit,
terwijl, anderzijds, krachtens het artikel 4, § 1, juncto § 3, van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 strafbaar gesteld bij het artikel 6, § 1, 3°, § 3, en het artikel10 van de wet van 28 maart 1975 uitdrukkelijk gesteld wordt dat binnen de vismijn waar de eerste aanvoer gebeurt en na sortering door de eigenaar van het
vissersvaartuig of zijn afgevaardigde op elke kist of ben te verkopen of af te leveren
zeevisserijproducten de letter en het nummer van het vissersvaartuig dat de zeevisserijproducten heeft aangevoerd moet worden vermeld en het in en rond de vismijn
verboden is een kist of ben met zeevisserijproducten te koop te stellen te verkopen, te
laden, te vervoeren of af te leveren zonder de vermelding van letter en nummer van
het vissersvaartuig dat de zeevisserijproducten heeft aangevoerd; en de betre:ffende
vis die na oorspronkelijk te zijn aangevoerd in een Schotse zeehaven werd getransporteerd met een vrachtwagen naar Zeebrugge niet gelijkgesteld kan worden met de
binnen de vismijn voor het eerst na het lassen van een schip aangevoerde vis,
zodat het bestreden arrest door enerzijds eiser te aanschouwen als eigenaar van het
vissersvaartuig of als diens afgevaardigde en door anderzijds de in casu uit Schotland per vrachtwagen ge'importeerde vis gelijk te stellen met de na lossing van een
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schip binnen de vismijn eerst aangevoerde en door het koninklijk besluit geviseerde
vis, onmiskenbaar de in de aanhefvan het middel aangehaalde bepalingen en algemeen rechtsbeginsel miskent, en dit onder andere zelfs mits tegenstrijdige motieven zoals hierna verder uiteengezet :

Overwegende dat het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en
het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten,
genomen werd ter uitvoering van de ter zake geldende communautaire regeling zoals ingesteld door de verordening (EEG) nr. 170/83 van de Raad van
25 januari 1983, en verder uitgewerkt, onder meer, door de verordening (EEG)
nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten en de verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de
visvangst van de lidstaten, zoals gewijzigd en aangevuld; dat vermelde verordening (EEG) nr. 2241/87 grotendeels op 1 januari 1994 werd opgeheven en vervangen door de verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van
12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid;
Overwegende dat voormeld koninklijk besluit, als bepaling van het interne recht die de uitvoering wil waarborgen van bepalingen van communautair recht die rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde, in de context van deze opeenvolgende communautaire regeling moet
worden ge1nterpreteerd;
Overwegende dat met het oog op het verwezenlijken van het gemeenschappelijk visserijbeleid, voormelde verordening (EEG) nr. 2847/93 van de
Raad van 12 oktober 1993 voorschriften bevat met betrekking tot de controle op de maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, de structuurmaatregelen en de maatregelen inzake de gemeenschappelijke ordening van de markt, alsmede een aantal bepalingen inzake
bestraffing van de niet-naleving van deze maatregelen die gelden voor de hele
visserijsector van de producent tot de consument;
Dat deze regeling van toepassing is op alle visserijactiviteiten en alle aanverwante activiteiten op het grondgebied van de lidstaten, waaronder de aanvoer, de verkoop, het vervoer en de opslag van visserijproducten, alsmede de
registratie van de aanvoer en de verkoop; dat zij niet aileen de aangifte door
de kapitein van de eerste aanvoer van visserijproducten betreft maar oak de
registratie van deze aanvoer door de lidstaten, evenals het eerst op de markt
brengen en het eventueel hiertoe ingerichte vervoer naar een andere plaats
dan de aanvoerplaats;
Dat de lidstaten in het bijzonder met de controle belast zijn en h.iertoe passende maatregelen kunnen vaststellen ter aanvulling van de bedoelde reglementering teneinde de doeltreffendheid ervan op hun grondgebied te waarborgen;
Overwegende dat artikel4, derde lid, van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 bepaalt : "In en rand de vismijn is het verboden een kist of ben
met zeevisserijproducten te koop te stellen, te verkopen, te laden, te vervoeren of af te leveren zonder de vermelding van letter en nummer van het
vissersvaartuig dat de zeevisserijproducten heeft aangevoerd";
Dat in de context van voormelde communautaire bepalingen dit verbod niet
uitsluitend de rechtstreeks per schip aangevoerde zeevisserijproducten betreft noch specifiek tot de eigenaar van het vissersvaartuig of zijn afgevaardigde is gericht;
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Dat deze bepaling ook de vervoerde producten die voor het eerst op enige
andere plaats dan de aanvoerplaats in Belgie op de markt worden gebracht, bedoelt;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat:
- het lossen van de vis in een Schotse haven, gevolgd door aanvoer per
vrachtwagen naar de vismijn te Zeebrugge, niet afdoet aan de plicht tot merken met de kenmerken van het schip dat de vis ving en loste in Schotland;
- de als verantwoordelijke van de vismijnuitbating de hem verweten tenlastelegging B gepleegd heeft;
dat zij aldus eiser geen hoedanigheid van eigenaar van het vissersvaartuig of van afgevaardigde toekennen maar hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 mei 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. H. Rieder, Gent.
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ze KAMER- 16 mei 2000
CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ALGEMEEN- STRAFZAKEN- VERSCHRIJVING IN
DE BESTREDEN BESLISSING- VERBETERING.

Het Hof van Cassatie is bevoegd om een verschrijving in de datum van de bestreden
beslissing te verbeteren wanneer die verschrijving duidelijk blijkt uit de processtukken (1).
(C ... )

ARREST

(A.R. P.99.0964.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1999 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
(1) Zie Cass., 17 dec. 1986, A.R. 5480, nr. 239; 16 sept. 1987, A.R. 5816, nr. 33, en 24 jan. 1996,
A.R. P.95.0190.F, nr. 50.
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof verrnag acht te slaan,
blijkt dat de zaak is behandeld op de terechtzitting van 21 april1999, dat
ze voor uitspraak is gesteld op de terechtzitting van 26 rnei 1999 en dat het
bestreden arrest dan is uitgesproken;
Overwegende dat in zoverre het bestreden arrest verrneldt dat het op 26
april 1999 is uitgesproken, dit een verschrijving is en "april" dient te worden gelezen als "rnei";
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorrnen in acht zijn genornen en de beslissing overeenkornstig de
wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsyordering van verweerder tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen rniddel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 mei 2000 - 2 8 kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.
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28 KAMER - 16 mei 2000

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN DE ZETELNEERLEGGING VAN VERZOEKSCHRIFT TOT HEROPENING DEBAT -AKTE GEVEN VAN NEERLEGGING- ANDERS SAMENGESTELDE ZETEL.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- SAMENSTELLING VAN DE
ZETEL- NEERLEGGING VAN VERZOEKSCHRIFT TOT HEROPENING DEBAT -AKTE GEVEN VAN
NEERLEGGING- ANDERS SAMENGESTELDE ZETEL.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN

CONCLUSIE- STRAFZAKEN CGEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VERMELDING VAN
TOEGEPASTE WETSBEPALINGEN- WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE RECHTSPLEGING.

4 ° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERMELDING VAN
TOEGEPASTE WETSBEPALINGEN- WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE RECHTSPLEGING.

1o en 2° Het neerleggen van een verzoekschrift tot heropening van het debat maakt geen
deel uit van de kennisneming van de zaak, zodat van die neerlegging akte kan worden gegeven door een anders samengestelde zetel (1). (Artt. 772 en 779 Ger.W.)
(1) Zie Cass., 20 rnei 1998, A.R. P.97.1487.F, nr. 264.
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3° en 4° Artikel195 Sv. legt enkel op aan de strafrechter de vermelding van de toegepaste wetsbepalingen betreffende het misdrijf en de straf en niet van de wetsbepalingen betreffende de rechtspleging (2). (Art. 195 Sv.)
(B ... )

ARREST

(A.R. P.00.0256.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest op 24 januari 2000 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het derde middel :
Overwegende dat het neerleggen van een verzoekschrift tot heropening van
het debat geen deel uitmaakt van de kennismening van de zaak, zodat van
die neerlegging akte kan worden gegeven door een anders samengestelde zetel;
Overwegende dat voor het overige uit de processen-verbaal van de terechtzittingen en het arrest blijkt dat over het verzoek tot heropening van
het debat uitspraak is gedaan door de rechters die alle zittingen over de zaak
bijgewoond hebben;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat artikel 195 Wetboek van Strafvordering enkel de vermelding oplegt van de toegepaste wetsbepalingen betreffende het misdrijf en
de straf en niet de wetsbepalingen betreffende de rechtspleging;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Stassijns - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. E. Pringuet, Gent.
(2) Zie Cass., 30 juni 1998, A.R. P.97.028l.N., nr. 353.
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2e

KAMER-

16 mei 2000

HERZIENING- VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES- VERZOEKSCHRIFT VAN DE VEROOR·
DEELDE- NIET GETEKEND DOOR ADVOCAAT BIJ HET HOF- ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot herziening, ingediend door de veroordeelde, dat niet is ondertekend door een advocaat bij het Hofvan Cassatie (1). (Art.
444 Sv.)
(V. .. )
ARREST

(A.R. P.00.0279.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift ter griffie van het Hof ontvangen op 22 februari 2000;
Overwegende dat, volgens artikel 444 Wetboek van Strafvordering, de veroordeelde de aanvraag tot herziening bij het Hof aanhangig moet maken, door
een verzoekschrift dat is getekend door een advocaat bij het Hof;
Dat de brief van verzoeker die aileen door hemzelfis ondertekend, niet aan
dit vereiste voldoet; dat de aanvraag derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzoek tot herziening; veroordeelt eiser in
de kosten.
16 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. Stassijns - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.
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2e

KAMER -

16 mei 2000

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990- EIGEN REGELEN TOT CONTROLE VAN REGELMATIGHEID VAN PROCEDURE- GEVOLG T.O.V. PROCEDURE VAN ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- BETWISTING VAN REGELMATIGHEID VAN
BEVEL TOT AANHOUDING - TIJDSTIP - ONTVANKELIJKHEID.

Noot arrest nr. 297:
(1) Cass., 11 dec. 1984, A.R. 9184, nr. 230.

------
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1o Inzake voorlopige hechtenis bepaalt de wet eigen regelen tot controle van de regel-

matigheid van de procedure, onafhankelijk van andere rechtsplegingen zoals een procedure van zuivering van nietigheden (1).
~__t

2° Ongeacht de aangevoerde nietigheid kan de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding enkel worden betwist wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen de termijn van vijf dagen te rekenen van de tenuituoerlegging van het bevel tot aanhouding en niet wanneer het onderzoeksgerecht
van maand tot maand uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis (2). (Artt.
21, § 4, 22, eerste en vijfde lid, en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(V... )

ARREST

(A.R. P.00.0731.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 mei 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 eerste en het derde middel :
Overwegende dat het bestreden arrest beslist over de handhaving van de
voorlopige hechtenis van eiser;
Overwegende dat de middelen ervan uitgaan dat de wettigheid van deze
beslissing afhangt van een voordien voor de kamer van inbeschuldigingstelling gevoerde procedure van zuivering van nietigheden die geleid heeft
tot de verwijdering uit het dossier van nietigverklaarde stukken overeenkomstig artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering;
Overwegende evenwel dat inzake voorlopige hechtenis de wet eigen regelen tot controle van de regelmatigheid van de procedure bepaalt, onafhankelijk van andere rechtsplegingen;
Overwegende dat de bestreden beslissing met opgave van redenen vaststelt dat voldaan is aan alle vereisten van de Wet Voorlopige Hechtenis om
de voorlopige hechtenis van eiser te handhaven;
Dat die beslissing mitsdien naar recht is verantwoord en dat de middelen die uitgaan van een verkeerde rechtsopvatting, falen naar recht;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het middel in zijn geheel de regelmatigheid van het door
de onderzoeksrechter uitgevaardigde aanhoudingsbevel betwist;
Overwegende 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 de
vijf dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding en niet wanneer het onderzoeksgerecht van maand tot maand uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis;
(1) Zie Cass., 11 april 2000, A.R. P.00.0566.N, nr. 247.
(2) Cass., 20 juli 1999, A.R. P.99.1031.F, nr. 419.
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Dat het middel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 mei 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. B. De Geest, Brussel, en H. Rieder, Gent.

Nr. 299

2e

KAMER-

16 mei 2000

1° ONDERZOEKSRECHTER- INBESLAGNAME- VERZOEK TOT OPHEFFING -ARTIKEL
61QUATER SV. - REGELMATIGHEID VAN RET BESLAG- BEVOEGDHEID - 1DEPASSING.

2° BE SLAG- ALLERLEI- ONDERZOEKSRECHTER- VERZOEK TOT OPHEFFING- ARTIKEL
61QUATER SV. - REGELMATIGHEID VAN HET BESLAG- BEVOEGDHEID - 1DEPASSING.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERZOEK
TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING-ARTIKEL 61QUATER SV.- HOGER BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - ARTIKEL 235BIS SV. - 1DEPASSING.

4 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING -HOGER BEROEP TEGEN DE
BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE
PROCEDURE- ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.

5° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING- HOGER BEROEP TEGEN DE
BESLISSING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- BETWISTING BEPERKT TOT DE Y.RAAG OF DE IN
BESLAG GENOMEN GOEDEREN IN AANMERKING KOMEN VOOR VERBEURDVERKLARING- RE·
GELMATIGHEID VAN HET BESLAG- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° De onderzoeksrechter, aan wie, krachtens artikel 61 quater, § 1, Wetboek van

Strafvordering, door een persoon die geschaad wordt door een onderzoekshandeling
met betrekking tot zijn goederen, gevraagd wordt om de opheffing ervan, heeft geen
rechtsmacht om zich uit te spreken over de regelmatigheid van een door hem of onder zijn leiding gelegd beslag. (Art. 61quater, § 1, Sv.)
3° Krachtens artikel 61quater, § 5, Wetboek van Strafvordering kunnen de procureur des Konings en de verzoeker hager beroep instellen tegen de beschikking van de
onderzoeksrechter gewezen bij toepassing van artikel 61quater, § 2, Wetboek van Straf
vordering. Bij die gelegenheid kan de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van artikel 235bis, § 2, Wetboek van Strafvordering, op vordering van het
openbaar ministerie, op verzoek van een van de partijen of ambtshalve, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoeken en, in dat geval, kan zij,
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ingevolge artikel 235bis, § 5, overeenkomstig artikel 131, § 1, r en 2°, de nietigheid uitspreken van een handeling en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging, wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim ofnietigheid vast·
stelt die invloed heeft op een handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging.
(Artt. 61quater, §§ 2 en 5, 131, § 1, 1" en 2°, en 253bis, §§ 2 en 5, Sv.)
4° Ingevolge artikel416 Wetboek van Strafvordering staat enkel onmiddellijk cassatieberoep open tegen een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in het kader van de procedure bepaald bij artikel 61quater, § 5, in zoverre de kamer van in·
beschuldigingstelling besliste met toepassing van de artikelen 235bis, § 5, en 131, §
1. (Artt. 61, § 5, 131, § 1, 235bis, § 5, en 416 Sv.) (1)
5° Wanneer uit de stukken van de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling, met name de vordering en conclusies van het openbaar ministerie en de conclusies van eiseres, blijkt dat de betwisting enkel ging om de vraag of de in be slag
genomen goederen in feite al dan niet in aanmerking kwamen voor een eventuele verbeurdverklaring op grand van artikel 42, 3°, Strafwetboek, spreekt het arrest, dat uitsluitend oordeelt dat de in beslaggenomen goederen in aanmerking komen voor een
verbeurdverklaring op grand van artikel 42, 3°, Strafwetboek, zich niet uit over de
regelmatigheid van de onderzoekshandeling van het beslag en is de voorziening niet
ontvankelijk. (Art. 42, 3°, Sw.; artt. 61quater, § 5, 235, § 5, en 416 Sv.)
(S ... E.A.)
ARREST

(A.R. P.00.0296.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 februari 2000 gewezen
door het Hof van Beroep Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Overwegende dat, krachtens artikel61quater, § 1, Wetboek van Strafvordering, eenieder die geschaad wordt door een onderzoekshandeling met betrekking tot zijn goederen, aan de onderzoeksrechter daarvan opheffing kan
vragen; dat dit verzoekschrift en beslissing enkel betrekking hebben op de
gegrondheid van het beslag, dit is een feitenkwestie; dat de onderzoeksrechter geen rechtsmacht heeft om zich uit te spreken over de regelmatigheid van een door hem of onder zijn leiding gelegd beslag;
Overwegende dat, krachtens artikel61quater, § 5, Wetboek van Strafvordering, de procureur des Konings en de verzoeker hager beroep kunnen instellen tegen de beschikking van de onderzoeksrechter; dat, op dit hager beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling enkel geroepen wordt uitspraak
te doen over de gegrondheid van het beslag;
Overwegende dat evenwel de kamer van inbeschuldigingstelling bij die gelegenheid, met toepassing van artikel 235bis, § 2, Wetboek van Strafvordering, op vordering van het openbaar ministerie, op verzoek van een van de
partijen of ambtshalve, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure kan onderzoeken; dat zij in dat geval, ingevolge artikel235bis, § 5, overeenkomstig artikel131, § 1, 1o en 2°, de nietigheid kan uitspreken van een
(1) Zie Cass., 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr. 89; 11 mei 1999, A.R. P.99.0489.N, nr. 278; 17
nov. 1999, A.R. P.99.1540.F, nr. 611.
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handeling en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging, wanneer zij een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt die
invloed heeft op een handeling van het onderzoek of op de bewijsverkrijging;
Overwegende dat ingevolge artikel 416 Wetboek van Strafvordering enkel tegen een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling in het kader van de procedure bepaald bij artikel61quater, § 5, onmiddellijk cassatieberoep openstaat in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling besliste
met toepassing van de artikeleri 235bis, § 5, en 131, § 1;
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging voor de kamer van
inbeschuldigingstelling, met name de vordering en conclusies van het openbaar ministerie en de conclusies van eiseres blijkt dat de betwisting enkel
ging om de vraag of de in beslag genomen goederen in feite al dan niet in aanmerking kwamen voor een eventuele verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 3°, Strafwetboek;
Overwegende dat het arrest dat uitsluitend oordeelt dat de in beslaggenomen goederen in aanmerking komen voor een verbeurdverklaring op
grond van artikel 42, 3°, Strafwetboek, zich niet uitspreekt over de regelmatigheid van de onderzoekshandeling van het beslag;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
16 mei 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. De Gryse.
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ze KAMER -

17 mei 2000

1° OPENBARE ORDE- VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- W.A.M.-WET -ARTIKEL 29BIS
-AARD.

zo

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- W.A.M.-WET- ARTIKEL 29BIS- WETTELIJKE BE·
PALING DIE DE OPENBARE ORDE RAAKT.

zo Art. 29bis W.A.M. -wet, dat strekt tot bescherming van bepaalde slachtoffers
van wegverkeersongevallen waarin een motorrijtuig betrokken is, of van hun rechthebbenden, alsook tot beperking van de kosten van het R.I.Z.I. V, raakt de openbare orde. (Art. 29bis W.A.M.-wet.)

1o en
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(RENAULT BELGIQUE-LUXEMBOURG T. C ... E.A.)
ARREST (uertaling)

(A.R. P.00.0087.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 december 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
III. Op de voorziening van Philippe Mathy :

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door hem
tegen de verweerder Yves Lejeune ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door hem
tegen de verweerders J ... C... , B... M ... en de naamloze vennootschap Axa
Royale Beige ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het bestreden vonnis, tegenover de in het middel bedoelde conclusie, stelt "dat, wat (eiser) betreft, de schade die hij geleden heeft,
in tegenstelling tot wat de eerste rechter oordeelt, zich v66r de wedstrijd van
de 'Boucles de Spa', tijdens de verkenning van het parcours heeft voorgedaan; dat die schade immers na een eerste ongeval in dat kader tot stand is
gekomen en het gevolg is van een tweede ongeval dat eveneens in het kader van die zelfde verkenning heeft plaatsgevonden, op het ogenblik dat hij
het voertuig verliet waarin hij had plaatsgenomen, omdat hij wist dat (de verweerder) M ... naderde; dat het beding van afstand van beroep hem dus kan
worden tegengeworpen, zodat hij geen vergoeding van zijn schade kan verkrijgen op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989";
Dat de rechtbank in hoger beroep de beslissingen waarbij zij de voormelde burgerlijke rechtsvorderingen niet ontvankelijk verklaart, aldus regelmatig met redenen omkleedt en niet verplicht was daarenboven te antwoorden op elk argument dat eiser had aangevoerd tot staving van zijn
verweer, volgens hetwelk het beding van afstand van beroep hem niet kon
worden tegengeworpen en hij onder meer op die wettelijke bepaling een beroep kon doen, welke argumenten geen afzonderlijke middelen vormden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd door artikel 45 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, en vervangen door artikel1 van de wet van 13 april1995, in het
algemeen belang en onder de daarin bepaalde voorwaarden, de vergoeding regelt van de schade veroorzaakt aan bepaalde slachtoffers van
wegverkeersongevallen waarin een motorrijtuig betrokken is, of aan de rechthebbenden van dergelijke slachtoffers, en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden; dat die wetsbepaling, die de bescherming van die slachtoffers of van hun rechthebbenden, alsook de beperking van de kosten van het
R.I.Z.I.V. beoogt, de openbare orde raakt;
Overwegende dat de appelrechters, te dezen, vaststellen dat eiser een beding van afstand van beroep heeft getekend met betrekking tot elke vorm van
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schade die hij tijdens de wedstrijd kon lijden, met inbegrip van de tijdens oefening, verkenning en tests geleden schade, en dat het ongeval zich v66r de
wedstrijd, nl. tijdens de verkenning van het parcours heeft voorgedaan, en
op grond hiervan oordelen dat eiser geen beroep kon doen op voormeld artikel 29bis om van verweerster, verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van de verweerder B... M ... de vergoeding van zijn lichamelijke schade
te verkrijgen; dat, aldus, het bestreden vonnis die wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de overige pun ten van de memorie van eiseres, de naamloze vennootschap Axa
Royale Beige, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen die de verweerster R ... V. .. heeft ingesteld tegen de eisers B ... M ... ,
J ... C ... en de naamloze vennootschap Axa Belgium, thans de naamloze vennootschap Axa Royale Beige, en die de eiser P... M ... tegen die zelfde vennootschap heeft ingesteld; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres, de naamloze vennootschap Axa Royale Beige, in de helft van de kosten van haar voorziening en
de verweerster R ... V. .. in het overblijvende vierde van die kosten; veroordeelt de eiser P... M ... in drie vierde van de kosten van zijn voorziening en
verweerster, de naamloze vennootschap Axa Belgium, thans de naamloze vennootschap Axa Royale Belge, in het overblijvende vierde van die kosten; veroordeelt alle andere eisers in de kosten van hun voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik, zitting houdende
in hoger beroep.
17 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick; T. Garot, Verviers, en B. Collins, Luik.
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1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE

- MATERIELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE- PERSOONLIJKE ONDERHOUDSKOSTENVAN HET SLAGHTOFFER - AFTREK VAN DIE KOSTEN VAN DE EIGEN INKOMSTEN VAN HET SLACHTOFFER

2° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE

ZAKEN- AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- CASSATIEGEDING- ONTVANKELIJKE VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN HET
ARREST- INGESTELD DOOR ElSER TOT CASSATIE- INWILLIGING VAN HET CASSATIEBEROEP
- GEGROND VERKLAARDE VORDERING.

--------- " - - - - - - - -

~~-----

~--~-,_::__:_
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1o De schade die de rechthebbenden van het slachtoffer van een onopzettelijke dood-

slag lijden ten gevolge van de derving van zijn beroepsinkomsten, bestaat in het verlies van dat gedeelte van zijn inkomsten dat hun persoonlijk ten goede kwam (1); het
vonnis is onwettig, wanneer het de persoonlijke onderhoudskosten van het slachtoffer berekent op grond van het geheel van de gezinsinkomsten, en die kosten vervolgens van de gecumuleerde inkomsten van dat gezin en niet van de eigen inkomsten van de overledene aftrekt, teneinde zijn aandeel in het onderhoud van zijn
minderjarig kind te bepalen, welk aandeel het kind wegens het overlijden van zijn
vader verloren heeft (2). (Art. 1382 B.W.)
2° Wanneer het Hof het cassatieberoep inwilligt, verklaart het de ontvankelijke vordering tot bindendverklaring van het arrest van eiser tot cassatie gegrond (3).
(R ... , AXA ROYALE BELGE T. J ... EN D ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0093.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 december 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
A In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de verweerster N ... J ... :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de schade die de rechthebbenden van het slachtoffer van
een onopzettelijke doodslag lijden ten gevolge van de derving van zijn beroepsinkomsten, bestaat in het verlies van dat gedeelte van zijn inkomsten dat hun
persoonlijk ten goede kwam;
Overwegende dat het bestreden vonnis de persoonlijke onderhoudskosten van het slachtoffer R ... C... berekent op grond van het geheel van de gezinsinkomsten, en die vervolgens van de gecumuleerde inkomsten van dat gezin en niet van de eigen inkomsten van de overledene aftrekt, teneinde het
aandeel van laatstgenoemde in het onderhoud van zijn minderjarige zoon te
bepalen, welk aandeel het kind wegens het overlijden van zijn vader verloren heeft; dat, aldus, het vonnis een vergoeding toekent wegens niet geleden schade;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het vonnis, door geen enkele overweging, antwoordt op
de conclusie van de eiseressen, waarin zij kritiek oefenen op de toekenning aan verweerster, handelend qualitate qua, van een bedrag tot vergoeding van het verlies van de standkosten van haar minderjarig kind;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de verweerder Gaston Delforge:
(1) Cass., 13 juni 1960, Bull. en Pas., 1960, I, 1173
(2) Zie Cass., 28 feb. 1989, A.R. 2531, nr. 365.
(3) Cass., 11 mei 1979, A. C., 1979, I, 1084.
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Overwegende dat tussen de eiseressen en die verweerder geen geding voor
de bodemrechter is aangegaan en geen veroordeling van die eiseressen ten
gunste van die verweerder is uitgesproken;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
Dat, evenwel, de betekening, aan verweerder, van de voorzieningen geldt
als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest; dat die vordering,
wegens de hierna uit te spreken vernietiging, moet worden aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; verklaart dit arrest bindend voor de verweerder G... D ... ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; veroordeelt de verweerster N ... J ... in de kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Namen, zitting houdende in hoger beroep.
17 mei 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN -AANVANG.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- BEOORDELING DOOR DE VONNISGERECHTEN.

1o Wanneer de rechter vaststelt dat de verschillende misdrijven waarvan hij heeft kennis-

genomen, de opeenvolgende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde misdadig opzet, moet het geheel van die misdrijven berecht worden binnen een redelijke termijn die pas begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de vervolgde persoon verplicht
werd zich te verdedigen tegen het laatste feit dat de uiting van dat misdadig opzet
vormt (1). (Art. 6.1. E.V.R.M.)

2° De vonnisgerechten dienen, in het licht van de concrete gegevens van elke zaak, na
te gaan of de zaak binnen een redelijke termijn werd behandeld en, zo dit niet het
geval is, te oordelen in hoeverre die termijn werd overschreden en wat de gevolgen
daarvan zijn (2). (Art. 6.1. E.V.R.M.)
(1) Zie Cass., 21 nov. 1995, A.R. P.94.0619.N, nr. 502.
(2) Zie Cass., 6 okt. 1999, A.R. P.99.1274.F, nr. 512.
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(P... T. WINTERTHUR EUROPE VERZEKERINGEN N.V. E.A.)
ARREST (uertaling)

(A.R. P.00.0275.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de tegen
eiser ingestelde strafvordering, inzonderheid :
1. ...
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
2. die waarbij hij veroordeeld wordt wegens de andere, hem ten laste gelegde feiten:
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, wanneer de rechter, door een beoordeling in feite, vaststelt dat de verschillende misdrijven die bij hem aanhangig zijn, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van hetzelfde misdadig opzet, het
geheel van die misdrijven berecht moeten worden binnen een redelijke termijn die pas begint te lopen vanaf de dag waarop de vervolgde persoon verplicht werd zich te verdedigen tegen het laatste feit dat de uitvoering vormt
van dat opzet; dat, immers, de rechter die op onaantastbare wijze een zelfde
opzet bij eiser vaststelt, noodzakelijkerwijs beslist dat het voormelde opzet over de gehele periode van de misdrijven heeft bestaan, daar zij voldoende grand oplevert voor een veroordeling tot een enkele straf;
Overwegende dat, te dezen, de appelrechters wettig hebben beslist dat "de
aanvang van de redelijke termijn niet kan worden vastgelegd v66r het einde
van de periode van de misdrijven";
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede en het derde onderdeel samen betreft :
Overwegende dat de vonnisgerechten, in het licht van de concrete omstandigheden van elke zaak, dienen na te gaan of de zaak binnen een redelijke termijn werd behandeld en, zo dat niet het geval is, dienen te oordelen in hoeverre die termijn werd overschreden en wat de gevolgen daarvan
zijn;
Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is, in zoverre de twee laatste onderdelen ervan kritiek oefenen op de beoordeling, in feite, door het hof
van beroep van de gegevens van de zaak, en voor het onderzoek ervan een
onderzoek van feitelijke gegevens vereisen, waarvoor het Hof niet bevoegd
is;
Overwegende, voor het overige, dat de appelrechters, na het verloop van
het onderzoek omstandig te hebben onderzocht en de verschillende
onderzoeksverrichtingen en de tijdens die verrichtingen ervaren moeilijkheden te hebben waargenomen, beslist hebben "dat, gelet, onder meer, op het
groat aantal als misdrijf omschreven feiten en op het groat aantal daarbij betrokken personen, op de vele, noodzakelijk gebleken onderzoeksverrichtingen,
op de complexiteit van de zaak en op het feit dat een gedeelte van de ten laste
gelegde activiteit in het buitenland heeft plaatsgevonden, niet blijkt dat de
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rechtspleging tot 18 januari 1996, datum van het bevel tot mededeling, belangrijke vertragingen heeft ondervonden; (. .. ) dat er evenwel tussen die datum en de berechting van de zaak een ongewoon lange termijn van drie jaar
schijnt te zijn verlopen; (. .. ) dat, te dezen, de schending van de hiervoor vermelde bepalingen niet van dien aard is dat het door (eiser) voorgestelde herstel - een gewone mogelijke schuldigverklaring - passend schijnt; dat voor
de aangevoerde vertraging, die niet tot teloorgang van bewijsmateriaal of tot
ondraaglijk leed voor de betrokkene heeft geleid, een sanctie moet worden
opgelegd op de hierna bepaalde wijze"; dat de appelrechters, bij het bepalen van de strafmaat, rekening hebben gehouden met "de overschrijding van
de redelijke termijn en, te dezen, de daaruit voortvloeiende strafvermindering"; dat zij hun beslissing aldus regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de twee laatste onderdelen, wat dat betreft, niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 mei 2000 - 2 9 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Thrslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Thiron, Huy.

Nr. 303
1e KAMER - 18 mei 2000

MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (BEHOUD VAN)- WET 7 AUGUSTUS 1931- WET
29 MAART 1962- WEERSLAG VAN DE LAATSTE WET OP DE EERSTE- BEPERKING VAN HET EI·
GENDOMSRECHT.

De wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen is niet
opgeheven door de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (1); wanneer een eigendom onder de beide wetten valt, kunnen de rechten van de eigenaar aangetast worden door de beperkingen die volgen uit een plan van aanleg en uit een klasseringsbesluit (2).
(1) Cass., 1 feb. 1977,607. De wet van 7 aug 1931 is, wat de in het Vlaams Gewest gelegen landschappen betrefi, opgeheven bij art. 22 Deer. VI. 16 april1996 (B.S., 21 mei 1996).
(2) DRAYE, A.M., Monumenten en landschappen in Belgie, Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu,
1993, 192-202.

Nr. 303

HOF VAN CASSATIE

933

(VLAAMS GEWEST T. H ... )
ARREST

(A.R. C.97.0105.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6 en 7, inzonderheid lid 1, van de wet van 7 augustus
1931 op het behoud van monumenten en landschappen, zoals van kracht v66r het Decreet van het Vlaams Parlement van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen,
doordat het bestreden arrest het eerste vonnis hervormt, de oorspronkelijke vordering van verweerster strekkende tot vergoeding van het door haar geleden nadeel tengevolge van het verbod tot het rooien van 114 bomen principieel gegrond verklaart, eiser veroordeelt tot betaling aan verweerster van een provisioneel bedrag van
200.000 BEF, voor de bepaling van de omvang van de schade een deskundige aanstelt, en deze beslissing o.m. laat steunen op de in het eerste middel vermelde overwegingen,
terwijl artikel6, lid 2, van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen voorschrijft dat het koninklijk besluit tot rangschikking de
beperkingen moet opsommen, welke gebracht worden aan de rechten der eigenaars
en welke door de behartiging van het nationaal belang worden opgelegd; artikel 6 in
zijn vierde lid bepaalt dat afwijkingen op die beperkingen op verzoek van de belanghebbenden bij een later koninklijk besluit kunnen toegelaten worden;
artikel 7, lid 1, van de wet van 7 augustus 1931 voorziet in een vergoeding voor de
eigenaars en overige belanghebbenden ten laste van de Staat voor het nadeel dat hen
wordt berokkend door de beperkingen van hun recht; dit nadeel krachtens het derde
lid van dit artikel 7 ontstaat op het ogenblik dat de Regering, bij toepassing van artikel6, leden 4 en 7, aan de belanghebbenden haar weigering betekent een handeling te verrichten die zij krachtens hun rechten op het met dienstbaarheid bezwaarde goed willen uitoefenen;
uit de samenlezing van voormelde wetsbepalingen voortvloeit dat het in artikel 7,
lid 1, bedoelde recht op vergoeding onderworpen is aan de voorwaarde dat het door
de betrokkene geleden nadeel voortvloeit uit de erfdienstbaarheden ofbeperkingen die
door een rangschikkingsbesluit worden opgelegd;
hieruit voortvloeit dat slechts aanspraak kan worden gemaakt op de vergoeding van
artikel 7, lid 1, wanneer de werken, waarvoor toelating wordt geweigerd, uitsluitend op grond van de door het rangschikkingsbesluit opgelegde erfdienstbaarheden
zijn verboden en niet onmogelijk zijn op grond van dezelfde of andere in stedenbouwkundige voorschriften vervatte beperkingen die reeds v66r het rangschikkingsbesluit van kracht waren;
er inderdaad slechts nadeel uit een rangschikkingsbesluit kan ontstaan indien dit
rangschikkingsbesluit handelingen uitsluit die niet reeds uitgesloten waren;

en terwijl, wanneer, zoals in casu, een gebied krachtens een gewestplan wordt ingedeeld in een "natuurgebied met wetenschappelijke waarde" of "natuurreservaat" en
dit gebied later bij rangschikking als landschap wordt beschermd, aldus dient nagegaan of de door de Gemeenschapsminister conform artikel 6 van de wet op het behoud van monumenten en landschappen verboden rooiing van bomen reeds krachtens het gewestplan was uitgesloten, in welk geval dient besloten dat het door de
betrokkene geleden nadeel niet voortvloeit uit het rangschikkingsbesluit zoals vereist door artikel 7, lid 1, van de wet van 7 augustus 1931; aldus dient nagegaan of de
door het rangschikkingsbesluit opgelegde beperkingen m.b.t. de door betrokkene voorgenomen werken niet samenvallen met de eerder bestaande aan een natuurgebied met
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wetenschappelijke waarde of natuurreservaat verbonden beperkingen zoals deze blijken uit artikel13.4.3.2 van het K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, in welk geval een vergoeding op grond van de wet op het behoud van monumenten en
landschappen is uitgesloten;
het bestreden arrest derhalve, met miskenning van de artikelen 6 en 7, inzonderheid lid 1, van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, bepaalt dat het irrelevant is ofverweerster op basis van het gewestplan dat
het gebied kwalificeert als "natuurgebied met wetenschappelijke waarde" of "natuurreservaat" de vergunning voor het rooien van 114 bomen zou hebben verkregen en voor
dit besluit o.m. een argument put uit de tekst van artikel 7 van de wet van 7 augustus 1931 waarin, volgens het arrest, niet is bepaald dat het nadeel "uitsluitend" uit
het rangschikkingsbesluit moet voortvloeien; het bestreden arrest derhalve op onwettige wijze zijn beslissing steunt op het enkele feit dat de door verweerster voorgenomen werken op grond van het rangschikkingsbesluit (en het ongunstig advies van
de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen) niet konden worden toegelaten, zonder te onderzoeken of deze werken niet reeds onmogelijk waren op grond
van het kwestieuze gewestplan, waarop trouwens het negatief stedenbouwkundig attest van 20 mei 1986 en de weigeringsbeslissing van 22 maart 1990 ook waren gesteund;
zodat het bestreden arrest, door aldus te oordelen, de artikelen 6 en 7, inzonderheid lid 1, van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen zoals van kracht v66r het Decreet van het Vlaams Parlement van 16 april
1996 schendt :

Overwegende dat de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen niet is opgeheven door de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw;
Dat uit het naast elkaar bestaan van beide wetten volgt dat wanneer een
eigendom onder beide wetten valt, de rechten van de eigenaar aangetast kunnen worden door de beperkingen die volgen uit een gewestplan en uit een
klasserings besl ui t;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat:
1. verweerster de eigenares is van een aantal bomen en zij schadevergoeding vordert wegens het weigeren door eiser van het verlenen van een kapvergunning voor 114 bomen;
2. de grand, volgens het bij koninklijk besluit van 5 april 1977 goedgekeurd gewestplan gelegen is in een "natuurgebied met wetenschappelijke
waarde of natuurreservaat" en bij koninklijk besluit van 27 november 1978
gerangschikt werd als landschap ''het plateau van Caestert" en op grond van
artikel12 van dit laatste besluit zware beperkingen aan de eigendomsrechten van verweerster werden opgelegd;
Overwegende dat het arrest dat beslist dat het vigerend gewestplan "irrelevant" is en dat artikel 7 van de wet van 7 augustus 1931 zelfs geenszins bepaalt dat het nadeel uitsluitend uit het rangschikkingsbesluit moet
voortvloeien, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel 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
hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Gent.
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18 mei 2000 - 1• kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.
·

Nr. 304
1e KAMER - 18 mei 2000

1° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- UITBREIDING VAN EIS EN NIEUWE EIS- PAULIAANSE RECHTSVORDERING- TOELAATBAARHEID.

2° NIEUWE VORDERING- OORSPRONKELIJKE VORDERING STREKKENDE TOT VEROORDELING TOT BETALING VAN GELD SCHULD- TUSSENVORDERING- PAULIAANSE RECHTSVORDERING- TOELAATBAARHEID.

3° PAULIAANSE RECHTSVORDERING- TUSSENVORDERING- TOELAATBAARHEIDOORSPRONKELIJKE VORDERING STREKKENDE TOT VEROORDELING TOT BETALING VAN GELDSCHULD.

1°, 2° en 3° Een pauliaanse rechtsvordering kan niet beschouwd worden als een vordering die virtueel begrepen is in een vordering strekkende tot de veroordeling van
de debiteur tot de betaling van een geldschuld; voor het eerst in hoger beroep bij tussenvordering ingesteld, is zij niet toelaatbaar (1). (Artt. 807, 1042 Ger.W., 1167 B.W.)
(V: .. T. D ... E.A.)

ARREST

(A.R. C.98.0428.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 maart 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hofvan beroep de tegen eiseres door verweerders ingestelde actio pauliana toelaatbaar verklaart op volgende gronden :
"Deze vordering is ingesteld nadat -in het kader van de gedwongen tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis- was gebleken dat de (eiseres) geen onroerende goederen meer bezat...
De artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek bevatten een regel van proceseconomie die toelaat dat aangepaste -en (nieuwe) tussenvordering (tussen procespartijen) worden ingesteld, zonder een nieuwe rechtspleging te moeten aanvangen (met
een vermenigvuldiging van zaken tot gevolg).
Deze rechtsregel- gei:nspireerd door efficientie (en kostenbesparing), vindt zijn begrenzing in de noodzaak te voorkomen dat onder een procesvoering diverse zaken worden ondergebracht die vreemd zijn aan elkaar, derwijze dat de berechting van de zaak
niet langer het berechten van een geschil is, doch van een reeks betwistingen zonder onderling verband.
(1) Zie cass., 17 feb. 1989, A.R. nr. 6124, nr. 341.
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Dit toelaten zou leiden tot onontwarbare kluwens, wat de rechtsgang zou obstrueren. Vandaar dat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek vereist dat de nieuwe (!)
vordering steunt op een feit of een akte, aangevoerd in de oorspronkelijke dagvaarding.
De vraag rijst naar de toelaatbaarheid van een tussenvordering die op het eerste
gezicht niet steunt op een feit of akte aangevoerd in de dagvaarding waarmede het geding aanhangig werd gemaakt, doch die wel een aanknoping heeft aan de oorspronkelijke eis, er een vervolg van uitmaakt of een aanvulling, ofWel kadert in de evolutie van de zaak.
Een procedure wordt - althans in beginsel (artikel 18 van het Gerechtelijk Wethoek) - niet gevoerd om een verklaring van recht te bekomen, doch met het oog op
een concreet resultaat (veroordeling, bevel, verbod);
wanneer de rechterlijke beslissing niet vrijwillig ten uitvoer gelegd wordt, moet ze
gedwongen gerealiseerd kunnen worden;
dit recht tot tenuitvoerlegging is impliciet - afgezien de toegevoegde formule van
tenuitvoerlegging waarmede de uitvoerbare uitgifte is bekleed (louter gericht tot 'de
sterke arm') - vervat in de titel, door de rechter verleend;
elke vordering tot veroordeling tot betaling van een geldsom, houdt impliciet in zich
de vordering tot machtiging tot executie op de goederen van de schuldenaar die het
onderpand uitmaken van al zijn schuldeisers.
Wanneer nu bij de tenuitvoerlegging blijkt dat de schuldenaar zijn onderpand heeft
onttrokken aan de executie - wat de verweerders van eiseres beweren - komt de actio pauliana voor als een tussenvordering, noodzakelijk gemaakt door een evolutie in
de omstandigheden.
Er anders over oordelen zou strijdig zijn met de proceseconomie;
immers, in de hypothese dat de actio pauliana afzonderlijk, bij exploot, zou zijn ingesteld, in principe en met het oog op een goede rechtsbedeling (gelet op de vereisten voor de actio pauliana) - deze zaak samen zou gevoegd worden met het geschil, ontstaan uit de leningen.
Dat dit ter zake niet mogelijk zou zijn, gelet op de stand van de zaak tot terugbetaling (aanhangig in hager beroep), doet niet af aan het voren gestelde;
immers, de dubbele aanleg is in het generlei mate van openbare orde;
a contrario, bij herhaling heeft de wetgever er van af geweken (artikelen 14, 807,
808, 809, 812 van het Gerechtelijk Wetboek gelden in principe ook in hager beroep),
terwijl krachtens de samengelezen artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wethoek een vordering in hager beroep enkel kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd en de partijen daarbuiten, krachtens artikel 808 van dat wethoek enkel de interesten, rentetermijnen, huurgelden en elk toebehoren, sedert de instelling van de vordering verschuldigd of vervallen, alsmede de later bewezen verhogingen of schadevergoeding, onverminderd de geldsommen bij schuldvergelijking
verschuldigd, kunnen vorderen; de voor het eerst door verweerders tegen eiseres in
hager beroep ingestelde tussenvordering, strekkende tot nietigverklaring van de notariele akte van 28 november 1991 van notaris X. Peers te Harelbeke, minstens van
de inbreng van de villa gelegen te Harelbeke, Steenbruggestraat 79, en bouwland te
Harelbeke, berustte op het door verweerders ingeroepen feit dat eiseres "haar onvermogen creeerde ... ter bedrieglijke benadeling van rechten van (verweerders)" (conclusie van 4 januari 1996, nr. 1-3); dit feit niet werd aangevoerd in de inleidende dagvaarding van 17 mei 1990 en voormelde tussenvordering niet virtueel begrepen was
in de oorspronkelijke eis maar een volstrekt nieuwe vordering was zowel qua voorwerp als qua oorzaak; de enkele omstandigheid dat eiseres werd gedagvaard tot terugbetaling van geleende sommen met het oog op executie van de veroordeling op haar
goederen niet volstaat als aanvoering van een feit of handeling waarop een pauliaanse vordering kan worden gegrond wegens bedrieglijke benadeling van de rechten van verweerders; voormelde tussenvordering evenmin een accessorium is van de
oorspronkelijke eis in de zin van artikel808 van het Gerechtelijk Wetboek; de appelrechter weliswaar over de bij hem aanhangige vordering uitspraak moet doen met inachtneming van de feiten die zich in de loop van het geding hebben voorgedaan en een
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weerslag hebben op het geschil, maar de grenzen door de artikelen 807 en 808 gesteld niet mag overschrijden en de "proceseconomie" geen uitzondering hierop verantwoordt,
zodat het hof van beroep op voormelde gronden niet wettig he eft beslist dat de in
hoger beroep door verweerders tegen eiseres ingestelde tussenvordering toelaatbaar is (schending van de in het middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat in hoger beroep een vordering nieuw is en niet toelaatbaar indien zij ertoe strekt een veroordeling te verkrijgen op grond van een
vordering die niet bij de eerste rechter aanhangig werd gemaakt of waarover hij zich niet heeft uitgesproken, en die evenmin virtueel begrepen is in
de vordering waarover de eerste rechter zich heeft uitgesproken of die bij hem
aanhangig werd gemaakt;
Overwegende dat een pauliaanse vordering niet kan beschouwd worden
als een vordering die virtueel begrepen is in een vordering strekkende tot de
veroordeling van de debiteur tot de betaling van een geldschuld;
Dat de appelrechters door de pauliaanse vordering van de verweerders die
voor het eerst in hoger beroep werd ingesteld bij tussenvordering toelaatbaar te verklaren, de in het middel vermelde wetsbepalingen schenden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering tot gemeenverklaring en over de kosten; verklaart het arrest bindend aan de tot bindendverklaring opgeroepen partij;
beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
18 mei 2000- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en Simont.

Nr. 305
1e KAMER- 18 mei 2000

1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD- BEGRIP.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- MAATREGEL VAN
INWENDIGE AARD- BEGRIP.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- CONCLUSIE- 'IERMIJN OM CONCLUSIE TE NEMEN- DOOR DE RECHTER BEPAALDE TERMIJN- AARD.

4 ° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- CONCLUSIEDOOR DE RECHTER BEPAALDE TERMIJN OM CONCLUSIE TE NEMEN- CONCLUSIE TE LAAT OVERGELEGD- BELANG VAN DE TEGENPARTIJ.
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1o en 2° Een beslissing die een betwiste rechtsvraag beslecht is geen beslissing of maat-

regel van louter inwendige aard; tegen dergelijke beslissing staat cassatieberoep open
(1). (Artt. 1046 en 1073 Ger.W.)
3° De rechter die termijnen om conclusie te nemen bepaalt, legt dwingende termijnen op (2). (Art. 747, § 2, eerste lid, Ger.W.)

4 o Wanneer een conclusie is overgelegd na het verstrijken van de termijn die door de
rechter is bepaald om conclusie te nemen, en een partij vraagt die conclusie uit het
debat te weren, mag de rechter het belang van die partij niet beoordelen (3). (Art. 747,
§ 2, laatste lid, Ger.W.)
(VLAAMS GEWEST T. BELGISCHE STAAT E.A.)
ARREST

(A.R. C.99.0185.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 747, § 2, bijzonder laatste lid en voor zoveel als nodig, artikel 748, § 1, en artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek;
doordat de appelrechters weigeren de conclusies van eerste verweerder in cassatie uit de debatten te weren op grand van de volgende overwegingen :
"( ... ) dat eiser vraagt dat de beroepsbesluiten voor (eerste verweerder), ingediend ter
griffie op 5 maart 1998, uit het debat zouden worden geweerd;
(... ) dat ter inleidingszitting conclusietermijnen werden bepaald, bij toepassing van
artikel 747, § 2, Ger.W.;
Dat in het proces-verbaal van die zitting is vermeld dat (eerste verweerder) ten laatste op 30 januari 1998 een conclusie zal indienen ter griffie en mededelen;
(... ) dat de indiening ter griffie niet binnen de gestelde termijn is geschied;
Dat (eiser) doet gelden dat de mededeling evenmin binnen die termijn heeft plaatsgehad;
(. .. ) dat op deze vraag tot wering uit het debat van (eerste verweerders) beroepsbesluiten echter niet ingegaan moet worden;
(.. .) dat laattijdige indiening en mededeling van deze beroepsbesluiten (eiser) geen
nadeel heeft toegebracht;
Dat (eiser) na ontvangst van deze beroepsbesluiten blijkbaar op zijn beurt zelfnog
een conclusie heeft kunnen nemen, binnen de gestelde termijn;
Dat de vastgestelde rechtsdag niet in het gedrang is gekomen doordat (eerste verweerder) de termijn niet heeft nageleefd;
(1) Cass., 22 feb. 1990, A.R. nrs. 8713 en 8845, nr. 381; zie ook Cass., 18 nov. 1997, P.97.1364.N,
nr. 485, en de concl. van het O.M.; vgl. Cass., 9 jan. 1998, C.97.0153.F, nr. 18, P.&B., 1998, 220,
met noot Brewaeys.
(2) Zie Cass., 15 mei 1998, C.97.0260.F, nr. 225; BREWAEYS, E., "Een extensieve interpretatie van
art. 747, § 2, Ger.W.", P.&B., 1995, 192, nr. 4; LAENENS, J., en BROECKX, K., "Ret gerechtelijk recht
in een stroomversnelling", R. W., 1992-1993, (897) nr. 151.
(3) BREWAEYS, E., "De valkuil van artikel 745 tweede lid Ger.W.", P.&B., 1998, 179, nr. 3; ENGLEBERT, J., "Sanctions et pouvoirs du juge dans Ia mise en etat des causes", T.B.B.R. 1997, 261 e.v.;
DE LEVAL, G., "De wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (art. 16 tot
26 en 31 tot 33), het in staat stellen der zaken", in Het vernieuwd gerechtelijk recht, Kluwer 1992,
(107) 114-116; LAENENS, J., en BROECKX, K., o.c., i.e. in voetnoot 2.
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Dat (eiser) in die omstandigheden geen belang heeft bij de wering uit het debat van
(eerste verweerders) beroepsbesluiten; (... ) dat bovendien rekening moet worden gehouden met het feit dat de wering uit het debat niet wordt gevraagd door (tweede verweerder);
Dat daaruit afte leiden valt dat de beroepsbesluiten met de instemming van (tweede
verweerder) worden genomen, zoals is bedoeld in artikel 748, § 1, Ger.W.;
Dat in dat geval van de sanctie van de wering uit het debat geen toepassing kan worden gemaakt (aldus artikel 747, § 2, laatste lid, Ger.W.);
(... ) dat de beroe:r1sbesluiten dus in ieder geval niet uit het debat kunnen worden geweerd, in zoverre zij (eerste verweerders) verweer tegen de vordering van (tweede verweerder) bevatten;"

terwijl volgens artikel 747, § 2, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de termijnen bedoeld in het voorlaatste lid van artikel 747, § 2, ambtshalve uit de debatten worden geweerd, onverminderd de toepassing van de uitzonderingen bedoeld in artikel 748, §§ 1 en 2, van
dat wetboek; de rechter aldus, behoudens die uitzonderingen, verplicht is deze sanetie toe te passen, ambtshalve of op verzoek van een andere partij, zonder te moeten
vaststellen dat de laattijdige indiening en mededeling nadeel ofbelangenschade heeft
toegebracht aan de andere partij; met toepassing van de uitzondering bedoeld in artikel 748, § 1, van hetzelfde wetboek, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de voormelde termijnen, niet uit de debatten dienen te worden geweerd indien de conclusies zijn neergelegd met de instemming van de andere partij;
de appelrechters te dezen vaststellen dat in het proces-verbaal van de inleidingszitting is vermeld dat eerste verweerder ten laatste op 30 januari 1998 een conclusie zou indienen ter griffie en mededelen, en dat de indiening noch de mededeling binnen die gestelde termijn hebben plaatsgehad; de appelrechters, om de wering uit de
debatten te weigeren, overwegen enerzijds, dat "de laattijdige indiening en mededeling van deze beroepsbesluiten (eiser) geen nadeel heeft toegebracht" en eiser aldus
"geen belang heeft bij de wering uit het debat" omdat eiser zelfnog conclusie heeft kunnen nemen en omdat de rechtsdag niet in het gedrang is gekomen en anderzijds, dat
de besluiten zijn neergelegd met instemming van tweede verweerder en zij derhalve niet uit de debatten kunnen worden geweerd in zoverre zij het verweer van eerste verweerder bevatten tegen de vordering van tweede verweerder; op grond van die
vaststellingen en motieven, de appelrechters niet wettig konden beslissen om niet in
te gaan op de vraag van eiser tot wering uit de de batten van de besluiten van eerste verweerder (schending van artikel 747, § 2, bijzonder laatste lid en voor zoveel als
nodig, artikel 748, § 1, en artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Over de door de eerste en de tweede verweerders opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid van het middel : de bestreden beslissing is een maatregel van inwendige aard waartegen geen cassatieberoep mogelijk is :
Overwegende dat het middel gericht is tegen een beslissing die een betwiste rechtsvraag beslecht, mitsdien geen beslissing of maatregel van louter inwendige aard is;
Over de tweede door de eerste verweerder opgeworpen grond van nietontvankelijkheid van het middel : eiser heeft geen belang tegen de beslissing op te komen daar het geschil betrekking heeft op een materie die van
openbare orde is :
Overwegende dat het weren van de conclusie van een partij uit het debat de processuele situatie van deze partij verzwakt, ook als het geschil zelf
gaat over de toepassing van wetsbepalingen die de openbare orde raken;
Over de tweede door de tweede verweerder opgeworpen grond van nietontvankelijkheid van het middel : eiser heeft geen belang tegen de beslissing op te komen daar uit het arrest onbestreden blijkt dat hij erdoor niet
benadeeld wordt :
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Overwegende dat te dezen de vraag of eiser belang heeft op te komen tegen de beslissing waardoor hij niet benadeeld wordt, niet kan worden beantwoord zonder onderzoek van het middel;
Overwegende dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat, krachtens artikel 747, § 2, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de
termijnen die door de rechter waren bepaald om conclusies te nemen, ambtshalve uit het debat worden geweerd, onverminderd de toepassing van de uitzonderingen bedoeld in artikel 748, §§ 1 en 2;
Overwegende dat de rechter die de termijnen om conclusies te nemen bepaalt, dwingende termijnen oplegt;
Dat wanneer een partij aan de rechter vraagt een laattijdige conclusie uit
het debat te weren, de rechter het belang dienaangaande van die partij niet
mag beoordelen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. in het proces-verbaal van de inleidingszitting de conclusietermijnen met
toe passing van artikel 74 7, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek werden bepaald;
2. de eerste verweerder ten laatste op 30 januari 1998 een conclusie ter griffie zal indienen en mededelen, en deze termijn niet werd nageleefd; dat hij
op 5 maart 1998 een conclusie ter griffie indiende;
3. eiser vraagt dat die conclusie uit het debat zou worden geweerd;
Overwegende dat het arrest beslist die conclusie niet uit het debat te weren om reden dat eiser geen belang heeft, daar de late neerlegging en mededeling eiser geen nadeel heeft toegebracht, hij na de ontvangst van die conclusie zelf binnen de gestelde termijn een conclusie heeft kunnen nemen en
de vastgestelde rechtsdag niet in het gedrang is gekomen;
Overwegende dat het arrest zodoende artikel 74 7, § 2, laatste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek 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; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
18 mei 2000 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggeuer : de mevr. Bourgeois. - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Gerard, Delahaye en Geinger.
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KAMER -

19 mei 2000

1o VERZEKERING- LANDVERZEKERING- DAGVAARDINGEN- HOEDANIGHEID- BUITENLANDSE VERZEKERINGSONDERNEMING -ALGEMEEN BELGISCH LASTHEBBER- VORDERINGEN TOT BETALING- BEDONGEN EENJARIGE VERJARING- TOEPASSING.

2° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANG- BURGERLIJKE ZAKEN- CASSATIEBEROEPBINDENDVERKLARING- ONDERSCHEIDEN DICTA- VERBAND- VERNIETIGING- GEVOLG.

3° CASSATIE- BINDENDVERKLARING- BURGERLIJKE

ZAKEN- CASSATIEBEROEP- ONDERSCHEIDEN DICTA- VERBAND - VERNIETIGING- GEVOLG.

1o Het arrest schendt art. 12, § 3, wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-

ondernemingen wanneer het vaststelt dat een Belgische verzekeringsonderneming die
persoonlijk is gedagvaard in haar hoedanigheid van verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid en niet in haar hoedanigheid van algemeen lasthebber van een buitenlandse verzekeringsonderneming die pas naderhand is gedagvaard, en vervolgens beslist dat de buitenlandse onderneming, aangezien het geding rechtsgeldig tegen
haar algemeen lasthebber was ingesteld, de in haar verzekeringspolis bepaalde eenjarige verjaring kan opwerpen tegen de rechtsvordering die tegen haar is ingesteld. (Art. 12, § 3, wet 9 juli 1975.)
en 3° De vernietiging van een dictum leidt tot de vernietiging van het dictum waarin
de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij buiten het geding wordt
geplaatst, aangezien het arrest door zijn vermeldingen een verband legt tussen het
eerste en het tweede dictum (1).
(BLACK SEA AND BALTIC GENERAL INSURANCE CY LTD VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT T. B ... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0410.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 januari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik
Over het middel :
schending van de artikelen 12, § 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 43, 700, 702 van het Gerechtelijk Wetboek, 1134
van het Burgerlijk Wetboek en, voor zover nodig, 17 en 23 van het Gerechtelijk Wethoek in zoverre daarin het wettelijk begrip hoedanigheid wordt uitgedrukt,
doordat het arrest het beroepen vonnis van 29 september 1994 bevestigt, in zoverre het eiseres, in haar hoedanigheid van verzekeraar van de V.Z.W. RWSC Football Mettet, veroordeelt tot betaling- ten belope van twee derde -van verschillende bedragen aan de verweerders, namelijk 113.930 frank (materiele schade) aan
de echtgenoten Brichart-Duvivier, 293.332 frank (morele schade) aan laatstgenoemden die zowel in hun eigen naam optreden als in hun hoedanigheid van wettige bewindvoerders van hun dochter Valerie, 26.666 frank (morele schade) aan Veronique
Brichart, 75.269 frank (materiele schade) aan de echtgenoten Pirlot-Demets, 266.666
frank (morele schade) aan laatstgenoemden, 26.666 frank (morele schade) aan Sa(1) Zie, voor een niet onderscheiden dictum m.b.t. de omvang van cassatie, Cass., 25 juni 1992,
A.R. nr. 9366, nr. 565.
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brina Pirlot, 26.666 frank (morele schade) aan Corinne Pirlot, 5.000 frank (morele
schade) aan Paulette Anciaux, 5.000 frank (morele schade) aan Maurice Demets, 5.000
frank (morele schade) aan Claudine Demets, 5.000 frank (morele schade) aan Claude
Demets, op grond van de redenen die- in hoofdzaak- weergegeven zijn onder de
titels "7. Tegemoetkoming van (eiseres). 7.1. Draagwijdte van de dagvaarding van 8
september 1986 - verjaring" "Bij dit exploot hebben de (verweerders) de n.v. 'Unireas' gedagvaard van wie ze dachten dat het de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekeraar was van Christian Halart en Christian Frerotte, enerzijds, en
van de V.Z.W. 'Royal Wallonia Sporting Club de Football Mettet', anderzijds, ofnog van
de 'Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.)'. In werkelijkheid is (eiseres) de desbetreffende verzekeraar, van wie de n.v. 'Unireas' de algemeen lasthebber voor Belgie is (cfr. polis, stuk nr. 7 van het dossier van de onderneming). (Eiseres) zelf zal pas
op 26 april 1988 in het geding worden betrokken en daarom de in artikel 7 van de algemene voorwaarden bedoelde eenjarige verjaring aanvoeren. Het is onjuist te beweren dat (eiseres) en haar Belgische agent verwarring in stand hebben gehouden omtrent hun respectieve rol, met name gelet op de bewoordingen van artikel 1 van de
litigieuze polis. Er kan evenwel een vordering in rechte worden ingesteld tegen een
lasthebber die de hoedanigheid heeft om op te treden als vertegenwoordiger van de
lastgever, in zoverre de rechtsvordering behoort tot zijn lastgeving, d.w.z. in zoverre
de lastgeving het recht omvat om die houders in rechte te vertegenwoordigen, wat noodzakelijkerwijs het geval is gelet op artikel 12 van de wet van 9 juli 1975. De draagwijdte van een dergelijke lastgeving kan overigens zelfs op schijn berusten. Derhalve was het geding rechtsgeldig gericht tegen de overige algemeen agenten die op
de verzekeringspolis vermeld staan als ondertekenaars in hun hoedanigheid van algemeen lasthebber voor Belgie, dus in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van
de verzekeraars. (Eiseres) heeft bij brief van 4 maart 1986, via de n.v. 'Unireas', meegedeeld dat zij weigerde de gevolgen van het litigieuze ongeval te dekken. Wanneer
er in de polis een eenjarige verjaring bedongen is en de onderhandelingen tussen de
partijen plaatsvinden, dan wordt de verjaring tijdens die onderhandelingen geschorst. (Eiseres) betwist niet dat de eenjarige verjaring pas vanaf de brief van 4 maart
1986 begon te !open. Op grond van wat voorafgaat, is het exploot van 8 september 1986
tijdig toegekomen en kan de eenjarige verjaring niet aan de getroffenen worden tegengeworpen",
terwijl het arrest erop wijst dat eiseres ter verdediging aanvoerde dat de vorderingen van de verweerders niet binnen de bedongen termijn van een jaar waren ingediend en dus verjaard waren; het arrest in dat verband vaststelt dat de bij eiseres aangegane verzekeringspolis waarop de verweerders hun vordering gronden, voorziet in
een eenjarige ve:rjaring (artikel 7 van de algemene voorwaarden) en dat de onderhandelingen tussen de partijen, tijdens welke de verjaring niet loopt, op 4 maart 1986 zijn
afgerond; vast staat dat eiseres zelf pas op 26 april 1988 is gedagvaard; de eenjarige
verjaring, volgens de appelrechters, niettemin wettelijk geschorst zou zijn door de dagvaarding van de n.v. Unireas op 8 september 1986; het exploot van 8 september 1986
evenwel enkel betrekking had op de n.v. Unireas zelf; die vennootschap in het geding betrokken was, tot tussenkomst en vrijwaring, in de hoedanigheid van verzekeraar, teneinde de veroordelingen te dekken die zouden worden uitgesproken tegen de
heren Hallart en Frerotte en tegen de V.Z.W. RWSC Football Mettet; artikel12 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het
toen gold en onder voorbehoud van het gemeenschapsrecht, wellicht in die zin kan worden uitgelegd dat de algemeen lasthebber die moet worden aangewezen door een buitenlandse verzekeraar die in Belgie wil optreden, in die hoedanigheid voor de Belgische gerechten kan worden gedagvaard om de buitenlandse verzekeraar te
vertegenwoordigen en de eventuele vordering van een verzekerde in Belgie kan vergemakkelijken; artikel12, inzonderheid § 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen, ook al is het aldus uitgelegd, niet afwijkt van
de essentiele beginselen van het gerechtelijk privaatrecht; degene die een vordering in
rechte instelt aldus nauwkeurig de persoon moet aanwijzen tegen wie hij zijn vordering instelt en met name aangeven, ook al is het impliciet maar zeker, in welke hoedanigheid de verweerder in rechte wordt opgeroepen; bij gebrek aan enige precisering over de hoedanigheid van verweerder (of overigens van eiser), die persoon voor
zichzelf optreedt; de hoedanigheid van de gedagvaarde persoon weliswaar kan worden afgeleid uit de motivering van de dagvaarding; de dagvaarding van 8 september
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1986 die zogezegd een weerslag zou hebben gehad op de verjaring, in casu uitdrukkelijk vermeldt dat de n.v. Unireas in het geding wordt betrokken in haar hoedanigheid van verzekeraar van de Koninklijke Belgische Voetbalbond; die dagvaarding ertoe strekt de n.v. Unireas in die hoedanigheid van verzekeraar te doen veroordelen om
de schadelijke gevolgen van het ongeval van 6 november 1983 te dekken; niets erop wijst
dat de n.v. Unireas gedagvaard zou zijn in haar hoedanigheid- wat helemaal anders is - van algemeen lasthebber in Belgie van eiseres; de appelrechters in dat verband erop wijzen dat ''het is onjuist te beweren dat (eiseres) en haar Belgische agent
verwarring in stand hebben gehouden omtrent hun respectieve rol, met name gelet op
de bewoordingen van artikel1 van de litigieuze polis"; de dagvaarding van de n.v. Umreas in haar persoonlijke naam, niets te maken heeft en zal hebben met eiseres; die dagvaarding dus niet kon leiden tot de schorsing van de (eenjarige) verjaring waarin de
bij (eiseres) bedongen verzekeringsovereenkomst voorziet, aangezien laatstgenoemde pas op 26 april 1988 in de zaak werd betrokken, dus meer dan twee jaar na
het einde van de onderhandelingen dat door de appelrechters op 4 maart 1986 was vastgesteld; de rechtsvordering van de verweerders dus, op 26 april1988, veljaard was; het
arrest derhalve, dat steunt op de dagvaarding d.d. 8 september 1986 van de n.v. Unireas, om te beslissen dat de rechtsvordering van de verweerders niet veljaard was en
om eiseres te veroordelen om, in haar hoedanigheid van verzekeraar, verscheidene vergoedingen aan de verweerders te betalen, aan die dagvaarding rechtsgevolgen toekent die zij jegens eiseres niet kan hebben (schending van de artikelen 12, § 3, van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 43, 700,
702 van het Gerechtelijk Wetboek en voor zover nodig, 17 en 23 van het Gerechtelijk
Wetboek in zoverre daarin het wettelijk begrip hoedanigheid wordt uitgedrukt) en aldus de rechtsgevolgen van de overeenkomst van de partijen over de veljaring van de
verbintenissen van eiseres miskent (schending van artikel1134 van het Burgerlijk Wethoek):

Over de grond van niet-ontvankelijkheid die door de bindendverklaring van
het arrest opgeroepen partij is opgeworpen : het middel voert geen scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek aan :
Overwegende dat het middel het arrest niet verwijt dat het de bewijskracht van het dagvaardingsexploot 8 september 1986 miskent maar dat het
aan genoemd exploot jegens eiseres een verjaringschorsend gevolg toekent
door te steunen op artikel 12 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat, ingevolge artikel12, § 3, van de voornoemde wet van
9 juli 1975, de buitenlandse verzekeringsondernemingen gehouden zijn een
algemeen lasthebber aan te wijzen die zijn woon- en verblijfplaats in Belgie heeft en een voldoende bevoegdheid bezit om de onderneming tegenover derden te verbinden en haar ten overstaan van de Belgische overheden en rechtscolleges te vertegenwoordigen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "de benadeelden de N.V. Unireas hebben gedagvaard van wie ze dachten dat het de burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekeraar was van Christian Halart en Christian Frerotte, enerzijds, en van de V.Z.W. Royal Wallonia Sporting Club de Football
Mettet, anderzijds, of nog van de Koninklijke Belgische Voetbalbond; (eiseres) in werkelijkheid de desbetreffende verzekeraar is, van wie de N.V. 'Unireas' de algemeen lasthebber voor Belgie is (... ); (eiseres) zelf zal pas op 26
april 1988 in het geding worden betrokken en daarom de in artikel 7 van de
algemene voorwaarden bedoelde eenjarige verjaring aanvoeren";
Overwegende dat uit die vaststellingen blijkt dat de naamloze vennootschap Unireas persoonlijk in de hoedanigheid van verzekeraar is gedagvaard en niet in de hoedanigheid van lasthebber van eiseres; dat zij niet in
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het geding optreedt ingevolge het voornoemde artikel12, § 3; dat het hofvan
beroep, door te beslissen dat ''het exploot van 8 september 1986 tijdig is toegekomen en (dat) de eenjarige verjaring niet aan de (verweerders) kan worden tegengeworpen", omdat het geding rechtsgeldig gericht was tegen de algemeen lasthebber in Belgie van eiseres, de in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat het arrest, na de bezwaren van de verweerders tegen eiseres te hebben toegewezen, door te vermelden dat ingevolge artikel
12 van de wet 11 juni 1874 "de tweede overeenkomst pas effect sorteert wanneer de eerste niet volstaat om het tot stand gekomen risico volledig te dekken" en dat "de eerste rechter dus terecht iedere vordering tegen (de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) afgewezen heeft", een
verband legt tussen het te vernietigen dictum en dat waarin de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij buiten het geding wordt geplaatst, zodat de vernietiging van het ene leidt tot de vernietiging van het
andere;
Dat daaruit volgt dat de grond van niet-ontvankelijkheid die tegen de vordering tot bindendverklaring van het arrest is opgeworpen, niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet jegens eiseres en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij; verklaart dit arrest bindend voor de naamloze vennootschap Axa Belgium; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst dealdus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
19 mei 2000 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever: de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten: mrs. Geinger, Kirkpatrick.
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1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- UITLEGGING- C.M.R.VERDRAG- LADEN EN LOSSEN VAN GOEDEREN- AANSPRAKELIJKE - BEGRIP

zo

VERVOER- GOEDERENVERVOER- LANDVERVOER WEGVERVOER- C.M.R.-VERDRAG- LADEN EN LOSSEN VAN GOEDEREN- AANSPRAKELIJKE- BEGRIP.

3° VERVOER- GOEDERENVERVOER- LANDVERVOER WEGVERVOER- C.M.R.-VERDRAG- LADEN EN LOSSEN VAN GOEDEREN- ONGEVAL- VERVOERDER- AANSPRAKELIJKHEID- BEWIJS.
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1 o en 2° Het C.M.R. bepaalt nergens wie instaat voor het laden en lassen van goederen (1). (C.M.R.-Verdrag.)
3° Naar recht verantwoord is het arrest dat heeft overwogen dat de vervoerder enkel

met het vervoer is belast en dat het ongeval te wijten is aan een zware val van het
materiaal tijdens het laden en lassen ervan, zonder dat kan worden bepaald of het
ongeval is gebeurd bij het laden of bij het lassen, voor of na het eigenlijke vervoer, en
vervolgens beslist dat aldus is aangetoond dat de vervoerder niet aansprakelijk is.
(Artt. 17.4, c, en 18.2 C.M.R.-Verdrag.)
(UNAT - VENNOOTSCHAP NAAAR BUITENLANDS RECHT E.A. T. EMEXTRA B.V.B.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0006.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest op 1 december 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 17, inzonderheid 17.1, 17.4, c), 18.2 van
het Verdrag betreffende de overeenkomst tot intemationaal vervoer van goederen over
de weg (CMR) van 19 mei 1956, goedgekeurd bij de wet van 4 september 1962, 1134
van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat het arrest heeft beslist dat het door eiseres sub 27 aan verweerster toevertrouwde vervoer, hoewel het "nationaal" was, onder de toepassing van het CMRVerdrag viel ingevolge de algemene voorwaarden van verweerster, die eiseres sub 27
bekend waren en door haar aanvaard waren, en vervolgens afwijzend beschikt op de
aansprakelijkheidsvordering van de eiseressen tegen verweerster in haar hoedanigheid van vervoerder die beschadigde goederen ter bestemming heeft gebracht, zulks
op grond dat "... uit stuk 1 van het dossier van Emextra blijkt dat in casu : -Van der
Heylen op Emextra alleen een beroep heeft gedaan voor het vervoer van het materiaal met een heftruck die voorzien was van bevestigingsriemen (... ); (dat) het feit dat
de vrachtwagen voorzien is van een hefwerktuig overigens geenszins impliceert dat
Emextra belast was met laad- en losverrichtingen, waarvoor zij blijkens het voornoemde stuk, helemaal niet dient in te staan; (. .. ) dat het deskundigenverslag de oorzaak van het ongeval als volgt omschrijft (punt 46): ' ... blijkt dat een hevige impact
op het pak heeft ingewerkt ( ... ) alles wijst erop dat het pak een hevige schok te verwerken heeft gekregen, bijvoorbeeld doordat het bij de laad- en losverrichtingen is gevallen'; (. .. ) dat artikel 17.4, c), van het CMR-Verdrag de schade bij de behandeling,
lading, stuwing of los sing van de goederen aanmerkt als een zogenaamde bevoorrechte reden tot ontheffing van de aansprakelijkheid van de vervoerder; (... ) dat artikel 18.2 van voornoemde overeenkomst preciseert dat wanneer de vervoerder aantoont dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het verlies of de beschadiging
kon voortvloeien uit een ofmeer 'bevoorrechte redenen', wordt vermoed dat deze daarvan de oorzaak zijn; (... ) dat in casu de aard en de omvang van de schade aan het vervoerde materiaal voldoende aantonen dat het ongeval te wijten is aan een zware val
van dat materiaal bij het laden oflossen ervan (... ); dat Emextra aldus het vereiste
bewijs levert dat het ongeval te wijten is aan een val van het materiaal tijdens het laden oflossen ervan; dat het feit dat de buitenkant van verpakking niet beschadigd is,
verklaart waarom Emextra geen voorbehoud heeft gemaakt en waarom niet uitgemaakt kan worden of die val is gebeurd tijdens laad- of losverrichtingen v66r het li(1) Zie G. BLOCK, "Les transports terrestres", in T.P.D.C., dl. 2, nrs. 1224, 1231, 4°, en 1233; J.
PUTZEYS, Le contrat de transport routier de marchandises, 1981, nrs. 450 tot 452 en 505; J. LrBOUTON, "La responsabilite du transporteur routier", in Transport international de marchandi-

ses par route, uitg. I.R.U., 1988, p. 105.
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tigieuze vervoer (het materiaal kwam immers uit de Verenigde Staten van Amerika), dan wel tijdens identieke verrichtingen die verband hielden met het aan Emextra
toevertrouwde vervoer; dat Emextra alleszins, in het laatstgenoemde geval, niet belast was met die laad- en losverrichtingen, wat reeds door het hof (van beroep) werd
aangewezen," en dat "van Emextra voor dat ongeval derhalve niet aansprakelijk kan
worden gesteld",

terwijl, eerste onderdeel, de vervoerder in een overeenkomst van vervoer van goederen doorgaans instaat voor het laden en het lassen, d.w.z. het geheel van de verrichtingen om de vracht op en van het vervoermiddel te brengen; van het bovenstaande enkel wordt afgeweken, ofwel wanneer de wet, in een bijzondere bepaling, stelt
dat de afzender de vracht moet laden of dat de geadresseerde ze moet loss en, ofwel
wanneer de contracterende partijen geldig, uitdrukkelijk of stilzwijgend, zijn overeengekomen dat de afzender zou laden en dat de geadresseerde zou lassen; geen enkele bepaling van het CMR-Verdrag, dat bij overeenkomst op het litigieuze vervoer van
toepassing is verklaard, afwijkt van het beginsel dat de vervoerder instaat voor het
laden en lassen van de vervoerde goederen; uit de bewoordingen zelfvan artikel17.1
en 17 .4, c), van het CMR-Verdrag a contrario volgt dat de wegvervoerder in beginsel instaat voor het laden en lassen; het arrest in casu beslist dat verweerster "niet
belast was (... ) met de laad- en losverrichtingen" en die beslissing grondt op de overweging, enerzijds dat ''Van der Heylen op Emextra alleen een beroep heeft gedaan voor
het vervoer van het materiaal met een heftruck die voorzien was van bevestigingsriemen" en anderzijds "dat het feit dat de vrachtwagen voorzien is van een hefwerktuig overigens geenszins impliceert dat Emextra belast was met laad- en losverrichtingen, waarvoor zij blijkens het voornoemde stuk, dat is stuk 1 van het dossier
van verweerster, helemaal niet dient in te staan"; de omstandigheid dat het stuk 1 van
het dossier van die partij, namelijk het "routeblad" van 23 oktober 1990 de laadverrichtingen helemaal niet ten laste van verweerster legt, geen wettelijke verantwoording kan vormen voor de beslissing van het arrest dat verweerster, in haar hoedanigheid van wegvervoerder niet belast was "met de laad- en losverrichtingen",
aangezien, behoudens andersluidende wetsbepalingen of een andersluidende overeenkomst, die in casu onbestaande zijn, de vervoerder normalerwijs voor die verrichtingen instaat (schending van de artikelen 17 .1, 17 .4, c), van het CMR-Verdrag en 1134
van het Burgerlijk Wetboek); de vaststelling dat uit hetzelfde stuk 1 van het dossier van verweerster blijkt dat "Van der Heyden op Emextra alleen een beroep heeft
gedaan voor het vervoer van het materiaal met een heftruck", dubbelzinnig is indien zij in die zin moet worden begrepen dat de verplichtingen van verweerster zich
beperkten tot het vervoer van een colla dat door de afzender, eiseres sub 27, op de
vrachtwagen was geladen en door de geadresseerde was gelost; zij immers in het ongewisse laat of de beslissing van het arrest dat verweerster "niet belast was met (... )
het laden en lassen", verantwoord is door de bewoordingen zelfvan het bedoelde stuk
of door de omstandigheid dat genoemd stuk verweerster helemaal niet belast met het
laden en lassen, zodat die beslissing niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 149 van de Grondwet);
tweede onderdeel, artikel 17.4 van het CMR-Verdrag, dat bij overeenkomst op het
litigieuze vervoer van toepassing is, bepaalt dat "met inachtneming van artikel 18,
tweede tot vijfde lid, de vervoerder ontheven is van zijn aansprakelijkheid, wanneer het verlies of de beschadiging een gevolg is van de bijzondere gevaren, eigen aan
een of meer van de volgende omstandigheden : (... ) c) behandeling, lading, stuwing of
Iossing van de goederen door de afzender, de geadresseerde of personen, die voor rekening van de afzender of de geadresseerde handelen"; artikel 18.2 van het CMRVerdrag luidt als volgt : "wanneer de vervoerder aantoont dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het verlies of de beschadiging een gevolg heeft kunnen zijn
van een of meer van de in artikel 17, vierde lid, genoemde bijzondere gevaren, wordt
vermoed dat deze daarvan de oorzaak zijn", "de rechthebbende kan evenwel bewijzen dat de schade geheel of gedeeltelijk niet door een van deze gevaren veroorzaakt
is"; uit die bepalingen volgt dat de vervoerder die zich beroept op artikel17.4, met name
op littera c) van die bepaling, en op artikel 18.2, moet bewijzen dat de persoon die met
hem (de afzender) de vervoersovereenkomst heeft gesloten, moest instaan voor het laden of dat de persoon aan wie hij de goederen krachtens de overeenkomst diende te
leveren (de geadresseerde) moest instaan voor het lassen ervan; het arrest in casu heeft
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vermeld dat "de aard en de omvang van de schade aan het vervoerde materiaal voldoende aantonen dat het ongeval te wijten is aan een zware val van dat materiaal bij
het laden oflossen ervan" en overwogen "dat Emextra aldus het vereiste bewijs levert dat het ongeval te wijten is aan een val van het materiaal bij het laden of lossen ervan", en vervolgens erop wijst dat "omdat de buitenkant van de verpakking niet
beschadigd is" niet kan worden "uitgemaakt of die val is gebeurd bij het laden of lossen v66r het litigieuze vervoer (het materiaal kwam immers uit de Verenigde Staten van Amerika), dan wel tijdens identieke verrichtingen die verband hielden met het
aan Emextra toevertrouwde vervoer"; het aldus gemotiveerde arrest het niet mogelijk maakt nate gaan ofhet bewijs dat verweerster ingevolge de artikelen 17.4, c), en
18.2 diende te leveren, door haar naar behoren is geleverd; het arrest immers in het
ongewisse laat of de val van het litigieuze materiaal gebeurd is tijdens de laad- en losverrichtingen die verband hielden met het vervoer "v66r" het door eiseres aan verweerster toevertrouwde vervoer, ofintegendeel tijdens de laad- en losverrichtingen die
verband hielden met laatstgenoemd vervoer (schending van artikel 149 van de Grandwet); in de eerste van de twee mogelijkheden het arrest zijn beslissing volgens welke
verweerster het haar opgelegde bewijs heeft geleverd en dat zij "voor dat ongeval derhalve niet aansprakelijk kan worden gesteld" niet naar recht verantwoordt (scherrding van de artikelen 17.4, c), en 18.2 van het CMR-Verdrag en 1134 van het Burgerlijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel berust op de bewering dat de vervoerder, ingevolge het Verdrag betreffende de overeenkomst tot intemationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.), instaat voor het laden en het lossen van de goederen;
Dat het C.M.R.-Verdrag nergens bepaalt wie instaat voor het laden en lossen van de goederen;
Dat, in zoverre, het onderdeel faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het arrest, op grand van een stuk van
het dossier, zegt dat eiseres sub nr. 27 op verweerster aileen een beroep heeft
gedaan om materiaal met een vrachtwagen te vervoeren en dat zij haar niet
belast heeft met het laden en lassen;
Dat die vermeldingen niet lijden aan de aangevoerde dubbelzinnigheid;
Dat, in zoverre, het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 18.2 van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.) bepaalt dat wanneer de vervoerder aantoont dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het verlies of de beschadiging kon voortvloeien uit een of
meer van de in artikel17, vierde lid, genoemde bijzondere gevaren, wordt
vermoed dat deze daarvan de oorzaak zijn;
Dat luidens artikel17.4, c, met inachtneming van artikel18, §§ 2 tot 5, de
vervoerder ontheven is van zijn aansprakelijkheid, wanneer het verlies of de
beschadiging een gevolg is van de bijzondere gevaren, eigen aan een of meer
van de volgende omstandigheden : behandeling, lading, stuwing of los sing
van de goederen door de afzender, de geadresseerde of personen, die voor rekening van de afzender of de geadresseerde handelen;
Overwegende dat het arrest beslist, enerzijds, dat verweerster enkel belast was met het vervoer en niet met het laden en lassen van het ver-
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voerde materiaal en, anderzijds, dat "in casu de aard en de omvang van de
schade aan het vervoerde materiaal voldoende aantonen dat het ongeval te
wijten is aan een zware val van dat materiaal bij het laden of lossen ervan (. .. ); (verweerster) aldus het vereiste bewijs levert dat het ongeval te wijten is aan een val van het materiaal bij het laden oflossen ervan", zonder
dat kan worden bepaald of het ongeval is gebeurd bij het laden of bij het lossen v66r of na het eigenlijke vervoer;
Dat het arrest door die overwegingen zijn beslissing dat verweerster niet
aansprakelijk is, regelmatig met redenen ·Omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
19 mei 2000- 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 308

1e

KAMER-

19 mei 2000

1o GENEESKUNDE- BEROEPSORDEN- ORDE DER GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEPSAMENSTELLING- PLAATSVERVANGER - WETTIGHEID - CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -

TUCHTZAKEN- ORDE DER GENEESHEREN- RAAD
VAN BEROEP- SAMENSTELLING- PLAATSVERVANGER- WETTIGHEID- CASSATIEBEROEPONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEMIDDELEN- TUCHTZAKEN- ALGEMEEN- MIDDEL- ONDERZOEK VAN FEI·
TELIJKE GEGEVENS- ONTVANKELIJKHEID.

1o, zo en 3° Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de bewering dat niet blijkt
dat de geneesheer, lid van de raad van beroep, die, ter vervanging van een vast lid,
zitting heeft gehouden bij de uitspraak van de beslissing van de raad van beroep en
ze ondertekend heeft, behoort tot de geneesheren, plaatsvervangende !eden, van de raad
van beroep, terwijl uit de vermeldingen van die beslissing volgt dat de geneesheer,
vast lid, vervangen is door een geneesheer, plaatsvervangend lid, en dat het Hofverplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is (1). (Art. 12, § 1,
Geneeskundewet; art. 18, eerste, derde en zevende lid, K.B. 16 feb. 1970.)
(1) Zie Cass., 16 mei 1997, A.R. nr. D.96.0004.N, nr. 234; doordat de samenstelling van de provinciale raden en van de raden van beroep van de Orde van Geneesheren niet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en dat het administratief jaarboek waarnaar eiser verwees een
prive-publicatie is die uit zichzelf geen enkel oflicieel karakter heeft en geen stuk is waarop het
Hofvermag acht te slaan, kan het Hof, bij gebreke van een ofliciele publicatie, zijn toetsing niet
uitoefenen.
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(L ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.99.0006.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing op 19 januari 1999 gewezen door de raad van beroep van Orde van Geneesheren met het Frans als
voertaal;
Over het middel : schending van de artikelen 12, § 1, van het koninklijk besluit nr.
79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren, 12 en 18, inzonderheid 18, eerste, derde en zevende lid, van het koninklijk besluit van 6 februari 1970
tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Or de der geneesheren,
doordat de bestreden beslissing is uitgesproken door de heren Drion, magistraatvoorzitter, Thiry, Yserentant, Heilier en Joachim, magistraten, en door de heren van
den Eynde, Neyens, Louant, Schuster en Siquet, doctors in de geneeskunde, waarbij de heren Schuster en Siquet aangewezen werden om respectievelijk dokter Jaucot en dokter Symkay te vervangen, die wettig verhinderd waren om de uitspraak van
de beslissing bij te wonen,
terwijl de raad van beroep met name samengesteld is "uit vijf gewone en vijfplaatsvervangende leden die geneesheren zijn. Zij worden verkozen voor een termijn van zes
jaar en zijn herkiesbaar" (artikel12, § 1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967); in geval van verhindering van de vaste leden, hun ambt waargenomen wordt door de plaatsvervangers (artikel 18, eerste lid, van het koninklijk besluit van 6 februari 1970); dit geval onderscheiden moet worden van dat waarin een
mandaat van een vast lid in de raad van beroep is opengevallen, in welk geval dat opengevallen mandaat vervuld wordt door degene die als plaatsvervanger van het vast lid
is verkozen (artikel 18, derde en zevende lid, van het koninklijk besluit van 6 februari 1970); in casu niet blijkt dat dokter Schuster, die zitting heeft gehouden tijdens de uitspraak van de bestreden beslissing en deze ondertekend heeft, wegens de
verhindering van dokter Jaucot zou behoren tot de plaatsvervangende ledengeneesheren van de raad van beroep met het Frans als voertaal; de bestreden beslissing derhalve is uitgesproken door een niet regelmatig samengestelde zetel;

Overwegende dat uit de vermeldingen van de bestreden beslissing volgt
dat dokter Schuster, plaatsvervangend lid, dokter Jaucot heeft vervangen,
die wettig verhinderd was om de uitspraak bij te wonen van de beslissing
waarover hij mede had beraadslaagd;
Overwegende dat het middel berust op de bewering dat niet blijkt dat dokter Schuster behoort tot de plaatsvervangende leden van de raad van beroep;
Overwegende dat het onderzoek van dat middel het Hof ertoe zou nopen
onderzoekingen te doen waartoe het niet bevoegd is;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiser in de kosten.
19 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.
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Nr. 309
3e KAMER - 22 mei 2000

1o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN
IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD- GEMEENTEBELASTINGEN- W.I.B. (1992)- CASSATIEBEROEP.

zo CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- ALGEMEEN- GEMEENTEBELASTINGEN- W:I.B.
(1992)- WERKING IN DE TIJD.

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

1o, zo en 3° De bepalingen van het WI. B. 1992, v66r de wijziging ervan bij wet 15 maart

1999, die betrekking hebben op het cassatieberoep tegen een beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad op een vordering waarvan de waarde minder dan 10.000 frank bedraagt, zijn van toepassing op de v66r 6 april1999 ingediende bezwaren tegen de gemeentebelastingen. (Art. 97, derde en tiende lid, wet 15
maart 1999 (1); art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999.)
CSTAD NAMEN T. C... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0082.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing met refertenummer 96.048,
op 25 februari 1999 gewezen door de bestendige deputatie van de Provincieraad van N amen;
Overwegende dat eiseres afstand doet van haar voorziening voor het geval het Hof zou overwegen dat op grond van de wet van 17 februari 2000 tot
wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, "de voorziening in cassatie die inzake gemeentebelastingen is ingesteld tegen een beslissing van de bestendige deputatie en die v66r
6 april 1999 in laatste aanleg is gewezen, ingesteld moet worden volgens de
nieuwe regeling";
Overwegende dat artikel 97, derde lid, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen bepaalt dat, behalve voor de
toepassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, van het Wethoek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen en van
het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de verhalen voor
de hoven, de rechtbanken en de andere instanties vanaf 1 januari 1999 zullen worden ingesteld overeenkomstig de bepalingen inzake de procedure zoals zij zijn gewijzigd door die wet, waarbij de procedures die nog niet afgehandeld zijn op 31 december 1998 evenwel zullen worden voortgezet en
afgehandeld overeenkomstig de op die datum geldende regels;
Dat luidens het bij artikel 4 van de wet van 17 februari 2000 toegevoegde tiende lid van dat artikel, in afwijking van het voornoemde derde lid,
(1) Art. 97, tiende lid, toegevoegd bij art. 4 wet 17 feb. 2000; B.S. 22 maart 2000, blz. 8969.
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de bezwaren tegen provincie- of gemeentebelastingen waarover de bestendige deputatie of het rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog geen uitspraak heeft gedaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999, geregeld blijven door de bepalingen
inzake bezwaren en beroepen die van toepassing waren v66r 6 april 1999;
Overwegende dat, overigens, ingevolge artikelll, eerste lid, van de wet
van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, de
gedingen die hangende zijn bij de hoven, de rechtbanken en andere instanties, met inbegrip van de rechtsmiddelen die tegen hun beslissingen kunnen worden aangewend, vervolgd en afgehandeld worden met toepassing van
de v66r 1 maart 1999 geldende regels;
Dat de wetgever met die bepaling heeft beoogd alle geschillen die op de dag
van de inwerkingtreding van die wet, dit is 6 april 1999, nog niet definitief waren beslecht, te laten afhandelen volgens de eerder geldende regels;
dat aldus wanneer v66r die datum een geding reeds is gebracht voor een
rechtscollege, de vroegere procedure moet worden gevolgd, ook wat de rechtsmiddelen betreft;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat wanneer een bestendige deputatie op 6 april 1999 nog geen uitspraak heeft gedaan over een v66r die
datum ingediend beroep, de oude bepalingen moeten worden toegepast en de
voorziening in cassatie tegen een na die datum gewezen beslissing ingesteld moet worden volgens de eerder geldende bepalingen;
Dat de bepaling die het tiende lid (van artikel 97) van de wet van 15 maart
1999 vormt, in de geest van de wetgever, de bestendige deputatie, die v66r
6 april 1999 rechtsgeldig van een beroep heeft kennisgenomen, in staat moest
stellen het onderzoek ervan afte handelen en na die datum uitspraak te doen;
Dat hieruit niet kan worden afgeleid dat, indien de bestendige deputatie v66r 6 april 1999 over een bezwaar uitspraak heeft gedaan en de termijn om een voorziening in te stellen nog niet was verstreken op 6 april 1999,
de voorziening in cassatie tegen een dergelijke beslissing moet worden ingesteld volgens de nieuwe bepalingen;
Dat die bepalingen enkel zullen gelden voor bezwaarschriften tegen gemeentebelastingen die vanaf 6 april 1999 zullen worden ingediend;
Dat een andere beslissing daarover het beginsel van de gelijkheid van de
burgers zou miskennen dat de wetgever in casu niet heeft willen beperken;
Overwegende dat in casu het bezwaarschrift van verweerster op 11 januari 1996 is ingediend en dat de bestendige deputatie op 25 februari 1999
uitspraak heeft gedaan;
Dat eiseres derhalve haar voorziening volgens de oude bepalingen mocht
indienen;
Overwegende dat de voorwaardelijke afstand van eiseres derhalve doelloos is;
Over het middel : schending van de artikelen 170, § 4, van de Grondwet, 72, § 1, eerste lid, 1o en 2°, en 72, § 3, eerste en tweede lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (afgekort WWROSP), zoals gecodificeerd bij besluit van de Waalse Executieve van 14 mei 1984, en zoals artikel 72 bestond
v66r de wijziging van dat Waalse Wetboek bij decreet van het Waals Gewest van 27
november 1997 en, voor zover nodig, van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de belastingverordening op de niet bebouwde percelen die gelegen zijn in een niet vervallen verkaveling, welke verordening op 28 juni 1995 is goedgekeurd door de gemeenteraad van
de Stad N amen,
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doordat de bestreden beslissing eraan herinnert dat de bestendige deputatie, m.b.t.
vorige aanslagjaren, het door verweerster ingediende bezwaar ontvankelijk en gegrond had verklaard op grond dat zij onmogelijk het bezwaarde perceel kon verkopen omdat de verkavelingsvergunning niet gewijzigd was, en vervolgens vaststelt dat
''het College van burgemeester en schepenen van de stad N amen op 7 november 1994
beslist heeft de verkavelingsvergunning te wijzigen door de percelen in de oorspronkelijk aan verweerder toegekende vergunning te wijzigen; dat die wijziging niet geschorst is door de gemachtigd ambtenaar van de algemene directie Ruimtelijke Ordening; dat de percelen dankzij die wijziging opnieuw verkoopbaar zijn geworden; de
schorsingstermijn 40 dagen bedraagt; er op 17 december 1994 maar tien werkdagen overbleven om een koper te vinden en een voorlopige koopovereenkomst te ondertekenen, wat in het uiterste geval nog binnen die termijn nog mogelijk was; de regeling evenwel bepaalt dat de hoedanigheid van eigenaar wordt beoordeeld op de datum
van de authentieke akte; het materieel onmogelijk is, ook al gaat verweerder zo snel
mogelijk te werk, om de akten binnen de voornoemde termijn te verlijden en dus om
de geplande verkoop te laten plaatsvinden v66r de vervaldatum van 1 januari 1995;
dat verzoeker, wat het aanslagjaar 1995 betreft, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het feit dat de percelen niet verkocht zijn" en derhalve beslist dat het bezwaar ontvankelijk en gegrond is en de ontheffing van de litigieuze aanslag ten belope van 9.200 frank beveelt,
terwijl artikel 170, § 4, van de Grondwet de gemeenten een fiscale bevoegdheid toekent en artikel 72 van het WWROSP de gemeenten eveneens machtigt om, buiten de
opcentiemen op de onroerende voorheffing twee soorten fiscale bepalingen vast te stellen; de gemeenten, enerzijds, een jaarlijkse belasting kunnen heffen op de niet bebouwde percelen die gelegen zijn in een niet vervallen verkaveling (artikel 72, § 1, 1°);
de gemeenten, anderzijds, ook een jaarlijkse belasting kunnen heffen op niet bebouwde gronden die gelegen zijn in het woongebied van een door de Executieve goedgekeurd of vastgesteld plan van aanleg en palen aan een openbare weg die, gelet op
de plaatselijke toestand, voldoende is uitgerust (artikel 72, § 1, 2°);
Voor elk van beide belastingen een vrijstellingsregeling is vastgelegd; de eerste belasting, namelijk die op niet bebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling, niet
van toepassing is "op de percelen die, ingevolge de bepaling van de wet op de landpacht, thans niet voor bebouwing kunnen worden bestemd" (artikel 72, § 3, eerste lid);
De gemeenten, ingevolge de gemeentelijke autonomie, in hun belastingverordeningen
betreffende niet bebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling andere ofruimere vrijstellingsvoorwaarden mogen opnemen dan die waarin het WWROSP voorziet;
Uit de vaststellingen en de vermeldingen van de bestreden beslissing blijkt dat de
litigieuze belasting een belasting is op niet bebouwde percelen die gelegen zijn in een
niet vervallen verkaveling; de litigieuze belasting dus geregeld was door artikel 72,
§ 1, en 72, § 3, eerste lid, van het WWROSP en aan geen andere voorwaarden was onderworpen dan die welke vervat waren in de toepasselijke belastingverordening, waarvan artikel 4 voorziet in drie voorwaarden voor vrijstelling van de belasting;
De bestreden beslissing in casu oordeelt dat ontheffing van de litigieuze aanslag moet
worden verleend op grond van de doorslaggevende reden dat het voor verweerster materieel onmogelijk was, ook al ging zij zo snel mogelijk te werk, om de akte waarin de
verkoop van het perceel was vastgesteld, te verlijden binnen de termijn van 10 werkdagen waarover zij beschikte, namelijk tussen 17 december 1994 en 1 januari 1995;
De bestreden beslissing, die aldus uitspraak doet zonder vast te stellen dat de toestand waarin verweerster verkeerde, voldeed aan een van de vrijstellingsvoorwaarden
bedoeld in de wet en in de belastingverordening van eiseres, een vrijstellingsvoorwaarde toevoegt aan die waarin, enerzijds, artikel 72, § 3, eerste lid, van het
WWROSP en, anderzijds, artikel 4 van de belastingverordening 28 juni 1995 voorzien, en derhalve de door haar ten voordele van verweerster bevolen ontheffing niet
naar recht verantwoordt :

Overwegende dat de gemeenten, ingevolge artikel 72, § 1, van het Waalse
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en patrimonium, zoals het
bestond v66r de wijziging ervan bij het decreet van het Waals Gewest van
27 november 1997, naast de opcentiemen op de onroerende voorhe:ffing een
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jaarlijkse belasting kunnen heffen op de niet bebouwde percelen die gelegen zijn in een niet vervallen verkaveling; dat paragraaf 3 van voornoemd
artikel bepaalt dat de belasting niet van toepassing is op de gronden die, ingevolge de wet op de landpacht, thans niet voor bebouwing kunnen worden bestemd;
Overwegende dat uit de beslissing van de bestendige deputatie blijkt dat
het door verweerster ingediende bezwaarschrift betrekking heeft op de aanslag in de belasting op de niet bebouwde percelen die gelegen zijn in een niet
vervallen verkaveling, die krachtens de op 28 juni 1995 door de gemeenteraad van eiseres goedgekeurde belastingverordening ingekohierd is voor het
aanslagjaar 1995;
Overwegende dat artikel 4 van de belastingverordening voorziet in vrijstellingsvoorwaarden;
Overwegende dat uit de vaststellingen van de bestreden beslissing blijkt
dat verweerster eigenaar is van een bouwgrond die gelegen is in een niet vervallen verkaveling waarvan de verkavelingsvergunning op 7 november 1994
gewijzigd is; dat de aan de gemachtigde ambtenaar toegekende schorsingstermijn van 40 dagen verstreek op 17 december 1994;
Overwegende dat de bestreden beslissing vermeldt "dat de verordening bepaalt dat de hoedanigheid van eigenaar wordt beoordeeld op de datum van
de authentieke akte; dat het materieel onmogelijk is, ook al gaat verweerster zo snel mogelijk te werk, om de akten binnen de voornoemde termijn te verlijden en dus om de geplande verkoop te laten plaatsvinden v66r
de vervaldatum van 1 januari 1995; dat verzoeker, wat het aanslagjaar 1995
betreft, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het feit dat de percelen niet verkocht zijn";
Overwegende dat de bestendige deputatie, aangezien ze vastgesteld heeft
dat de bestanddelen van de belasting voorhanden waren, niet wettig beslist dat de belasting niet verschuldigd was op grand van de voornoemde redenen, die niets te maken hebben met de vrijstellingsvoorwaarden waarin
de artikelen 72, § 3, van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium en 4 van de voornoemde belastingverordening voorzien;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, zonder acht te slaan op de memorie van antwoord en de
daarbij gevoegde stukken, die, in strijd met artikel 389 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, per brief aan de griffie van het Hof zijn gestuurd, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar de bestendige deputatie
van de Provincieraad van Luik.
22 mei 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Andersluidende conclusie (2) van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal Advocaten: mrs. Gerard; M.-A. Delvaux, Namen.
(2) Het O.M. was van oordeel dat met redenen omklede akte moet worden verleend van deafstand van de voorziening en dat eiseres in de kosten moest worden veroordeeld. Het steunde daarbij op een strikte uitlegging van art. 97, tiende lid, van de wet van 15 maart 1999, toegevoegd bij
art. 4 wet 17 feb. 2000, B.S. 22 maart 2000, en van art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999 (zie Cass.,
10 nov. 1997, A.R. F.97.0049F, nr. 464). Het wees erop dat voornoemd art. 97, tiende lid, ook betrekking had op de rechtsmiddelen, dus op de voorziening in cassatie.
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3e KAMER - 22 mei 2000

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE - OPZEGGING- ONDERWIJS - GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS - TIJDELIJK PERSONEEL- ONTSLAG - MET REDENEN OMKLEDE
OPZEGGINGSTERMIJN- NIET-INACHTNEMING - INRICHTENDE MACHT- VERGOEDING.

2° ONDERWIJS - GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS - ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDETIJDELIJK PERSONEEL- ONTSLAG- OPZEGGING- MET REDENEN OMKLEDE OPZEGGINGSTERMIJN- NIET-INACHTNEMING- INRICHTENDE MACHT - VERGOEDING.

1o en 2° Art. 36, § 1, eerste lid, Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993 houdende het statuut van de
gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd uri} onderwijs stelt de met redenen omklede opzeggingstermijn vast waarbinnen een tijdelijk aangeworven en niet
prioritair personeelslid van rechtswege kan worden ontslagen; dat artikel bepaalt het
bedrag niet van de vergoeding die de inrichtende macht verschuldigd is wanneer zij
een personeelslid ontslaat zonder de met redenen omklede termijn in acht te nemen (1). (Art. 36, § 1, eerste lid, Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993.)
(B ... T. COMITE SCOLAIRE ECOLE SAINTE-MARIE V.Z.W.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.98.0154.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 32, 36 van het decreet van de Franse
Gemeenschap van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs, 1149 tot 1151, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest voor recht zegt dat verweerster de rechtsgevolgen moest dragen van haar beslissing om eiseres te ontslaan en dat die gevolgen geregeld waren door
het decreet van 1 februari 1993 dat van kracht was ten tijde van het ontslag, dat het
vervolgens de compensatoire opzeggingsvergoeding vaststelt op 14 dagen wedde, zijnde
30.682 frank bruto, en bijgevolg afwijzend beschikt op de aanspraak van eiseres om
haar, als vergoeding voor de schade ten gevolge van de onwettige beeindiging van haar
arbeidsovereenkomst, een bedrag van 102.340 frank plus de interesten toe te kennen, zulks op de volgende gronden: "Artikel36, § 1, van het decreet bepaalt dat 'behalve indien het op grand van artikel 34, § 1, lid, 1o, wordt aangeworven, kan het tijdelijk personeelslid ontslagen worden met een met redenen omklede opzeggingstermijn
van veertien dagen'. Zoals (verweerster) erop wijst, had (eiseres) geen enkele contractuele waarborg dat haar betrekking tot het einde van het schooljaar, nl. 30 juni,
zou lopen; zij verwijst, ten onrechte, naar artikel32, 1, 4°, van het decreet volgens hetwelk de tijdelijke aanstelling eindigt 'uiterlijk op de laatste dag van het lopende schooljaar tijdens (het)welk de aanstelling gebeurde'. Het gaat om een maximumtermijn die
niet belet dat de overeenkomst voordien wordt beeindigd. Aangezien geen enkele met
redenen omklede opzeggingstermijn is betekend, is aan (eiseres) een compensatoire
(1) Art. 36, § 1, eerste lid, Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993 bevat geen bepaling die vergelijkbaar is met
art. 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet. Zie ontwerp van decreet houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs. Verslag ingediend door PH. CHARLIER namens de Commission de l'enseignement, de la formation et de la recherche, Gedr.St. Franse
Gemeenschapsraad, zitt. 1992-1993, nr. 61/2, bijlage 3, blz. 68.
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opzeggingsvergoeding gelijk aan 14 dagen loon verschuldigd. Aangezien geen enkele met redenen omklede opzeggingstermijn is betekend, is aan (eiseres) een compensatoire vergoeding gelijk aan 14 dagen wedde verschuldigd",

terwijl, ingevolge artikel 32, § 1, van het in het middel aangewezen decreet, een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt van rechtswege eindigt in de gevallen die het
bepaalt en hoe dan ook uiterlijk de laatste dag van het lopende schooljaar tijdens hetwelk de aanstelling gebeurde; die tijdelijke aanstelling, wanneer ze niet van rechtswege eindigt, krachtens artikel32, § 2, van dat decreet, slechts kan eindigen "door opzegging overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 36 en 38 wegens zware
tekortkoming overeenkomstig artikel37, of met wederzijdse instemming"; de tijdelijke leerkracht dus in dat decreet de waarborg vindt dat zijn betrekking enkel in de
gevallen die het decreet limitatief vaststelt, zal eindigen v66r de laatste dag van het
schooljaar; meer bepaald, behalve in geval van zware tekortkoming, wanneer de inrichtende macht de overeenkomst van een tijdelijke leerkracht die niet op grond van artikel 34 van het decreet is aangeworven, wil beeindigen, hij zulks, lmdens artikel 36
van dat decreet, enkel kan doen door een met redenen omklede opzeggingstermijn van
veertien dagen, waarbij de opgegeven redenen de leerkracht in staat moeten stellen
zijn recht om gehoord te worden uit te oefenen en de arbeidsgerechten de mogelijkheid moet bieden om na te gaan of die redenen een voortijdige beeindiging van de overeenkomst wettigen; het arrest uitdrukkelijk vaststelt dat "de werkgever op 9 maart
1993 aan (eiseres) een document C.4.6. heeft overhandigd waarin vermeld stond dat
(zij) op 9 maart om 16 uur ontslagen is omdat haar overeenkomst beeindigd is", dat
"de bewoordingen van het door de werkgever opgemaakte en ondertekende document C.4.6 duidelijk zijn en hij erkent (eiseres) te hebben ontslagen" en dat haar "geen
enkele met redenen omklede opzeggingstermijn (is) betekend"; het arrest aldus uitsluit dat de overeenkomst ofwel van rechtswege wegens een van de in artikel 32 van
het decreet bedoelde redenen, ofwel met wederzijdse instemming, door aan eiseres betekende opzeggingstermijn ofwel wegens zware tekortkoming beeindigd is en, anderdeels, vaststelt dat verweerster artikel 36 van het decreet niet in acht heeft genomen; het arrest, aangezien het niettemin de door eiseres geleden schade vaststelt
op een bedrag gelijk aan viertien dagen wedde, op grond dat zij geen enkele contractuele waarborg had dat haar betrekking tot het einde van het schooljaar zou duren,
aangezien de maximumtermijn niet belette dat de overeenkomst voortijdig werd beeindigd, en dat ontslag door een met redenen omklede opzeggingsterrnijn van veertien
dagen op grond van artikel 36 van het decreet mogelijk is, de wijze van beeindiging
van een arbeidsovereenkomst van een tijdelijke leerkracht zoals die door het decreet is geregeld, rniskent en, derhalve, in concreto, de schade ten gevolge van een onrechtmatige daad bestaande in een niet met redenen omklede opzeggingstermijn, niet
nagaat, maar aan een dergelijke opzeggingstermijn rechtsgevolgen verleent door schadevergoeding toe te kennen die gelijk is aan de wedde die verschuldigd was tijdens de
opzeggingsterrnijn die in acht had moeten worden genomen indien het ontslag regelmatig was geweest; dat het derhalve de artikelen 32 en 36 van het in het middel
aangewezen decreet alsook de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en
de artikelen 1149 tot 1151 van dat wetboek schendt, die respectievelijk bepalen dat
degene die een onrechtmatige daad begaat, de door die daad ontstane schade voiledig moet vergoeden;

Overwegende dat artikel 36, § 1, eerste lid, van het decreet van de Franse
Gemeenschap houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs de termijn vaststelt van de met redenen omklede opzegging waardoor een tijdelijk aangeworven en niet prioritair personeelslid van rechtswege kan worden ontslagen; dat genoemd artikel
het bedrag van de schadevergoeding niet vaststelt die door de inrichtende
macht is verschuldigd wanneer een personeelslid zonder inachtneming van
de met redenen omklede opzeggingstermijn wordt ontslagen;
Overwegende dat het arrest, bijgevolg, op grand van dat artikel niet wettig beslist dat "aangezien geen met redenen omklede opzeggingstermijn is
betekend, aan (eiseres) een compensatoire vergoeding gelijk aan 14 dagen
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wedde is verschuldigd", zonder nate gaan of de schadevergoeding overeenstemt met de volledige vergoeding van de geleden schade;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de hogere beroepen aanneemt en beslist dat het voornoemde decreet van de Franse
Gemeenschapsraad van 1 februari 1993 op het geschil van toepassing is; 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
Arbeidshof te Luik.
22 mei 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Draps.

Nr. 311

3e KAMER - 22 mei 2000
1° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL- ONTVANKELIJKHEID- OPENBARE ORDE - DWINGENDE WET.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- AARD VAN DE WET. 'IDEPASSINGSSFEER- AARD VAN DE
WET- DRINGENDE REDEN - 'IERMIJNEN- DWINGENDE WET.

3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALGEMEEN -ARBEIDSOVEREENKOMST -AARD VAN DE WET- DRINGENDE REDEN- 'IERMIJNEN- DWINGENDE WET.

4 o RECHTBANKEN- BURGERLIJRE ZAKEN- ALGEMEEN- RECHTSMACHT- OMVANGBETWISTING- DWINGENDE WET -ARBEIDSOVEREENKOMST- DRINGENDE RED EN- 'IERMIJNEN.

1o Het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerde middel, dat

gegrond is op wettelijke bepalingen of op een rechtsbeginsel die de openbare orde raken of van dwingend recht zijn, is ontvankelijk, ook al is het niet aan de appelrechter voorgelegd en heeft deze evenmin erover op eigen initiatief beslist (1).
2° en 3° De regel dat, enerzijds, ontslag om een dringende reden niet meer zonder op-

zegging of v66r het verstrijken van de termijn mag worden gegeven, wanneer het feit
ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die het ontslag geeft, en, anderzijds, 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 v66r het verstrijken van de termijn, is een dwingende bepaling ten voordele van de werknemer en de werkgever (2).
(Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie concl. O.M.
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4 o Om het recht van verdediging te eerbiedigen, dient de rechter na te gaan of art. 35,
derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet is toegepast, ook al heeft de eiser van
die bepaling geen gewag gemaakt (3). (Artt. 9.1 en 51 C.A.O.-wet; artt. 6 en 35, derde
en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(H ... T. ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE L'E\'1tCHJ!: DE LIEGE)

Conclusie van de eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) :
1. lk ben van mening dat de twee gronden van niet-ontvankelijkheid die door verweerster tegen het eerste onderdeel worden opgeworpen en respectievelijk aanvoeren dat het middel nieuw is en dat het geen belang heeft, niet aangenomen kunnen
worden.
Enerzijds, immers, is het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken
aangevoerde middel, dat gegrond is op wettelijke bepalingen of op een rechtsbeginsel die de openbare orde raken of van dwingend recht zijn, ontvankelijk, ook al is het
niet aan de appelrechter voorgelegd en heeft deze evenmin erover op eigen initiatief beslist. Welnu, het eerste onderdeel houdt verb and met bepalingen van dwingend recht. Het is dus niet nieuw (4).
Anderzijds, zoals we weldra zullen zien, is het onderzoek van de tweede grond van
niet-ontvankelijkheid onlosmakelijk verbonden met dan van het middel (5).
2. En met name ben ik van oordeel dat het eerste onderdeel gegrond is.
Het onderdeel verwijt het arbeidshof dat het niet nagegaan heeft of de beeindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de partijen, in het licht van artikel 35, inzonderheid derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978, regelmatig was.
Het middel berust op de bewering dat die bepaling dwingend is ten voordele van de
werknemer.
Alvorens die vragen te onderzoeken, zou ik eraan willen herinneren dat raadsheer de Meeus, in een wijze noot over "La notion de loi imperative et son incidence sur
la procedure en cassation et sur I' office de juge" het volgende schreef: "Les lois imperatives, soit qu'elles imposent une obligation ou une formalite, soit qu'elles edictent une interdiction, sont celles auxquelles il est interdit de deroger, mais qui ne sont
pas d'ordre public parce qu'elles protegent principalement des interets prives, et qui,
des lors n'entrainent que la nullite relative des clauses ou des actes qui y derogent,
sans exclure une renonciation ou une confirmation dans les conditions fixees par le droit
commun, et, en outre, par chaque loi particuliere. En raison du caractere imperatif de
leurs dispositions, le juge en est saisi par la loi et il do it, en principe, les appliquer
d'office, sauf a verifier, au prealable, si elles n'ont pas fait I'objet d'une renonciation
ou d'une confirmation valables."
In casu wijzen de bestreden arresten erop dat "de raad van bestuur van de inrichtende macht, na te hebben kennisgenomen van de verweernota bij wege van (eisers) raadsman, op 10 oktober 1986 beslist heeft (eiser) op staande voet uit zijn ambt
te ontslaan; (dat) uit de motivering van die beslissing afgeleid kan worden dan het outslag gebaseerd is op het (. .. ) feit van de:p~blicatie van het artikel over (eisers) geval
in de Grenzland Report van 25 augustus 1986 en uit de medewerking van (eiser) aan
de redactie van dat artikel"; voornoemde arresten overwegen dat ''het (arbeids)hof dient
nate gaan onder welke voorwaarden (in welke omstandigheden) (eisers) ontslag is gebeurd, ofhet regelmatig is, en eventueel, ofhet aldan niet gegrond is; (dat) dienaangaande de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978, alsook het
stabiliteitsstatuut, in zoverre het in de individuele arbeidsovereenkomst van (eiser)
is opgenomen, in aanmerking moeten worden genomen".
Het bestreden arrest van 4 december 1996 vermeldt dat ''het (arbeids)hofmoet (... )
beoordelen of de grieven tegen (eiser) aldan niet de ontslagmaatregel wettigden (... );
(3) Zie concl. O.M.
(4) Zie Cass., 27 sept. 1990, A.R. 8750, nr. 44; 6 feb. 1997, A.R. C.96.0048.F, nr. 67.
(5) Zie Cass., 10 nov. 1997, A.R. S.97.0050.F, nr. 465.
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(dat) het (arbeids)hof van oordeel is (... ) dat het moet kennisnemen van het strafdossier dat tot het arrest van het hof van beroep heeft geleid, alvorens verder uitspraak te doen over de gegrondheid van de beslissing tot ontslag; (dat), in zoverre genoemd dossier niet tijdens de debatten is overgelegd, de heropening van de debatten
aileen daartoe moet worden bevolen".
Wat gebeurt er derhalve met de bestreden arresten in het Iicht van de wettelijke bepalingen waarvan verweerder de schending aanvoert?
Krachtens art. 9.1 C.A.O.-wet 5 december 1968 zijn de bepalingen van een C.A.O.
nietig wanneer ze strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de wet.
Art. 51 van die wet, dat de hierarchie vaststelt van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers, plaatst de dwingende bepalingen van de wet v66r de overige bronnen der verbintenissen.
Art. 6 Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978 bepaalt dat aile met de bepalingen van
die wet strijdige bedingen nietig zijn voor zover ze ertoe strekken de rechten van de
werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren.
Art. 35, derde en vierde lid, van die wet, welke bepaling de oplossing voor deze zaak
inhoudt, stelt dat ontslag om een dringende reden niet meer zonder opzegging ofv66r
het verstrijken van de termijn mag worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die ontslag geeft
en dat 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 v66r het verstrijken van de termijn.
Die bepaling is dwingend ten voordele van de werknemer, wat in casu van belang
is, maar ook ten voordele van de werkgever. Die bewoordingen verantwoorden deze
oplossing.
Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat het arbeidshof, bij wet, op grond van
het voornoemd art. 35, derde en vierde lid, diende te beslissen en dat het derhalve dat
artikel van rechtswege moest toepassen, met dien verstande dat het vooraf diende na
te gaan of eiser niet rechtsgeldig afstand van dat artikel had gedaan.
Met andere woorden, het arbeidshof diende, om het recht van verdediging te eerbiedigen, na te gaan of die bepaling was toegepast, ook al had eiser van die bepaling eerst geen gewag gemaakt (6).
Het arbeidshof heeft zulks, in strijd met de wet, niet gedaan en schendt derhalve
aile door eiser in het eerste onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
3. De vernietiging van de bestreden arresten van 4 december 1996 en van 8 oktober 1996 moet gepaard gaan met de vernietiging van het arrest van 4 juni 1997 dat
het gevolg is van het te vernietigen bestreden arrest van 4 december 1996 (7).
Conclusie : vernietiging van de drie arresten.
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0046.F)

HET HOF;- GelE:t op de bestreden arresten, op 4 december 1996 en 8 oktober 1998 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 6, 35 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 9, 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de coilectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites en 149 van de
Grondwet,
(6) Zie Cass., 17 maart 1986 (twee arresten), A.R. 7173 en 7478, nr. 452; R.C.J.B. 1988, biz. 495,
en de noot A. MEEUS "La notion de loi imperative et son incidence sur Ia procedure en cassation
et sur ]'office du juge", inzonderheid nrs. 22 en 26 tot 29; 3 maart 1997, A.R. S.96.0097.F, nr. 116.
(7) Zie Cass., 12 okt. 1998, A.R. 8.97.0155 .F, nr. 440.
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doordat het eerste bestreden arrest als regel stelt dat, om te onderzoeken of de eisers ontslag regelmatig was "rekening moet worden gehouden met (... ) de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en met het
stabiliteitsstatuut, in zoverre het in de individuele arbeidsovereenkomst (van eiser)
is opgenomen, wat niet wordt betwist", en vervolgens beslist dat "de tuchtprocedure
(... ) volstrekt regelmatig was", dat "de verwijten (aan eiser) naar behoren (zijn) bewezen wat de feiten betreft" en dat "het hofbijgevolg moet beoordelen of de grieven
tegen (eiser) aldan niet de ontslagmaatregel wettigden"; dat het tweede bestreden arrest beslist dat "op die vraag bevestigend moet worden geantwoord" en bijgevolg eisers rechtsvordering ongegrond verklaart "in zoverre zij betrekking heeft op de ontslagmaatregel van 10 oktober 1986", zulks op grond van aile redenen die hier als voiledig
ingelast worden beschouwd,
terwijl, eerste onderdeel, de werkgever die een werknemer wil ontslaan, ingevolge
artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, verplicht is om tussen de kennis van de feiten en de beeindiging een termijn van drie dagen in acht te nemen, om die beeindiging aan de werknemer kenbaar te maken per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot ofbij wege van een geschrift dat hij hem overhandigt, en om hem binnen drie
dagen na de beeindiging, op een van die wijzen de redenen van de beeindiging ter kennis te brengen; genoemd artikel een dwingende bepaling is ten voordele van de werknemer, zodat 1°) krachtens de regels betreffende de hierarchie der bronnen die vermeld zijn in de artikelen 9 en 51 van de wet van 5 december 1968 en 6 van de wet van
3 juli 1978, het stabiliteitsstatuut, dat zoals in casu voortvloeit uit een coilectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1968, ook al is het opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer, daarvan niet kan afwijken en dat 2°) de rechter, behoudens verzaking door de werkgever - die niet kan worden afgeleid uit de
omstandigheid aileen dat hij de wet die hem beschermt niet uitdrukkelijk heeft aangevoerd - verplicht is ze toe te passen; het arrest van 4 december 1996 dat de toepassing van de wet van 3 juli 1978 op het geschil niet afwijst, maar integendeel, bij
het onderzoek of het ontslag regelmatig is, oordeelt dat ze in aanmerking moet worden genomen, vaststelt dat eisers ontslag enkel gebaseerd is op de publicatie in de Grenzland Report, op 25 augustus 1986, van een artikel waaraan hij zou hebben meegewerkt, dat de voorzitter van verweerster nog op 25 augustus 1986 eiser ervan op de
hoogte bracht dat hij genoemd artikel als een ernstige tekortkoming beschouwde en
hem verzocht op 11 september 1986 voor de raad van bestuur verweer te voeren, dat
verweerster geen specifiek onderzoek had ingesteld voordat zij haar beslissing nam
en dat een dergelijk onderzoek overigens niet vereist was en, ten slotte, dat de beslissing tot ontslag pas op 10 oktober 1986 is genomen, zonder dat daarbij wordt gepreciseerd of ze op een van de in voornoemd artikel 35 vermelde wijzen ter kennis van
eiser was gebracht; het arbeidshof, gelet op die vaststellingen, ertoe gehouden was met
eerbiediging van het recht van verdediging van partijen, de beeindiging onregelmatig te verklaren omdat zij buiten de bij voornoemd artikel 35 bepaalde termijn en/of
zonder inachtneming van de daarin voorgeschreven vormvereisten was gebeurd, of met
bijzondere omstandigheden de termijn te verantwoorden die tussen het feit en de beeindiging was verlopen en vast te stellen dat de kennisgeving zowel van de beeindiging als van de redenen ervan, regelmatig was, of nog, vast te stellen dat eiser verzaakt had aan het voordeel van die bepaling; het arrest van 4 december 1996 de
regelmatigheid van de beeindiging niet onderzoekt in het Iicht van voornoemd artikel 35 en niet vaststelt dat eiser aan het voordeel ervan zou hebben verzaakt; het derhalve de in het middel aangewezen wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149
van de Grondwet, schendt;
tweede onderdeel, eiser, in zijn conclusie na de heropening van het debat, zijn argumentatie i.v.m. de onregelmatige ontslagprocedure staaft door aan te voeren dat "die onregelmatigheid in het Iicht van de wet van 3 juli 1978, nog wordt versterkt in zoverre
(eiser) niet binnen drie dagen na zijn verhoor d.d. 11 september 1986 van het ontslag
ter kennis is gesteld; (verweerster) immers pas op 10 oktober 1986 de beslissing tot ontslag heeft genomen en in haar dossier niet bewijst dat zij die beslissing ter kennis heeft
gebracht" (p. 58); aangezien het arbeidshof in het eerste bestreden arrest geen uitspraak heeft gedaan over de regelmatigheid van de beeindiging in het Iicht van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, het zulks nog kon - en gelet op de dwingende aard
van voornoemd artikel 35 moest - doen alvorens het geschil zelf te beslechten; het arrest van 8 oktober 1998, aangezien het beslist dat de aangevoerde dringende redenen
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de onmiddellijke beeindiging van eisers arbeidsovereenkomst wettigden, zonder vooraf
na te gaan of die beeindiging regelmatig was, op grond van de in het eerste onderdeel van het middel vermelde redenen, niet naar recht verantwoord is (schending van
alle in het middel aangewezen wetsbepalingen, met uitzondering van artikel149 van
de Grondwet) en, omdat het eisers omstandig verweer niet beantwoordt, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Over de eerste door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het middel is nieuw :
Overwegende dat het middel, dat wel degelijk verband houdt met dwingende bepalingen, niet nieuw is;
Over de tweede door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het middel vertoont geen belang :
Overwegende dat het onderzoek van die grond van niet-ontvankelijkheid
onlosmakelijk verbonden is met het onderzoek van het middel;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet aangenomen kunnen worden;
Over het middel :
Overwegende dat het bestreden arrest van 4 december 1986, na erop te hebben gewezen dat de raad van bestuur van de inrichtende macht op 10 oktober 1986 beslist heeft eiser op staande voet uit zijn ambt te ontslaan en dat
dit ontslag gebaseerd was op de publicatie van een artikel over eisers geval in de Grenzland Report van 25 augustus 1986, aan de redactie waarvan eiser zou hebben meegewerkt, de heropening van het debat beveelt, aileen maar opdat het strafdossier dat aanleiding heeft gegeven tot het door
het hof van beroep op de strafvordering gewezen arrest zou worden overgelegd, zodat het arbeidshof kan oordelen of de grieven tegen eiser al dan niet
die ontslagmaatregel wettigden;
Overwegende dat, ingevolge artikel 9.1 van de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, de
bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van wetten, nietig zijn;
Overwegende dat artikel51 van die wet, dat de hierarchie vaststelt van
de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers, de dwingende bepalingen van de wet plaatst v66r de
overige bronnen der verbintenissen;
Overwegende dat artikel 6 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat alle met de bepalingen van die wet strijdige bedingen nietig zijn voor zover zij ertoe strekken de rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren;
Overwegende dat, luidens artikel 35, derde en vierde lid, van die wet, antslag om een dringende reden niet meer zonder opzegging of v66r het verstrijken van de termijn mag worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij
die ontslag geeft en aileen de dringende reden waarvan kennis is gegeven
binnen drie werkdagen na het ontslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging ofv66r het verstrijken van de
termijn;
Dat die bepaling dwingend is ten voordele van de werkgever en van de
werknemer, dus van eiser;
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Overwegimde dat het arbeidshof derhalve, met eerbiediging van het recht
van verdediging van de partijen, diende na te gaan of die bepaling was toegepast, ook al had eiser van die bepaling eerst geen gewag gemaakt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van het arrest van 4 december 1996 leidt
tot de vernietiging van de arresten van 4 juni 1997 en 8 oktober 1998 die het
gevolg ervan zijn;
Om die redenen, vernietigt het arrest van 4 december 1996 en doet de arresten van 4 juni 1997 en 8 oktober 1998 teniet; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest en van
de tenietgedane arresten; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar hetArbeidshofte
Bergen.
22 mei 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaalAdvocaten: mrs. Draps en Nelissen Grade.
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3e KAMER - 22 mei 2000

ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN- BESTAANSVEREISTEN- HANDELSVERTEGENWOORDIGER- VERMOEDEN- VERMOEDEN '1URIS TANTUM" VAN HET BESTAAN VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST- BEWIJS VAN
TEGENDEEL- BEWIJS VAN DE HOEDANIGHEID VAN ZELFSTANDIGE- BE GRIP.

Uit de werkelijke gemeenschappelijke bedoeling van de partijen om een overeenkomst van ~elfstandig handelsagent te sluiten, leidt de rechter wettelijk het tegenbewijs af van het wettelijk vermoeden dat de handelsvertegenwoordiger door een arbeidsovereenkomst is gebonden (1). (Art. 4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(R.S.Z. T. ETABLISSEMENTS MEURICE N.V.; I. T.V. H. ..)

Conclusie van de eerste advocaat-generaal J.R Leclercq (vertaling):
1. Ik ben van oordeel dat het enige middel niet kan worden aangenomen.
2. lngevolge art. 4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet wordt, niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst of bij het stilzwijgen ervan, de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en tussenpersoon, welke ook de
benaming zij, beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers,
tenzij het tegendeel wordt bewezen.
(1) Zie concl. O.M.
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Die bepaling is dezelfde als die van art. 2, tweede lid, van de wet van 30 juli 1963
tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers die luidt als volgt·: niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst of bij het stilzwijgen ervan, wordt de overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en de tussenpersoon, welke titel hem oak wordt toegekend, aangezien als een arbeidsovereenkomst
voor bedienden, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
In uw arrest van 16 maart 1982 hebt u, i.v.m. laatstgenoemde bepaling, reeds beslist dat de rechter het tegenbewijs van het wettelijk vermoeden dat de handelsvertegenwoordiger door een arbeidsovereenkomst is gebonden, wettig afl.eidt uit de gemeenschappelijke, werkelijke bedoeling van de partijen om een overeenkomst van
zelfstandige vertegenwoordiging te sluiten.
Derhalve heeft uw Hof de stelling van de huidige eisers verworpen dat, als ik het
goed begrijp, het ontbreken van een arbeidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiger noodzakelijkerwijs moet volgen uit feiten die het bestaan van een dergelijke overeenkomst rechtstreeks uitsluiten, waarbij dat ontbreken van een arbeidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiger niet a contrario kan worden afgeleid uit gegevens
waaruit het bestaan van een overeenkomst van zelfstandig handelsagent kan worden opgemaakt.
Ik sluit mij aan bij het standpunt van uw Hof in het precedent, niet alleen omdat
ik de rechtzekerheid wil verzekeren maar oak uit persoonlijke overtuiging.
Ik begrijp immers niet waarom de rechter door een redenering a contrario niet zou
kunnen besluiten dat er geen arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers
bestaat, als hij, mits hij uiteraard op dat punt de wet naleeft, voorafgaandelijk beslist heeft dat er een overeenkomst van zelfstandig handelsagent bestond. Een welbepaalde beroepswerkzaaamheid kan niet tegelijk die van handelsvertegenwoordiger in loondienst en die van zelfstandig handelsagent zijn. Indien, al was het om
wettelijk vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiger te weerleggen, het bewijs wettelijk wordt geleverd dat iemand een zelfstandig handelsagent is, dan is die persoon dus noodzakelijkerwijs, wat die bepaalde werkzaamheid betreft, geen handelsvertegenwoordiger in loondienst.
Het middel is dus volgens mij gegrond op een subtiel maar niet gerechtvaardigd onderscheid.
Ik ben derhalve geneigd te denken, net als uw arrest van 16 maart 1981, dat de rechter het tegenbewijs van het wettelijk vermoeden dat de handelsvertegenwoordiger door
een arbeidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiger is gebonden, wettig afleidt
uit de gemeenschappelijke, werkelijke bedoeling van de partijen om een overeenkomst van zelfstandige handelsagent te sluiten (2). (Art. 4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
Dat is, zo komt het mij voor, wat het arbeidshof in casu heeft gedaan.
3. Ik denk niet dat de rechtsleer van uw ander arrest van 16 maart 1998 aan die
oplossing kan worden tegengeworpen.
In dat arrest heeft uw Hof immers enkel en alleen beslist dat, als de wet niet zelf
in een vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voorziet, het ontbreken van een arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk moet volgen uit feiten die het
bestaan van een dergelijke overeenkomst uitsluiten.
Meer heeft uw Hof niet gezegd. Het heeft zich dus niet uitgesproken over de inhoud van de regel als de wet bepaalt dat er een vermoeden van het bestaan van een
arbeidsovereenkomst is. Volgens mij kan uit dat arrest niet worden afgeleid dat wanneer de wetgever, omgekeerd, een vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers heeft ingevoerd, dat vermoeden noodzakelijkerwijs enkel kan worden weerlegd door gegevens die het bestaan van een
arbeidsovereenkomst rechtstreeks uitsluiten en niet alleen door gegevens waaruit het
bestaan van een overeenkomst van zelfstandig handelsagent kan worden opgemaakt.
(2) Zie Cass., 16 maart 1981, A.R. 2909, nr. 408; vgl. Cass., 16 maart 1998, A.R. S.97.0107.N,
nr. 150.
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Ik herhaal dat volgens mij de rechtsleer van uw arrest van 16 maart 1981 niet op
impliciete wijze ontkracht is door de rechtsleer van uw arrest van 16 maart 1998.
4. Bij verwerping van de voorziening wordt de vordering om het arrest voor de heer
Henroz bindend te verklaren, doelloos.

Besluit : verwerping van de voorziening en van de vordering tot bindendverklaring
van het arrest.
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0080.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1998 gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 3, 4, inzonderheid 4, tweede lid, van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1, § 1, van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en van de artikelen 1350 en 1352 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest afwijzend beschikt op de rechtsvorderingen van de eisers die ertoe strekken te doen zeggen dat de tweede eiser en de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij, tijdens de jaren 1989 tot 1993 (?), in het raam van een arbeidsovereenkomst als handelsvertegenwoordiger voor verweerster zou hebben gewerkt, en bijgevolg verweerster te doen veroordelen om aan de eisers verschillende achterstallen van loon, vakantiegeld, premies, sociale bijdragen te doen betalen, waarvan
898.752 frank sociale bijdragen en opslagen die aan de eerste eiser verschuldigd zijn
voor het eerste kwartaal van hetjaar 1990, en 13.751.186 frank voor de bijdragen en
opslagen betreffende het vierde kwartaal van het jaar 1990, en betreffende de jaren
1991 en 1992 alsook het eerste kwartaal van 1993 (zie arrest, 7e blad), en de eisers
in de kosten heeft veroordeeld; dat het arrest alsdus beslist op grond (zie arrest, Be
blad) "dat de arbeidsovereenkomst voor vertegenwoordigers de overeenkomst is waarbij de werknemer zich ertoe verbindt tegen loon clientele op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken voor rekening
van een of meer opdrachtgevers (zie artikel 4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten); dat volgens het tweede lid van die bepaling 'niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst of bij het stilzwijgen ervan de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en tussenpersoon, welke
ook de benaming zij, beschouwd wordt als een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers, tenzij het tegendeel wordt bewezen'; (. .. ) dat in onderhavige zaak
de rechtbank, na een gedegen onderzoek dat door het (arbeids)hofvolledig wordt overgenomen en derhalve hier als weergegeven wordt beschouwd, behoudens het bestaan van een duidelijk instrumentum dat geen enkele uitlegging behoeft, een aantal doorslaggevende aanwijzingen betreffende de zelfstandige activiteit van handelsagent
in aanmerking heeft genomen, namelijk de daadwerkelijke uitvoering als zelfstandige handelaars zonder protest ofvoorbehoud, het ontbreken van precieze voorschriften of instructies over de te bezoeken clientele of over de benadering ervan, de onafhankelijkheid wat de werkregeling betreft en ook nog het feit dat geen
activiteitsverslag verplicht was en de verkoopprijs vrij bepaald mocht worden, en daarenboven de inschrijving in het handelsregister, de BTW-plicht, de toepassing van de
socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen, de aangifte van inkomsten als inkomsten van zelfstandigen en vooral de in de overeenkomst geboden mogelijkheid om personeel aan te werven en een vervanger te kiezen (artikel3); dat immers, gelet op het
in het debat overgelegde instrumentum, geen enkele twijfel erover bestaat dat de partijen, tenzij ze aan de bewoordingen een andere dan de gangbare betekenis wilden geven, een aannemingsovereenkomst of een overeenkomst van lastgeving wilden sluiten maar geen arbeidsovereenkomst voor werknemers in de zin van de wet van 3 juli
1978; dat de hierboven weergegeven aanwijzingen, afzonderlijk beschouwd, weliswaar niet volstaan om het vermoeden van voornoemd artikel 4, tweede lid, te weerleggen maar dat hun combinatie en samenloop alle twijfel wegnemen; enz.",
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terwijl, luidens de bewoordingen zelfvan artikel4, tweede lid, van de wet van 3 juli
1978, het vermoeden van het bestaan van een door die bepaling ingevoerde handels~
overeenkomst slechts kan worden weerlegd indien "het tegendeel wordt bewezen", wat
veronderstelt dat de werkgever het bewijs levert, niet van het mogelijke bestaan van
een overeenkomst van zelfstandige vertegenwoordiger, maar van het niet-bestaan van
een arbeidsovereenkomst; de werkgever die zulks wil bewijzen, gegevens moet aanbrengen die het bestaan van een arbeidsovereenkomst uitsluiten en niet enkel gegevens waaruit het bestaan van een overeenkomst van zelfstandig vertegenwoordiger kan worden opgemaakt; indien de werkgever of de rechter genoegen konden nemen
meteen dergelijk bewijs om het vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst te kunnen weerleggen, dat bewijs geen effect zou sorteren en er een miskenning zou zijn van het karakter van wettelijk vermoeden waaruit van gezagswege wordt afgeleid dat alle handelsvertegenwoordigers geacht worden in het raam
van een arbeidsovereenkomst te werken tenzij het tegendeel wordt bewezen (zie de
artikelen 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 4 van de wet van 3 juli
1978); de vaststelling door het arrest van "een aantal doorslaggevende aanwijzingen betreffende de zelfstandige activiteit van handelsagent, namelijk (onder meer) de
onafhankelijkheid wat de werkregeling betreft, het ontbreken van precieze voorschriften (over) de clientele, de inschrijving in het handelsregister, de BTW-plicht, enz."
in dat verband niet dienend is en de draagwijdte van het voornoemde wettelijk vermoeden miskent; geen van die feiten het bestaan van een arbeidsovereenkomst uitsluit; het arrest zelf zulks erkent door erop te wijzen dat "dat de hierboven weergegeven aanwijzingen, afzonderlijk beschouwd, niet volstaan om het vermoeden te
weerleggen"; overigens volgens artikel 4, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978, de
wetgever een vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst heeft ingevoerd "niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst of bij het
stilzwijgen ervan"; uit die bepaling volgt dat de rechter niet mag steunen op de bewoordingen van de met de betrokken handelsvertegenwoordigers gesloten overeenkomsten om te beslissen dat het vermoeden van het voornoemde artikel 4, tweede lid,
is "weerlegd"; het arrest derhalve die bepaling rechtstreeks schendt door te beslissen dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst is weerlegd (zie 9e blad van het arrest) door het gedegen onderzoek van de bestanddelen van de zaak dat al door de eerste rechter is verricht, "behoudens het bestaan van een duidelijk instrumentum dat
geen enkele uitlegging behoeft ... ; dater immers, gelet op het in het debat overgelegde instrumentum, geen enkele twijfel over bestaat dat de partijen, tenzij ze aan
de bewoordingen een andere dan de gangbare betekenis wilden geven, een aannemingsovereenkomst of een overeenkomst van lastgeving wilden sluiten ... "; het arrest bijgevolg, aangezien het op grond van de bovenstaande motivering beslist heeft dat de
tweede verweerder en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij met
verweerster door een overeenkomst van zelfstandige vertegenwoordiging waren gebonden en afwijzend beschikt heeft op de rechtsvorderingen van de eisers, niet naar
recht verantwoord is (schending van de in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen) :

Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat de appelrechters geoordeeld hebben dat het in artikel 4, tweede lid, van de wet van
3 juli 1978 bedoelde vermoeden weerlegd was op grond van de vaststelling
van de "combinatie" en van de "samenloop" van een aantal feiten waaruit ze,
ingevolge hun beoordelingsbevoegdheid, wettig de door het middel bestreden beslissing konden afieiden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat door de verwerping van de voorziening de vordering om het arrest voor ( ... ) bindend te verklaren, doelloos wordt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt de eisers in de kosten.
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22 mei 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaalAdvocaat: mr. De Bruyn.
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2e KAMER- 23 mei 2000

DAGVAARDING- STRAFZAKEN- DAGVAARDING DOOR VERDACHTE NIET ONTVANGEN- VEROORDELING BIJ VERSTEK- VERZET- NIEUWE DAGVAARDING VOOR DEZELFDE FElTEN- GEVOLG.

Wanneer een verdachte op de dag van de terechtzitting waarop zijn verzet tegen zijn veroordeling op verstek wordt behandeld opnieuw voor dezelfde feiten wordt gedagvaard omdat hi} de eerste dagvaarding niet heeft ontvangen, zijn die feiten op regelmatige wijze bij de strafrechter aanhangig gemaakt.
(B ... )

ARREST

(A.R. P.98.0213.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 januari 1998 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op het namens eisers ingediende verzoekschrift dat aan dit arrest
is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. eiser op 11 oktober 1996 werd gedagvaard wegens inbreuken op de
Sociale-Documentenwet
2. eiser bij verstek werd veroordeeld bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 12 november 1996 waartegen eiser zich op 31 december 1996 heeft verzet;
3. het verzet werd behandeld op 28 januari 1997 waarop werd beslist de
behandeling van de zaak in voortzetting te stellen op 15 april1997;
4. eiser op 13 februari 1997 opnieuw werd gedagvaard wegens dezelfde inbreuken om te verschijnen op 15 april 1997 voor dezelfde rechter;
5. ter terechtzitting van 15 april 1997 het openbaar ministerie heeft gevorderd, eiser zich heeft verdedigd en zijn raadsman een stuk heeft neergelegd;
6. bij vonnis van 6 mei 1997 eisers verzet ontvankelijk maar aan hem te
wijten werd verklaard, de feiten bewezen werden verklaard en eiser werd veroordeeld;
7. eiser voor de appelrechters aanvoerde dat de initiele dagvaarding hem
niet werd afgegeven zodat de rechtspleging "ab initio" nietig is;
8. de appelrechters:
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a) vaststellen dat de strafvordering ingeleid bij dagvaarding van 11 oktober 1996 en deze ingeleid bij dagvaarding van 13 februari 1997 dezelfde
feiten betreft;
b) oordelen over de beide zaken zelf te beslissen en deze samenvoegen;
c) oordelen dat de strafvordering ingeleid bij dagvaarding van 11 oktober 1996 niet ontvankelijk is en het beroepen vonnis nietig verklaren;
d) vaststellen dat de strafvordering rechtsgeldig werd ingeleid bij dagvaarding van 13 februari 1997 maar dat de eerste rechter verzuimd heeft uitspraak te doen;
e) oordelen dat de feiten bewezen zijn en eiser veroordelen;
Overwegende dat uit de vermelde vaststellingen blijkt dat eiser, terwijl de
verzetprocedure voor de eerste rechter nog hangende was, slechts opnieuw werd gedagvaard omdat hij de eerste dagvaarding niet had ontvangen;
Dat door de tweede dagvaarding de feiten op regelmatige wijze bij de eerste rechter werden aanhangig gemaakt op de dag van de terechtzitting waarop
het verzet tegen de veroordeling op verstek werd behandeld;
Overwegende dat de appelrechters vermochten te oordelen dat de eerste
rechter in het vonnis van 6 mei 1997, dat uitsluitend uitspraak doet over eisers verzet met betrekking tot de onregelmatig aanhangig gemaakte strafvordering, naliet uitspraak te doen over de inmiddels door de tweede dagvaarding regelmatig aanhangig gemaakte strafvordering;
Overwegende dat de samenvoeging van de beide zaken eisers recht van verdediging niet miskent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende da:t de appelrechters eiser slechts veroordelen wegens de feiten die op regelmatige wijze bij de eerste rechter aanhangig werden gemaakt door de dagvaarding van 13 februari 1997 en waarover deze geen uitspraak doet;
Dat zij zodoende geen strafverzwaren, zodat geen eenparigheid van stemmen is vereist;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantitHe en 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.
23 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer: de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. I. Jacobs, Hasselt.
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2" KAMER - 23 mei 2000
CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ALGEMEEN - VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING - VERBETERING DOOR HET HOF.

Het Hof is, bij de beoordeling van een cassatiemiddel, bevoegd tot het verbeteren van
een in de bestreden beslissing gemaakte verschrijving die overduidelijk uit de tekst
zelf van de beslissing blijkt (1).
(M ... )

ARREST

(A.R. P.98.024l.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 16 januari 1998 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat eiser door de eerste rechter werd veroordeeld niet tot een
gevangenisstraf maar enkel tot een geldboete van honderd frank en dat geen
uitstel werd verleend;
Dat de appellrechters oordelen dat de eerste rechter een gepaste geldboete oplegde maar dater redenen zijn om voor "de opgelegde geldboete" uitstel te verlenen en beslissen dat de uitvoering van het vonnis wat "de gevangenisstraf betreft" zal worden uitgesteld gedurende drie jaar;
Dat het woord "gevangenisstraf' een verschrijving is en dat "geldboete" moet
worden gelezen;
Dat het middel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
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; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het bestreden vonnis, zodat uit de
kantmelding blijkt dat in het dictum van het bestreden vonnis het woord
"geldboete" moet worden gelezen in de plaats van het woord "gevangenisstraf'; veroordeelt eiser in de kosten.
23 mei 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- verslaggever: de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. A. Van Goethem, Antwerpen.
(1) Cass., 22 maart 1999, A.R. 8.98.0079, nr 170.
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ze KAMER -

23 mei 2000

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) -"NON BIS IN IDEM"- STRAFZAKEN- VONNIB BLT VERSTEK IN HET BUITENLAND GEWEZEN- VERVOLGING IN BELGIE VOOR DEZELFDE FElTEN- VOORWAARDE.

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- IN HET BillTENLAND VERKREGEN BEWIJS-

'IDETSING.

3° BEWIJS -

STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- TELEFOONBEWAKING IN HET BillTEN-

LAND.

4 ° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 7- VERJARING VAN DE STRAFVORDERING- NIEUWE WET- ONGUNSTIG VOOR DE BEKLAAGDE- GEVOLG.

1o Het in het buitenland gewezen verstekarrest dat nog moet worden betekend, staat

de vervolging van de verdachte terzake van dezelfde feiten in Belgie niet in de weg
(1). (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990, ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen.)

zo

Met het oog op de toetsing van de regelmatigheid van een in het buitenland verkregen bewijs, is het niet vereist dat de Belgische strafrechter van het dossier van het
vreemd gerechtelijk onderzoek kennisneemt (2).

3° De regelmatigheid van een in het buitenland uitgevoerde telefoonbewaking wordt
door de Belgische strafrechter beoordeeld op grand van de wijze waarop dit onderzoek in het vreemd land is geschied en door het gerecht aldaar wordt beoordeeld (3).
4 o Een wet die de verjaring van de strafvordering verlengt, is wellicht ongunstig voor
een beklaagde ter zake van zijn vervolgbaarheid, maar is niet in strijd met artikel
7 E. V.R.M. dat enkel de bestraffing betreft. (Art. 15 I.V.B.P.R.)
(S ... T. LLOYD ITALICO E.A.)
ARREST

(A.R. P.00.0377.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 25 februari 1999 en 3 februari 2000 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Over de voorziening tegen het arrest van 25 februari 1999 :
Overwegende dat het arrest eisers zaak afsplitst om te worden beslecht bij
afzonderlijk arrest;
Overwegende dat tegen dergelijke beslissing geen cassatieberoep openstaat;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
IL Over de voorziening tegen het arrest van 3 februari 2000 :
(1) Cass., 22 feb. 1994, P.84.0056.N, nr 89.
(2) Cass., 23 dec. 1998, A.94.000l.F, nr 534.
(3) Cass., 25 april 1996, P.95.0119.N, nr 133.
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel gesteld als volgt :
Schending van artikel149 van de Grondwet, artikel13 van de wet van 17 april1878
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, artikel14.7 van
het Internationaal Verdrag betreffende de burgerlijke en politieke rechten, ondertekend te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, van
de Schengen uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990 en goedgekeurd bij wet van 18 maart 1993 (Belgisch Staatsblad, 15 oktober 1993),
doordat de appelrechters in hun arrest van 3 februari 2000 oordelen dat de regel
"non bis in idem", waarop eiser zich in zijn regelmatig voor de appelrechters ingediende conclusie beriep, noch vanuit het oogpunt van het interne recht noch vanuit
het oogpunt van het internationale recht kan worden ingeroepen;
de appelrechters oordelen dat enerzijds de regel "non bis in idem" slechts van toepassing is voor de Belgische rechtbanken wanneer deze te beslissen hebben over een
misdrijf dat in het buitenland werd gepleegd en anderzijds evenmin een internationaal erkend non bis in idem beginsel bestaat;
het door eiser gedane beroep op het non bis in idem beginsel teneinde een opschorting van de procedure te bekomen door de appelrechters op grond van de volgende redengeving wordt verworpen :
1. Met verwijzing naar art. 13 van de wet van 17.04.1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering vraagt [eiser] dat de huidige Belgische procedure wordt opgeschort. Volgens [eiser] dient door het Openbaar Ministerie gewaakt over de naleving van dit artikel, op straffe van een unfair proces te voeren
(zoals voorgeschreven door art. 14 BUPO en art. 6 EVRM) en dient er meegewerkt te
worden tot een objectieve voorlichting van het Hof.
(Eiser) relateert dat, na cassatie, het Hofvan Beroep te Firenze met zijn arrest van
12 februari 1998, dat aan [eiser] nog niet werd betekend en dus een verstekarrest is,
de betichting G (in de voor het Italiaanse gerecht gevoerde procedure) bewezen heeft
verklaard, welke betichting het spiegelbeeld is van de Belgische vervolging (betichting A). Verder is [eiser] van oordeel dat minstens het ganse Italiaanse dossier door
het openbaar ministerie moet worden overgelegd, daargelaten dat [eiser] nog door de
Italiaanse rechter in hoger beroep, zetelend op verzet voor de betichting G kan worden vrijgesproken.
2. De (ltaliaanse) tenlastelegging G betreft :
Het misdrijfwaarvan sprake in art. 416, 1°, 2°, 3° en 5° van het Strafwetboek, omdat insamenhang met mede-aangeklaagden en andere niet-ge'identificeerde personen, met de bedoeling om nog meer misdrijven te plegen van wederrechtelijke toeeigening, veinzing van misdrijf en bedrog, onder meer door het gebruik van
dekmantelvennootschappen om de aanschaf met leasing van zware wagens te rechtvaardigen of door behulp van medeplichtigen of nog andere personen, in verschillende streken van Italie wagens in leasing te nemen met de bedoeling ze naar het buitenland (Belgie) uit te voeren en ze aldaar te verkopen, en er valse aangifte van diefstal
te maken, ten nadele van de vennootschap-leasinggeefster en van de verzekeringsmaatschappij tegen diefstal, met als bezwarende omstandigheid voor aangeklaagde,
van het genootschap opgericht en georganiseerd te hebben, waaraan hij aan het hoofd
stond.
Aldie feiten in Orvieto, vanaf een onbekende datum tot december 1989.
De (Belgische) tenlastelegging A, o. a. ten laste van de beklaagde, betreft :
Te 9300 Aalst ... valsheid te hebben gepleegd ... de valsheid erin bestaande : valse
facturen te hebben opgesteld voor verkoop door een bepaalde Italiaan van telkens een
autovoertuig aan "Autohandel 8 ... ", waarvan zijzelf de uitbaters zijn, en waarbij telkens de "Italiaanse verkoper" attesteert dat het desbetreffende voertuig zijn eigendom is, alsmede vrij en onbelast van alle financiele lasten daar waar de "Italiaanse
verkoper" geen eigenaar is van dit voertuig en zijzelf dit voertuig "helen", nl. onder
meer met betrekking tot volgende voertuigen,
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... (volgt de datum - zoals verheterd door het Hof- en de lijst van 38 voertuigen)
3. Vanuit het oogpunt van het interne recht kan de regel "Non (ne) his in idem" niet
ingeroepen worden.
Art. 13 van de Voorafgaande Titel W. Sv. hepaalt in zijn tweede lid weliswaar :
"elke hechtenis in den vreemde ondergaan wegens het misdrijf dat in Belgie aanleiding geeft tot veroordeling, wordt steeds toegerekend op de duur van de vrijheidsstra:ffen",
maar dit is maar van toepassing voor de Belgische rechthanken wanneer ze te heslissen hebben over een misdrijf dat in het buitenland werd gepleegd (navolghaar : Cass.,
20.02.1961, Pas., 1, 664; Cass., 20.02.1991, Arr. Cass. 1991, nr. 35). De Belgische strafrechter hehoeft dus geen rekening te houden met een ten aanzien van door een buitenlands strafgerecht gewezen heslissing en derhalve evenmin met de eraan vooafgaande huitenlandse vervolgingen, telkens als het misdrijfwaarvan hij kennis neemt,
niet in het huitenland maar in Belgie is gepleegd.
4. Er bestaat evenmin een internationaal erkend "non his in idem" heginsel.
Art. 4 van het Zevende Protocol bij het EVRM is in Belgie niet van toepassing en
art. 14, 7o BUPO kent geen "non (ne) his in idem"-effect toe aan vreemde vonnissen. Laatstgenoemd artikel heeft geen ander doel dan te verhieden dat na een definitieve vrijspraak ofveroordeling in een zelfde land, opnieuw vervolgingen zouden worden ingesteld voor hetzelfde misdrijf.
5. Onafgezien de vaststelling dat de Italiaanse tenlastelegging G niet dezelfde feiten hetreft als de Belgische tenlastelegging A is het ook zo dat [eiser] in casu vervolgd wordt voor feiten te Aalst, zodat de exceptie "non (ne) his in idem" niet kan weerhouden worden.
Voeging van het Italiaans strafbundel hij het voorliggend strafdossier is derhalve
volstrekt onnodig. (hestreden arrest, hlz. 14 en 15),
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters ingediende
conclusie had aangevoerd dat op 12 fehruari 1998 door het Hofvan Beroep te Firenze (Italie) eiser werd veroordeeld tot een hoofdgevangenisstrafvan 2 jaar voor feiten die zich identificeren met de in onderhavige zaak onder de tenlastelegging A omschreven feiten;
eiser in dit verhand had laten gelden dat de feiten van de hetichting G der Italiaanse vordering het spiegelheeld is van de Belgische vervolging, waar de Belgische vordering zich met de hetichting A op het Italiaans postulaat heroept dat er valse verkoopfacturen door een hepaalde Italiaan werden opgesteld die zich als eigenaar verkoper
attesteert daar waar de Italiaanse verkopers geen eigenaar zouden zijn;
door eiser eveneens aangevoerd was dat minstens het volledige Italiaanse dossier
door het openhaar ministerie dient te worden voorgelegd omdat de appelrechters ook
de aard van de feiten dienen te kunnen ilagaan;
de appelrechters oordelen dat vanuit het oogpunt van het interne recht de regel non
his in idem niet kan worden ingeroepen en dat de Belgische strafrechter geen rekening hehoeft te houden met een ten aanzien van eiser door een huitenlands strafgerecht gewezen heslissing, telkens als het misdrijfwaarvan hij kennis neemt niet in
het huitenland maar in Belgie is gepleegd;
er volgens de appelrechters evenmin een internationaal erkend nail his in idem heginsel hestaat;
artikel 54 van Schengen uitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990, hekrachtigd door
het Belgische parlement evenwel hepaalt dat een persoon die hij onherroepelijk vonnis door een overeenkomstsluitende partij is herecht, door een andere overeenkomstsluitende partij niet kan worden vervolgd terzake van dezelfde feiten, op voorwaarde dat ingeval een straf of maatregel is opgelegd, deze reeds is ondergaan of
daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd, dan wel op grand van de wetten van de veroordelende overeenkomstsluitende partij niet meer ten uitvoer kan worden gelegd;
zowel Belgie als Italie zijn toegetreden tot de voormelde uitvoeringsovereenkomst
van 19 juni 1990;
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artikel 54 van voormelde uitvoeringsovereenkomst de gelding van het in dit artikel omschreven non his in idem beginsel niet beperkt tot feiten die gepleegd zijn in
andere landen dan hetland van het strafgerecht dat van de huidige vervolging kennis neemt doch eveneens gezag van gewijsde toekent aan een onherroepelijk vonnis
gewezen in een tot voormelde uitvoeringsovereenkomst toegetreden partij zelfs indien deze feiten zich in een andere toegetreden staat hebben voorgedaan;
artikel 54 van de Schengen overeenkomst inhoudt dat een persoon die bij een onherroepelijk vonnis door een overeenkomstsluitende partij bij het Schengen akkoord is berecht, niet meer kan worden berecht voor dezelfde feiten en dit artikel ook
van toepassing is indien de feiten zich op Belgisch grondgebied hebben voorgedaan;
de appelrechters derhalve artikel 54 van de Schengen overeenkomst schenden door
te oordelen dat de Belgische strafrechter geen rekening behoeft te houden met een ten
aanzien van eiser door een buitenlands strafgerecht gewezen beslissing telkens als het
misdrijf waarvan hij kennisneemt niet in het buitenland maar in Belgie is gepleegd;
de appelrechters om dezelfde reden niet wettig vermochten te oordelen dat er evenmin een internationaal erkend "non his in idem" beginsel bestaat;
de appelrechters derhalve, door te oordelen dat zij geen rekening behoefden te houden met de door het Hof van Beroep te Firenze gewezen beslissing aangezien de betrokken feiten zich niet in het buitenland maar in Belgie hebben voorgedaan en zodoende niet te onderzoeken of de door de eiser ingeroepen feitelijke omstandigheden
betre:ffende de in Italie gevoerde procedure de appelrechters tot een toepassing van
artikel 54 van de Schengen overeenkomst noopten, hun beslissing tot weigering van
voeging van de stukken uit de Italiaanse procedure en de opschorting van de Belgische procedure niet naar recht verantwoorden (schending van artikel 13 van de wet
van 17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, artikel 14.7. van het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten, ondertekend te New-York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei
1981 en artikel 54 van de Schengen overeenkomst ondertekend op 19 juni 1990 en goedgekeurd bij wet van 18 maart 1993 (B.S., 15 oktober 1993);
en terwijl, tweede onderdeel, eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters ingediende conclusie had gevraagd dat minstens het volledige Italiaanse dossier zou dienen te worden overgelegd omdat de appelrechters ook de aard van de feiten moeten
kunnen nagaan;
de appelrechters oordelen dat voeging van het Italiaans strafbundel bij het voorliggend strafdossier volstrekt onnodig is doch deze beslissing steunen op de vaststelling dat eiser vervolgd wordt voor feiten te Aalst, zodat de exceptie non bis in idem
niet kan worden weerhouden (bestreden arrest, blz. 14, punt 5);
de appelrechters derhalve hun weigering om het Italiaans bundel bij het voorliggend strafdossier te voegen laten steunen op de enkele vaststelling dat de exceptie non
his in idem niet kan wor4en in aanmerking genomen;
eiser evenwel de voeging van het Italiaanse dossier niet had gevraagd in het kader van de beoordeling van de door hem aangevoerde exceptie "non bis in idem" doch
in ondergeschikte orde had aangevoerd dat, zelfs indien de exceptie non his in idem
niet zou worden aangenomen, dan nog het Italiaanse strafdossier diende te worden
gevoegd omdat de appelrechters ook de aard van de feiten dienen te kunnen nagaan;
eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters ingediende conclusie de voeging van
het Italiaanse dossier als volgt had gevraagd :
"Het is deze laatste betichting G die het spiegelbeeld is van de Belgische vervolging (betichting A), waar de Belgische vordering zich met de betichting A op het Italiaans postulaat beroept dater valse verkoopfacturen "door een bepaalde Italiaan" (sic)
werden opgesteld die zich als eigenaar-verkoper "attesteert" daar waar de Italiaanse verkopers "geen eigenaars" zouden zijn. Minstens dient het ganse Italiaanse dossier door het openbaar ministerie te worden overgelegd omdat (het hofvan beroep),
benevens de verantwoording van de Italiaanse straf, ook de aard van de feiten moet
kunnen nagaan, daargelaten dat beklaagde S ... nog door de Italiaanse rechter in hager beroep, zetelend op verzet "voor het verder verkopen in het buitenland, zijnde Belgie" (betichting G) kan worden vrijgesproken." (appelconclusie eiser, blz. 3);
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de appelrechters uit de vaststelling dat de exceptie non his in idem niet kan in aanmerking worden genomen, afleiden dat voeging van het ltaliaanse strafbundel bij het
voorliggend strafdossier volstrekt onnodig is;
de appelrechters, door op deze wijze te oordelen zonder te antwoorden op het door
eiser gevoerde verweer, inhoudende dat de voeging van het ltaliaanse dossier ook vereist is om de aard van de feiten te kunnen nagaan, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van artikel 6 van het Europees Verdrag ter Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (B.S., 19 augustus 1955) en het bestreden arrest niet voldoet aan het vormvereiste van artikel 149 van de Grondwet;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge artikel 54 van de overeenkomst van 19 juni
1990 ter uitvoering van het Schengen-akkoord, waartoe Italie en Belgie zijn
toegetreden, een persoon die bij onherroepelijk vonnis door een overeenkomstsluitende partij is berecht, door een andere overeenkomstsluitende partij niet
kan worden vervolgd ter zake van dezelfde feiten, op voorwaarde dat ingeval een straf of maatregel is opgelegd, deze reeds is ondergaan of daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd, dan wel op grand van de wetten van de veroordelende overeenkomstsluitende partij niet meer ten uitvoer gelegd kan
worden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het door eiser bedoelde arrest van
het Hofvan Beroep te Firenze van 12 februari 1998 een verstekarrest is dat
aan eiser nag moet worden betekend, wat impliceert dat de voorwaarden voor
niet-vervolgbaarheid van artikel 54 van de Overeenkomst van 19 juni 1990
ter uitvoering van het Schengen-akkoord, niet is vervuld;
Dat op deze grand de beslissing naar recht is verantwoord;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest naar recht beslist dat het verstekarrest ten
laste van eiser van het Hof van Beroep te Firenze van 12 februari 1998 zijn
vervolging in Belgie niet in de weg staat; dat het aldus zijn conclusie houdende verzoek om voeging van het Italiaanse dossier teneinde de aard van
de feiten ervan te kunnen beoordelen, verwerpt en daardoor beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
Schending van de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van
de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (B.S., 19 augustus 1955),
doordat de appelrechters met betrekking tot de wettelijkheid van de bewijslevering en meer bepaald de telefoontap oordelen dat deze telefoontap volledig wettelijk is gebeurd en dat de inhoud van deze gesprekken op een volstrekt legitieme wijze
in het bezit is gekomen van de ltaliaanse gerechtelijke overheid, welke deze dan ook
op haar beurt mocht overmaken aan de Belgische autoriteiten;
de appelrechters het door eiser gedane beroep, op de onwettelijkheid van de in Italie uitgevoerde telefoontap als volgt verwerpen :
"a) de telefoontap
1. [Eiser] houdt voor dat alle onderzoeksverrichtingen die de Belgische autoriteiten ingevolge de onwettelijk verkregen informatie van de ltaliaanse gerechtelijke autoriteiten voerden, nietig verklaard worden.
De beweerde onwettelijk verkregen informatie heeft betrekking op informatie welke
de Italiaanse autoriteiten via telefoontap hebben verkregen, aan de Belgische autoriteiten hebben medegedeeld en welke aanleiding heeft gegeven tot vervolging van o.a.
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[eiser]. De ltaliaanse autoriteiten hebben telefoongesprekken, in Belgie, afgeluisterd op een ogenblik waar zulks in Belgie nog niet wettelijk toegelaten was.
2. De beweringen van [eiser] in conclusie dienen vooreerst gecorrigeerd te worden
in die zin dat geen gesprekken werden afgeluisterd die in Belgie werden gevoerd, maar
een gesprek werd afgeluisterd dat vanuit het kantoor van G.M.O. (gevestigd te Orvieto, Corso Cavour nr. 3) werd gevoerd met het Belgisch abonneenummer 003253788980, dat na opsporing op naam bleek te staan van 8 ... , Aalst (Belgie) (st. 385).
Uit het gerechtelijk rapport van het Legioen Carabinieri van Perugia, afdeling P.G.
Orvieto blijkt dat, rekening houdende met een aantal feiten welke werden vastgesteld en met het misdadig beeld dat er gevormd werd en waardoor de banden tussen D ... , Sc ... en L. duidelijk werden, er werd gevraagd om telefoongesprekken afte
luisteren, wat werd gedaan op 08.09.1989 bij G.M.O. en bij Sintacta Finanziaria en
later op 16.09.1989 ook bij D ... Voigt in het verslag een overzicht van de verschillende telefoongesprekken (st. 385-389) en tevens wordt verwezen naar een synthese van de telefoongesprekken die in het bijzonder in verband staan met de hierboven opgenoemde feiten.
3. Onafgezien de vaststelling dat in het geheel van het strafrechtelijk onderzoek de
telefoongesprekken slechts een element vormen waaruit het delictueel handelen en
de betrokkenheid van diverse personen blijkt (het bewijs van de tenlasteleggingen vloeit
hoofdzakelijk voort uit de vaststelling die de B.O.B. van Aalst op 31.10.1989 heeft gedaan tijdens een controle in het bedrijfvan [eiser]), is het ook zo dat deze telefoontap in Italie klaarblijkelijk is gebeurd overeenkomstig de geldende Italiaanse wetgeving.
In het vonnis van 18 maart 1993 steunt de rechtbank te Orvieto, correctionele afdeling, zich uitdrukkelijk op de telefoontap (vertaling p. 10) en op een gesprek dat D...
voert met [eiser]. Hoewel [eiser] tegen dit vonnis heel wat grieven formuleert, zoals
weergegeven in het vonnis van het Hofvan Beroep van Perugia van 5 juni 1996 (vertaling p. 14) voert hij tegen deze telefoontap geen grieven aan, terwijl het Hof ook uitdrukkelijk melding maakt van de inhoud van een telefoongesprek tussen D ... en [eiser] (vertaling p. 20).
In zijn memorie tot cassatie verwijst de beklaagde naar de via telefoontap afgeluisterde telefoongesprekken (vertaling p. 7) zonder de onwettigheid van deze telefoontap op te werpen, terwijl het Hof van Cas satie zelf in zijn arrest van 24 april 1997 verwijst naar een telefoongesprek van 31.10.1989 zonder de wettigheid van dit
bewijselement in vraag te stellen (vertaling, laatste blad, littera d).
4. Nu moet worden aangenomen dat deze telefoontap volledig wettelijk is gebeurd, is de inhoud van de gesprekken op een volstrekt legitieme wijze in het bezit gekomen van de Italiaanse gerechtelijke overheid, welke deze dan ook op haar beurt mocht
overmaken aan de Belgische autoriteiten. De omstandigheden dat "op dat ogenblik in
Belgie er nog geen wettelijke regeling bestond in verband met de telefoontap, doet daaraan geen afbreuk." (bestreden arrest, blz. 16 in fine tot 18),
terwijl, eerste onderdeel, de Belgische strafrechter in het buitenland verkregen bewijsmateriaal inderdaad mag aanwenden in een procedure in Belgie;

een in het buitenland overeenkomstig de geldende buitenlandse wetgeving uitgevoerde telefoonbewaking in een Belgische strafprocedure in beginsel toelaatbaar is;
de appelrechters zich bij hun oordeel dat de inhoud van de gesprekken op een volstrekt legitieme wijze in het bezit gekomen is van de Italiaanse gerechtelijke overheid enkel baseren op de "klaarblijkelijke" conformiteit van de uitgevoerde telefoontap met de Italiaanse wetgeving nu zij oordelen dat de telefoontap in Italie
klaarblijkelijk is gebeurd overeenkomstig de geldende wetgeving;
de appelrechters evenwel uit de hen overgelegde stukken niet konden afleiden dat
de telefoontap overeenkomstig de geldende Italiaanse wetgeving is gebeurd, nu zij zoals uit het eerste onderdeel van het eerste middel blijkt oordelen dat voeging van het
Italiaans strafbundel bij het voorliggend strafdossier volstrekt onnodig is en derhalve niet konden beschikken over de noodzakelijke gegevens die hen moesten toelaten de wettelijkheid van de Italiaanse telefoontap na te gaan;
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artikel 8 EVRM bovendien niet aileen vereist dat een in het buitenland uitgevoerde telefoontap overeenkomstig de geldende buitenlandse wetgeving is uitgevoerd doch tevens dat deze vreemde wetgeving in overeenstemming is met de vereisten van artikel 8 EVRM;
de Belgische rechter zich terzake dient ervan te vergewissen dat de bewijsverkrijging in het buitenland niet gebeurde in strijd met de Belgische openbare orde, die mede
bepaald wordt door de internationale en supranationale rechtsnormen die deel uitmaken van de Belgische rechtsordening, waaronder de bepalingen van het EVRM;
een vreemde wet die het afluisteren of het opnemen van telefoongesprekken re·
gelt en deze handelingen toelaat niet strijdig is met de Belgische openbare orde voor
zover die vreemde wet in overeenstemming is met onder meer de bepalingen van het
EVRM;
dat een wettelijke basis aldus niet volstaat, maar het verwervingssysteem als dusdanig regelmatigheidswaarborg moet inhouden ten opzichte van die bepalingen;
de appelrechters zodoende na te hebben geoordeeld dat voeging van het Italiaanse strafbundel bij het voorliggend strafdossier volstrekt onnodig is, enerzijds niet
uit de hen ter beschikking staande procedurestukken vermochten afte leiden dat de
telefoontap volledig wettelijk is gebeurd en anderzijds ten onrechte nalaten na te gaan
of de Italiaanse wet in overeenstemming is met de Belgische internationale openbare orde, die onder meer bepaald wordt door de bepalingen van het EVRM;
de appelrechters derhalve door op deze gronden te oordelen dat de telefoontap volledig wettelijk is gebeurd en de Italiaanse gerechtelijke overheid deze gegevens mocht
overmaken aan de Belgische autoriteiten, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955);
en terwijl, tweede onderdeel, de appelrechters de wettelijkheid van de in Italie uitgevoerde telefoonbewaking, uitsluitend, zo niet hoofdzakelijk, afleiden uit het gegeven dat eiser in de procedure voor het Hofvan Beroep van Perugia de onwettelijkheid van deze telefoontap niet heeft aangevoerd en zulks ook niet heeft aangevoerd
voor het Italiaanse Hof van Cassatie;
het nochtans duidelijk is dat de afwezigheid van betwisting van de wettelijkheid van
deze telefoontap voor de Italiaanse gerechtelijke instanties eiser het recht niet ontzegt deze onwettelijkheid aan te voeren voor de appelrechters, aan wie door het openbaar ministerie gevraagd wordt bij de beoordeling van de schuld aan de eiser ten laste
gelegde feiten gebruik te maken van de door voormelde telefoontap verkregen gegevens;
de appelrechters derhalve, door uit de afwezigheid van betwisting van het wettelijk karakter van de in ltalie uitgevoerde telefoontap voor de Italiaanse strafgerechten afte leiden dat deze telefoonbewaking klaarblijkelijk overeenkomstig deltaliaanse wetgeving is uitgevoerd, hun beslissing niet naar recht verantwoorden
(schending van artikel 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955).

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de Belgische strafrechter de regelmatigheid van het in
het buitenland verkregen bewijs moet beoordelen door na te gaan of:
1. de vreemde wet het gebruikte bewijsmiddel toestaat;
2. dat bewijsmiddel niet strijdig is, hetzij, met de internationale en supranationale regels die van rechtstreekse toepassing zijn in de nationale
rechtsorde, hetzij, met de Belgische openbare orde;
3. het bewijs verkregen werd conform het vreemde recht;
Dat de Belgische strafrechter, wat het bewijsmiddel betreft dat in het buitenland in het kader van een gerechtelijk onderzoek werd verkregen door het
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afluisteren en opnemen van een telefoongesprek, meer bepaald moet nagaan of de vreemde wet het afluisteren en opnemen toelaat en of die wet in
overeenstemming met artikel 8 E.V.R.M. is;
Overwegende dat de Belgische strafrechter de vermelde toetsingen mag uitvoeren op grand van alle hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zonder dat het vereist is dat hij
kennisneemt van het dossier van het vreemde gerechtelijk onderzoek;
Overwegende dat het arrest door de in het middel aangehaalde motivering de beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest eiser het recht niet ontzegt om de onwettigheid van de in Italie uitgevoerde telefoonbewaking aan te voeren, maar aileen op grand van een onderzoek van de wijze waarop deze in Italie is geschied en door het Italiaanse gerecht werd beoordeeld, wettig vermocht te
oordelen dat eisers verweer ongegrond is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Schending van de artikelen 7 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (B.S., 19 augustus 1955), en 15 van het Internationaal Verdrag betreffende de burgerlijke en politieke rechten, ondertekend op 19
november 1966 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1981 (B.S., 6 juli 1983),
doordat de appedrechters vooraf oordelen dat alle aan eiser ten laste gelegde feiten de achtereenvolgende en opeenvolgende uiting zijn van eenzelfde misdadig opzet en oordelen dat op de aan eiser ten laste gelegde feiten de verjaringstermijn van
5 jaar client te worden toegepast;
de appelrechters vervolgens oordelen dat, nu de veijaring van de strafvordering voortspruitend uit de voormelde feiten op datum van 31 december 1993 nog niet bereikt was,
de wet die de verjaringstermijn verlengde van drie jaar naar vijf jaar van kracht is
op de aan eiser ten laste gelegde feiten en zulks geen schending uitmaakt van artikel 7.1 EVRM;
de appelrechters met betrekking tot de verjaring van de strafvordering als volgt oordelen:
3. De verjaring van de strafvordering begint vanaf de datum van het laatste feit30 juni 1990, tegen welke uiterste datum de aangifte in de personenbelasting te Aalst
diende te gebeuren door - te lopen, nu de ten laste gelegde feiten onderling niet van
. elkaar gescheiden zijn door een langere tijdsruimte dan de wettelijke verjaringstermijn.
Ingevolge artikel 25 van de programmawet van 24 december 1993, die wel degelijk van toepassing is op de onderhavige zaak (navolgbaar: Cass. 20.05.1995, Rec. Arr.,
Cass., 1996, 184 met noot E. Van Muylem, "Toepassing in de tijd van nieuwe wet in
verband met de veijaringstermijnen van de strafvordering". ibidem, pp. 181-183), werd
artikel 21 van de wet van 17 april1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering gewij zigd in die zin dat de woorden "drie j aren" werden vervangen door de woorden "vijf jaren".
Nude verjaring van de strafvordering voortspruitend uit de voormelde feiten op datum van 31 december 1993 nog niet bereikt was ingevolge een geldige stuitingsdaad, namelijk de beschikking tot verwijzing door de raadkamer naar de correctionele rechtbank dd. 9.3.1993 en nude verjaring geschorst werd vanaf 25.1.1991 tot
17.5.1991 (inbreuken W.I.B.) en vanaf 25.1.1991 tot 25.5.1991 (inbreuken B.T.W.), zoals reeds gesteld samenhangend met de andere tegen [eiser] weerhouden inbreuken, en [eiser] voor het hofvan beroep reeds gedagvaard werd per 19.9.1995, is er van
verjaring van de strafvordering geen sprake, de wet die verjaringstermijn verlengde van drie jaar naar vijf jaar van kracht zijnde op de thans behandelde feiten.
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Dit maakt geen schending van art. 7. 1 EVRM (bestreden arrest, blz. 20 in fine en
21),

terwijl, overeenkomstig artikel 7.1 van het EVRM geen zwaardere strafkan worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was; door de appelrechters niet wordt betwist dat de verjaringstermijn van
de strafvordering op het ogenblik waarop de aan eiser ten laste gelegde feiten werden gepleegd drie jaar bedroeg en slechts naderhand, door de wet van 24 december
1993 op vijf jaar werd gebracht;
de verlenging van de verjaringstermijn van drie jaar naar vijfjaar de incriminatie van de aan eiser ten laste gelegde feiten niet wijzigt doch wel tot gevolg heeft dat
de mogelijkheid voor de vervolgende instantie om voor de rechtscolleges een strafte
vorderen lastens eiser wordt verruimd en zodoende de toestand van eiser wordt verzwaard;
een wet die de verjaringstermijn van de strafvordering verlengt zoals in casu de wet
van 24 december 1993, in werking getreden op 31 december 1993, niet als een loutere wet van procedure kan worden beschouwd, nu ingevolge deze wet de rechtstoestand van personen die een misdrijf hebben gepleegd wordt verzwaard aangezien de
mogelijkheden voor de overheid om deze personen te vervolgen wordt verruimd;
de appelrechters derhalve door de verjaring van de strafvordering te beoordelen op
grond van de vijfjarige termijn, ingevoerd bij wet van 24 december 1993, terwijl de aan
eiser ten laste gelegde feiten voor de inwerkingtreding van deze wet werden gepleegd, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van artikel 7.1 van
het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955):

Overwegende dat een wet die de verjaring van de strafvordering verlengt, wellicht ongunstig is voor een beklaagde ter zake van zijn vervolgbaarheid, maar niet in strijd is met artikel 7 E.V.R.M. en artikel15 I.V.B.P.R.
die enkel de bestraffing betreffen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering tegen eiser :
1. van de eerste verweerster :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
2. van de tweede verweerster :
Overwegende dat mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hofvan Cassatie, namens eiser zonder berusting afstand van de voorziening doet;
Om die redenen, verwerpt de voorziening tegen het arrest van 25 februari 1999; verleent akte van de afstand; verwerpt de voorziening tegen het
arrest van 3 februari 2000 voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
23 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Verbist.
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2e KAMER - 24 mei 2000
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

MATERIELE SCHADE.
ELEMENTEN EN GROOTTE- PERSOONLIJKE ONDERHOUDSKOSTEN VAN HET SLACHTOFFERAFTREK VAN DIE KOSTEN VAN DE EIGEN INKOMSTEN VAN HET SLACHTOFFER

Om de vergoeding te bepalen die aan de weduwe van het slachtoffer van een dodelijk
wegverkeersongeval verschuldigd is, en, meer bepaald, het bedrag te bepalen dat de
weduwe persoonlijk ten goede kwam toen haar echtgenoot nog leefde en dat zij wegens zijn overlijden verloren heeft, moeten de persoonlijke onderhoudskosten van de
echtgenoot, die berekend worden op het geheel van de gezinsinkomsten, van zijn eigen inkomsten worden afgetrokken (1). (Art. 1352 B.W.)
(S ... T. D ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0030.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 4 januari 1996, 10 juni
1998 en 2 december 1999 in het Duits gewezen door het Hofvan Beroep te
Luik en gelet op de in die taal gestelde voorzieningen;
Gelet op de beschikking, die op 10 januari 2000 is gewezen door de eerste voorzitter van het Hof en waarin beslist wordt dat de rechtspleging vanaf
de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd;
Gelet op het arrest van het Hof van 24 februari 1999;
III. Op de voorziening die W.S. heeft ingesteld tegen het arrest van 10 juni
1998, in zoverre dat arrest uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering die verweerster, handelend in eigen naam, heeft ingesteld, en op de voorziening die hij tegen het arrest van 2 december 1999 heeft ingesteld :
Over het eerste middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, om de vergoeding te bepalen die aan de weduwe van het
slachto:ffer van een dodelijk wegverkeersongeval verschuldigd is, en, meer bepaald, het bedrag te bepalen dat de weduwe persoonlijk ten goede kwam toen
haar echtgenoot nog leefde, en dat zij wegens zijn overlijden heeft verloren, de persoonlijke onderhoudskosten van de echtgenoot, die berekend worden op het geheel van de gezinsinkomsten, van zijn eigen inkomsten afgetrokken moeten worden;
Overwegende dat het arrest, te dezen, om de vergoeding te bepalen die aan
verweerster, echtgenote van de aan de gevolgen van een ongeval overleden H.E., moet worden betaald, en om, meer bepaald, het bedrag te bepalen van de inkomsten van de overledene dat verweerster persoonlijk ten goede
kwam toen dat slachto:ffer nog leefde, en dat zij wegens zijn overlijden heeft
(1) Zie Cass., 28 feb. 1989, A.R. 2531, nr. 365.
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verloren, de persoonlijke onderhoudskosten van H.E. niet op grond van de
totale gezinsinkomsten maar op grond van de eigen inkomsten van dat slachtoffer berekent;
Dat het arrest van 10 juni 1998 aldus een vergoeding wegens niet geleden schade toekent, en zijn beslissing over de materiele schade die verweerster wegens de derving van de inkomsten van wijlen H.E. geleden heeft,
niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de overige punten van de memorie van W.S., die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest van 10 juni 1998, in zoverre het uitspraak doet over de vergoeding van de materiele schade die de verweerster
R.D., handelend in eigen naam, geleden heeft ten gevolge van de derving van
de inkomsten van wijlen H.E.; vernietigt de bestreden arresten van 10 juni
1998 en 2 december 1999, in zoverre zij, bij het bepalen van de vergoeding
van de materiele schade van de voormelde verweerster, handelend in eigen naam, verzuimd hebben rekening te houden met de provisie die door het
bestreden arrest van 4 j anuari 1996 was toegekend; vernietigt het bestreden arrest van 2 december 1999, in zoverre het de verweerder W.S. veroordeelt om aan de eiseres R.D., voor de kosten van de grafsteen, een bedrag
van 4.650 frank te betalen, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet sinds de dag van het ongeval; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde arresten van 10 juni 1998 en 2 december 1999;
veroordeelt de eiser W.S. in de kosten van de voorziening die hij tegen het
arrest van 4 januari 1996 heeft ingesteld en in de helft van de kosten van
de voorzieningen die hij tegen de arresten van 10 juni 1998 en 2 december
1999 heeft ingesteld, en veroordeelt de verweerster R.D. in de andere helft;
veroordeelt de eiseres R.D. in de kosten van de voorziening die zij tegen het
arrest van 10 juni 1998 heeft ingesteld en in vier vijfde van de kosten van
de voorziening die zij tegen het arrest van 2 december 1999 heeft ingesteld, en laat het overige vijfde ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het anders samengestelde Hof van Beroep te Luik.
24 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Nelissen Grade; M. Orban, Eupen, en B. Kurth, Luik.
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1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- BEGRIP.
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STRAFZAKEN- BEKENTENIS- INTREKKING- BEOORDELING DOOR DE BODEM-

RECHTER

1 o en 2° Miskenning van het vermoeden van onschuld kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid aileen dat de bodemrechter steunt op de bekentenissen van de beklaagde om te beslissen dat hun laattijdige intrekking niet geloofwaardig is(l). (Art.
6.2 E.V.R.M.)
(D ... T. M ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0089.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 december 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de tegen
eiser ingestelde strafvordering, met name:
1. die welke hem vrijspreekt van de telastlegging G :
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
2. die welke hem wegens de telastleggingen A, C, D, E, F samen, en wegens de telastlegging B veroordelen tot geldboeten en tot het verval van het
recht tot sturen :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het bestreden vonnis, na de omstandigheden van het ongeval te hebben vermeld en nate hebben beslist dat "rekening moet worden gehouden met de gegevens van het vooronderzoek, op grond waarvan de
rechtbank de aansprakelijkheden precies kan vaststellen", het onderzoek van
eisers schuld afsluit met de overweging dat "de telastleggingen (... ),met uitzondering van de telastlegging G, bewezen zijn gebleven na het voor de rechtbank verrichte onderzoek";
Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat de appelrechters
hun beslissing "uitsluitend" op de ingetrokken bekentenissen van eiser hebben gegrond, op een onjuiste lezing van het vonnis berust en feitelijke grandslag mist;
Overwegende dat uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter op de
bekentenissen van de beklaagde steunt, op grond dat hun laattijdige intrekking niet geloofwaardig is, geen schending van artikel 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden kan worden afgeleid;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
(1) Zie Cass., 14 nov. 1995, A.R. P.94.0727.N, nr. 494.
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24 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahoussse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Dellieu, N amen.

Nr. 318
2e KAMER- 24 mei 2000

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

STRAFZAKEN-

GEWETTIGDE VERDENKING- VERONDERSTELLING- ONTVANKELIJKHEID.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING -AAN BEPAALDE LEDEN VAN DE RECHTBANK VERWETEN FElTEN- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking, dat gegrond is op de subjectieve veronderstelling van een
hoge graad van vijandschap, is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer eiser nalaat te
vermelden in hoeverre die vijandschap bij alle magistraten van dat rechtscollege leeft
(1). (Artt. 542 en 545, eerste lid, Sv.)
(F... )

ARREST

(vertaling)

CAR. P.00.0799.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, op 17 mei 2000 op de griffie van
het Hof ontvangen, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht en dat betrekking heeft op de zaak met notitienummer
70.97.7936/99 van het parket van de procureur des Konings, die voor behandeling is vastgesteld op de terechtzitting van 19 mei 2000 van de 49e Correctionele Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Gelet op de stukken die op 19 en 24 mei 2000 op de griffie van het Hof zijn
neergelegd;
Overwegende dat het verzoekschrift, in zoverre het kritiek oefent op het
openbaar ministerie, kennelijk niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het verzoekschrift, voor het overige, evenmin ontvankelijk is, omdat het niet gegrond is op precieze gegevens die onderzocht kunnen worden en die van die aard zijn om het vermoeden van onpartijdigheid van alle rechters van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in
twijfel te trekken; dat het uitgaat van de subjectieve veronderstelling van een
hoge graad van vijandschap en dat eiser nalaat te vermelden in welke mate
die vijandschap bij alle magistraten van dat rechtscollege leeft;
(1) Zie Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0585.F, nr. 226; 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, nr. 47.
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Om die redenen, gelet op de artikelen 542 en 545, eerste lid, van het Wethoek van Strafvordering; verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiser in de
kosten.
24 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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1e

KAMER-

25 mei 2000

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

BURGERLIJKE ZAKEN- VERZOEK TOT ONTI'REKKING VAN DE ZAAK- NIET KENNELIJK ONONTVANKELIJK VERZOEKSCHRIFT- BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

Wanneer het Hofvan Cassatie het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak wegens
gewettigde verdenking niet kennelijk onontvankelijk acht, beveelt het de in art. 656,
tweede lid, Ger. W. bedoelde vormvereisten en dient het daarbij geen uitspraak te doen
over de tussenvordering tot betichting van valsheid in burgerlijke zaken die geen verband houdt met de kwestie van de kennelijke onontvankelijkheid van het verzoek tot
onttrekking van de zaak. (Art. 656, tweede lid, Ger.W.)
(L ... T. RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALlE TE BRUSSEL
MET FRANS ALS VOERTAAL)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0229.F)

RET HOF;- Gelet op het met redenen omkleed en door M.C., advocaat
bij de balie te Brussel, ondertekend verzoekschrift, dat op 16 mei 2000 ter
griffie van het Hof is neergelegd, waarin eiseres vraagt dat de tuchtprocedure
die tegen haar ingesteld is voor de raad van de Orde van Advocaten van de
balie te Brussel met het Frans als voertaal, wegens gewettigde verdenking aan het voornoemde rechtscollege wordt onttrokken;
Gelet op de op 24 mei 2000 door eiseres neergelegde conclusie;
Overwegende dat het verzoek niet kennelijk onontvankelijk is;
Overwegende dat de tussenvordering wegens valsheid geen verband houdt
met de vraag die thans aan het Hof is voorgelegd en enkel betrekking heeft
op de kennelijke niet-ontvankelijkheid van het verzoek tot onttrekking;
Om die redenen, beveelt dat van dit arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken door neerlegging ervan op het secretariaat van de Orde van
Advocaten van de balie te Brussel met het Frans als voertaal, mededeling
wordt gedaan aan de voorzitter van die raad, opdat hij, na overleg met de
led en van die raad, v66r 15 juni 2000 de in artikel 656, tweede lid, 1 o, van
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verklaring stelt; bepaalt dat de verzoekende partij zal verschijnen op de terechtzitting van 30 juni 2000, waarop
raadsheer Echement verslag zal uitbrengen; houdt de kosten aan.
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25 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. M. Coupatez, Brussel.
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1e

KAMER -

25 mei 2000

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZAKEN- ONTTREKKING VAN DE ZAAK WEGENS GEETTIGDE VERDENKING- VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS - BURGERLIJKE ZAAK BETREFFENDE EEN BEDIENDE BIJ ZIJN PARKET- ONTVANKELIJKHEID.

2° OPENBAAR MINISTERIE- BURGERLIJKE ZAKEN- VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- ONTTREKKING VAN DE ZAAK WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND DOOR DE PROCUREUR DES KONINGS - BURGERLIJKE ZAAK
BETREFFENDE EEN BEDIENDE BIJ ZIJN PARKET- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° De procureur des Konings kan wegens gewettigde verdenking de onttrek-

king vragen van een zaak die ingeschreven is op de rol van de rechtbank van eerste aanleg waarbij hij zijn ambt uitoefent en die betrekking heeft op een verzoekschrift van een bediende bij zijn parket dat strekt tot een collectieve vereffening van
schulden. (Artt. 648 en 650 Ger.W.)
(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE EUPEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0230.F)

HET HOF; - Gelet op het in het Duits gesteld, met redenen omkleed en
ondertekend verzoekschrift van de procureur des Konings te Eupen, dat op
17 mei 2000 ter griffie van het Hof is neergelegd, waarin eiser vraagt dat de
zaak met rolnummer 87/2000 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen, betreffende het verzoekschrift dat op 3 mei 2000 is ingediend door de
heer Raymond Feuillen, bediende bij het parket van de procureur des Konings te Eupen, dat strekt tot een collectieve vereffening van schulden, wegens gewettigde verdenking aan voornoemde rechtbank wordt onttrokken;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter d. d. 18 mei 2000 waarbij bevolen wordt dat de procedure op de terechtzitting in het Frans wordt
gevoerd;
Overwegende dat het verzoek, met name gelet op artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek, niet kennelijk onontvankelijk is;
Om die redenen, beveelt dat van dit arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken door neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Eupen mededeling wordt gedaan aan de voorzitter van die
rechtbank, opdat hij, na overleg met de leden van zijn gerecht, de in artikel 656, tweede lid, 1, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verklaring stelt;
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beveelt dat van die stukken, op dezelfde wijze, inzage wordt gegeven aan Raymond Feuillen, die zijn conclusie v66r 22 juni ter griffie van het Hofvan Cassa tie dient neer te leggen; bepaalt dat die partij zal verschijnen op de terechtzitting van 30 juni 2000, waarop raadsheer Echement verslag zal
uitbrengen; houdt de kosten aan.
25 mei 2000 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal.
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1e

KAMER -

25 mei 2000

INKOMSTENBELASTINGEN- VOOFHEFFINGEN

EN BELASTINGKREDIET- ONROERENDE VOORHEFFING- VRIJSTELLING- VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING- VOORWAARDEN INZAKE VRIJSTELLING- BESTEMMING VAN RET ONROEREND GOED.

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening is vrijgesteld van elke belasting ten
behoeve van de Staat, zomede van elke provincie- en gemeentebelasting, wegens de
voor het oprichten of exploiteren van watervoorzieningsdiensten bestemde immobiliiin, voorwerpen en personeel. Om ter zake van de onroerende voorheffing te kunnen worden vrijgesteld, is het niet vereist dat zowel de bovengrond als de ondergrand van een onroerend goed uitsluitend voor watervoorziening moeten. bestemd zijn.
(Art. 2 wet 16 maart 1957 en artt. 2, 3 en 10 K.B. 16 april1987.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN
T. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING)
ARREST

(A.R. F.97.0019.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 2 van de wet van 16 maart 1957 tot wijziging van sommige
fiscale bepalingen betreffende de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, alsmede de verenigingen van gemeenten en van bijzondere personen voor het tot stand
brengen van watervoorzieningsdiensten, of voor doeleinden van gemeentelijk belang, naar de vereisten der wet van 18 augustus 1907 opgericht (hierna genoemd de
wet van 16 maart 1957), van de artikelen 2, 3 en 10 van het koninklijk besluit van 16
april 1987 houdende de overdracht van de taken, de goederen, de rechten en de verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen (hierna genoemd het
koninklijk besluit van 16 april 1987) en van de artikelen 170 en 171 van de per 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, voorheen de artikelen 110 en 111 van de Grandwet,
doordat het hofvan beroep, nate hebben vastgesteld dat (verweerster) eigenares
is van drie beboste percelen gekend onder kadasternummers A/690 B, A/686 A en
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A/648 A gelegen te Aarschot, dat deze percelen samen liggen met andere aan verweerster toebehorende percelen in een beschermingszone voor waterwinning gekend als "Weerderlaak", dat de administratie aan (verweerster) de vrijstelling van onroerende voorheffing heeft geweigerd voor het aanslagjaar 1992, dat de administratie
evenwel niet betwist dat deze vrijstelling voor deze drie percelen wel werd toegestaan vanaf het aanslagjaar 1994, dat de administratie niet uitlegt wat de wijziging in haar standpunt verantwoordt, dat de fiscale vrijstellingen die (verweerster) geniet worden beheerst door de wet van 16 maart 1957 en het koninklijk besluit van 16
april1987, dat artikel2 van de wet van 16 maart 1957 bepaalt dat de Maatschappij is vrijgesteld van elke belasting ten behoeve van de Staat, zomede van elke provincie- en gemeentebelasting, wegens de voor het oprichten of exploiteren van
watervoorzieningsdiensten bestemde immobilien, voorwerpen en personeel, dat het koninklijk besluit van 16 april1987 aan (verweerster) dezelfde fiscale voordelen en vrijstellingen toekent als die welke door de wet van 16 maart 1957 aan de Nationale Maatschappij werden toegekend, beslist dat, door te stellen dat de vrijstelling van onroerende
voorhe:ffing aan (verweerster) moet worden geweigerd omdat de bovengrond van de drie
percelen bebost is en deze percelen derhalve gelijk te stellen zijn met aan de grondbelasting onderworpen goederen, de administratie een voorwaarde van vrijstelling toevoegt die niet wettelijk werd bepaald, dat bovendien moeilijk kan worden aangenomen dat voor het betwiste aanslagjaar sommige percelen worden vrijgesteld en andere
niet, alhoewel zij tot een zelfde beschermingsgebied voor waterwinning behoren en zonder dat de administratie enige uitleg geeft over dit verschil in behandeling, dat de administratie tenslotte niet uitlegt welke gewijzigde omstandigheden haar er toe hebben gebracht om vanafhet aanslagjaar 1994 toch de vrijstelling toe te staan, dat deze
wijziging van standpunt voor de betrokken percelen evenals de incoherente benadering van gelijkaardige percelen voor hetzelfde aanslagjaar strijdig is met het behoorlijk bestuur wat van de administratie mag worden verwacht,

terwijl op grond van artikel2 van de wet van 16 maart 1957 en de artikelen 2, 3 en
10 van het koninklijk besluit van 16 april 1987 aan (verweerster) slechts vrijstelling van onroerende voorhe:ffing kan worden verleend indien zowel de ondergrond als
de bovengrond van de onroerende goederen uitsluitend voor watervoorziening zijn bestemd, dat deze vrijstelling evenwel dient geweigerd indien de bovengrond een bestemming krijgt die kan worden gelijkgesteld met aan de onroerende voorhe:ffing onderworpen onroerende goederen, dat hieruit volgt dat het bestreden arrest artikel 2
van de wet van 16 maart 1957 en de artikelen 2, 3 en 10 van het koninklijk besluit
van 16 april 1987 schendt door te beslissen dat de administratie een voorwaarde aan
de wet heeft toegevoegd door de vrijstelling van onroerende voorhe:ffing te weigeren
omdat de bovengrond van de drie betwiste percelen bebost is en deze percelen derhalve gelijk te stellen zijn met aan de onroerende voorhe:ffing onderworpen onroerende goederen, dat het hof van beroep daarenboven uitsluitend uitspraak diende
te doen over de vraag of de drie percelen gekend onder kadasternummers A/690 B,
A/686 A en A/648 A voor het aanslagjaar 1992 terecht werden onderworpen aan de onroerende voorhe:ffing en het daarbij zonder belang is dat andere percelen voor het betwist aanslagjaar wel werden vrijgesteld en dat voor de betrokken percelen wel een
vrijstelling werd verleend vanaf het aanslagjaar 1994 (schending van de artikelen 170
en 171 van de per 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, voorheen de artikelen 110 en 111 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster eigenares is van drie
percelen die in een beschermingszone voor waterwinning zijn gelegen en dat
de bovengrond van die percelen bebost is;
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de wet van 16 maart 1957 tot
wijziging van sommige fiscale bepalingen betreffende de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, alsmede de verenigingen van gemeenten en van
bijzondere personen voor het tot stand brengen van watervoorzieningsdiensten, ofvoor doeleinden van gemeentelijk belang, naar de vereisten van
de wet van 18 augustus 1907 opgericht, de maatschappij vrijgesteld is van
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elke belasting ten behoeve van de Staat, zomede van elke provincie- en gemeentebelasting, wegens de voor het oprichten of exploiteren van
watervoorzieningsdiensten bestemde immobilien, voorwerpen en personeel;
Dat artikel10 van het koninklijk besluit van 16 april1987 houdende de
overdracht van de taken, de goederen, de rechten en de verplichtingen van
de N ationale Maatschappij der Waterleidingen, verweerster dezelfde fiscale voordelen en vrijstellingen toekent als deze die door de voornoemde wet
van 16 maart 1957 aan de Nationale Maatschappij der Waterleidingen werden toegekend;
Dat de artikelen 2 van de wet van 16 maart 1957 en 2, 3 en 10 van het koninklijk besluit van 16 april 1987 niet bepalen dat zowel de bovengrond als
de ondergrond van een onroerend goed uitsluitend voor watervoorziening moeten bestemd zijn om van de onroerende voorheffing te kunnen worden vrijgesteld;
Dat het middel dat aanvoert dat bovengrond en ondergrond rechtstreeks
en uitsluitend voor watervoorziening moeten worden bestemd, faalt naar recht;
Overwegende dat het middel voor het overige gericht is tegen overtollige redenen en in zoverre niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaat : mr. Geinger.

Nr. 322
1e KAMER - 25 mei 2000

INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- VAN HET TOTAAL BELASTBAAR
NETTO-INKOMEN AFTREKBARE LASTEN- UITKERINGEN TOT ONDERHOUD- VOORWAARDEN INZAKE AFTREK- BETALING IN UITVOERING VAN EEN ONDERHOUDSVERPLICHTING.

Om als uitkeringen tot onderhoud aftrekbaar te zijn van de gezamenlijke nettoinkomsten, mag de betaling van de renten of de kapitalen niet tot doel hebben
vermogenselementen te verwerven of te behouden, doch moet zij in werkelijkheid strekken tot uitvoering van de in dat artikel nader opgesomde verplichtingen; voldoen niet
aan deze voorwaarde, de door belastingplichtige betaalde intresten van de hypothecaire lening m.b.t. het onroerend goed waarvan hij de naakte eigendom verkreeg ingevolge de overeenkomst voorafgaand aan zijn echtscheiding door onderlinge toestemming. (Art. 71, § 1, 3°, W.I.B. (1964).)
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(D ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.97.0041.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 71, § 1, 3°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964), van de gezamenlijke netto-inkomsten mogen worden afgetrokken de tachtig honderdsten van de renten of de kapitalen die de belastingplichtige regelmatig heeft betaald of toegekend aan personen die geen deel uitmaken van zijn gezin, wanneer die renten of die
kapitalen hen werden betaald of toegekend ter uitvoering van een verplichting op grond van de artikelen 203, 203bis, 205, 205bis, 206, 207, 213, 221,
223, 301, 303, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis, 364, 370, 475bis of
475quinquies van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1258, 1271, 1280,
1288 en 1306 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de betaling van renten ofkapitalen in werkelijkheid moet strekken tot
uitvoering van die verplichtingen en niet tot doel mag hebben vermogenselementen te verwerven of te behouden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. eiser en zijn toenmalige echtgenote een overeenkomst voorafgaand aan
hun echtscheiding door onderlinge toestemming hebben gesloten waarbij eiser de blote eigendom en zijn gewezen echtgenote het vruchtgebruik en het
gratis levenslang recht op bewoning verkreeg van een onroerend goed;
2. eiser de hypothecaire lening voor dit onroerend goed verder heeft afgelost, zowel voor het kapitaal als voor de rente;
3. eiser verder 5.000 BEF per maand onderhoudsgeld betaalde voor zijn
echtgenote en twee kinderen;
4. de te vereffenen gemeenschap nog andere vermogenselementen bevatte;
Dat het arrest op grond van die vaststellingen oordeelt dat uit niets blijkt
dat de voormelde door eiser betaalde rentelast van de hypothecaire lening
betalingen zijn van de in het voormelde artikel 71, § 1, 3o, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde renten of kapitalen;
Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; V. Dauginet, Antwerpen.
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25 mei 2000

INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- BESLISSING DIRECTEUR- WIJZE VAN BETEKENING- KEUZE VAN WOONPLAATS - GEVOLGEN.

De kennisgeving van de beslissing van de directeur der belastingen geschiedt bij ter post
aangetekende brief aan de belastingschuldige; indien de belastingschuldige keuze van
woonplaats heeft gedaan, heeft de directeur der belastingen de mogelijkheid om te
betekenen, hetzij aan de woonplaats van de belastingschuldige zelf, hetzij aan de door
de belastingschuldige gekozen woonplaats. (Art. 276, derde lid, W.I.B. (1964).)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. GASA N.V)
ARREST

(A.R. F.97.0084.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1997 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 111, 1319, 1320, 1322, 1984 en 1989 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 39 van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 276, derde lid
en 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals beide laatstvermelde bepalingen van toepassing waren voor aanslagjaar 1991,
doordat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld dat de geschreven volmacht van 1 januari 1990, die tot schriftelijke herroeping aan de accountant(. .. ) volmacht geeft om ten aanzien van de administratie eiseres (verweerster) rechtsgeldig
te vertegenwoordigen en namens eiseres (verweerster) een rechtsgeldige handtekening te plaatsen, beslist dat deze volmacht een uitdrukkelijke volmacht is die aan de
mandataris de bevoegdheid verleent om namens (verweerster) ten aanzien van deze
administratie keuze van woonst bij de mandataris te doen en aldaar een aangetekende zending in ontvangst te nemen, dat de regel dat een uitdrukkelijk mandaat van
strikte interpretatie is, met rede moet worden toegepast en de woonstkeuze bij de mandataris verenigbaar is met de termen van het mandaat, dat niet wordt betwist dat het
bezwaarschrift opgeeft als correspondentieadres : Accountantskantoor (... ), dat de opgave van dit adres tot doel had de van de administratie uitgaande stukken met betrekking tot dit bezwaar aan het correspondentieadres over te maken, dat hiertoe eveneens behoort de in artikel 375, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 (bedoeld wordt artikel 276, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)) bedoelde kennisgeving van de beslissing aan de belastingplichtige bij
ter post aangetekende brief, dat dienvolgens de opgave van het correspondentieadres met woonstkeuze van de belastingplichtige in verband met deze bezwaarprocedure gelijkstaat, dat de woonstkeuze die uitgaat van een lasthebber handelend binnen de perken van zijn bevoegdheid, geacht wordt uit te gaan van de lastgever,
dat (verweerster) woonstkeuze bij haar mandataris deed zodat de kennisgeving van
de bestreden (directoriale) beslissing aan de maatschappelijke zetel van (verweerster) niet rechtsgeldig is geschied en geen rechtsgevolgen sorteert, zodat de betekening aan de maatschappelijke zetel van eiseres (verweerster) de in artikel379 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (bedoeld wordt artikel 280 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)) bepaalde termijn niet deed lopen en dat
dienvolgens de voorziening bij verzoekschrift op 20 januari 1994 tijdig is ingediend en
ontvankelijk is,
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en terwijl, tweede onderdeel, zelfs zo de lasthebber de bevoegdheid zou gehad hebben om de in het eerste middel omschreven woonstkeuze te doen (quod non), enerzijds, artikel276, derde lid, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen uitdrukkelijk stelt dat de kennisgeving van de beslissing van de directeur der belastingen bij
ter post aangetekende brief aan de belastingschuldige geschiedt, en dit betekent dat
zelfs in het geval de belastingplichtige of zijn lasthebber in het bezwaarschrift een clausule van woonstkeuze heeft opgenomen, de kennisgeving van de directoriale beslissing rechtsgeldig gebeurt aan de werkelijke woonplaats casu quo de maatschappelijke zetel van de belastingplichtige en, anderzijds, artikel 39 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat, wanneer de geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft
gekozen, de betekening en de kennisgeving aan die woonplaats mogen geschieden en
artikellll van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de partijen of een van
hen in een akte, met het oog op de uitvoering van die akte, woonplaats kiezen in een
andere plaats dan de werkelijke woonplaats, de op die akte betrekking hebbende betekeningen, rechtsvorderingen en vervolgingen aan de overeengekomen woonplaats
en voor de rechter van die woonplaats kunnen geschieden, en uit die artikelen blijkt
dat in het loutere geval dat de geadresseerde woonplaats heeft gekozen, de persoon
jegens wie de woonstkeuze werd gedaan, de mogelijkheid heeft de betekeningen en de
kennisgevingen waarvoor de woonstkeuze geldt, aan de gekozen woonplaats te doen,
en dus dat deze persoon die betekeningen en kennisgevingen nag steeds rechtsgeldig aan de werkelijke woonplaats casu quo de maatschappelijke zetel van de geadresseerde kan doen, zodat het bestreden arrest door te oordelen dat, bij woonstkeuze door
de belastingplichtige vennootschap, de kennisgeving van de beslissing van de gewestelijke directeur der belastingen niet meer rechtsgeldig aan de maatschappelijke zetel van die vennootschap kan geschieden en geen rechtsgevolgen kan sorteren, artikel 276, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, artikel 39 van het
Gerechtelijk Wetboek en artikellll van het Burgerlijk Wetboek schendt, en het arrest door dienvolgens te besluiten tot de tijdigheid en de ontvankelijkheid van de voorziening in beroep artikel 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 276, derde lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964), de kennisgeving van de beslissing van de
directeur der belastingen, bij ter post aangetekende brief gebeurt aan de
belastingschuldige;
Dat indien de belastingschuldige keuze van woonplaats heeft gedaan, de
directeur der belastingen de mogelijkheid heeft om te betekenen hetzij aan
de woonplaats van de belastingschuldige zelf, hetzij aan de door de belastingschuldige gekozen woonplaats;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerster keuze van woonplaats heeft gedaan bij haar lasthebber, accountant H. .. G ... ; dat het arrest vaststelt dat de kennisgeving van de beslissing van de directeur der belastingen niet is geschied aan de gekozen woonplaats maar aan de
maatschappelijke zetel van verweerster; dat het hierop oordeelt dat de kennisgeving aan de maatschappelijke zetel van verweerster geen rechtsgevolgen heeft;
Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
D.at het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder acht te slaan op de memorie in antwoord die buiten de termijn van artikel 389 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) ter griffie van het Hofis neergelegd, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gedaan 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.
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25 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor-.
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaat : mr. B. Coopman, Antwerpen.

Nr. 324
1e KAMER - 25 mei 2000

1 o CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP
EN VERMELDINGEN- VORM VAN BETEKENING- NOODZAKELIJKE VERMELDINGEN.

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- VORM VAN BETEKENING- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP- ONSPLITSBAARHEID VAN HET GESCHIL- GEVOLGEN.

1o Nu de voorziening in cassatie inzake directe belastingen bij verzoekschrift wordt in-

gesteld, moet dit verzoekschrift, dat vooraf aan de verweerder moet worden betekend, noodzakelijk ondertekend zijn door de eiser of zijn gevolmachtigde (1); de voorziening is niet ontvankelijk wanneer het afschrift van het aan de verweerder betekende
verzoekschrift niet de vermelding bevat waaruit blijkt dat het origineel is gedagtekend en ondertekend (2). (Art. 388, lid 1 en 2, W.I.B. (1992).)
2° Wanneer verschillende rechtverkrijgenden van een overleden belastingplichtige een
voorziening in beroep hebben ingediend in verband met de aanslag gevestigd op de
inkomsten van hun rechtsvoorganger en de voorziening in cassatie door de Staat ingediend tegen het arrest dat werd geveld ingevolge hun beroep slechts geldig betekend werd aan enigen onder hen, heeft het gebrek van betekening aan de anderen,
wegens de eenheid van de aanslag, de verwerping van de voorziening tot gevolg (3).
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. L... E.A.)

Conclusie van de heer Thijs, advocaat-generaal met opdracht :
1. Wat betreft de betwisting voor de appelrechters en het voorwerp van de voorziening:
Bij het bestreden arrest van 2 september 1997 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen uitspraak gedaan over de voorziening in beroep die door de erfgenamen van
wijlen Albert Van Dijk werd ingediend tegen de beslissing van 29 oktober 1991 van
de gewestelijke directeur der directe belastingen te Hasselt over de bezwaarschriften tegen twee aanslagen in de personenbelasting, die voor het aanslagjaar 1984 op
naam van wijlenAlbert Van Dijk en zijn echtgenote, Johanna Lems werden gevestigd.
Het arrest wordt uitsluitend bestreden in de mate dat het hofvan beroep heeft beslist dat de in toepassing van twee verzekeringsovereenkomsten uitgekeerde lijfrenten als roerende inkomsten voor aanslagjaar 1984 afzonderlijk belastbaar zijn overeenkomstig artikel 93, § 1, 1bis, van het W.I.B. 1964, en derhalve niet in aanmerking
komen voor de berekeningsgrondslag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid die beperkt is tot de gezamenlijk belastbare inkomsten.
(1) Cass., 20 februari 1997, A.R. F.96.0103.F, nr. 102.
(2) Zie Cass., 1 december 1953, Pas., 1954, I, 264.
(3) Cass., 21 september 1954, Pas. 1955, I, 27.
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De voorziening voert voornamelijk de schending aan van artikel 94, § 1, van het W.I.B.
1964.
De afzonderlijke belastbaarheid van bedoelde roerende inkomsten werd ingevoegd in artikel 93, § 1, W.I.B. 1964, door artikel16 van de wet van 28 december 1983
houdende fiscale en begrotingsbepalingen, welke bepaling slechts van kracht werd vanaf
het aanslagjaar 1985 (artikel54, § 1, 1°, van deze wet) zodat de appelrechters deze
wetsbepaling ten onrechte hebben toegepast voor het betwiste aanslagjaar 1984.
2. Wat betreft het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door de verweerders opgeworpen :
In de memorie van antwoord werpen verweerders in cassatie op dat in casu het afschrift van het verzoekschrift dat aan twee van de verweerders (nl. Dirk Van Dijk en
Willem Van Dijk) werd betekend, noch een handtekening van de gewestelijke directeur, noch een vermelding dat hij het origineel had getekend, bevat. Bovendien blijkt
bedoeld afschrift niet te zijn gedagtekend.
Uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, blijkt anderzijds dat het origineel van het verzoekschrift, uitgaande van de directeur der directe belastingen te
Hasselt, wel gedagtekend is ("Hasselt, 1 dec. 1997), en ondertekend is door "J.L. Van
Den Brande".
Krachtens artikel 388 van het W.I.B. 1992 geschiedt de voorziening in cassatie bij
een tot het Hof gericht verzoekschrift dat, op straffe van nietigheid, een bondige uiteenzetting van de middelen en de aanduiding van de geschonden wetten dient te bevatten.
Luidens het tweede lid van deze wetsbepaling moet het verzoekschrift aan de verweerder worden betekend alvorens het verzoekschrift samen met het deurwaardersexploot van de betekening worden neergelegd ter gri:ffie van het hof van beroep.
Krachtens vaststaande cassatierechtspraak moet de voorziening in cassatie ondertekend zijn door de eiser, door een advocaat of door een bijzonder gemachtigde. De vereiste dat de voorziening in cassatie moet getekend zijn, is een op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste zodat de voorziening ingesteld bij een niet
ondertekend verzoekschrift niet ontvankelijk is (cfr. o.m. Cass., 19 februari 1987, A. C.,
1986-87, 816; Cass., 20 februari 1997, A. C., 1997, nr. 102).
Hieruit volgt dat het afschrift van het verzoekschrift noodzakelijk ook de vaststelling dient te bevatten dat die substantiele formaliteit vervuld is geweest. Nu het afschrift een letterlijke kopie moet zijn van het origineel, kan de verweerder aldus aan
de hand van de hem door de gerechtsdeurwaarder overhandigde kopie verifieren of aan
alle wettelijke vereisten is voldaan.
Uw Hof oordeelde reeds dat het afschrift van het verzoekschrift ofWel de handtekening van de gewestelijke directeur dient te bevatten, ofWel de vermelding dat het
origineel werd getekend, zulks op straffe van onontvankelijkheid van het verzoekschrift (Cass., 9 december 1935, Pas., 1936, I, 82; Cass., 23 maart 1948, Pas., 1948,
I, 202; Cass., 1 december 1953, Pas., 1954, I, 264).
In voorliggend geval zijn de ter betekening aangeboden afschriften van de voorziening bovendien niet volledig conform aan het origineel dat wel ondertekend en gedagtekend is; de afschriften van het exploot zijn zodoende aangetast met een vormgebrek die de nietigheid van de betekening en dienvolgens de onontvankelijkheid van
de voorziening voor gevolg heeft (cfr. art. 45 Ger.W.; Cass., 9 december 1935, Pas., 1936,
I, 82).
Nu de voorziening ten aanzien van de verweerders Dirk Van Dijk en Willem Van Dijk
niet regelmatig werd betekend, is de voorziening niet ontvankelijk.
Uit de niet-ontvankelijkheid van de voorziening tegen de verweerders Dirk Van Dijk
en Willem Van Dijk volgt dat de voorziening tegen de overige verweerders eveneens
onontvankelijk is.
De twee betwiste aanslagen over aanslagjaar 1984 werden immers gevestigd, niet
ten name van de verweerders afzonderlijk, doch ten name van wijlen Albert Van Dijk
en zijn echtgenote Johanna Lems.
De desbetreffende aanslagen, eenmaal definitief, zullen lastens verweerders ingevorderd kunnen worden conform het wettelijk voorschrift van artikel 398 W.I.B. 1992,
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krachtens welke bepaling de erfgenamen van een overleden belastingschuldige de door
de erflater ontdoken rechten slechts moeten betalen tot het bedrag van hun erfelijk
aandeel.
Wanneer, in geval van cassatie, de rechter op verwijzing zich zou uitspreken over
de betwiste aanslagen, zou zulks voor gevolg hebben dat de er uit voortvloeiende
belastingschuld dient te worden omgeslagen over al de erfgenamen, waaronder de verweerders Dirk Van Dijk en Willem Van Dijk ten aanzien van wie anderzijds het thans
bestreden arrest in kracht van gewijsde zou zijn getreden ingevolge de onontvankelijkheid van de voorziening. Dat in geval van betwisting nopens belastingaanslagen
gevestigd lastens een decujus aile erfgenamen rechtsgeldig bij het debat dienen te worden betrokken, nu het bedrag van de belastingschuld onder al de erfgenamen dient
te worden verdeeld naar rato van hun erfelijk aandeel.
Uit het voorgaande volgt dat het geschil te dezen dan ook niet splitsbaar is.
Uw Hof oordeelde reeds in een arrest van 1954 dat, wanneer verschillende rechtverkrijgenden van een overleden belastingplichte een voorziening in beroep hebben ingediend in verband met de aanslag gevestigd op de inkomsten van hun rechtsvoorganger
en de voorziening in cassatie door de Staat ingediend tegen het arrest dat werd geveld ingevolge hun beroep slechts betekend werd aan een van hen, het gebrek van betekening aan de anderen, wegens de onsplitsbaarheid van het geschil, de verwerping
van de voorziening tot gevolg heeft (Cass., 21 september 1954, Pas., 1955, I, 27).
Besluit : Verwerping.
ARREST

(A.R. F.97.0115.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 september 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door de verweerders opgeworpen : de voorziening is niet regelmatig betekend :
Overwegende dat, krachtens artikel 388 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), de voorziening in cassatie geschiedt bij een tot het Hof
gericht verzoekschrift dat, op straffe van nietigheid, een bondige uiteenzetting van de middelen en de aanduiding van de geschonden wetten bevat; dat
dit verzoekschrift vooraf aan de verweerder moet worden betekend;
Overwegende dat het origineel van het verzoekschrift noodzakelijk door
eiser of zijn gevolmachtigde moet ondertekend zijn;
Overwegende dat het afschrift van het aan de verweerder betekende verzoekschrift noodzakelijk oak de vermelding moet bevatten waaruit blijkt dat
het origineel is gedagtekend en ondertekend;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof verrnag acht te slaan,
blijkt dat:
1. het origineel van het verzoekschrift, uitgaande van de directeur der directe belastingen te Hasselt, gedagtekend is : "Hasselt, 01 dec. 1997" en ondertekend is door J.L. Van Den Brande;
2. het afschrift van de betekening aan de verweerders Dirk Van Dijk en
Willern Van Dijk noch de datum, noch de handtekening noch de vermelding van de handtekening van de directeur bevat;
Overwegende dat de voorziening tegen de verweerders Dirk Van Dijk en
Willem Van Dijk niet regelmatig is;
Dat het rniddel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening gegrond is;
Overwegende dat uit de niet-ontvankelijkheid van de voorziening tegen de
verweerders Dirk Van Dijk en Willem Van Dijk volgt dat de voorziening tegen de overige verweerders oak niet ontvankelijk is;
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Dat wanneer verschillende rechtverkrijgenden van een overleden belastingplichtige een voorziening in beroep hebben ingediend in verband met de
aanslag gevestigd op de inkomsten van hun rechtsvoorganger en de voorziening in cassatie door de Staat ingediend tegen het arrest dat werd geveld ingevolge hun beroep slechts geldig betekend werd aan enigen onder hen,
het gebrek van betekening aan de anderen, wegens de eenheid van de aanslag, de verwerping van de voorziening tot gevolg heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaten : mrs. L. Hinnekens en A Huyghe, Brussel.
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1e KAMER - 25 mei 2000

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- NIET TERUGWERKENDE KRACIIT VAN EEN WET
- BELASTINGWET.

2o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN
RUIMTE -WERKING IN DE TIJD - BELASTINGWET- NIET TERUGWERKENDE KRACHT.

3° BELASTING- ALLERLEI -ALGEMENE RECIITSBEGINSELEN- WERKING IN DE TIJD- NIETTERUGWERKENDE KRACHT VAN EEN WET- BELASTINGWET.

1o, 2° en 3° Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op toestanden die
na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder
vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van
handelingen, toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen, toestanden of feiten die voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren, niet belastbaar ingevolge het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet terugwerkende kracht van een wet. Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het karakter
van aftrekbare bedrijfslasten ontneemt en die toepasselijk is vanaf een bepaald
aanslagjaar, geldt voor de bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten.
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T.V. .. E.A.)
ARREST

(A.R. F.98.0092.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
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schending van het artikel50, 8°, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen
(hierna afgekort W.I.B.), en van de artikelen 10, 2°, en 51,§ l, 1°, van de wet van 4
augustus 1986 houdende fiseale bepalingen (B.S. 20 augustus 1986) zoals die artikelen van toepassing waren voor de aanslagjaren 1987 en 1988,
doordat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld dat de betwisting betrekking heeft op deal dan niet tereehte toepassing van de voorsehriften van art. 50, 8°,
W.I.B. op de door (eerste verweerder) aan de P.V.B.A. Toea betaalde huurvergoedingen
voor het gebruik van medisehe apparatuur, die hem voordien in eigendom toebehoorden en die hij heeft verkoeht aan de P.V.B.A., die vervolgens deze toestellen in huur
geeft aan (eerste verweerder) ter uitoefening van zijn beroepsaetiviteit als geneesheerradioloog; dat het verlenen van het gebruiksreeht aan (eerste verweerder) en de bestemming der goederen tot vaste aetiva bij de P.V.B.A. Toea definitiefwerden geregeld op 5 januari 1985, en na eraan te hebben herinnerd dat art. 50, 8°, W.I.B. bij art.
10, 2°, van de wet van 4 augustus 1986 met ingang van aanslagjaar 1987 in het W.I.B.
werd ingevoegd, dat kraehtens art. 50, 8°, W.I.B.- zoals van toepassing voor de
aanslagjaren 1987 en 1988- niet a1s bedrijfs1asten worden aangemerkt, ingeva1 de
be1astingpliehtige het eigendomsreeht of eniger1ei gebruiksreeht verkrijgt van goederen die vaste aetiva zijn geworden en die hij voorheen had vervreemd, 1o de voor
de nieuwe verkrijging betaa1de ofversehu1digde sommen, in de mate dat ze meer bedragen dan de normale finaneiele last van de verriehting en 2° de op die goederen toegepaste afsehrijvingen en minderwaarden die meer bedragen dan het versehil tussen enerzijds de aanseha:ffings- of be1eggingswaarde ervan v66r de vervreemding en
anderzijds de v66r of bij diezelfde vervreemding aangenomen afsehrijvingen en minderwaarden; dat in principe een nieuwe wet niet aileen van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige toestanden die zieh voordoen ofvoortduren onder de werking van de nieuwe wet; dat evenwel
van deze rege1 wordt afgeweken wanneer de onmiddellijke toepassing van de nieuwe
wet afbreuk zou doen aan vorige toestanden die definitiefvoltrokken zijn; dat inzake be1astingen de regel geldt dat, wanneer een be1astingwet een nieuwe eategorie
van hande1ingen, toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, ingevo1ge het a1gemeen reehtsbeginsel inzake de niet-retroactiviteit van de wet niet belastbaar zijn handelingen, toestanden of feiten die v66r de inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren, beslist dat, uit art. 51, § 1, 1°, van de wet van 4 augustus 1986 vo1gt
dat de bepalingen met betrekking tot onder meer art. 10, 2° - dat het kwestieuze art.
50, 8°, in het W.I.B. invoert- van toepassing zijn met ingang van het aanslagjaar 1987,
dat derhalve art. 50, 8°, W.I.B. dient toegepast op hande1ingen, toestanden offeiten
die zieh voordoen vanaf 1 januari 1986; dat uit de 1ezing van de voorsehriften van art.
50, 8°, W.I.B. b1ijkt dat de voor de nieuwe verkrijging betaalde ofversehu1digde sommen, in de mate dat ze meer bedragen dan de normale finaneiele last van de verriehting, niet a1s bedrijfslasten worden aangemerkt indien de be1astingpliehtige het
eigendomsreeht of eniger1ei gebruiksreeht verkrijgt van goederen die vaste aetiva zijn
geworden en die hij voorheen had vervreemd; dat derha1ve de wetgever ingevolge het
gebruik van de tegenwoordige tijd met betrekking tot de kwestieuze reehtshandelingen of reehtsfeiten - die aan1eiding geven tot het verwerpen als bedrijfsuitgaven onmiskenbaar bedoelt dat enkel ten aanzien van de verkrijging van het eigendomsof gebruiksreeht en de bestemming van de goederen tot vaste aetiva, zijnde de nieuwe
eategorie van handelingen en feiten die aan be1asting worden onderworpen, vanaf 1
januari 1986 de bepa1ingen van het nieuwe artikel van toepassing zijn; dat dan ook
te dezen (verweerders) tereeht stellen dat uit de samenlezing van de art. 50, go W.I.B.
en 51, § 1, 1°, van de wet van 4 augustus 1986 ontegenspreke1ijk blijkt dat de nieuwe
voorsehriften uits1uitend ge1den ten aanzien van toestanden ontstaan vanaf 1 januari 1986; en dat nu het verlenen van het gebruiksreeht aan (eerste verweerder) en
de be stemming der goederen tot vaste activa definitief werden gerege1d op 5 j anuari 1985, de bepalingen van art. 50, 8°, W.I.B. niet meer ten aanzien van deze reehtshande1ingen, feiten oftoestanden- die definitiefvoltrokken zijn- kunnen worden ingeroepen en, uit vorenstaande vaststellingen volgt dat de nieuwe belastbaar
geste1de feiten en toestanden zieh te dezen niet in de aans1agjaren 1987 en 1988 hebben voorgedaan, zodat dan ook te dezen de kwestieuze huurvergoedingen niet kraehtens art. 50, 8°, W.I.B. a1s aftrekbare bedrijfslasten kunnen worden verworpen,
terwijl uit het feit dat art. 51 van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiseale bepalingen in zijn paragraaf 1, 1 o, zonder enige restrietie stelt dat art. 10, 2°, van die
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wet, waarbij art. 50, so, W.I.B wordt ingevoerd, van toepassing is met ingang van het
aanslagjaar 19S7 volgt dat het art. 50, so, W.I.B. van toepassing is op alle door dat artikel beoogde toestanden die zich vanaf het aanslagjaar 19S7 voordoen of doorwerken, waarbij de wetgever geen onderscheid heeft gemaakt volgens de datum waarop
de tot de verwerping als bedrijfslast aanleiding gevende toestand een aanvang heeft
genomen,
zodat door te beslissen dat de kwestieuze huurvergoedingen die door eerste verweerder aan de P.V.B.A. Toea in de loop van de kalenderjaren 19S6 en 19S7 werden
betaald niet krachtens art. 50, so, W.I.B. als bedrijfslast kunnen worden verworpen
omdat het verlenen van het gebruiksrecht aan eerste verweerder en de bestemming
der goederen tot vaste activa definitiefwerden geregeld op 5 januari 19S5, het arrest een voorwaarde aan de wet toevoegt en aldus art. 50, so, W.I.B. en de artikelen
10, zo, en 51, § 1, 1°, van de wet van 4 augustus 19S6 houdende fiscale bepalingen
schendt:

Over het middel zelf :
Overwegende dat, krachtens artikel 51, § 1, 1 o, van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen, artikel10, 2°, van die wet van toepassing is vanaf het aanslagjaar 1987;
Overwegende dat het voomoemde artikel10, 2°, artikel50, 8°, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964) aanvult met de bepaling dat niet
als bedrijfslasten worden aangemerkt, wanneer een belastingplichtige het
eigendomsrecht of enigerlei gebruiksrecht verkrijgt van goederen die vaste
activa geworden zijn en die hij voorheen had vervreemd :
-de voor die nieuwe verkrijging betaalde ofverschuldigde sommen, in de
mate dat ze meer bedragen dan de normale financiele last van de verplichting;
- de op die goederen toegepaste afschrijvingen en minderwaarden die meer
bedragen dan het verschil tussen, enerzijds, de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan v66r de vervreemding en, anderzijds, de v66r of bij diezelfde
vervreemding aangenomen afschrijvingen en minderwaarden;
Overwegende dat, in de regel, een nieuwe wet niet aileen van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op
de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor
zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten;
Dat, wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen, toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, ingevolge het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet terugwerkende kracht van een wet, niet belastbaar zijn de handelingen, toestanden of feiten die v66r de inwerkingtreding
van de nieuwe wet voltrokken waren;
Overwegende dat het voornoemde artikel 10, 2o, in werking treedt, krachtens artikel 51, § 1, 1o, van de wet van 4 augustus 1986 met ingang van het
aanslagjaar 1987, en aldus geldt voor de bedrijfslasten die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs wanneer zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten;
Dat dit artikel geen uitzondering maakt op de regel dat de wet in beginsel toepasselijk is op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet
ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet;
Overwegende dat het arrest dat anders beslist, de aangewezen wetsbepalingen schendt;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de
voorziening ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel.
25 mei 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaat : mr. B. Coopman, Antwerpen.

Nr. 326
3e KAMER - 29 mei 2000
1 o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE

ZAKEN- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING- TOETSING VAN FEITELIJK GEGEVEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- EINDBESLISSING- BEGRIP.

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- EINDBESLISSING- DRAAGWIJDTE.

1o Niet ontvankelijk is het middel dat het Hof zou verplichten tot toetsing van een fei-

telijk gegeven, waarop het middel steunt en dat niet werd vastgesteld in de bestreden beslissing.
2° De rechter die zonder enig voorbehoud of beperking, beslist dat de vordering ontvankelijk is en die in een verder genomen beslissing oordeelt dat hij zijn rechtsmacht over de ontvankelijkheid van de vordering heeft uitgeput, neemt over die beslissing een eindbeslissing (1). (Art. 19 Ger.W.)
3° Over het geschilpunt waarover een eindbeslissing is gewezen, kan niet opnieuw uitspraak worden gedaan in het verder verloop van de procedure op grand van een nieuw
middel dat de openbare orde raakt, maar zonder dat tegen de eindbeslissing een rechtsmiddel is aangewend. (Art. 19 Ger.W.)
(VLAAMS GEWEST T. D... E.A.)
ARREST

(A.R. C.96.0188.N)

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 2 juni 1993 en 25 januari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 20 april 2000 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
(1) Cass., 7 nov. 1994, A.R. S.94.0051.N, nr. 475.
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schending van de artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek, 774, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 37 en 38 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals gewijzigd bij wet van 22 december 1977,
doordat het bestreden arrest van 2 juni 1993 de vordering van verweerders strekkende tot planschadevergoeding ontvankelijk verklaart op volgende gronden :
"(. .. ) dat niet wordt betwist dat de vordering tijdig werd ingesteld, namelijk binnen eenjaar na de dag waarop het recht ontstaat overeenkomstig artikel37, lid 3,
Stedenbouwwet (artikel38, lid 2 Stedenbouwwet);
dat in casu dit recht is ontstaan ingevolge de aflevering op 8 maart 1984 van het
stedenbouwkundig attest nummer 1",
terwijl het recht op planschadevergoeding overeenkomstig artikel 37, derde lid,
stedenbouwwet ontstaat "ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van
een bouw- of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest";
onder "overdracht van het goed" tevens de overdracht tengevolge van overlijden moet
worden begrepen;
artikel 38, tweede lid, stedenbouwwet bepaalt dat "de vorderingen vervallen een jaar
na de dag waarop het recht op vergoeding ontstaat overeenkomstig artikel37, derde lid";
deze termijn van artikel 38 stedenbouwwet, die de ontvankelijkheid van de vorderingen tot planschadevergoeding determineert, de openbare orde raakt en derhalve in elke stand van het geding kan worden ingeroepen en zelfs door de rechter
ambtshalve dient toegepast, mits uiteraard eerbiediging van het recht van verdediging van de partijen in het geding (artikel 6 Burgerlijk Wetboek en artikel 774 Gerechtelijk Wetboek);
dit middel van openbare orde ook voor het eerst voor het Hofvan Cassatie kan worden ingeroepen,
en terwijl verweerders hun vordering tot planschadevergoeding hadden gesteund op
het feit dat zij eigenaar waren van het litigieuze perceel grond na dit verkregen te hebben bij notariele akte van notaris Beeckmans te Overijse van 20 januari 1943 en op
het feit dat hen op 8 maart 1984 een negatief stedenbouwkundig attest werd afgeleverd (zie dagvaarding van het Vlaams Gewest van 9 juli 1984 en dagvaarding van
de Belgische Staat van 5 juni 1985, conclusies in eerste aanleg en conclusies in hager beroep van 30 juni 1989); zij in de procedures in eerste aanleg en in hoger beroep deze stukken hebben neergelegd;
echter uit de voor het Hof van Beroep overgelegde en ingeroepen notariele akte blijkt
dat niet verweerders de eigendom van de litigieuze gronden hadden verworven bij de
notariele akte van 20 januari 1943, doch wel de ouders van eerste verweerder, namelijk de heer A. .. D ... B ... en zijn echtgenote mevr. J ... B ... ;
eerste verweerder bij het overlijden van zijn vader op 22 augustus 1976 eigenaar
is geworden van een gedeelte van het litigieuze perceel en bij het overlijden van zijn
moeder op 11 december 1980 de gehele eigendom verwierf;
het recht op planschadevergoeding derhalve, op straffe van verval van de vordering, ten laatste op datum van overlijden van mevrouw B ... op 11 december 1980 is
ontstaan zodat de vordering tot planschadevergoeding binnen het jaar na die datum had moeten worden ingesteld, dit is ten laatste op 11 december 1981;
de vordering van verweerders tegen eiser bij dagvaarding van 9 juli 1984 ingesteld, derhalve laattijdig was en dus niet ontvankelijk,
zodat het bestreden arrest, door niettemin de vordering van verweerders ontvankelijk te verklaren, niet wettig is verantwoord en de artikelen 6 Burgerlijk Wethoek, 774, 1042 Gerechtelijk Wetboek, 37 en 38 van de Stedenbouwwet zoals gewijzigd bij wet van 22 december 1977 schendt :

Overwegende dat het middel gericht is tegen het arrest van 2 juni 1993;
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat blijkens de akte van notaris Beeckmans te Overijse van 20 januari 1943 niet de verweerders maar
hun ouders bij die akte de eigendom van de litigieuze gronden hebben verworven;
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Overwegende dat de appelrechter dit feitelijk gegeven niet vaststelt;
Dat het middel het Hof verplicht tot een onderzoek van die notariele akte,
waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek, 19, 23, 24 van het Gerechtelijk Wetboek, 37 en 38 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw zoals gewijzigd bij wet van 22 december 1977,
doordat het bestreden arrest van 25 januari 1996 omtrent de ontvankelijkheid van
de vordering van verweerders verwijst naar het eerder geveld arrest van 2 juni 1993,
oordeelt dat over dat punt geen uitspraak meer kan worden gedaan en deze beslissing op volgende overwegingen laat steunen :
"( ... ) evenwel dat in het arrest van 2 juni 1993 het hof uitdrukkelijk heeft beslist dat
de vordering van appelanten in zoverre gesteund op artikel37 Stedenbouwwet ontvankelijk is; dat het hof derhalve op dit punt zijn rechtsmacht heeft uitgeput en niet
vermag hierop terug te komen, zonder het gezag van gewijsde van (zijn) eigen beslissing te schenden",
terwijl, eerste onderdeel, iedere eindbeslissing overeenkomstig artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek gezag van gewijsde heeft vanaf de uitspraak; artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het gezag van gewijsde zich niet verder uitstrekt dan
tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt;
artikel19 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een beslissing een eindbeslissing is "inzover daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald"; een geschilpunt een punt is
dat het voorwerp van de debatten heeft uitgemaakt,
en terwijl eiser in zijn appelconclusies van 11 juni 1995 had aangevoerd dat de vordering van verweerders onontvankelijk was nu het recht op vergoeding ten laatste op
datum van overlijden van de moeder van eerste verweerder was ontstaan, namelijk
op 11 december 1980, en de vordering derhalve conform artikel38 van de stedenbouwwet op straffe van verval binnen het jaar na die datum had dienen ingesteld, wat
niet was gebeurd,
en terwijl het arrest van 2 juni 1993 over de ontvankelijkheid van de vordering van
verweerders uitspraak heeft gedaan, doch deze ontvankelijkheid heeft beoordeeld op
grond van het door verweerders ingeroepen feit van ontstaan van hun recht op vergoeding bij de aflevering van een negatief stedenbouwkundig attest op 8 maart 1984;
het arrest niet heeft nagegaan ofhet recht op vergoeding op een ander tijdstip en op
grond van een ander feit kon zijn ontstaan; het bestreden arrest aldus geen uitspraak heeft gedaan over de ontvankelijkheid van de vordering in functie van het ontstaan van het recht op vergoeding op ogenblik van het overlijden van de ouders van
eerste verweerder;
het arrest aldus geen uitspraak heeft gedaan over het middel gesteund op het feit
en de datum van het overlijden van de ouders van eerste verweerder, zodat het op dat
punt ook geen gezag van gewijsde heeft verkregen;
het bestreden arrest van 25 januari 1996 derhalve niet op wettige wijze kon oordelen dat het hof reeds in zijn arrest van 2 juni 1993 zijn rechtsmacht over het bovenstaande middel van eiser had uitgeput en om die reden niet op dat punt kon terugkomen zonder ook het gezag van gewijsde van dat arrest te schenden,
zodat het bestreden arrest, door aldus te oordelen, de artikelen 19, 23 en 24 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
terwijl, tweede onderdeel, iedere eindbeslissing overeenkomstig artikel 24 van het
Gerechtelijk Wetboek gezag van gewijsde heeft vanaf de uitspraak;
artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een beslissing een eindbeslissing is "inzover daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald";
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wanneer de rechter reeds over een geschilpunt uitspraak heeft gedaan in een beslissing alvorens recht te doen en hem na die beslissing, doch voor de eindbeslissing, gevraagd wordt op grand van een middel van openbare orde opnieuw het geschilpunt te beoordelen, de rechter zonder het principe van het rechterlijk gewijsde
te miskennen en zonder zijn macht te overschrijden opnieuw het geschilpunt kan beoordelen en eventueel op zijn eerdere beslissing kan terugkomen;
dergelijke uitzondering op het gezag van gewijsde, dat in burgerlijke zaken niet van
openbare orde is, en op de hieraan verbonden rechtsmacht van de rechter verantwoord is omwille van het openbare orde karakter van het ingeroepen middel;
en terwijl eiser in zijn appelconclusies van 11 juni 1995 had aangevoerd dat de vordering van verweerders onontvankelijk was nu het recht op vergoeding ten laatste op
datum van overlijden van de moeder van eerste verweerder was ontstaan, namelijk
op 11 december 1980, en de vordering derhalve conform artikel38 van de stedenbouwwet op straffe van verval binnen het jaar na die datum had dienen ingesteld, wat
niet was gebeurd;
het door eiser ingeroepen middel gesteund op de artikelen 37 en 38 van de stedenbouwwet van openbare orde is,
en terwijl het bestreden arrest van 25 januari 1996, ondanks dit middel van openbare orde, stelt dat het hof reeds in zijn tussenarrest van 2 juni 1993 zijn rechtsmacht over het punt van de ontvankelijkheid van de vordering op grand van de stedenbouwwet had uitgeput en oordeelt dat het niet meer op dat punt kan terugkomen,
zodat - in de mate wel zou worden aangenomen dat het hof reeds zijn rechtsmacht over het geschilpunt had uitgeput in het eerder arrest van 2 juni 1993 - het
bestreden arrest van 25 januari 1996, door te oordelen zoals hierboven gesteld, niet
wettig verantwoord is en de artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek, 19, 23, 24 van
het Gerechtelijk Wetboek, 37 en 38 van de Stedenbouwwet zoals gewijzigd bij wet van
22 december 1977 schendt :

Overwegende dat het middel gericht is tegen het arrest van 25 januari 1996;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest van 2 juni 1993, zonder enig voorbehoud of beperking, beslist dat de vordering van de verweerders op grond van artikel
37 van de Stedenbouwwet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest van 25 januari 1996 dat beslist dat het zijn
rechtsmacht over de ontvankelijkheid van de vordering heeft uitgeput, oordeelt dat die beslissing een eindbeslissing is;
Dat het arrest.zodoende artikel19 van het Gerechtelijk Wetboek niet
schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een
vonnis een eindvonnis is in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet
bepaald;
Overwegende dat die wetsbepaling uitsluit dat over het geschilpunt waarover een eindbeslissing is gewezen, opnieuw uitspraak wordt gedaan in het
verder verloop van de procedure op grond van een nieuw middel dat de openbare orde raakt, maar zonder dat tegen de eindbeslissing een rechtsmiddel is aangewend;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

!.,:.~_-_
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29 mei 2000 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en B-utzler.
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3e KAMER - 29 mei 2000
1° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN -ALGEMENE REGELS- RECHTER- UITSPRAAK- PUNT VAN DE VORDERING.

2° VORDERING IN RECHTE- TERGENDE EN ROEKELOZE UITVOERINGSPROCEDURE

-

FOUT.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- DAAD- FOUT-

TER-

GENDE EN ROEKELOZE UITVOERINGSPROCEDURE.

4° BESLAG- ALGEMEEN- BESLAGPROCEDURE- TERGENDE EN ROEKELOZE UITVOERINGSPROCEDURE - FOUT.

1 o Geen punt van de vordering, in de zin van art. 1138, 3°, Ger. W. is het verzoek van

een partij om een procedure op te schorten totdat de rechter ten grande uitspraak zal
hebben gedaan (1). (Art. 1138, 3°, Ger.W.)
2°, 3° en 4° Is naar recht verantwoord de beslissing geen schadevergoeding wegens tergende en roekeloze uitvoeringsprocedure toe te kennen op grand dat het arrest de vastgestelde fout van de schuldeiser niet in aanmerking neemt, maar integendeel op de
gedraging van de schuldenaar in het gehele gebeuren steunt (2). (Art. 1382 B.W.)
(HOBEON N.V T. BANK BRUSSEL LAMBERT N.V.)
ARREST

(A.R. C.96.0198.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 20 april 2000 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het verzoek om een procedure op te schorten totdat de
rechter ten grande uitspraak zal hebben gedaan, geen punt van de vordering is in de zin van artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
(1) Vgl. Cass., 3 sept. 1987, A.R. 5485, nr. 2.
(2) Vgl. Cass., 3 feb. 1989, A.R. 5912, nr. 326.
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Over het tweede middel :
Overwegende dat eiseres aanspraak maakte op 250.000 BEF schadevergoeding wegens tergende en roekeloze uitvoeringsprocedure;
Overwegende dat het arrest de vastgestelde fout van verweerster niet in
aanmerking neemt, maar integendeel steunt op de gedraging van eiseres die
aan verweerster een cheque van 34.000.000 BEF heeft overhandigd die niet
was gedekt en die meerdere beloften tot aanzuivering van de cheque heeft
gedaan die niet werden gehouden;
Overwegende dat het hof van beroep op grond van die redenen wettig heeft
kunnen beslissen geen schadevergoeding toe te kennen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 mei 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Geinger en Simont.

Nr. 328
3e KAMER - 29 mei 2000

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- BETEKENING VAN VONNIS AAN BELGISCHE STAAT- RECHTSGELDIGHEID- VOORWAARDEN.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- BETEKENING VAN
VONNIS AAN BELGISCHE STAAT- RECHTSGELDIGHEID- VOORWAARDEN.

3° STAAT- BEVOEGDE MINISTER- RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE ZAKEN- BETEKENING VAN VONNIS AAN BELGISCHE STAAT- RECHTSGELDIGHEID- VOORWAARDEN.

1°, 2° en 3° De betekening van een vonnis aan de Belgische Staat op het kabinet van
een onbevoegd minister gebeurt niet rechtsgeldig (1). (Artt. 42, eerste lid, 1°, en 705
Ger.W.)
(ROSSEEL N.V T. BELGISCHE STAAT- EERSTE MINISTER)
ARREST

(A.R. C.96.0389.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 april 1995 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 20 april 2000 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
(1) Vgl. Cass., 9 maart 1995, A.R. C.94.0361.N, nr. 152.
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Over het middel, gesteld als volgt :

schending van de artikelen 42, eerste lid, 1o, 57 (zoals gewijzigd bij wet van 24 mei
1985), 705, 1042 en 1051 (zoals gewijzigd bij wet van 12 januari 1993) van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het hoger beroep van verweerder ontvankelijk verklaart en de debatten heropent voor de behandeling van de zaak ten gronde en deze
beslissing laat steunen op onder meer volgende overwegingen :
"(. .. )
Ret bestreden vonnis werd uitgesproken ten overstaan van 'de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Institutionele Rervormingen, belast met
de herstructurering van het Ministerie van Openbare Werken, met kabinet te 1210
Brussel, Simon Bolivarlaan, 30'. In de ganse procedure voor de eerste rechter werd
steeds dit adres vermeld.
Ret vonnis werd niet betekend aan deze Staatssecretaris maar wel aan de Eerste
Minister, noch op het adres vermeld in het vonnis. Zelfs het adres van deze Staatssecretaris (Simon Bolivarlaan, 30 te 1210 Brussel) werd in de betekeningsakte niet
vermeld; als diens adres werd opgegeven Wetstraat, 155 te 1040 Brussel.
De betekening geschiedde ook niet aan de Minister die de Staatssecretaris (vermeld in het vonnis) zou hebben opgevolgd.
Tevergeefs roept (eiseres) dan ook in dat zij geldig kon betekenen op het adres vermeld in het vonnis, in dit vermeld in de inleidende dagvaarding of aan de Minister die
de bevoegdheden heeft overgenomen : geen van deze gevallen deed zich immers voor.
Verder steunt (eiseres) op de eenheid van de Belgische Staat en op de bepaling van
artikel 705 Gerechtelijk Wetboek. Ondanks de eenheid van rechtspersoonlijkheid van
de Belgische Staat, moet de Staat worden gedagvaard aan het kabinet van de minister tot wiens bevoegdheid het onderwerp van het geschil behoort (artikel 705 Gerechtelijk Wetboek). Dit artikel voorziet verder dat de minister niet mag betwisten dat
het geschil tot zijn bevoegdheid behoort, tenzij de bevoegde minister in zijn plaats te
stellen. Deze bepaling geldt enkel voor dagvaardingen die een geschil inleiden.
Ten deze betreft het echter de betekening van een vonnis. Derhalve vindt artikel 42,
1o, Gerechtelijk Wetboek toepassing : de betekening dient te gebeuren op het kabinet van de Minister die bevoegd is om er kennis van te nemen.
Nu de betekening niet gebeurde aan de bevoegde Minister, heeft de beroepstermijn geen aanvang genomen door de betekening. Ret hoger beroep is derhalve tijdig en rechtsgeldig ingesteld.
(. .. )",

terwijl krachtens artikel 42, lid 1, 1 o, Gerechtelijk Wetboek, dat over de betekeningen in het algemeen handelt, betekeningen aan de Staat dienen te gebeuren op het
kabinet van de minister die bevoegd is om er kennis van te nemen, "onverminderd de
in artikel 705 gestelde regels";
artikel 705 Gerechtelijk Wetboek, dat een bijzondere regeling bevat voor de betekening van dagvaardingen aan de Belgische Staat, in zijn eerste lid de algemene regel van artikel 42, lid 1, 1", herneemt door te bepalen dat de Staat wordt gedagvaard aan het kabinet van de minister tot wiens bevoegdheid het onderwerp van het
geschil behoort, en in zijn tweede lid stelt dat "de minister die in de zaak betrokken
is niet (mag) betwisten dat het voorwerp van het geschil tot de bevoegdheid van zijn
departement behoort, tenzij hij tevens de betrokken minister in zijn plaats stelt, hetgeen geschiedt bij eenvoudige conclusie";
krachtens voormelde bepaling een dagvaarding aan het kabinet van een onbevoegde minister betekend niet ongeldig kan worden verklaard, nu deze onbevoegde minister, die op grond van de inhoud van de dagvaarding kan bepalen tot welk departement het geschil behoort, zelf de bevoegde minister in zijn plaats moet stellen;
uit de vermelding in artikel42, eerste lid, 1°, "onverminderd de in artikel 705 gestelde regels", evenals uit de bedoeling van de substitutieregeling van artikel 705 en
uit het principe van de eenheid en ondeelbaarheid van de Belgische Staat, dient afgeleid dat deze substitutieregeling van artikel 705 niet is beperkt tot dagvaardingen
(of andere gedinginleidende akten) aan de Staat, doch ook toepassing vindt voor alle
betekeningen aan de Staat, waaronder betekeningen van vonnissen en arresten;
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de betekening van een vonnis of arrest op het kabinet van een onbevoegde minister gedaan aldus niet als onbestaande of ongeldig kan worden beschouwd, nu de onbevoegde minister, die op grond van het exploot van betekening en van het betekende vonnis of arrest kan bepalen tot wiens departement de zaak behoort, de bevoegde
minister in zijn plaats moet stellen en hem het betekeningsexploot met vonnis of arrest moet overmaken;
de betekening aan de Staat van een vonnis (of arrest) aldus rechtsgeldig gebeurt en
bijgevolg overeenkomstig de artikelen 57 (en 1051) Gerechtelijk Wetboek determijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel (zoals de termijn van hoger beroep van
een maand) doet lopen, wanneer deze betekening gebeurt op het kabinet van een bestaande minister, ook al is deze onbevoegd,
en terwijl het bestreden arrest vaststelt dat het vonnis van eerste aanleg op 23 maart
1993 werd betekend aan de Belgische Staat, "voorheen vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen (belast met de herstructurering van het
Ministerie van Openbare Werken) waarvan de burelen gevestigd waren te 1040 Brussel, Wetstraat nr. 155, maar heden vertegenwoordigd door zijn Eerste Minister,
waarvan de burelen gevestigd zijn te 1040 Brussel, Wetstraat nr. 16" (p. 1, 1.1.p. 2, 1. 1);
het bestreden arrest verder stelt dat het vonnis niet werd betekend aan de in dit
vonnis vermelde Staatssecretaris, evenmin als aan de Minister die hem zou zijn opgevolgd en ook niet op het in het vonnis vermelde adres van de Staatssecretaris te 1210
Brussel, Simon Bolivarlaan (p. 2, 1. 4 en 5);
het arrest, na de toepassing van artikel 705 Gerechtelijk Wetboek te hebben uitgesloten voor de betekening van een vonnis zoals geregeld in artikel 42, 1 o, Gerechtelijk Wetboek, op grond van de vaststelling dat het vonnis van eerste aanleg niet aan
de bevoegde minister werd betekend, besluit dat de beroepstermijn geen aanvang heeft
genomen door de betekening zodat het door verweerder meer dan een maand na de
betekening van het eerste vonnis ingestelde hoger beroep tijdig was ingesteld (p. 2,
voorl. en 1.1.- p. 3, 1. 1-2);
het arrest echter, na te hebben vastgesteld dat de betekening van het eerste vonnis
was gebeurd op het kabinet van de Eerste Minister, en nu niet was (en ook niet kon worden) betwist dat deze Minister bestond en het adres van diens kabinet het juiste was,
niet zonder miskenning van de artikelen 42 en 705 Gerechtelijk Wetboek de betekening van het vonnis door eiseres gedaan op 23 maart 1993 terzijde kon schuiven om de
reden dat de betekening niet aan de bevoegde minister was gedaan, en derhalve niet zonder miskenning van de artikelen 57 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek kon besluiten dat de termijn om hoger beroep in te stellen geen aanvang had genomen door de kwestieuze betekening en dat het meer dan een maand later door verweerder ingestelde hoger
beroep tegen het vonnis van eerste aanleg tijdig en rechtsgeldig was ingesteld;
het bestreden arrest derhalve, door aldus te oordelen, de artikelen 42, eerste lid, 1o,
57 (zoals gewijzigd bij wet van 24 mei 1985), 705, 1042 en 1051 (zoals gewijzigd bij
wet van 12 januari 1993) van het Gerechtelijk Wetboek schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 42, eerste lid, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek, de betekeningen aan de Staat worden gedaan op het kabinet
van de minister die bevoegd is om kennis ervan te nemen, onverminderd de
in artikel 705 gestelde regels;
Dat artikel 705 van dit wetboek een regeling bevat voor gedinginleidende
akten gericht tegen de Staat;
Dat betekeningen van een vonnis niet onderworpen zijn aan de regeling
van dit artikel 705;
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de betekening van een vonnis aan de Staat rechtsgeldig gebeurt op het kabinet van een minister, ook
al is die onbevoegd om van die betekening kennis te nemen;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 mei 2000- 3e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever: de h. Wauters- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.

Nr. 329
2e KAMER - 30 mei 2000

1° ARBEID- SOCIALE DOCUMENTEN- ARBEIDSKAART- WERKNEMER VAN VREEMDE NATIONALITEIT- HUWELIJK MET EEN BELG- K.B. NR 34 VAN 20 JULI 1967 - ARTIKEL 39, TWEEDE
LID, E.G.-VERDRAG- VERBOD VAN DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT- RECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT MET REGEL VAN INTERN RECHT- GEVOLG.

2° EUROPESE UNIE- VERDRAGSBEPALINGEN- BEGINSELS -ARTIKEL 39, TWEEDE LID,
E.G.-VERDRAG- VERBOD VAN DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT- RECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT MET REGEL VAN INTERN RECHT- WERKNEMER VAN VREEMDE
NATIONALITEIT- HUWELIJK MET EEN BELG- ARBEIDSKAART- K.B. NR 34 VAN 20 JULI 1967
-GEVOLG.

3° VREEMDELINGEN- WERKNEMER VAN VREEMDE NATIONALITEIT- HUWELIJK MET EEN
BELG- SOCIALE DOCUMENTEN- ARBEIDSKAART- K.B. NR 34 VAN 20 JULI 1967 - ARTIKEL 39,
TWEEDE LID, E.G.-VERDRAG- VERBOD VAN DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEITRECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT MET REGEL VAN INTERN RECHT- GEVOLG.

4° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- GEVOLGEN VAN

INTERNATIONALE NORMEN- ARTIKEL 39, TWEEDE LID, E.G.·VERDRAG- VERBOD VAN DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT- RECHTSTREEKSE WERKING- CONFLICT MET REGEL
VAN INTERN RECHT- WERKNEMER VAN VREEMDE NATIONALITEIT- HUWELIJK MET EEN BELG
- SOCIALE DOCUMENTEN -ARBEIDSKAART- K.B. NR 34 VAN 20 JULI 1967- GEVOLG.

5° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID WERKGEVER -ARTIKELEN llBIS EN 15TER K.B. NR 5 VAN 23 OKT. 1978- VEROORDELING TOT
RET BETALEN VAN EEN VERGOEDING -AARD.

6° STRAF -

ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- STRAF EN MAATREGEL- SOCIALE ZEKERHEID -ARTT. llBIS EN 15TER K.B. NR 5 VAN 23 OKTOBER 1978- VEROORDELING
TOT RET BETALEN VAN EEN VERGOEDING -AARD.

7° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID WERKGEVER- ARTIKEL 35, VIERDE LID, SOCIALE-ZEKERHEIDSWET WERKNEMERS 1969AMBTSHALVE VEROORDELING TOT RET BETALEN VAN EEN VERGOEDING- AARD.

go WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN
IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD - ARTIKEL 2, TWEEDE LID, SW. - ARTT. llBIS EN 15TER
K.B. NR 5 VAN 23 OKTOBER 1978- SOCIALE-DOCUMENTENWET- VEROORDELING TOT VERGOE-

DING AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID -AARD- OPHEFFING- TOEPASSING.

go STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- STRAF EN MAATREGEL- SOCIALE ZEKERHEID -ARTIKEL 35, VIERDE LID, SOCIALE-ZEKERHEIDSWET WERKNEMERS 1969AMBTSHALVE VEROORDELING TOT RET BETALEN VAN EEN VERGOEDING- AARD.
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10° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE- EENHEID VAN OPZET- VEROORDELING TOT EEN ENKELE STRAF VOOR DE
VERMENGDE FElTEN- BEPERKTE VERNIETIGING- VERNIETIGINGVAN DE STRAF- GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE SCHULDIGVERKLARING- TOEPASSING.

1", 2°, 3° en 4° Art. 2 van het K.B. nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit levert, in zijn versie v66r de wijziging bij K.B. van 19 mei 1995, in de zin dat het een arbeidskaart of -document oplegde aan vreemde werknemers die met een Belg gehuwd zijn, een door art. 39, tweede
lid, E.G.-Verdrag verboden discriminatie tussen de werknemers van de lidstaten ter
zake van werkgelegenheid op. Deze verdragsbepaling, die elke discriminatie op grond
van nationaliteit tussen de werknemers van de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden afschaft, heeft directe werking binnen de Belgische rechtsorde en gebiedt de Belgische rechter een daarmee strijdige regel van het nationale recht buiten toepassing te laten. (Art. 39, tweede lid, E.G.Verdrag; Artt. 2, 27, 2°, a, 28, 29 en 31 K.B. nr. 34 van 20 juli 1967, gewijzigd bij
K.B. nr. 34 van 19 mei 1995.) (1)
5°, 6°, 7° en so De veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in toepassing van de artikelen llbis en 15ter van het
koninklijk besluit nr 5 Sociale-Documentenwet is geen straf, zodat artikel2, tweede
lid, Strafwetboek geen toepassing vindt. (Art. 2, tweede lid, Sw.; Artt. llbis en 15ter
K.B. nr. 5 van 23 oktober 1978.) (2)
go De ambtshalve veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 35, vierde lid, Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969, is geen straf maar een vergoeding (3).
10° Wanneer het Hof vaststelt dat de schuldigverklaring van beklaagde aan een telastlegging en de uitgesproken strafvoor de (wegens het bestaan van eenheid van opzet) vermengde feiten niet naar recht verantwoord zijn, terwijl de wettigheid van de
schuldigverklaring aan de overige telastleggingen niet aangetast is, vernietigt het de
bestreden beslissing in zoverre zij de beklaagde schuldig verklaart aan deze telastlegging en hem voor de vermengde feiten tot strafveroordeelt, met dien verstande dat
het verworven blijft dat aan eiser voor alle hem ten laste gelegde feiten slechts een
straf wordt opgelegd (4).
(D ... )

ARREST

(A.R. P.98.0405.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 februari 1998 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
(1) Zie H.v.J., 15 jan. 1998, nr. C-15/96 (Kalliopa Schiining- Kougebetopoulou- Freie und Hansestadt Hamburg), J.TT, 1998, p 132; LOUIS J.-V., De rechtsorde van de Gemeenschap, p. 80 e.v.
en 94 e.v.
(2) De artt. llbis en 15ter K.B. nr. 5 van 23 okt. 1978 werden opgeheven bij wet van 23 maart
1994, maar bleven krachtens art. 29, § 2, van dezelfde wet van toepassing op de feiten gepleegd
v66r 1 april 1994.
(3) Zie Cass., 24 juni 1998, A.R. P.98.0227.F, nr. 335.
(4) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98 met concl. proc.-gen. J. du Jardin, 4 april2000,
A.R. P.99.1072.N, nr. 223, 4 april 2000, A.R. P.97.0832.N, nr. 220, en 2 mei 2000, A.R. P.00.0100.N,
voor toepassingen waar enkel de beslissing over de straf werd vernietigd, zonder dat deze vernietiging werd uitgebreid tot de schuldigverklaring.
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Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Overwegende dat het arrest eiser tot een strafveroordeelt wegens sociaalrechtelijke inbreuken van de vermengde telastleggingen A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J en K, namelijk met de straf gesteld op de telastlegging H; dat het eiser bovendien veroordeelt om in toepassing van de artikelen llbis en 15ter SocialeDocumentenwet en van artikel 35, vierde lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vergoedingen te betalen;
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 39, lid 2 ( ex. artikel 48, lid 2) van het verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957;

Overwegende dat het bestreden arrest eiser veroordeelt om op 2 maart 1994
zich schuldig te hebben gemaakt aan H (overtreding van de artikelen 27, 2°,
a, 28, 29 en 31 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit) omdat hij een werknemer die, volgens de vaststelling van het arrest, gehuwd
is met een Belgische vrouw, heeft arbeid doen of laten verrichten terwijl deze
niet in het bezit was van het vereiste document;
Overwegende dat artikel 2 van het vermelde koninklijk besluit nr. 34 bepaalt op welke werknemers het niet toepasselijk is; dat het op het ogenblik van het feit toepasselijk was op eiser;
Overwegende dat artikel 2 van het vermelde koninklijk besluit nr. 34 ondertussen gewijzigd werd bij artikel 1, E, van het koninklijk besluit van 19
mei 1995, in werking getreden op 1 juli 1995; dat sedertdien ingevolge artikel 2, 17°, van het vermelde koninklijk Besluit nr. 34 dit besluit niet toepasselijk is op, onder meer, de echtgenoot van een Belg;
Dat het verslag aan de Koning uitlegt : "Artikel1, E, 17°, stelt formeel een
einde aan een discriminatie t.o.v. de niet-EER gezinsleden van een Belg. Deze
personen dienen dezelfde rechten te genieten als de niet EG-gezinsleden van
een onderdaan van de Europese Economische Ruimte : zij worden niet langer onderworpen aan de toepassing van het KB nr. 34. Het gaat hier om de
bevestiging van een interpretatie die reeds eerder werd gegeven bij ministeriele omzendbrief';
Overwegende dat artikel 39, lid 2 (ex. artikel 48, lid 2) EG-Verdrag elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers van de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden, afschaft; dat deze verdragsbepaling directe werking heeft binnen
de Belgische nationale rechtsorde; dat het de Belgische rechter gebiedt een daarmee strijdige regel van het nationale recht buiten toepassing te laten;
Overwegende dat, om de redenen die het aangehaalde verslag aan de Koning vermeldt, artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 34 , in zijn versie v66r
de wijziging bij koninklijk besluit van 19 mei 1995, in de zin dat het een
arbeidskaart of -document oplegde aan vreemde werknemers die met een Belg
gehuwd zijn, een door artikel 39, lid 2 (ex artikel48, lid 2) EG-Verdrag verboden discriminatie tussen de werknemers van de lidstaten ter zake van
werkgelegenheid opleverde;
Dat het bestreden arrest in zoverre artikel 2 van het vermelde koninklijk besluit nr. 34 niet mocht toepassen en derhalve de schuldigverklaring van
eiser aan de telastlegging Hen de uitgesproken strafvoor de vermengde feiten niet naar recht verantwoordt;
Over het eerste middel :
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Overwegende dat het middel opkomt tegen eisers veroordeling in toepassing van de artikelen llbis en 15ter van het koninklijk besluit nr. 5 SocialeDocumentwet om voor de feiten B, C, Den E aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een vergoeding te betalen;
Overwegende dat het middel geheel ervan uitgaat dat de ni.euwe wet een
lichtere straf oplegt dan de oude wet;
Overwegende evenwel dat de uitgesproken veroordeling geen straf is en
artikel 2, tweede lid, Strafwetboek geen toepassing vindt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de ambtshalve veroordeling tot het betalen van een vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bedoeld in artikel 35, Vierde
lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, geen straf is maar een vergoeding;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit punt 4.1 van het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters eiser veroordelen tot het betalen van de in artikel 35, vierde lid,
Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969 bedoelde vergoeding wegens telastlegging I;
Dat het in deze telastlegging opgegeven feit, namelijk de niet-aangifte van
zes werknemers aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, wordt omschreven als een inbreuk op de artikelen 1, § 1, en 21 van de vermelde wet waarvoor in artikel 35, eerste lid, 1°, van die wet de straf is bepaald;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel, omwille van de hierna uit te spreken vernietiging op grond van het ambtshalve aangevoerde middel, niet meer onderzocht moet worden;
En overwegende dat, wat betreft eisers schuldigverklaring aan de vermengde telastleggingen A, B, C, D, E, F, G, I, J en K, de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en
de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser schuldig verklaart aan de telastlegging H en hem voor de vermengde feiten tot straf
veroordeelt met dien verstande dat het verworven blijft dat aan eiser voor aile
hem ten laste gelegde feiten slechts een straf wordt opgelegd; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
30 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Thomas, Veurne.
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1° REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT
EN VONNISGERECHT- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- VROEGERE VEROORDELINGENVERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- VEROORDELING DOOR CORRECTIONELE
RECHTBANK- HOGER BEROEP- ARREST HOUDENDE ONBEVOEGDHEIDSVERKLARING- GEVOLGEN- SAMENHANG- MEERDERE FElTEN- ME;ERDERE VERDACHTEN- VERNIETIGING VAN
DE VERWIJZINGSBESCHIKKING- BEPERKING- VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED -

STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT
EN VONNISGERECHT- VERSCHILLENDE MISDRIJVEN. SAMENHANG- MEERDERE FElTENMEERDERE VERDACHTEN- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- VROEGERE VEROORDELINGEN- VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- VEROORDELING DOOR CORRECTIONELE RECHTBANK- HOGER BEROEP -ARREST HOUDENDE ONBEVOEGDHEIDSVERKLARINGGEVOLGEN- VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING- BEPERKING- VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT
EN VONNISGERECHT- OMSTANDIGHEDEN NA VERWIJZING- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- VROEGERE VEROORDELINGEN- VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- VEROORDELING DOOR CORRECTIONELE RECHTBANK- HOGER BEROEP -ARREST HOUDENDE
ONBEVOEGDHEIDSVERKLARING- GEVOLGEN- SAMENHANG- MEERDERE FElTEN- MEERDERE VERDACHTEN- VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING- BEPERKING- VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

1o, 2° en 3° Bij wege van regeling van rechtsgebied en gelet op de samenhang tussen de
niet regelmatig gecorrectionaliseerde misdaden en de andere feiten die aan de verdachte en aan een tweede verdachte ten laste werden gelegd, vernietigt het Hof de beschikking van de raadkamer, behalve evenwel in zoverre zij beslist dat wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden de aan de tweede verdachte ten laste gelegde
misdaden enkel nag aanleiding kunnen geven tot correctionele straffen en verwijst het
de aldus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling. (Art. 525 Sv.) (1)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. M... E.A.)
ARREST

(A.R. P.00.0408.N)

HET HOF; - Gelet op de beschikking, op 24 mei 1996 gewezen door de
raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt, en op het arrest, op 17 februari 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, cor-rectionele kamer;
Gelet op het verzoek tot regeling van rechtsgebied, op 10 maart 2000 ingediend door de procureur-generaal te Antwerpen, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Overwegende dat de sub B en C aan P... M ... ten laste gelegde feiten, zoals ze zijn omschreven, de misdaden opleveren die door de artikelen 66, 193,
196, 198, 213 en 214 Strafwetboek worden gestraft met criminele straffen;
(1) Zie Cass., 27 okt. 1998, A.R. P.98.1214.F, nr. 459; 16 dec. 1997, A.R. P.97.1416.N, nr. 561; 17
dec. 1996, A.R. P.96.1427.N, nr. 512; 30 mei 1995, A.R. P.95.0511.N, nr. 266.
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Overwegende dat de raadkamer, door verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen op grand van het blanco strafregister van P. .. M ... terwijl diens strafregister niet op het ogenblik van de beschikking uitgewiste
veroordelingen vermeldt - en niet, zoals het arrest oordeelt, op het ogenblik van de feiten niet uitgewiste veroordelingen - de feiten van de telastleggingen Ben C niet op regelmatige wijze heeft gecorrectionnaliseerd;
Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen
rechtsmiddel openstaat en dat het arrest van het hof van beroep in kracht
van gewij sde is gegaan;
Overwegende dat uit de tegenstrijdigheid tussen deze beslissingen een geschil over de rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert;
Overwegende dat, tussen de sub B en C en de andere aan P... M... ten laste
gelegde feiten en tussen de aan hem en de aan G... M ... ten laste gelegde feiten samenhang lijkt te bestaan, zodat de correctionele rechtbank en, in hager beroep, het hof van beroep onbevoegd waren om van het geheel van die
feiten kennis te nemen;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 24 mei 1996 in zoverre zij de verdachten G ... M ... en P. .. M ... naar
de correctionele rechtbank verwijst, behalve evenwel in zoverre zij beslist dat
wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden de feiten B en C ten
laste gelegd van G... M ... enkel aanleiding kunnen geven tot correctionele
straffen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beschikking; verwijst de aldus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Antwerpen.
30 mei 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 5 van JAARGANG 2000
INHOUDSOPGAVE

Voorrechten en hypotheken - Arbeidsvorziening Indeplaatsstelling.

17 april

Nr. 256

Vrederechter - Loon - Bevoegdheid en aanleg.

17 april

Nr. 257

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra voor)Machten.

17 april

Nr. 258

Werkloosheid.

17 april

Nr. 259

Herziening.

18 april

Nr. 260

18 april

Nr. 261

Recht van verdediging - Rechten van de Mens Cassatiemiddelen.

19 april

Nr. 262

Cassatieberoep - Vonnissen en arresten - Onderzoek in strafzaken- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Onderzoeksgerechten.

19 april

Nr. 263

Voorlopige hechtenis.

25 april

Nr. 264

25 april

Nr. 265

Bloedproef- Wegverkeer.

2 mei

Nr. 266

Straf- Voorlopige hechtenis - Cassatie - Hoger beroep - Verzet.

2 mei

Nr. 267

Redenen van de vonnissen en arresten - Valsheid en gebruik van valse stukken - Boekhoudrecht
- Verzekering - Vennootschappen - Cassatie Cassatieberoep - Berusting- Misbruik van vertrouwen.

3 mei

Nr. 268

Onderzoeksgerechten bouw.

Strafvordering - Steden-

3 mei

Nr. 269

Inkomstenbelastingen - Beslag - Faillissement.
Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Voorrechten en hypotheken.

4 mei

Nr. 270

Inkomstenbelastingen.

4 mei

Nr. 271

Inkomstenbelastingen.

4 mei

Nr. 272

Inkomstenbelastingen.

4 mei

Nr. 273

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

4 mei

Nr. 274

Kort geding - Raad van State - Cassatiemiddelen.

5mei

Nr. 275

Vonnissen en arresten -

Voorlopige hechtenis -

Cassatiemiddelen.

Cassatieberoep.

-2Cassatieberoep - Betekeningen en kennisgevingen Redenen van de vonnissen en arresten - Sociale zekerheid- Straf- Rechten van de Mens -Arbitragehof- Wetten. Decreten. Ordonnanties. BesluitenRechtbanken- Bevoegdheid en aanleg.

8 mei

Nr. 276

Arbeidsongeval.

8 mei

Nr. 277

Recht van verdediging- Rechtbanken - Vonnissen en arresten.

9 mei

Nr. 278

Hoger beroep.

9 mei

Nr. 279

Vereniging van boosdoeners.

9 mei

Nr. 280

Hoger beroep - Cassatie.

10 mei

Nr. 281

Redenen van de vonnissen en arresten.

10 mei

Nr. 282

Rechterlijke organisatie.

10 mei

Nr. 283

Wraking. - Openbare orde.

10 mei

Nr. 284

Wraking.

10 mei

Nr. 285

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Belasting over de toegevoegde waarde.

11 mei

Nr. 286

Pan d.

11 mei

Nr. 287

Stedenbouw.

11 mei

Nr. 288

Verzekering- Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

11 mei

Nr. 289

Stedenbouw.

11 mei

Nr. 290

Betekeningen en kennisgevingen.

12 mei

Nr. 291

Ondernemingsraad en veiligheidscomite. - Overeenkomst.

15 mei

Nr. 292

Rechtbanken -Recht van verdediging- Bewijs Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord.

16 mei

Nr. 293

Visserij.

16 mei

Nr. 294

Cassatie.

16 mei

Nr. 295

Rechterlijke organisatie - Vonnissen en arresten Redenen van de vonnissen en arresten.

16 mei

Nr. 296

Herziening.

16 mei

Nr. 297

Voorlopige hechtenis.

16 mei

Nr. 298

Onderzoeksrechter- Beslag- Onderzoeksgerechten
- Cassatieberoep.

16 mei

Nr. 299

Openbare orde - Verzekering.

17 mei

Nr. 300

-3Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Tussenkomst.

17 mei

Nr. 301

Rechten van de Mens.

17 mei

Nr. 302

Monumenten en landschappen (Behoud van).

18 mei

Nr. 303

Hoger beroep - Nieuwe vordering - Pauliaanse
rechtsvordering.

18 mei

Nr. 304

Cassatieberoep - Vonnissen en arresten.

18 mei

Nr. 305

Verzekering - Cassatie.

19 mei

Nr. 306

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten- Vervoer.

19 mei

Nr. 307

Geneeskunde - Rechterlijke organisatie - Cassatiemiddelen.

19 mei

Nr. 308

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

22 mei

Nr. 309

Arbeidsovereenkomst- Onderwijs.

22 mei

Nr. 310

Cassatiemiddelen - Arbeidsovereenkomst -Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten- Rechtbanken.

22 mei

Nr. 311

Arbeidsovereenkomst.

22 mei

Nr. 312

Dagvaarding.

23 mei

Nr. 313

Cassatie.

23 mei

Nr. 314

Rechtsbeginselen (Algemene) - Bewijs - Rechten
van de Mens.

23 mei

Nr. 315

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

24 mei

Nr. 316

Rechten van de Mens - Bewijs.

24 mei

Nr. 317

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

24 mei

Nr. 318

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

25 mei

Nr. 319

Verwijzing van een rechtbank naar een andere Openbaar Ministerie.

25 mei

Nr. 320

Inkomstenbelastingen.

25 mei

Nr. 321

Inkomstenbelastingen.

25 mei

Nr. 322

Inkomstenbelastingen.

25 mei

Nr. 323

Cassatieberoep.

25 mei

Nr. 324

Rechtsbeginselen (Algemene) - Wetten. Decreten.
Ordonnanties. Besluiten- Belasting

25 mei

Nr. 325

Cassatiemiddelen - Vonnissen en arresten.

29 mei

Nr. 326

-4Rechtbanken - Vordering in rechte - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Beslag.

29 mei

Nr. 327

Betekeningen en kennisgevingen- Vonnissen en arresten - Staat.

29 mei

Nr. 328

Arbeid- Europese Unie- Vreemdelingen- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - Sociale zekerheid - Straf- Cassatie.

30 mei

Nr. 329

Regeling van rechtsgebied.

30 mei

Nr. 330
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