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2" KAMER- 31 oktober 2000

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

STRAFZAKENKENNELIJK ONONTVANKELIJK VERZOEK- VORDERING DIE HET HOF VRAAGT ZIJN UITSPRAAK
AAN TE HOUDEN.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING- ONDUIDELIJK VERZOEK- ONTVANKELIJKHEID- ARTT. 542 EN
545, EERSTE LID, SV.

1o Aangezien het Hof van Cassatie onmiddellijk en definitief uitspraak moet doen na

inzage van het verzoekschrift en van de eventuele bewijsstukken, kan de vordering
van verzoeker, die het Hofvraagt om zijn uitspraak aan te houden, niet worden aangenomen, wanneer het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op
grand van gewettigde verdenking kennelijk onontvankelijk is (1). (Art. 545, eerste lid,
Sv.)
2° Het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een andere op grand van gewettigde verdenking is kennelijk onontvankelijk, wanneer dat verzoek geen melding maaht van de zaken waarbij verzoeker betrokken is en die aanhangig zijn gemaakt bij de rechtscolleges waaraan hij die wil onttrekken, en evenmin van de redenen
waarom die zaken naar andere rechtscolleges moeten worden verwezen (2). (Artt. 542
en 545, eerste lid, Sv.)
(M ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1464.F)

HET HOF;- Gelet op het verzoek tot verwijzing van de zaak van een
rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking, die op 27 oktober 2000 op de griffie van het Hofis neergelegd en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Over de vordering, die het Hofverzoekt "zijn uitspraak aan te houden":
Overwegende dat, krachtens artikel 545, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering, de kamer van het Hof die kennisneemt van het cassatieberoep in criminele, correctionele en politiezaken, onmiddellijk en definitiefuitspraak doet na inzage van het verzoekschrift en van de eventuele bijgevoegde stukken, indien het verzoekschrift kennelijk onontvankelijk is;
Dat de vordering, gelet op de hierna uit te spreken beslissing over het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere, niet kan
worden aangenomen;
Over de vordering tot verwijzing van de zaak:
Overwegende dat de vordering kennelijk niet ontvankelijk is, aangezien
zij geen melding maakt van de zaken waarbij eiser betrokken is en die aanhangig zijn gemaakt bij de rechtscolleges waaraan hij die wil onttrekken, en
evenmin van de redenen waarom die zaken naar andere rechtscolleges moeten worden verwezen;
(1) Cass., 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, nr. 47.
(2) Cass., 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, nr. 47, en Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0585.F, nr. 226.
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Om die redenen, gelet op de artikelen 542, tweede lid, en 545, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering, verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
31 oktober 2000- ze kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal.
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KAMER -

2 november 2000

1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VERVANGING VAN EEN DESKUNDIGE - EINDBESLISSING- BE GRIP.

zo

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- VERVANGING VAN
EEN DESKUNDIGE - EINDBESLISSING - BEGRIP.

1oen zo Het arrest dat voorziet in de vervanging van een deskundige zonder dat daartegen kritiek is geuit, is geen eindbeslissing. (Artt. 19 en 1077 Ger.W.)
(M ... T. S ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0105.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april 1996 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Over het door de verweerders tegen de voorziening aangevoerde middel van
niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk de voorziening gericht is tegen een beslissing alvorens recht te doen :
Overwegende dat, krachtens artikel 1077 van het Gerechtelijk Wetboek,
voorziening in cassatie tegen vonnissen alvorens recht te doen, slechts openstaat na het eindvonnis; dat, overeenkomstig artikel 19 van dat wetboek, het
vonnis een eindvonnis is, in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt is uitgeput, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet
bepaald;
Overwegende dat het bestreden arrest voorziet in de vervanging van de deskundige, die in een vorig arrest was aangewezen, maar van mening was zijn
opdracht niet te kunnen vervullen;
Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
het hof van beroep een geschilpunt heeft moeten beslechten om in die vervanging te voorzien;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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2 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. T'Kint en Delahaye.
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KAMER-

2 november 2000

1° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GROND
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN- ONVOLDOENDE
OM TOT VERNIETIGING TE LEIDEN.

2° GRQNDWET- GRONDWET 1994 CART. 100 TOT EINDE) -ARTIKEL 159- CASSATIEMIDDEL
- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
- GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN- ONTOEREIKEND OM TOT CASSATIE TE LEIDEN.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het middel dat berust op de schending van bepaalde artikelen van de Gemeentewet wanneer die schending niet voldoende is om te leiden tot
de vernietiging van de bestreden beslissing, aangezien het arrest het recht op betaling van premies voor nachtarbeid en arbeid op zondag steunt op een beslissing van
een niet bevoegd orgaan, in casu het schepencollege, en het middel de schending van
art. 159 Gw. niet aanvoert (1).
(STAD COUVIN T. N ... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0014.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 september 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het eerste middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de door de verweerders in dit onderdeel aangevoerde grond van nietontvankelijkheid : het middel voert de schending van artikel 159 van de
Grondwet niet aan :
Overwegende dat het middel tegen het arrest aanvoert dat dit het recht
van de verweerders op betaling van de premies voor nachtarbeid en voor arbeid op zondag grondt op een beslissing van een onbevoegd orgaan, te dezen het schepencollege; dat het als geschonden wetsbepaling artikel 159 van
de Grondwet dat de hoven en rechtbanken verbiedt de besluiten en verordeningen die niet met de wet overeenstemmen toe te passen, niet aanwijst;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;

(1) Zie Cass., 30 nov. 1998, A.R. S.97.0146.N, nr. 496; zie ook Cass., 21 april1988, A.R. 7535,
nr. 504, met concl. adv.-gen. Janssens de Bisthoven in Bull. en Pas. I, 1988, nr. 504; Cass. 29 april
1926, Bull., p. 357.
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
2 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Matray - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal.

Nr. 593
1e

KAMER -

3 november 2000

1 o CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE VOORRANG VAN RET INTERNATIONAAL RECHT- GEBREKAAN
OPGAVE VAN DE GESCHONDEN VERDRAGSREGELS- ONTVANKELIJKHEID.

zo

INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- CASSATIEMIDDELENVEREISTE VERMELDINGEN -ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE VOORRANG VAN RET INTERNATIONAAL RECHT- GEBREKAAN OPGAVE VAN DE GESCHONDEN VERDRAGSREGELS- ONTVANKELIJKHEID VAN RET MIDDEL.

o zo

Niet ontvankelijk is het middel dat alleen vermeldt dat een algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het internationaal recht zou zijn miskend maar niet
aangeeft welke verdragsregels zouden geschonden zijn. (Art. 388, lid 1, W.I.B. 1992).

1 en

(LA SUISSE N.V EN NATIONALE WAARBORG N.V
T. BELGISCRE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.97.0024.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 van de gecoi.irdineerde Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van de voorrang van regels van internationaal recht met rechtstreekse werking boven de regels van nationaal recht,
doordat het bestreden arrest de door de eiseressen ingeroepen schendingen van artikel 26 van het B.U.P.O.-verdrag en artikel 25 van het Belgisch-Zwitsers Dubbelbelastingsverdrag als "niet-ontvankelijke grieven" verwerpt "nu zij buiten de wettelijke termijn werden ingeroepen"; het arrest hierbij overweegt "dat de interne wettelijke
bepalingen die de procedure in fiscale zaken regelen, inzonderheid wat betreft de termijnen voor het inroepen van nieuwe grieven, de toepassing van internationale verdragsbepalingen niet belet ofuitzonderlijk bemoeilijkt doch in dezelfde mate als schendingen van interne bepalingen, aan de naleving van specifieke termijnen onderwerpt",
terwijl, tweede onderdeel, krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang
van verdragsregels boven regels van nationaal recht, een internrechtelijke regel van
procedure in fiscale zaken die, zoals in voorliggend geval het inroepen van bepaalde
nieuwe grieven aan de naleving van specifieke termijnen onderwerpt, de (nationale) rechter niet mag noch kan verbieden de- zij het buiten de gestelde termijn-
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ingeroepen schending van internationale verdragsregels te onderzoeken; dit a fortioriilet geval (is) in de specifieke omstandigheden van de fiscale procedure, onder meer
hierdoor gekenmerkt dat, gezien de termijnen, het hof van beroep niet meer de mogelijkheid had de beoordeling van de bedoelde onverenigbaarheid of schending ambtshalve te verrichten, er evenmin een andere nationale rechterlijke instantie tijdens een
verdere procedure ambtshalve dergelijk middel kan beoordelen en tenslotte een verbod om in bedoelde omstandigheden dergelijk middel ambtshalve of buiten de termijnen op te werpen, geen redelijke rechtvaardiging vindt in beginselen zoals deze van
rechtszekerheid of goed verloop van de procedure,
terwijl, zoals door de eiseressen eveneens in hun beroepsconclusie (tweede en samenvattende besluiten, p. 13) was ingeroepen, dergelijke stricte toepassing van de bedoelde termijnen uit de fiscale procedure, tot het onverantwoord gevolg zou leiden dat
een interne wetsbepaling de schending van een internationale verdragsbepaling zou
teniet doen,
zodat het bestreden arrest, door de ingeroepen schending van internationale verdragsbepalingen onontvankelijk te verklaren alleen omdat de specifieke termijn uit
de nationale fiscaalrechtelijke procedure niet waren nageleefd, de voorrang miskent van het intemationaal recht, derhalve schending inhoudt van het algemeen rechtsbeginsel dat deze voorrang bekrachtigt :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat om te bepalen of de voorrang van het intemationaal recht
werd miskend, het vereist is te weten welke internationale verdragsbepalingen in strijd met het voorrangsprincipe werden geschonden;
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert welke internationale verdragsbepalingen onterecht niet werden toegepast;
Dat het onderdeel dat alleen vermeldt dat een algemeen rechtsbeginsel van
de voorrang van het internationaal recht zou zijn miskend maar niet aangeeft welke verdragsregels zouden geschonden zijn, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
3 november 2000 - 1e kamer- Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Aduocaten : mrs. De Gryse en Claeys Bouuaert.
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KAMER -
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1° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE -AANSLAGTERMIJNEN- BUITENGEWONE TERMIJN VAN DRIE JAAR- IDEPASSELIJKHEID IN GEVAL VAN TEN ONRECHTE AFGETROKKEN BEDRIJFSUITGAVEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- AANSLAG EN INKOHIERINGBIJKOMENDE AANSLAG BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 259, EERSTE LID, W.I.B. 1964- VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR- RECHTZETTEN VAN EEN EERDER BEGANE MATERIELE VERGISSING.
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1° De buitengewone aanslagtermijn van driejaar, gesteld in artikel259, eerste lid, W.I.B.
1964, is toepasselijk wanneer de belastingplichtige van zijn bruto-inkomsten lasten heeft afgetrokken waarvan niet is aangetoond dat zij mochten worden afgetrokken en hierdoor de belastbare inkomsten hager zijn dan uit de aangifte blijkt. (Art.
259, eerste lid, W.I.B. 1964, thans art. 354, eerste lid, W.I.B. 1992.)
2° Wanneer het bestuur een bijkomende aanslag vestigt overeenkomstig art. 259, eerste lid, WI.B. 1964, moet het rekening houden met alle gegevens die wettelijk voorhanden zijn om de juiste aanslag te bepalen en kan het hierbij ook een eerder begane materiele vergissing rechtzetten. (Art. 259, eerste lid, W.I.B. 1964, thans art.
354, eerste lid, W.I.B. 1992.)
(T... EN V. .. T. BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.98.0043.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 december 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artike!en 214, 215, 216, 217, 218, 220, zoals deze bepalingen gewijzigd worden door de wet van 3 november 1976 en 258, 259 en 264, zoals deze bepalingen gewijzigd werden door de wet van 22 december 1977 van het bij koninklijk besluit van 24 febuari 1964 gecoordineerde Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest, - na vastgesteld te hebben dat eisers
1 °) voor het aanslagjaar 1986 op 24 mei 1986 tijdig een aangifte in de personenbelasting indienden;
2°) onder rubriek 103 een bedrag van 996.210 BEF vermeldden als "belastbare inkomsten van in Belgie gelegen onroerende goederen, c) verhuurd aan personen die ze
niet gebruiken voor hun beroep of niet verhuurd" en de aan de aangifte gevoegde bijlage de onroerende goederen waarop de aangifte betrekking heeft vermeldde;
3°) als aftrekbare bedragen onder rubriek 365 een bedrag van 41.920 BEF in rekening brachten als "betaalde intresten a) van niet onder b hierna bedoelde leningen, aangegaan om onroerende ofroerende inkomsten te verkrijgen ofte behouden die
in aanmerking komen bij het bepalen van het beslagbaar inkomen";
4°) verweerster op 5 maart 1987 tot inkohiering overgaat van de belastingen op basis van die aangifte, maar ingevolge een vergissing evenwel de belasting heft op een
kadastraal inkomen van 396.210 BEF in plaats van de aangegeven 996.210 BEF en
5°) verweerster op 15 december 1988 tot inkohiering overgaat niet enkel van het
belastingsupplement op de verworpen onroerende lasten ad 41.920 BEF maar tevens van de belasting op de door haar begane vergissing ten bedrage van 600.000 BEF
kadastraal inkomen -,
beslist de fiscale voorziening ontvankelijk doch ongegrond te verklaren in de mate
de administratie naar aanleiding van de toepassing van de bijzondere aanslagtermijn van artikel259, eerste lid, WIB (1964) op de ten onrechte toegepaste aftrekken van lasten op de aangegeven onroerende inkomsten, eveneens de versehuldigde
belastingen op die aangegeven onroerende inkomsten rechtsgeldig heeft verbeterd, op
grond van de motieven : "Terecht houdt de administratie voor dat indien zij door een
vergissing nalaat de belasting op basis van de aangifte te vestigen binnen de termijn van artikel 258 en 264, zij naar aanleiding van de vestiging van een supplement, ook de buitengewone termijn van 3 jaar zoals bepaald in artikel 259 kan toepassen, niet enkel op de vestiging van dat supplement, maar eveneens op de tijdig
aangegeven inkomsten. Luidens artikel259, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen beschikt de administratie over de buitengewone aanslagtermijn van dit artikel niet aileen bij niet-aangifte of laattijdige aangifte, maar ook
wanneer de verschuldigde belasting meer bedraagt dan de belasting op de belastbare inkomsten en andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van
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een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld bij deartikelen 214 tot 218 van het wetboek. Deze lezing van het bepaalde in artikel259 volgt
uit de uitdrukkelijke bepalingen ervan, die geen andere interpretatie toelaten, en zijn
geenszins in strijd met het uitzonderlijk karakter van de buitengewone aanslagtermijn van dat artikel, noch met de wetshistorische interpretatie ervan. Eveneens
wordt hierdoor de gewone aanslagtermijn van de artikelen 258 en 264 van het wethoek, die hun volledige gelding blijven (hebben), behouden",

terwijl, krachtens de artikelen 258 en 264 WIB (1964) op straffe van forclusie de belasting met betrekking tot de inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier, dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 214 tot 218 WIB (1964) of van ter uitvoering van artikel
220 WIB (1964) genomen bepalingen, wordt gevestigd binnen de in artikel 264 WIB
(1964) gestelde termijn, die evenwel niet korter mag zijn dan zes maanden vanaf de
datum waarop de aangifte bij de bevoegde aanslagdienst is toegekomen;
de forclusie verbonden aan deze gewone aanslagtermijn zonder onderscheid geldt
zowel voor het geval de administratie nalaat tijdig enige aanslag te vestigen, als voor
het geval de administratie nalaat ingevolge haar vergissing de belasting te vestigen op het naar vorm- en termijn regelmatig aangegeven bedrag, zoals zij in casu per
vergissing 396.210 BEF in plaats van het regelmatig aangegeven 996.210 BEF onroerend inkomen opnam in het oorspronkelijk kohier;
eens die forclusie ingetreden de administratie dergelijke vergissing buiten de genoemde gewone aanslagtermijn niet meer kan rechtzetten gezien dit bedrag ad 996.210
BEF naar vorm- en termijn regelmatig aangegeven blijft,

en terwijl, de hoger genoemde belasting waarvoor forclusie is ingetreden, niet meer
geldig kan ingekohierd worden, ook niet op grond van artikel259, eerste lid, WlB (1964),
hetwelk geen nieuwe termijn opent, maar de administratie slechts toelaat, - buiten het geval van niet-aangifte of laattijdige overlegging van de aangifte -, de aanvullende belasting te vestigen, in afwijking van artikel 264 WIB (1964), gedurende drie
jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de aanvullende belasting verschuldigd is, wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier, gesteld
hetzij bij de artikelen 214 tot 218 WIB (1964), hetzij bij ter uitvoering van artikel220
WIB (1964) genomen bepalingen; de verschuldigde belasting hoger is o.m. wanneer belastingplichtige van zijn bruto-inkomsten lasten heeft afgetrokken waarvan hij niet
aantoont dat ze werkelijk bestaan; in onderhavig geval de verschuldigde belasting weliswaar hoger is, maar het aangifteformulier blijft voldoen aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 214 tot 218 WIB (1964) of van ter uitvoering van artikel
220 WIB (1964) genomen bepalingen,
zodat het bestreden arrest door te beslissen dat de administratie eveneens de verschuldigde belasting op de naar vorm- en termijn regelmatig aangegeven onroerende inkomsten ad 996.210 BEF rechtsgeldig heeft verbeterd binnen de buitengewone aanslagtermijn van artikel 259, eerste lid, WIB (1964), door alsnog die met
forclusie getroffen belasting te vestigen op het door haar per vergissing niet binnen
de gewone aanslagtermijn van artikel 258 en 264 WIB 1964 belaste verschil tussen
396.210 BEF en 996.210 BEF, niettegenstaande de vaststelling dat het aangifteformulier voldeed aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 214 tot 218 WIB
(1964) of van ter uitvoering van artikel220 WIB (1964) genomen maatregelen, de forclusie van de artikelen 258 en 264 WIB (1964) miskent (schending van de hoger aangehaalde artikelen 214 tot 218, 220, 258 en 264 WIB (1964) en de buitengewone
aanslagtermijn miskent die niet geldt voor met die forclusie getroffen belasting (scherrding van de hoger aangehaalde artikelen 214 tot 218, 220, 259, eerste lid, WIB (1964):

Overwegende dat, krachtens artikel 259, eerste lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964), bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, of wanneer de verschuldigde belasting hager is dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier
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dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld hetzij bij de artikelen 214 tot 218, hetzij ter uitvoering van artikel 220 genomen bepalingen,
de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359, mag
worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd;
Dat de buitengewone aanslagtermijn toepasselijk is wanneer de belastingschuldige van zijn bruto-inkomsten lasten heeft afgetrokken waarvan niet
is aangetoond dat zij mochten worden afgetrokken en hierdoor de belastbare inkomsten hager zijn dan uit de aangifte blijkt;
Dat het bestuur in dit geval de juiste aanslag moet bepalen; dat bij de vaststelling van de bijkomende aanslag, het bestuur met alle gegevens die wettelijk voorhanden zijn om de juiste aanslag te bepalen, rekening moet houden en hierbij ook een eerder begane materiele vergissing kan rechtzetten;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat voor 41.920 BEF onroerende lasten ten onrechte werden aangegeven en dat de verschuldigde belasting aldus hager was dan uit de aangifte bleek;
Dat het hieruit, zonder schending van de in het middel aangevoerde wetsbepalingen, afleidt dat de belasting binnen de buitengewone termijn van drie
jaar mocht worden vastgesteld en dat hierbij een materiele vergissing door
het bestuur begaan bij de berekening van de belasting mocht worden rechtgezet;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
3 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdrachtAdvocaten : mrs. Delahaye en Claeys Bouuaert.
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INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN BEDRIJFSLASTEN- VOORWAARDEN INZAKE AFTREKBAARHEID- UITGAVEN GEDAAN OM "BELASTBARE INKOMSTEN" TE VERKRIJGEN OF TE BEHOUDEN- DRAAGWIJDTE.

Krachtens art. 44, eerste lid, WI.B. 1964 worden als aftrekbare bedrijfsuitgaven- of lasten beschouwd die welke de belastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk heeft
gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden; dit artikel vereist niet dat de bedrijfsuitgaven of -lasten gedaan of gedragen zijn voor het
verkrijgen of het behouden van de inkomsten van het jaar tijdens hetwelk ze zijn gedaan of gedragen.(Art. 44, eerste lid, W.I.B. 1964, thans artikel 49, eerste lid, W.I.B.
1992.)
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(B ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)

Conclusie van de advocaat-generaal met opdracht Thijs :
1. Wat betreft de betwisting voor de appelrechters :
Eiser heeft in zijn fiscale voorziening tegen de beslissing van de gewestelijke directeur der directe belastingen van 25 augustus 1994 geargumenteerd dat de betwiste aanslagen over de aanslagjaren 1984, 1985 en 1986 dienden vernietigd nu geen
rekening werd gehouden met de door eiser ten laste genomen verliezen van de S.P.R.L.
Formatoles.
In zijn appelconclusie verzocht eiser anderzijds om de onthe:ffing of de kwijtschelding van de voor de aanslagjaren 1984 en 1985 opgelegde belastingverhoging van 10 %.
Bij het bestreden arrest, dat de voorziening verwerpt, kwamen de appelrechters tot
het besluit dat eiser niet aantoonde dat de door hem ten laste genomen verliezen werden gedragen ter verkrijging van belastbare inkomsten uit de vennootschap zodat niet
voldaan is aan de voorwaarden gesteld in artikel44 van het W.I.B. 64. Voorts oordeelden de appelrechters dat de griefwaarbij eiser zich beroept op artikel 334, lid 2,
W.I.B. 64, om gelet op zijn goede trouw, kwijtschelding te vragen van de opgelegde
belastingverhoging, een nieuw bezwaar uitmaakt dat weliswaar binnen de wettelijke termijn werd ingeroepen, doch niettemin onontvankelijk is, aangezien de grief
niet de schending van de wet of van op straffe van nietigheid voorgeschreven procedurevormen tot voorwerp heeft.
2. Wat betreft het tweede middel:
Eiser voert de schending aan van artikel 44 van het W.I.B. 64 waar hij voorhoudt
dat het bestreden arrest een voorwaarde toevoegt aan deze wetsbepaling door te beslissen dat eiser de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van het ten laste genomen
bedrijfsverlies niet had nageleefd aangezien hij gedurende de litigieuze aanslagjaren geen bedrijfsinkomsten van de betrokken vennootschap had ontvangen.
De belastingplichtige die bepaalde uitgaven als bedrijfslasten wil in mindering brengen op grand van artikel 44 W.I.B. 64, dient onder meer aan te tonen dat de uitgaven moeten gedaan of gedragen zijn met een bepaald oogmerk, namelijk om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.
Uw Hof oordeelde reeds dat wanneer een vennoot een schuld ofverlies van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkbeid persoonlijk te zijnen laste neemt,
hij die uitgaven slechts kan aftrekken als hij uit de activiteit van die vennootschap
bedrijfsinkomsten haalt (Cass., 11 oktober 1990, A. C., 1990-91, nr. 76; Cass., 8 november 1972, A C., 1973, 236; Cass., 14 februari 1978, A.C., 1978, 711).
Bij arrest van 22 december 1964 oordeelde Uw Hof anderzijds dat de gedurende het
belastbaar tijdperk werkelijk gedane bedrijfsuitgaven aftrekbaar zijn, zelfs als ze niet
werden gedaan om de belastbare inkomsten van bedoeld belastbaar tijdperk te verkrijgen ofte behouden (Cass., 22 december 1964, Bull. Bel., 1965, blz. 413).
Het Hofvan Beroep te Luik oordeelde reeds dat de omstandigheid dat de belastingplichtige voor het belastbaar tijdperk, waarin hij verliezen ten laste neemt, afziet van zijn bezoldigingen uit de vennootschap of deze bezoldigingen niet e:ffectief inde met het oog op het welvaren van de vennootschap, geen afbreuk doet aan het aftrekbaar karakter van het door de belastingplichtige ten laste genomen verlies (Luik,
5 oktober 1994, F.J.F., nr. 94/238).
Ook het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigde dat de aftrekbaarheid van ten laste
genomen bedrijfsverliezen niet afhankelijk is van het feit dat de activiteit ook gedurende het betrokken belastbaar tijdperk waarin de verliezen werden ten laste genamen, werkelijk beroepsinkomsten heeft geleverd, wanneer blijkt dat de tenlasteneming is gescheid met het oog op het verwerven van toekomstige inkomsten
(Antwerpen, 28 september 1993, F.J.F., nr. 94/187).
In dezelfde 6ptiek werd eveneens geoordeeld dat zodra blijkt dat de gelden werden voorgeschoten door de belastingplichtige met het oog op de redding van de onderneming, in de hoop een oplossing te vinden voor het liquiditeitsprobleem en aldus zijn mandaat van bestuurder te behouden, het verlies van dergelijke vordering,
bijvoorbeeld ingevolge het faillissement van de onderneming, als bedrijfsmatig kan worden beschouwd (Luik, 22 maart 1989, Bull. Bel., 1991, 1359).
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In een noot onder het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 24 september
1991 verwijst Blockerye naar drie cassatiearresten van Uw Hofwaarbij er wordt van
uitgegaan dat de werkende vennoot van een personenvennootschap daadwerkelijk een
permanente activiteit in zijn vennootschap uitoefent, zodat hij sommige verliezen ten
laste kan nemen voor zover deze tenlasteneming de vennootschap in leven houdt of
hem voldoende rentabiliteitswaarborgen biedt om belastbare inkomsten te verwerven ofte behouden (Brussel, 24 september 1991, A.F.T., 1992, 177; F.J.F., nr. 91/
218; Cass., 5 oktober 1965, Pas., 1966, I, 172; Cass., 25 februari 1971, Pas., 1971, I,
581; Cass., 1 februari 1980, Pas., 1980, I, 639).
Het bestreden arrest stelt dat uit de bewoordingen van artikel 44 W.I.B. 64 blijkt
dat de uitgaven dienen te zijn gedaan of gedragen tot het verkrijgen ofhet behouden van de bedrijfsinkomsten uit de beroepsactiviteit verkregen tijdens het belastbaar tijdperk.
De appelrechters leiden uit de hen overgelegde gegevens vervolgens af dat eiser in
de jaren 1983, 1984 en 1985 geen bedrijfsinkomsten als bestuurder of als werkend vennoot heeft verkregen, noch uit de N.V. Formatoles, noch uit de S.P.R.L. Formatoles.
Op grond van deze vaststelling oordelen de appelrechters dat eiser niet aantoont dat
de door hem ten laste genomen verliezen van de S.P.R.L. Formatoles werd gedragen ter verkrijging van belastbare inkomsten uit de vennootschap in de jaren 1983,
1984 en 1985.
Zodoende verwerpt het arrest het verweer van eiser dat de kwestieuze uitgaven aftrekbaar zijn, nu zij gedaan werden met het oog op de verwerving van toekomstige inkomsten uit de vennootschap, zonder verder na te gaan of eiser vanaf het jaar 1986
ook effectief belastbare inkomsten uit de S.P.R.L. Formatoles heeft verkregen.
Door aldus te oordelen, voegen de appelrechters een bijkomende voorwaarde inzake aftrekbaarheid toe aan de tekst van artikel 44 van het W.I.B. 64 dewelke er niet
in terug te vinden is.
Het middel is dan ook gegrond.
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Besluit : vernietiging.
ARREST

(A.R. F.98.0058.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het tweede middel, gesteld als uolgt :
schending van het vroeger artikel44 W.I.B. (1964) (artikel49 W.I.B. (1992)) en, voor
zover als nodig, (de) artikel(en) 10, eerste lid, van de wet van 4 augustus 1986 dat een
artikel 50, 6°, in het W.I.B. (1964) invoert (artikel 53, 15° W.I.B. (1992)),
doordat, om het standpunt van de eiser dat er toe strekte in casu te laten gelden
dat de aftrek van de bedrijfsverliezen van de vennootschap Forma Toles inderdaad de
verkrijging van belastbaar bedrijfsinkomsten als doel had te verwerpen, het hof beslist heeft dat :
"(. .. ) dat artikel50, 6°, W.I.B., zoals van toepassing vanaf aanslagjaar 1988, inderdaad bepaalt dat door werkende vennoten in vennootschappen die niet op aandelen
zijn, ten laste genomen verliezen slechts als bedrijfsuitgaven aftrekbaar zijn wanneer de vennoot, ter behoud van zijn uit die vennootschap bekomen inkomsten op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze een geldsom stort in deze vennootschap, die
deze som dient aan te wenden ter aanzuivering van haar bedrijfsverliezen;
Dat uit deze bepaling volgt dat vanaf aanslagjaar 1988 voor de aftrek van ten laste
genomen verliezen wordt vereist dat de uitgave wordt gedaan tot het behoud van de
bedrijfsinkomsten, wat impliceert dat de vennoot reeds voordien inkomsten uit deze
vennootschap diende te betrekken;
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Dat echter deze bepalingen te dezen niet van toepassing zijn, daar het geschilpunt betrekking heeft op de aanslagjaren 1984, 1985 en 1986, waarin de beoordeling nopens de aftrekbaarheid van ten laste genomen verliezen uitsluitend dient gedaan naar de voorschriften van artikel 44 W.I.B.;
(. .. ) dat krachtens artikel44 W.I.B. de belastingplichtige het recht heeft van het brutobedrag van zijn bedrijfsinkomsten de bedrijfsuitgaven, gedaan of gedragen tijdens het
belastbaar tijdperk, af te trekken, waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed;
(. .. ) dat uit vorenstaande vaststellingen volgt dat de belastingplichtige dient aan te
tonen dat de gedane uitgaven een noodzakelijk verband houden met de uitgeoefende beroepsactiviteit, die belastbare inkomsten oplevert, of met andere woorden dat
die uitgaven bijdragen tot de verkrijging of het behoud van de bedrijfsinkomsten; (. .. )
Dat uit de juiste lezing van de bewoordingen van artikel44 W.I.B. tevens blijkt dat
gedane uitgaven dienen gedaan of gedragen tot het verkrijgen of het behouden van
de belastbare inkomsten, waaruit ontegensprekelijk volgt dat met 'de' belastbare inkomsten wordt bedoeld de bedrijfsinkomsten uit de beroepsactiviteit verkregen tijdens het belastbaar tijdperk;
(. .. ) dat uit (het) onderzoek van de aan het hof overgelegde gegevens blijkt dat eiser in de jaren 1983, 1984 en 1985 nooit uit hetzij de NV Formatoles hetzij uit de SPRL
Formatoles bedrijfsinkomsten als bestuurder (tot 29 september 1983) noch als werkend vennoot (vanaf 30 september 1983) heeft verkregen; (. .. )
Dat dan ook eiser, gelet op de afwezigheid van verkrijging van bedrijfsinkomsten
in de kwestieuze belastbare tijdperken uit de SPRL Formatoles niet gerechtigd is de
van voornoemde vennootschap ten laste genomen verliezen als bedrijfsuitgaven van
zijn bedrijfsinkomsten af te trekken, aangezien deze uitgaven te dezen niet beantwoorden aan de door artikel 44 W.I.B. gestelde vereisten;
(. .. ) dat de door eiser aangevoerde opmerkingen als zouden de kwestieuze uitgaven tevens aftrekbaar zijn wanneer zij gedaan werden met het oog op de verwerving van toekomstige inkomsten en als zou de vennootschap- ingevolge zijn tussenkomsten - een gezonde financiele situatie vertonen, die toelaat te concluderen tot het
behalen van winsten in de toekomst, en van het faillissement zijn gered (zoals blijkt
uit het schrijven van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Luik dd. 21
november 1986 (bijlage 2 aan stuk 56)), niet vermogen afbreuk te doen aan de bierhoven gedane vaststellingen;
Dat het dienvolgens te dezen overbodig is de fiscale dossiers inzake de aangiften in
de vennootschapsbelasting van de SPRL Formatoles over te leggen; dat immers deze
dossiers geen nieuwe gegevens, die van belang zijn ter beoordeling van het huidig geschil, kunnen aanbrengen; dat inderdaad hieruit slechts kan blijken dat eiser geen bezoldigingen ontving, dat de financiele toestand geleidelijk gesaneerd werd en dat eisers tussenkomsten hebben geleid tot het afwenden van een faillissement, zijnde allen
gegevens waarover het hof thans reeds beschikt; dat derhalve eisers verzoek dienaangaande wordt afgewezen als niet terzake dienstig zijnde;
Dat de rechtspraak waarnaar hij verwijst evenmin van aard is het vorenstaande
standpunt te weerleggen, dat duidelijk in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen van artikel44 W.I.B., zoals bevestigd door de rechtspraak van het Hofvan
Cassatie (cfr supra), waarmede dit hof zich volkomen aansluit om de hierboven uiteengezette redenen;
Dat tenslotte de ingeroepen 'morele' gronden, o.m. zijnde het ernstige nadeel voor
zijn reputatie als zakenman ingeval van een faillissement van een vennootschap waarin
hij een mandaat vervult, geenszins de aftrek van de kwestieuze uitgaven kunnen rechtvaardigen, dat inderdaad deze aftrek slechts kan worden toegestaan in de door de wet
omschreven omstandigheden, en zelfs morele persoonlijke gerechtvaardigde bedoelingen niet vermogen de toepassing van de fiscale wet, die van openbare orde is, uit
te sluiten;
(. .. ) dat uit vorenstaande vaststellingen volgt dat eiser niet aantoont dat de door hem
ten laste genomen verliezen van de SPRL Formatoles werd gedragen ter verkrijging van belastbare inkomsten uit de vennootschap in de jaren 1983, 1984 en 1985;
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Dat dan ook te dezen niet is voldaan aan de door artikel44·W.I.B. bepaalde voorwaarden en de sommen van respectievelijk 3.500.000 BEF, 3.500.000 BEF en 1.250.000
BEF in de aanslagjaren 1984, 1985 en 1986 niet als bedrijfsuitgaven gedaan uit hoofde
van de activiteit van werkend vennoot aftrekbaar zijn (. .. )",
terwijl, de bepalingen van artikel44 W.I.B. (1964) (artikel49 W.I.B. (1992)), de enige
toepasselijke bepalingen voor de litigieuse aanslagjaren, bepalen dat : "aftrekbare
bedrijfsuitgaven of -lasten (die) zijn welke de belastingplichtige tijdens het belastbaar tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of
te behouden, en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van
bewijsstukken of, in geval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeenrecht toegelaten bewijsmiddel, me_t uitzondering van de eed (. .. ).
De rechtspraak had derhalve als gewoonte, voor de wettelijke wijziging door artikel 10, 1°, van de wet van 4 augustus 1986, de afspraken van de belastingplichtige te
verwerpen "wanneer deze niet kon bewijzen dat hij gehandeld had als een man die als
doel heeft zijn bedrijfsinkomsten te behouden maar enkel teneinde zijn roerend of onroerend vermogen te behouden" (Bergen, 21 juni 1977, JDF, 1978, p. 113).
Het was derhalve voor de werkende vennoot of de werkende bestuurder aan te tonen dat de verkrijging of het behoud van de belastbare bedrijfsinkomsten het enige
doel was dat hij vervolgde door de bedrijfsverliezen van de vennootschap die hem zijn
inkomsten verschafte of deze verschaffen kon, af te trekken (Luik, 27 juni 1984, F JF
nr. 85/26; Antwerpen, 19 februari 1985, FJF nr. 85/182).
In toepassing van deze beginselen had de administratie van (de) directe belastingen gevolgd door de hoven van beroep en door het Hof, beschouwd, dat "wanneer blijkt
dat een bestuurder, handelende in zijn persoonlijk belang en met de bedoeling zijn dominante aandeel in het kapitaal van de naamloze vennootschap te behouden, zich borg
heeft gesteld, niet teneinde de bedrijfsinkomsten te verkrijgen ofte behouden, maar
enkel teneinde zijn prive-vermogen te behouden, het verlies die hij ondergaat ten bedrage van zijn borg omwille van het onvermogen van de vennootschap, geen aftrekbare bedrijfsuitgave" (zie commentaar, Com. I. R. nr. 44/469).
De rechtspraak had ook telkens onderlijnd dat er een nauwkeurig en noodzakelijk verband bestond tussen enerzijds de afkomst van de bedrijfsinkomsten en anderzijds de aftrekking van de bedrijfsverliezen van de vennootschap (Brussel, 12 februari 1984, FJF nr. 85173).
De vraag die zich stelde was ondermeer dezelfde als in casu, nl. de aftrekking door
een vennoot of een bestuurder van de bedrijfsverliezen van de vennootschap in geval van ontbinding, faillissement of ophouding van de activiteiten van deze vennootschap.
In casu verwijt het Hof van Beroep te Antwerpen in het bestreden arrest in werkelijkheid aan de eiser dat hij geen enkel professionele inkomst van de vennootschap Forma Toles heeft ontvangen gedurende de jaren voor dewelke hij de bedrijfsverliezen van de vennootschap persoonlijk heeft opgenomen.
Meestal werd hetzelfde verwijt geformuleerd door de fiscale administratie in geval van ontbinding, faillissement of ophouding van de activiteiten van de vennootschap waarvan de belastingbetaler, bvb. in toepassing van een borgovereenkomst, de
bedrijfsverliezen zoals uitgedrukt in de balans zelf moest betalen.
De administratie van de directe belastingen beschouwde in dergelijke gevallen dat
de ten laste neming van de bedrijfsverliezen van de vennootschap niet meer gerechtvaardigd door het doel bedrijfsinkomsten te verkrijgen ofte behouden (zie, in deze tijdperk, Com. I. R. nr. 44/474.4) en ontkende dus het recht van de werkende vennoot of
de werkende bestuurder dit verlies af te trekken.
Dit is de stelling die de administratie in casu heeft genomen.
De rechtspraak is echter minder beperkend.
Het werd inderdaad aanvaard dat wanneer een werkende vennoot van een BVBA
de aandelen van de andere vennoten kocht door er zich toe te verbinden alle verliezen en schulden van de vennootschap persoonlijk te betalen en over te nemen en dat
deze verenigingen van alle aandelen in het bezit van een enkele aandeelhouder de antbinding van de vennootschap veroorzaakte, het verlies dat in haar balans voorkomt
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moet worden beschouwd als een persoonlijke professionele uitgave van de vennoot in
de zin van artikel44 W.I.B. (1964) (Bergen, 19 december 1985, FJF nr. 86/214).
Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft ook aanvaard dat de werkende vennoot die
zich borg had gesteld voor het passiefvan een failliet verklaarde vennootschap en die
de marrier waarop de schulden van de vennootschap waren ontstaan en voornamelijk het nauwkeurig gebruiken van de fondsen die door de vennootschap bij de bank
werden ontleend kon aanduiden het verlies dat voorheen veroorzaakt werd door zijn
verbintenis als borg kon aftrekken als bedrijfsuitgave (Antwerpen, 16 januari 1986,
FJF nr. 87/8).
Het Hofvan Beroep te Brussel heeft eveneens het professioneel karakter van de overname van een deel van de schulden van een vennootschap door de werkende zaakvoerder van deze vennootschap, die intussen failliet werd verklaard, aanvaard (Brussel, 4 maart 1986, JDF 1987, p. 103).
In casu blijkt zeer duidelijk uit de lezing van het arrest van het Hofvan Beroep te
Antwerpen dat de overname van het bedrijfsverlies van de vennootschap Forma Toles door de eiser werd geweigerd om de reden dat, volgens het hof, de voorwaarden voor
de aftrek van dit verlies niet verenigd waren in hoofde van de eiser.
Het hof heeft inderdaad in het bestreden arrest beslist dat de eiser de voorwaarden voor de aftrekbaarheid, zoals bepaald in artikel44 W.I.B. (1964) niet had nageleefd aangezien hij gedurende de litigieuse aanslagjaren geen bedrijfsinkomsten van
de vennootschap Forma Toles had ontvangen.
Het hof miskent dus de voorwaarde die nadien door artikel 10, 1, van de wet van
augustus 1986 werd opgeheven (B.S., 20 augustus 1986) volgens dewelke een professionele last kon worden afgetrokken indien zij werd aangegaan met het uitsluitend doel bedrijfsinkomsten te verkrijgen, hetgeen impliciet inhoudt dat geen bedrijfsinkomsten werden ontvangen voor of op het tijdstip van de overname van het
bedrijfsverlies.
De interpretatie gegeven door het Hof van Beroep te Antwerpen voegt dus een voorwaarde toe aan de duidelijke en nauwkeurige tekst van artikel 44 W.I.B. en schendt
dus zonder twijfel de in het middel geviseerde wettelijke bepalingen (schending van
artikel 44 W.I.B. (1964), thans artikel 49 W.I.B. (1992)) :

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 44, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), aftrekbare
bedrijfsuitgaven of -lasten die zijn welke de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid of het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door
alle andere door het gemene recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed;
Dat dit artikel niet vereist dat de bedrijfsuitgaven of -lasten gedaan of gedragen zijn voor het verkrijgen ofhet behouden van de inkomsten van het
jaar tijdens hetwelk ze zijn gedaan of gedragen;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat met "de" belastbare inkomsten wordt bedoeld de bedrijfsinkomsten uit de beroepsactiviteit verkregen tijdens het belastbaar tijdperk;
Dat zij zodoende aan artikel 44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) een voorwaarde toevoegen die dit artikel niet bevat;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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3 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaten : mrs. Claeys Bmiuaert; R. Forestini, Brussel.

Nr. 596
1e KAMER - 3 november 2000
1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- INKOMSTENBELASTINGEN- LEGALITEITSBEGINSEL EN RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL - INDIVIDUEEL AKKOORD TUSSEN BELASTINGPLICHTIGE EN BESTUUR- AKKOORD STRIJDIG MET UITDRUKKELIJKE WETSBEPALINGENDRAAGWIJDTE.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- ALGEMEEN- RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- LEGALITEITSBEGINSEL EN RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL - INDIVIDUEEL AKKOORD TUSSEN BELASTINGPLICHTIGE EN BESTUUR- AKKOORD STRIJDIG MET UITDRUKKELIJKE WETSBEPALINGEN- DRAAGWIJDTE.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) - ARTIKEL 170- LEGALITEITSBEGINSEL- INDIVIDUEEL AKKOORD TUSSEN BELASTINGPLICHTIGE EN BESTUUR- AKKOORD
STRIJDIG MET UITDRUKKELIJKE WETSBEPALINGEN- DRAAGWIJDTE.

1o, 2° en 3° Het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige is geen

onbeperkt recht en moet onder omstandigheden wijken voor het legaliteitsbeginsel dat
de rechtszekerheid en gelijkheid verzekert ten bate van alle belastingplichtigen; dat
recht houdt inzonderheid niet in dat een belastingplichtige, die met een ambtenaar een akkoord heeft gesloten waarbij hem in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen bepaalde voordelen werden verleend, aanspraak zou kunnen maken op de
toepassing van dat akkoord dat in zijnen hoofde geen gerechtvaardigde verwachtingen kan scheppen.(Art. 170 Grondwet 1994.)
(N ... E.A. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)

Conclusie van de advocaat-generaal met opdracht Thijs :
1. Wat betreft de betwisting voor de appelrechters :
In de fiscale voorziening betwistte eiser de aanslagen in de personenbelasting over
de aanslagjaren 1986, 1987, 1988 en 1989 om reden dat zij werden bevestigd zonder rekening te houden met de overdraagbare bedrijfsverliezen van de voorgaande belastbare tijdperken, vastgesteld op 23.925.698 frank en voor de eerste maal te verhalen op de inkomsten van het jaar 1985 (aanslagjaar 1986).
Eiser beriep zich terzake op een op 7 juni 1985 door hem en de controleambtenaar
ondertekende akkoordverklaring waarin wordt gesteld dat de "te recupereren verliezen" op datum van 2 mei 1985 23.925.698 frank bedragen en dat deze verliezen voor
de eerste maal te recupereren zijn in het aanslagjaar 1986 (inkomsten 1985).
De taxatieambtenaar belast met de zetting der belastingen over dit aanslagjaar, stelde
evenwel vast dat de litigieuze verliezen geen bedrijfsmatig karakter hebben en zodoende niet als aftrekbare bedrijfsverliezen kunnen worden aangezien, waardoor het
akkoord ter zijde werd geschoven.
Het hofte Antwerpen bevestigt in zijn arrest de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in fiscale aangelegenheden, inzonderheid het recht op
rechtszekerheid en het principe van het rechtmatig vertrouwen.
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De appelrechters oordeelden dat in voorliggend geval deze beginselen evenwel dienen te wijken voor het legaliteitsbeginsel nude appelrechters vaststelden dat het akkoord volkomen in strijd met de wettelijke bepalingen van de artikelen 44 tot 50 van
het W.I.B. 64 is tot stand gekomen, en zodoende ten aanzien van eiser geen gerechtvaardigde verwachtingen vermocht op te wekken.
De fiscale voorziening van eiser werd zodoende verworpen.
2. Wat betreft het middel :
In een eerste onderdeel verwijt eiser het arrest de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het vertrouwensbeginsel en het recht op rechtszekerheid te hebben geschonden, evenals artikel 170 van de Grondwet, dat het legaliteitsbeginsel bevat.
Het is niet omdat het akkoord onwettig is en omdat het fiscaal bestuur de fiscale
wet, die van openbare orde is, moet toepassen, dat daarom het bestuur, in toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, niet gehouden zou kunnen
zijn de gerechtvaardigde verwachtingen die het ten opzichte van eisers zou hebben opgewekt door dit akkoord af te sluiten, te honoreren.
Het verweer dat eiser aldus in het eerste onderdeel ontwikkelt, kan niet worden aangenomen.
Het recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel, die weliswaar ook gelden ten aanzien van het fiscaal bestuur, dienen in de gegeven omstandigheden immers te wijken voor het legaliteitsbeginsel, neergelegd in artikel 170 van de Grandwet, dat de rechtszekerheid en gelijkheid verzekert ten beate van alle
belastingplichtigen. Dit beginsel houdt onder meer in dat geen belastingvrijstelling
kan worden verleend dan krachtens een wettelijke bepaling.
In casu stellen de appelrechters vast dat het akkoord waarop eiser zich beroept, zonder meer strijdig is met de wettelijke voorschriften waardoor het ten aanzien van eiser geen gerechtvaardigde verwachtingen vermocht op te wekken. Aldus oordeelden
zij terecht dat het legaliteitsbeginsel zich te dezen verzet tegen de toepassing van de
onwettelijke voordelen.
Het verweer van eiser is gesteund op het arrest van Uw Hof van 27 maart 1992
(Cass., 27 maart 1992, A. C., 1991-92, nr. 405).
In dit arrest heeft Uw Hof inderdaad gesteld dat "het recht op rechtszekerheid ondermeer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat door hem niet anders kan
worden opgevat dan als een vaste gedrags- en beleidsregel van de overheid".
Deze rechtspraak betekent evenwel niet dat elke stellingname of elke toegeving van
een ambtenaar zonder onderscheid ofbeperking moet beschouwd worden als een verbintenis die de betrokken belastingplichtige van de toepassing van de wet zou vrijstellen, en die hij onbeperkt zou kunnen inroepen.
De voormelde overweging van het arrest van 27 maart 1992 impliceert immers twee
elementen:
1. het moet gaan om een gedrags- of beleidsregel, waarbij er twijfel of onzekerheid bestaat over de wijze van toepassing van de fiscale wetgeving en waarbij er aanleiding toe kan bestaan tot appreciatie over te gaan volgens de concrete gevallen. Toegevingen op basis van de beginselen van behoorlijk bestuur kunnen bijgevolg niet leiden
tot het toestaan van een flagrante onwettelijkheid;
2. de gedraging van de administratie moet van die aard zijn, dat zij bij de betrokken belastingplichtige geen mogelijkheid tot enige twijfel zou laten bestaan.
Aan een akkoord waarvan, zoals in onderhavige zaak, niet betwist wordt dat het zonder meer strijdig is met de wettelijke voorschriften, kunnen geen gerechtvaardigde verwachtingen worden gekoppeld.
Anders oordelen, zou aan de uitvoering van de fiscale wet een contractuele basis verlenen, hetgeen onverenigbaar zou zijn met het in de Grondwet neergelegd legaliteitsbeginsel en het dwingend karakter van de fiscale wetgeving die van openbare orde is.
De rechtspraak waarnaar eiser verwijst in verband met het recht op rechtszeker-·
heid en het vertrouwensbeginsel dient overigens in zijn juiste context te worden geplaatst.
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Uit de aldaar onderzochte feitelijke toestanden bleek dat de administratie ingevolge haar houding en handelwijze gedurende verscheidene aanslagjaren de schijn en
de gerechtvaardigde verwachtingen ten aanzien van de belastingplichtige had gecreeerd dat deze handelswijze ook in de toekomst zou worden aangehouden, terwijl
in onderhavig geval:
-ten eerste, eiser zich niet op het bestaan van een gerechtvaardigde verwachting kan beroepen, gelet op de flagrante strijdigheid van het akkoord met de toepasselijke fiscale regelgeving;
- en ten tweede, het bestuur geenszins gedurende jaren enige verwachting kan hebben gecreeerd nu blijkt dat de administratie nooit het onwettig akkoord heeft uitgevoerd, doch reeds bij het onderzoek van het aanslagjaar 1986- zijnde het eerste jaar
waarin, volgens het akkoord, de beweerde verliezen zouden recupereerbaar zijn- tot
de vaststelling kwam dat de verliezen niet het karakter hadden van fiscaal te verhalen verliezen.

Besluit: Verwerping.
ARREST

(A.R. F.98.0072.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerp en;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald van het
vertrouwensbeginsel en van het recht op rechtszekerheid, en van artikel170 van de
gecoordineerde Grondwet,
doordat het bestreden arrest de voorziening van de eisers tegen de beslissing van
de directeur van de directe belastingen van de gewestelijke directie Hasselt van 2 juni
1992, in de mate dat deze toelaatbaar is, als ongegrond verwerpt en daarbij het middel van de eisers, volgens hetwelk ingeval het akkoord van 7 juni 1985 met de fiscus (waarbij het bedrag van de over te dragen verliezen vastgesteld werd op 23.925.698
BEF en overeengekomen werd dat dit verlies voor de eerste maal mocht worden afgetrokken van de inkomsten van 1985, aanslagjaar 1986) onwettig zou zijn, zij het recht
op aftrek van een verlies van 23.925.698 BEF gedurende vijf aanslagjaren na 1985 kunnen steunen op de beginselen van behoorlijk bestuur - onder meer het vertrouwensbeginsel en het beginsel van rechtszekerheid - gezien het door de administratie gewekt rechtmatig vertrouwen, dat zij aldus dit verlies zouden kunnen aftrekken,
verwerpt op volgende gronden :
"(. .. ) dat de eisers terecht aanvoeren dat ook inzake belastingsaangelegenheden de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing zijn, inzonderheid het recht
op rechtszekerheid en het principe van het rechtmatig vertrouwen;
dat het recht op rechtszekerheid inderdaad inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op de openbare diensten en erop moet kunnen rekenen dat deze de regels en
de vaststaande politiek terzake naleven; dat zulks eveneens inhoudt dat de administratie gehouden is de door haar opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen van de
burger te honoreren;
dat bovendien het vertrouwensbeginsel de overheid ertoe verplicht geen schijn op
te wekken waardoor de belastingplichtige in dwaling zou kunnen worden gebracht,
alsook te vermijden dat de gerechtvaardigde verwachtingen van de belastingplichtige niet zouden worden ingevuld (cfr. Cass. 27 maart 1992, Pas. 1992, I, 680);
(. .. ) dat evenwel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het legaliteitsbeginsel niet vermogen ter zijde te schuiven;
dat immers de belastingwetgeving van openbare orde is en zich derhalve uit zijn aard
verzet tegen elke toepassing die onverenigbaar is met de uitgevaardigde voorschriften en tegen iedere vorm van ontwijking;
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dat bovendien het vertrouwensbeginsel, inhoudende de verplichting tot honorering van de opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen waarop de burger zijn gedrag kan afstemmen, in geen geval kan worden ingeroepen wanneer zwaarwichtige
redenen zich daartegen verzetten; dat een dergelijk zwaarwichtige reden onmiskenbaar aanwezig is wanneer een vermeend akkoord, zoals in casu, zonder meer strijdig is met de wettelijke voorschriften;
(. .. ) dat derhalve, rekening houdende met vorenstaande vaststellingen, het kwestieuze op 7 juni 1985 afgesloten akkoord in geen geval enig gevolg kan hebben daar
het volkomen in strijd met de wettelijke bepalingen van de artikelen 44 tot 50 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen tot stand is gekomen, en zodoende ten aanzien van eisers geen 'gerechtvaardigde' verwachtingen vermocht op te wekken;
dat immers ook de eisers geacht zijn de wet te kennen krachtens het adagium 'nemo
censetur ignorare legem', en zij dienvolgens bij eenvoudige lezing van de voorschriften van artikel 44 van voornoemd wetboek konden vaststellen dat de kwestieuze bedragen slechts aftrekbaar zijn ingeval zij werkelijk gedaan of gedragen zijn, quod non
in casu aangezien geen enkele betaling noch werkelijke tenlasteneming van de som
van 23.925.698 BEF werd verricht;
(. .. ) dat bovendien, zelfs in geval het kwestieuze akkoord rechtsgeldig zou zijn, de
administratie krachtens de wet het recht behoudt om met betrekking tot ieder aanslagjaar de werkelijkheid en het bedrag van de door de belastingplichtige aangevoerde en
van de winsten van het belastbaar tijdperk afgetrokken bedrijfsverliezen te betwisten, ook al heeft zij met betrekking tot een vorig belastingjaar het bestaan van die verliezen aangenomen;
dat in casu het onderzoek van het belastingjaar 1986- zijnde het eerste jaar waarin,
volgens het akkoord, de beweerde verliezen zouden recupereerbaar zijn- duidelijk
uitwijst dat aan de voorwaarden inzake aftrekbaarheid geenszins is voldaan, zoals tevens hierboven vastgesteld, zodat derhalve de administratie volkomen gerechtigd was
de betwiste aanslagen te vestigen zonder rekening te houden met de bepalingen van
dit akkoord;
(. .. ) dat de rechtspraak waarnaar de eisers verwijzen in verb and met het recht op
rechtszekerheid en het toepasselijk vertrouwensbeginsel te dezen geenszins dienend is;
dat immers uit de aldaar onderzochte feitelijke toestanden bleek dat de administratie ingevolge haar houding en handelwijze gedurende verscheidene aanslagjaren de schijn en de gerechtvaardigde verwachting ten aanzien van de belastingplichtige had gecreeerd dat deze handelwijze ook in de toekomst zou worden
aangehouden, terwijl te dezen de eisers op generlei wijze zich op het bestaan van een
'gerechtvaardigde' verwachting vermogen te beroepen (cfr. supra)";

terwijl, eerste onderdeel, de verplichting van het bestuur wettelijke bepalingen van
openbare orde na te leven inzake belastingen niet verhindert dat het op grond van de
beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het vertrouwensbeginsel en het recht
op rechtszekerheid, verplicht kan zijn tot honorering van de door hem ten opzichte van
een burger opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen,
zodat het bestreden arrest, door het hierboven vermeld middel van de eisers te verwerpen op grond van alle hierboven aangehaalde motieven en in het bijzonder het motief, volgens hetwelk de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het legaliteitsbeginsel niet vermogen ter zijde te schuiven, een schending inhoudt van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald van het vertrouwensbeginsel en van
het recht op rechtszekerheid, en van artikel 170 van de gecotirdineerde Grondwet, dat
het legaliteitsbeginsel bevat,

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het recht
op rechtszekerheid insluiten; dat die beginselen ook gelden ten aanzien van
het fiscaal bestuur;
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Dat het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige geen
onbeperkt recht is en onder omstandigheden moet wijken voor het legaliteitsbeginsel van artikel 170 van de Grondwet dat de rechtszekerheid en gelijkheid verzekert ten bate van alle belastingplichtigen;
Dat het recht op rechtszekerheid inzonderheid niet inhoudt dat een ambtenaar die met een belastingplichtige een akkoord heeft gesloten waarbij aan
deze in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen bepaalde voordelen werden verleend, aanspraak zou kunnen maken op de toepassing van een akkoord dat in zijnen hoofde geen gerechtvaardigde verwachtingen kan scheppen;
Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat :
1. de eisers aanspraak maken op een onwettig voordeel op grond van een
individueel akkoord in strijd met de vigerende wet gesloten in 1985;
2. dit akkoord ten aanzien van de eisers geen gerechtvaardigde verwachtingen vermocht op te leveren;
3. het fiscaal onderzoek van het eerste aanslagjaar waarin, volgens het akkoord, de beweerde verliezen zouden recupereerbaar zijn, duidelijk uitwijst dat aan de voorwaarden inzake aftrekbaarheid geenszins is voldaan,
zodat derhalve de administratie volkomen gerechtigd was de betwiste aanslagen te vestigen zonder rekening te houden met de bepalingen van dit akkoord;
Dat zij zonder miskenning van de in het onderdeel aangewezen rechtsbeginselen oordelen dat het legaliteitsbeginsel zich te dezen verzet tegen de
uitvoering van het akkoord;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
3 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdrachtAdvocaten : mrs. Van Ommeslaghe en Claeys Bouuaert.
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INKOMSTENBELASTINGEN- INTERNATIONALE VERDRAGEN- DUBBELE BELASTINGVERDRAG TUSSEN BELGIE EN LUXEMBURG- ARTIKEL 15, § 1 - DIENSTBETREKKING- BEGRIP.

Art. 15, § 1, van het Verdrag van 17 september 1970 tussen Belgie en Luxemburg tot
vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te
Luxemburg en goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972, doet de uitoefening van
de dienstbetrekking in de andere overeenhomstsluitende Staat niet afhangen van een
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blijvende fysieke aanwezigheid van de werknemer in die Staat tijdens de uitoefening van zijn bedrijvigheid (1). (Art. 15, § 1, Verdrag van 17 sept. 1970 tussen Belgie en Luxemburg.)
CBELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. F... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0085.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 maart 1999 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen die zijn ingesteld, enerzijds, door het
verzoekschrift tot cassatie dat op 17 juni 1999 op de griffie van het Hof van
Beroep te Luik is neergelegd en, anderzijds, door het vezoekschrift tot cassatie dat op 18 juni 1999 op de griffie van het Hof van Cassatie is neergelegd, tegen hetzelfde arrest zijn gericht; dat zij dienen te worden gevoegd;
I. Op de voorziening die is ingesteld door het verzoekschrift tot cassatie dat
op 17 juni 1999 op de griffie van het Hof van Beroep te Luik is neergelerd:
Over het middel : schending van artikel15, § 1, van het Verdrag van Luxemburg van
17 september 1970 tussen Belgie en Luxemburg tot vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar
het inomen en naar het vermogen, goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972 (Belgisch Staatsblad van 27 januari 1973), verder "het Verdrag" genoemd,
doordat het arrest heeft vastgesteld dat verweerder, die in Belgie zijn woonplaats
heeft, een beroepsactiviteit als intemationaal bestuurder uitoefende in dienst van een
transportondernemer die in het Groothertogdom Luxemburg was gevestigd, en vervolgens bij de uitspraak over het belastbaar karakter in Belgie van de beloningen die
de voornoemde onderneming aan verweerder heeft betaald, beslist dat "(verweerder) terecht de algemene regel van artikel 15, § 1, van het Verdrag aanvoert valgens welke de Staat van verblijf niet het recht heeft belastingen te heffen, wanneer
de beroepsactiviteit in de andere overeenkomstsluitende Staat wordt uitgeoefend", op
grand dat "die bepaling vanzelfsprekend in die zin moet worden uitgelegd dat een intemationaal bestuurder, die over heel Europa transport doet voor een Luxemburgs bedrijf en dus zeer weinig op het (kleine) Luxemburgse grondgebied vertoeft, stellig zijn
professionele thuishaven heeft bij zijn werkgever" en dat "dus moet worden vastgesteld dat (verweerder) zijn beroepsacitiviteit in dienst van zijn Luxemburgse weerkgever in het Groothertondom Luxemburg heeft uitgeoefend en dat bijgevolg de betrokken beloningen - die in die Staat reeds werden belast - in Belgie niet belastbaar
zijn",
terwijl artikel15, § 1, van het Verdrag bepaalt dat (onder voorbehoud van sommige bepalingen die te dezen niet van toepassing zijn) "lonen, salarissen en andere
soortgelijke beloningen verkregen door een verblijfhouder van een overeenkomstsluitende Staat ter zake van een dienstbetrekking slechts in die Staat belastbaar zijn,
tenzij de dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat wordt uitgeoefend", in dat geval "zijn de ter zake daarvan verkregen beloningen in de andere Staat
belastbaar"; uit die bepaling volgt dat als doorslaggevend criterium om de Staat van
verblijf zijn bevoegdheid om belasting te heffen te ontnemen, de werkelijke plaats waar
de dienstbetrekking wordt uitgeoefend geldt, zonder dat moet worden nagegaan waar
het loon wordt betaald, noch waar de werkelijke leiding van de ondememing is gelegen, welk criterium wordt gehanteerd wanneer het gaat om beloningen ter zake van
een dienstbetrekking uitgeoefend aan board van een schip of van een luchtvaartuig
(1) In de Franse versie van art. 15 van het Verdrag wordt voor dienstbetrekking de tenn "emploi" gebruikt.
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in internationaal verkeer, of aan boord van een schip in de binnenvaart in internationaal verkeer, maar niet wanneer het gaat om internationaal vervoer over de weg;
het hofvan beroep dat erkent dat "de internationale bestuurder die over heel Europa vervoer doet voor een Luxcemburgs bedrijf en bijgevolg slechts zeer weinig op het
grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg vertoeft", om aan Belgie de Staat
waar hij verblijft, het recht te ontnemen om belasting te heffen, niet kon volstaan met
de vaststelling dat hij "zeker een professionele thuishaven heeft bij zijn werkgever"
om te verantwoorden dat daardoor de dienstbetrekking als werknemer wel degelijk
in het Groothertogdom Luxemburg wordt uitgeoefend; het aldus de in het middel aangewezen bepaling schendt :

Overwegende dat artikel15, § 1, van het Verdrag van Luxemburg van 17
september 1970 tussen Belgie en Luxemburg tot vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, goedgekeurd bij de wet van
14 december 1972, bepaalt dat, onder voorbehoud van de bepalingen van de
artikelen 16, 18, 19 en 20, die hier niet ter zake doen, lonen, salarissen en
andere soortgelijke beloningen verkregen door een verblijfhouder van een
overeenkomstsluitende Staat ter zake van een dienstbetrekking slechts in
die Staat belastbaar zijn, tenzij de dienstbetrekking in de andere
overeenkomstsluitende Staat wordt uitgeoefend, en dat, indien de dienstbetrekking aldaar wordt uitgeoefend, de ter zake daarvan verkregen beloningen in de andere Staat belastbaar zijn;
Overwegende dat die bepaling de uitoefening van de dienstbetrekking in
de andere overeenkomstsluitende Staat niet doet afhangen van een blijvende fysieke aanwezigheid van de werknemer in die Staat tijdens de uitoefening van zijn bedrijvigheid;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder te Eupen woont en
dat hij een beroepsactiviteit als internationaal bestuurder uitoefent voor een
transportonderneming die in het Groothertogdom Luxemburg is gevestigd;
Dat het arrest overweegt dat een dergelijke bestuurder "die heel Europa doorrijdt voor een Luxemburgs vervoerbedrijf en dus bij de uitoefening van zijn bedrijvigheid zelden op het (kleine) Luxemburgse grondgebied vertoeft, wel degelijk zijn professionele thuishaven heeft bij zijn
werkgever". en dat "dus moet worden vastgesteld dat (verweerder) zijn bedrijvigheid voor zijn Luxemburgse werkgever in het Groothertogdom Luxemburg heeft uitgeoefend";
Dat de appelrechters aldus, op grand van een feitelijke beoordeling, hebben kunnen oordelen dat verweerder geacht kon worden zijn dienstbetrekking in het Groothertogdom Luxemburg te hebben uitgeoefend en hun beslissing om de in Belgie vastgestelde belastingen te vernietigen, naar recht
hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
II. Over de voorziening die is ingesteld bij verzoekschrift tot cassatie dat
op 18 juni 1999 op de griffie fan het Hof van Cassatie is neergelegd :
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening;
Om die redenen, voegt de voornoemde voorzieningen; I. Uitspraak doende
over de voorziening die is ingesteld bij verzoekschrift dat op 17 juni 1999 op
de griffie van het Hofvan Beroep te Luik is neergelegd: verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten; II. Uitspraak doende over de voorziening die is ingesteld bij verzoekschrift dat op 18 juni 1999 op de griffie van
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het Hofvan Cassatie is neergelegd: verleent akte van de afstand van de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 november 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. T'Kint.

Nr. 598
3e KAMER - 6 november 2000

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUURBELASTINGZAKEN- RECHT OP RECHTSZEKERHEID- DOEL- GRENZEN- WETTELIJKHEIDSBEGINSEL.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

AANSLAGPROCEDURE- BEWIJSVOERING- ALGEMEEN- FORFAITAIRE BELASTINGSCHAAL- LATERE AANSLAGJAREN.

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUURBELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BEWIJSVOERINGFORFAITAIRE BELASTINGSCHAAL- LATERE AANSLAGJAREN.

1o De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend zijn voor het Bestuur

van Financien, sluiten het recht op rechtszekerheid in, qat onder meer inhoudt dat
de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een
vaste gedrags- en beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door hen bij
hem gewekte gerechtvaardigde verwachtingen moeten inlossen; de toepassing van die
beginselen kan in de regel evenwel geen afwijking van de wet rechtvaardigen (1). (Beginsel van behoorlijk bestuur; wettelijkheidsbeginsel.)

2° en 3° Hoewel de administratie een forfaitaire belastingschaal mag hanteren wanneer ze de door de belastingplichtige over bepaalde aanslagjaren verkregen winsten vaststelt, is zij voor de volgende aanslagjaren niet gebonden door die wijze van
raming van de belastbare inkomsten; de belastbare grondslag van elk aanslagjaar
wordt immers, rekening houdend met de werkzaamheden van de belastingplichtige, vastgesteld op grand van zijn werkelijk verkregen inkomsten; de bewijselementen die de administratie daartoe kan aanvoeren, kunnen vanjaar totjaar verschillen, zonder dat haar vroegere houding, zelfs als die gedurende verschillende
aanslagjaren onveranderd is gebleven, bij de belastingplichtige de gewettigde overtuiging kan wekken dat de administratie voor latere aanslagjaren geen gebruik zal
maken van haar recht om andere bewijselementen aan te dragen (2). (Artt. 245, 246,
248, § 1, tweede lid, en 265 W.I.B. [1964]; artt. 339, 340, 342, § 1, tweede lid, en 360,
W.I.B. [1992]; beginsel van behoorlijk bestuur.)
(BELGISCH STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. D... E.A.)

Conclusie van de eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) :
1. Ik ben van mening dat het enige middel gegrond is.
2. In het enige middel worden aan het Hof de volgende twee vragen gesteld :
(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie concl. O.M.
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1o Vormt de omstandigheid dat het bedrag van de belastbare inkomsten van de belastingplichtigen is vastgesteld volgens de voor vorige belastingjaren geldende forfaitaire belastingschaal een wettelijk beletsel voor de toepassing van een procedure waarbij voor de raming van dat bedrag m.b.t. de litigieuze aanslagjaren andere
bewijsmiddelen worden gebruikt, daar het bestreden arrest heeft beslist dat de aangifte van de belastingplichtigen niet juist was, aangezien de voorwaarden voor de toepassing van de forfaitaire belastingschaal voor die aanslagjaren niet vervuld waren
en derhalve de toepassing van die schaal uitsloten?
2° Kon het bestreden arrest, in geval van bevestigend antwoord op de eerste vraag,
beslissen dat het bestuur niettemin, krachtens het beginsel van goed bestuur, voor de
litigieuze aanslagjaren die voorafgingen aan de ter plaatse uitgevoerde controle ertoe gehouden was een forfaitaire aanslag te vestigen op de winsten van het landbouwbedrijf, als het bestreden arrest zelftoegeeft dat het bestuur voldeed aan de voorwaarden om af te wijken van de toepassing van de forfaitaire belastingschaal?
3. Het antwoord op de eerste vraag lijdt m.i. geen twijfel. Uit de bewoordingen en
het onderling verband tussen de artikelen 245, 246, 248, § 1, tweede lid, en 265 W.l.B.
(1964) blijkt immers dat, bij de vaststelling van de belastbare grondslag, de werkelijke toestand in aanmerking moet worden genomen en er geen rekening dient te worden gehouden met de wijze waarop de belastingplichtige, zelfs als hij te goeder trouw
is, die toestand heeft omschreven en met de wijze waarop het bestuur dezelfde toestand voor vroegere aanslagjaren heeft beoordeeld ofvoor latere aanslagjaren zal beoordelen (3).
4. Het antwoord op de tweede vraag is delicater.
Sommige arresten van het Hof beslissen klaar en duidelijk dat de rechter de overheid niet op grond van het beginsel van behoorlijk bestuur kan verhinderen de wet
toe te passen
Onder de belangrijkste arresten in dat verband vermelden we hier o.m. die van 23
juni 1980 (4), 29 mei 1992 (5), 4 juni 1998 (6) en 17 mei 1999 (7).
Het arrest van het Hof van 23 juni 1980 heeft betrekking op de Rijksdienst voor
Werknemerspensioenen en de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen. De Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen was tot de afschaffing ervan bij het K.B. nr.
513 van 27 maart 1987 als enige bevoegd om de door de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen toegekende pensioenen te betalen en de onrechtmatig betaalde pensioenen terug te vorderen. Het arbeidshof had een beslissing tot terugvordering van sammen die niet onrechtmatig toegekend en betaald waren, tenietgedaan op grond dat de
Rijkskas de Rijksdienst op de hoogte had moeten brengen van het feit dat haar beslissing onwettig was; het arbeidshofhad beslist dat de Rijkskas de bedragen niet diende
terug te vorderen op grond dat zij "zich in de uitoefening van haar bevoegdheid dient
te gedragen overeenkomstig de eisen van behoorlijk bestuur". Het Hofvernietigt dat
arrest van het arbeidshof op grond dat, "wanneer de (Rijkskas) mocht vaststellen dat
een beslissing van de Rijksdienst onwettig kan zijn, het beginsel van behoorlijk bestuur weliswaar meebrengt dat zij van deze vaststelling aan de Rijksdienst kennis geeft;
dat zij niettemin ertoe gehouden blijft haar wettelijke opdracht uit te voeren." In zijn
conclusie voor het arrest meent procureur-generaal Lenaerts, toen advocaat-generaal,
zich hierbij baserend op de rechtspraak van de Hoge Raad, dat de strikte tekst van
de wet altijd de voorrang moet krijgen op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
(3) Zie Cass., 18 dec. 1962 (Bull. en Pas., 1963, I, 482); 26 sept. 1967 (A. C. 1967-68, 132); 3 mei
1991, A.R. F.1865.N, nr. 456; W.I.B., (1992), artt. 339, 340, 342, § 1, tweede lid, en 360.
(4) Cass., 23 juni 1980 (A. C., 1979-80, nr. 664) met concl. Lenaerts, toen adv.-gen., gepubliceerd in T.B.P., 1980, pp. 501 en vlg., inz. p. 504.
(5) Cass., 29 mei 1992, A.R. F.1950.N, nr. 510.
(6) Cass., 4 jyni

1998~A.R.

F.95.0027.N, nr. 287.

(7) Cass., 17 mei 1999, A.R. S.97.0063.F, nr. 285.
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In de arresten van 29 mei 1992 en 4 juni 1998 beslist het Hof dat de wekelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift een vervaltermijn is, welke, behoudens overmacht, niet kan worden verlengd en dat derhalve het arrest dat, zonder vast
te stellen dat de belastingschuldige door overmacht verhinderd is geweest een regelmatig bezwaarschrift binnen deze termijn in te dienen, het buiten bedoelde termijn
ingediende bezwaar tijdig verklaart wegens een schending van een beginsel van behoorlijk bestuur door de administratie der directe belastingen, niet naar recht verantwoord is.
Ten slotte beslist het Hof in het arrest van 17 mei 1999 dat de rechter uit de overweging dat de werkloze misleid kan zijn geweest omtrent zijn werkelijk statuut en,
bijgevolg, omtrent de aard van zijn verplichtingen, doordat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hem in september 1991 een formulier ter ondertekening heeft voorgelegd dat hem kon doen geloven dat hij vrijgesteld bleefvan artikel143 van het K.B.
van 20 december 1963, niet wettig kan afleiden dat, met toepassing van de beginselen van vertrouwen en zekerheid, voornoemd artikel143 geen toepassing kan vinden.
In een vorige conclusie heb ik eraan herinnerd dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur o.m. het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen en het algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid insluiten (8).
In een vroegere conclusie heb ik ook zelf doen opmerken, enerzijds, dat de toepassing van het beginsel van de noodzakelijke bescherming van het gewettigd vertrouwen veronderstelt dat de rechter nagaat of de betrokkene zich kan beroepen op een
verkregen recht of op een gewettigde verwachting en, anderzijds, dat een door een overheid gedane belofte in beginsel aan de uitoefening van haar, onder meer verordenende, bevoegdheid niet in de weg kan staan (9).
5. Terwijl, zoals is vastgesteld, sommige arresten van het Hof het beginsel beklemtonen volgens hetwelk de rechter in geen geval de toepasselijke rechtsregels buiten
toepassing mag laten, hechten andere daarentegen meer belang aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en geven ze dus blijkbaar aan de beginselen van behoorlijk bestuur de voorrang hoven het wettelijkheidsbeginsel.
In Uw arresten van 27 maart 1992 (10), 13 februari 1997 (11) en 11 mei 1998 (12)
hebt U aldus beslist dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het recht op
rechtszekerheid insluiten en ook bindend zijn voor het Bestuur van Financien, en dat
voornoemd recht o.m. inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op de openbare diensten en erop moet kunnen rekenen dat zij regels in acht nemen en een degelijk beleid volgen dat hij niet anders kan opvatten.
De bovengenoemde arresten van het Hof van 13 februari 1997 en 11 mei 1998 wijzen er voorzichtigheidshalve op dat, volgens het hofvan beroep, het akkoord met het
bestuur, dat achteraf door laatstgenoemde werd betwist, betrekking heeft op een feitenkwestie en dat uit het bestreden arrest niet blijkt dat voornoemd akkoord ook maar
het geringste voorbehoud bevatte of op een dwaling of een ander wilsgebrek berustte, dat na het sluiten van dat akkoord nieuwe elementen aan het licht gekomen
zijn; daarentegen beperkt het arrest van 27 maart 1992 zich tot de vermelding dat het
hofvan beroep, op grand van de feitelijke gegevens die het uit het bestreden arrest
overneemt, zonder schending van de in het middel aangewezen grondwets-, wets- en
reglementsbepalingen, heeft kunnen beslissen dat het verzet van betrokkene tegen het
dwangbevel van de Belgische Staat, minister van Financien, gegrond was, door die beslissing te funderen op het recht van de burger op rechtszekerheid.
(8) Zie concl. O.M., Cass., 14 maart 1994, A.R. S.93.0097.F, nr. 119, inz. nr. 6 van de cone!.
(9) Zie noot 6 supra en concl. O.M., Cass., 4 sept. 1995, A.R. C.94.0417.F, nr. 360, inz. nr. 6 van
de cone!.
(10) Cass., 27 maart 1992, A.R. 6891, nr. 405.
(11) Cass., 13 feb. 1997, A.R. F.96.0047.F, nr. 84.
(12) Cass., 11 mei 1998, A.R. F.97.0075.F, nr. 237.
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6. Het recente arrest van het Hof van 14 juni 1999 geeft duidelijk aan hoe het
wettelijkheidsbeginsel en de beginselen van behoorlijk bestuur uiteindelijk moeten samengaan (13). Het arrest hecht een groter gewicht aan het wettelijkheidsbeginsel in
die zin dat de beginselen van behoorlijk bestuur niet kunnen worden aangevoerd ter
rechtvaardiging van onwettige maatregelen. Het recente arrest van 14 juni 1999 beslist weliswaar, enerzijds, dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het recht
op rechtszekerheid insluiten en dat zulks onder meer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op de openbare diensten en erop moet kunnen rekenen dat zij regels in acht nemen en een standvastig beleid volgen dat de burger niet anders kan opvatten, maar, anderzijds, dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet
kunnen worden ingeroepen indien die leiden tot een beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat.
Het betrof hier het geval van een burger van Belgische nationaliteit die zijn verblijfPlaats in Belgie niet had behouden, in Italie was gaan wonen en derhalve niet langer tegemoetkomingen voor gehandicapten had gekregen, ofschoon het bestuur hem
had gezegd dat hij zijn tegemoetkomingen niet zou verliezen, indien hij zich in Italie
zou vestigen. Het bestreden en vernietigde arrest van het arbeidshof had beslist dat
de beslissingen van het bestuur bij de betrokkene de legitieme verwachting had gewekt dat hij vrijgesteld was van het wettelijk vereiste dat hij in Belgie een hoofdverblijfplaats diende te hebben.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de eventuele toepassing van het
gemeenschapsrecht niet is aangevoerd.
7. De leer, vervat in het recente arrest van het Hofvan 14 juni 1999 moet inverband worden gebracht met die van een recent arrest van 15 juni 1998 van het BeneluxGerechtshof( 14). In dat arrest beslist het Benelux-Gerechtshof dat het Gezag op grond
van de beginselen van behoorlijk bestuur verplicht is terug te komen op een beslissing die het voor onregelmatig houdt, door deze in te trekken of op te heffen, en dat
het Gezag krachtens diezelfde beginselen een dergelijke beslissing binnen een redelijke termijn dient in te trekken c.q. op te heffen (gronden 7 en 8).
In zijn conclusie bij dat arrest van het Benelux-Gerechtshofmerkt eerste advocaatgeneraal Wampach op dat, om een schending van het gewettigd vertrouwen te kunnen vaststellen, onder meer is vereist dat de door de intrekking van de beslissing gemaakte inbreuk op een verkregen recht of op een legitieme verwachting onmiddellijk
en onvoorzienbaar moet zijn, dat deze handeling als een donderslag uit heldere hemel moet komen (15). Die voorwaarde is dus niet vervuld, zelfs als het een bewijskwestie betreft, als de betrokkene diende te beseffen dat, ondanks de zonder voorbehoud getroffen beslissing van het Gezag, de tot staving van haar verzoek overgelegde
stukken, een vrij bedenkelijk bewijs waren. Betrokkene moest er dan ook voorbereid op zijn dat haar later andere bewijsstukken zouden worden gevraagd.
8. De leer van het recente arrest van het Hofvan 14 juni 1999 verdient m.i. goedkeuring.
Het geven van voorrang aan de beginselen van behoorlijk bestuur door er een al te
ruime draagwijdte aan te geven, staat gelijk met de negatie van het wettelijkheidsbeginsel. Anders dan de beginselen van behoorlijk bestuur is het wettelijkheidsbeginsel rechtstreeks gegrond op een grondwetstekst, namelijk artikel 159 van de
Grondwet, naar luid waarvan de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en
plaatselijke besluiten en verordeningen aileen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. Dus is het uitgesloten dat de rechter een algemeen rechtsbeginsellaat voorgaan boven een ander dat berust op een schriftelijke tekst van een hogere rang.
(13) Cass., 14 juni 1999, A.R. S.98.0093.N, nr. 352.
(14) Ben.GH., zaak B97/1, Scholtes-Woeldgen t. Benelux Economische Unie, 15 juni 1998,
Ben.Jw: 1998, p. 35, cone]. eerste adv.-gen. Wampach.
(15) Zie concl. Wampach, eerste adv.-gen., Ben.GH, zaak B97/1, Scholtes-Woeldgen t. Benelux Economische Unie, 15 juni 1998, Ben.Jw:, p. 50.
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Ongetwijfeld kan een dergelijke opvatting, ook al is ze in rechte juist, onaangename gevolgen hebben vanuit het oogpunt van de billijkheid.
Professor Ergec schrijft dat "en tout etat de cause, l'administre qui se heurte au principe de legalite peut toujours essayer dele contourner en se fondant sur le droit commun de la responsabilite civile (car) en regie, toute illegalite commise par
!'administration constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil" (16).
9. Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat, nu de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geen afWijking van de wet kon rechtvaardigen, het hofvan beroep, door uitspraak te doen zoals het gedaan heeft, de in het middel aangegeven wetsbepalingen heeft geschonden.
10. Het bestreden arrest moet worden vernietigd, behalve in zoverre de voorziening daarbij ontvankelijk wordt verklaard.
Besluit: gedeeltelijke vernietiging.
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0108.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 april1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 245, 246, 248, § 1, tweede lid, en 265
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals ze van toepassing waren op de aanslagjaren 1986 en 1987,
doordat het hofvan beroep vaststelt dat "de (verweerders) gedurende de litigieuze belastbare tijdvakken (1985 en 1986) het beroep van landbouwer uitoefenden en vanaf 1983
in hun belastingaangifte gekozen hadden voor belastingheffing op grond van de door de
representatieve landbouworganisaties overeenkomstig artikel 248, § 1, tweede lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) vastgestelde forfaitaire belastingschalen" en dat ze "ter plaatse werden gecontroleerd op 21 maart 1988"; dat "die controle het bestaan aan het licht heeft gebracht van bij-zondere exploitatievoorwaarden
betreffende de specialisatie van de (verweerders) in de teelt en de fokkerij van de runderen en betreffende de verkoop van de graanproductie aan bijzonder gunstige voorwaarden, waaruit belastbare inkomsten bleken die aanzienlijk hoger waren dan die welke
de forfaitaire belastingheffing opleverde"; dat "die controle de reden was waarom de
belastingambtenaar van die belastingschaal afWijkt en de "nettowinsten van het landbouwbedrijfvaststelt op grond van artikel246 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (... ), waarbij hij, teneinde het voor elk van de litigieuze aanslagjaren behaalde omzetcijfer vast te stellen, zich onder meer baseerde op de listings van de belasting
over de toegevoegde waarde"; dat het hofvan beroep vervolgens eraan heeft herinnerd dat "volgens een bepaling van die belastingschaal de ambtenaar immers de forfaitaire belastingschaal kan weigeren toe te passen wanneer hij kan aantonen dat de werkelijke winst de forfaitaire winst aanzienlijk te hoven gaat" en "dat het feit dat de
administratie de inkomsten gedurende verschillende jaren op forfaitaire wijze heeft belast geen verkregen recht aan de zijde van de belastingplichtige kan doen ontstaan, zoals de administratie terecht onderstreept, daar zij, krachtens het beginsel van de annaliteit van de belasting, wettelijk kan afWijken van een door haar vroegere handelwijze";
dat het hofvan beroep evenwel oordeelde dat "die nieuwe wijze van belastingheffing pas
geldt vanafhet belastbare referentietijdvak in de loop waarvan de controle plaatsvond waarbij de belastingambtenaar vaststelde dat de belastbare inkomsten aanzienlijk hoger zijn dan die welke de forfaitaire belastingheffing opleverde", daar "de administratie niet zonder het beginsel van behoorlijk bestuur te miskennen, tegen alle
verwachtingen in van een belastingplichtige die gedurende de litigieuze belastbare tijdvakken van de administratie nooit ook maar enig bericht ontvangen heeft dat zij zinnens was de forfaitaire belastingschalen niet toe te passen, met terugwerkende kracht
(16) R. Ergec, "Le principe de legalite a l'epreuve des principes de bonne administration", noot
Cass., 4 sept. 1995, R.C.J.B., 1998, p. 25.
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mag afzien van forfaitaire belastingheffing, terwijl de door de belastingplichtige overeenkomstig artikel 248, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) regelmatig aanvaarde forfaitaire belastingheffing het voordeel biedt dat zij
veel minder eisen stelt wat betreft de verplichting om een regelmatige boekhouding te
voeren betreffende de bedrijfsinkomsten en -uitgaven (. .. )"; dat het hofvan beroep van
mening was dat bovendien "de individuele controle trouwens niet geschikt is wanneer
die uitsluitend gegrond is op de gegevens die de (verweerders) nog kunnen overleggen, namelijk de onvolledige listings van de belasting over de toegevoegde waarde van
de klanten en de leveranciers, bepaalde bedrijfslasten en afschrijvingen waarvan zij de
verantwoordingsstukken hadden bewaard of die zij zich herinnerden"; dat het dus delitigieuze aanslagen heeft vernietigd op grond dat "de administratie bijgevolg ten onrechte heeft afgezien van forfaitaire belastingheffing op de winsten van het landbouwbedrijfvoor de litigieuze aanslagjaren die voorafgaan aan deter plaatse gedane controle",
terwijl, zelfs als het hof van beroep, dat de bewijswaarde van de feitelijke vermoedens die de administratie had aangevoerd tot vaststelling van de belastbare grandslag op onaantastbare wijze beoordeelt, het recht had de litigieuze aanslagen te vernietigen op grond dat zij de vermoedens die de belastingambtenaar had gebruikt om
het bedrag van de inkomsten vast te stellen ter vervanging van de op grond van de
forfaitaire belastingschalen aangegeven inkomsten, ongeschikt achtte, het niettemin niet kon beslissen dat de administratie, krachtens het beginsel van behoorlijk bestuur, verplicht was voor de litigieuze aanslagjaren die aan deter plaatse uitgevoerde controle voorafgingen, de winsten van het landbouwbedrijf volgens forfaitaire
belastingschalen te belasten, nu het hof zelf toegaf dat de administratie voldeed aan
de vereisten om daarvan af te wijken; die houding immers in strijd is zowel met het
karakter van openbare orde van de wetsbepalingen betreffende de vestiging van de
aanslag waarnaar de administratie zich dient te gedragen wanneer zij de aangifte van
de belastingplichtige verwerpt op grond dat zij de aangegeven inkomsten onjuist acht,
dat zij het bestaan en het be drag van de belastingschuld voor het betrokken aanslagjaar moet vaststellen en daartoe alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen mag aanwenden, met uitzondering van de eed [artikelen 245 en 246 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)], als met de in artikel265 van dat wethoek neergelegde regel van de annaliteit van de belasting volgens welke de administratie, bij de vaststelling van de belastbare grondslag voor het betrokken aanslagjaar, rekening dient te houden met de vastgestelde ofvermoede inkomsten van het
daarbij horende belastbaar tijdvak; de omstandigheid dat het bedrag van de belastbare winsten van de belastingplichtige is vastgesteld volgens de voor vroegere aanslagjaren gebruikte forfaitaire belastingschaal, er wettelijk niet aan in de weg staat dat
voor de litigieuze aanslagjaren de inkomsten met gebruik van andere bewijsmiddelen worden geraamd, als de administratie de aangifte onjuist heeft bevonden omdat de voorwaarden voor de toepassing van de forfaitaire belastingschalen voor die
aanslagjaren niet vervuld waren waardoor die schalen niet konden worden toegepast [schending van artikel248, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)]; het hof (van beroep) bijgevolg, nu het de administratie het recht
ontzegt de belasting te vestigen op een andere dan de aangegeven belastbare grandslag, ofschoon zij heeft toegegeven dat die aangifte niet juist was, de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de belastbare winsten van het
landbouwbedrijfvan de verweerders "gedurende vele jaren" zijn bepaald op
forfaitaire grondslagen die door de administratie zijn vastgesteld in overleg met de representatieve landbouworganisaties overeenkomstig artikel 248,
§ 1, tweede lid, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964), dat
de verweerders voor de aanslagjaren 1986 en 1987, "in hun belastingaangiften voor (die) wijze van belastingheffing hebben gekozen", maar dat
een op 21 maart 1988 gedane controle ''het bestaan aan het licht heeft gebracht van bijzondere exploitatievoorwaarden ( ... ) waaruit inkomsten bleken die aanzienlijk hoger lagen dan die" welke volgens die forfaitaire
belastingschalen waren geraamd en dat de administratie derhalve de door
de verweerders in 1985 en 1986 behaalde winsten volgens andere criteria heeft
vastgesteld;
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Dat het arrest, ofschoon het toegeeft dat ''het feit dat de administratie de
inkomsten gedurende verschillende jaren op forfaitaire wijze heeft belast, geen
verkregen recht aan de zijde van de belastingplichtige doet ontstaan" en dat
"de administratie (. .. ), krachtens het beginsel van de annaliteit van de belasting, wettelijk kan afwijken van haar vroegere handelwijze", op de granden die het middel bekritiseert en die gebaseerd zijn op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur beslist dat "die nieuwe wijze van
belastingheffing pas geldt vanaf het belastbare referentietijdvak in de loop
waarvan de controle plaatsvond";
Overwegende dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend zijn voor het Bestuur van Financien, het recht op rechtszekerheid insluiten en o.m. inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij
niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- en beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door hen gewekte gerechtvaardigde verwachtingen moeten inlossen;
Overwegende, enerzijds, dat luidens artikel 265, eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964), waarin het beginsel van de annaliteit van de belasting is neergelegd, de voor een aanslagjaar verschuldigde belasting wordt gevestigd op de inkomsten welke de belastingplichtige
behaald of verkregen heeft gedurende het belastbaar tijdperk;
Dat, anderzijds, krachtens de artikelen 245, eerste lid, en 246, eerste lid,
van dat wetboek, de administratie der directe belastingen niet verplicht is
de door de belastingplichtige aangegeven inkomsten en andere elementen tot
grondslag te nemen voor de belasting, wanneer zij ze als onjuist beschouwt,
maar, ter bepaling van het bestaan en van het bedrag van de belastingschuld, alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen kan aanvoeren, met uitzondering van de eed;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat de administratie weliswaar de door de belastingplichtige behaalde winsten voor bepaalde aanslagjaren mag vaststellen aan de hand van een forfaitaire belastingschaal, maar
dat zij door die wijze van ramen niet gebonden is voor de latere aanslagjaren, daar de belastbare grondslag van elk aanslagjaar, rekening houdend met de werkzaamheden van de belastingplichtige, wordt vastgesteld op
grond van zijn werkelijk verkregen inkomsten, en dat de bewijselementen
die de administratie daartoe kan aanvoeren van jaar tot jaar kunnen verschillen, zonder dat haar vroegere houding, zelfs als die gedurende verschillende aanslagjaren onveranderd is gebleven, bij de belastingplichtige de gewettigde overtuiging kan wekken dat de administratie voor latere
aanslagjaren geen gebruik zal maken van haar recht om andere bewijselementen aan te dragen;
Overwegende dat het hof van beroep derhalve, door uitspraak te doen zoals het gedaan heeft, de aangevoerde wetsbepalingen heeft geschonden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de
voorziening ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
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6 november 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck- Grotendeels gelijkluidende conclusie (17) van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal- Advocaat : mr. M. Bastin, Nijvel, voor de verweerders.

Nr. 599
3e KAMER - 6 november 2000
1 o ARBITRAGER OF- PREJUDICIELE VRAAG- RECHTBANKEN- VERPLICHTING- VOORWAARDEN.

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- RECHTBANKEN- VERPLICHTING- VOORWAARDEN.

1 o en 2° Luidens art. 26, § 2, eerste lid, Bijzondere Wet Arbitragehof, moet de rech-

ter dat Hof slechts verzoeken uitspraak te doen op een vraag omtrent de schending
door een wet van de artt. 10 en 11 Gw., indien een vraag te dien aanzien voor hem
wordt opgeworpen. (Art. 26, § 2, eerste lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(HARDY N.V. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)

(A.R. F.99.0110.F)

6 november 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 600
3e KAMER - 6 november 2000

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE-

ONTHEFFING- OVERSCHOTTEN VAN VOORHEFFINGEN EN VOORAFBETALINGEN- AANSLAG DEFINITIEF VASTGESTELDBEPALEN VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.

Wanneer de aanslag definitief is geworden bij gebrek aan tijdig en regelmatig bezwaarschrift, laat de bevoegdheid om overeenkomstig art. 376, § 3, 1", W.I.B. 1992
ambtshalve ontheffing te verlenen van het overschot van de voorheffingen en voorafbetalingen als bedoeld in art. 304, § 2, van hetzelfde wetboek, de directeur der be(17) Volgens het O.M. kan de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geen
afwijking van de wet rechtvaardigen. Het geannoteerde arrest van het Hof is minder stellig op dit
punt.

Nr. 600

HOF VAN CASSATIE

1725

lastingen en het hof van beroep, in geval van voorziening, niet toe na te gaan of bepaalde aanslagbestanddelen al dan niet terecht in aanmerking werden genomen om
de belastbare grondslag te bepalen van de belastingheffing. (1). (Art. 376, § 3, 1o, W.I.B.
1992.)
(BELGICHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. B ... )
ARREST

(vertaling)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van artikel 376, § 3, 1 o, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992,
doordat het arrest heeft vastgesteld dat "de bewaarschriften die op 5 augustus 1993
waren ingediend weliswaar niet door de gewestelijk directeur op grond van artikel371
(W.I.B. 1992) konden worden onderzocht omdat zij laattijdig waren, nu de nuttige termijn respectievelijk op 7 juni 1993 (belastingjaar 1991) en 14 juni 1993 (belastingjaar 1992) verstreek, wat (verweerder) (overigens niet betwist (. .. )", en vervolgens beslist dat "(die) bezwaarschriften ( ... ) op grond van artikel 376, § 3, (van hetzelfde
wetboek) kunnen worden onderzocht, in zoverre (verweerder) aanvoert dater een overschot van voorhe:ffing is ten gevolge van de volgens hem onterechte verwerping (... ) van
een gedeelte van de aangegeven beroepskosten" en die beslissing verantwoordt door
de overweging dat ''het bestaan van een eventuele terugbetaling van voorschot aileen kan gebeuren door onderzoek van de bezwaren inzake de betwiste aanslag die door
de administratie is vastgesteld en waarop de geheven voorhe:ffingen zijn verrekend (en
dat) uit de inhoud van artikel211, § 2, [W.I.B. (1964), (304 W.I.B. 1992)] niet volgt dat
de wetgever de terugbetaling van het overschot van de voorhe:ffingen heeft beperkt tot
de gevallen waarin geheel of gedeeltelijk werd nagelaten voorhe:ffingen te verrekenen"; dat het arrest bijgevolg eerst de bedrijfslasten onderzoekt waarop verweerder
aanspraak maakt en dan beslist dat de litigieuze aanslag voor het belastingjaar 1992,
zoals zij herzien en verbeterd is rekening houdend met de aftrekbare bedrijfslasten
ten belope van 524.432 frank in plaats van 485.020 frank, een terugbetaalbaar overschot van voorhe:ffing oplevert,
terwijl de aanslag, bij ontstentenis van een bezwaarschrift dat regelmatig is ingediend binnen de termijn van openbare orde zoals die is voorgeschreven bij artikel 371
W.I.B. 1992 (voor het belastingjaar 1992), in beginsel definitiefwordt ten aanzien van
de belastingschuldige zodat de gewestelijk directeur (en in geval van beroep, het hof
van beroep) niet gemachtigd is om op grond van artikel 376, § 3, 1°, W.I.B. 1992 na
te gaan of bepaalde elementen - te de zen de beroepskosten - terecht zijn aangenomen ofverworpen bij de vaststelling van de belastbare grondslag van de definitief geworden aanslag, maar enkel ambtshalve ontheffing mag verlenen van het overschot van voorhe:ffingen en voorafbetalingen bedoeld in artikel 304, § 2, W.I.B. 1992,
dat voortkomt uit een vergelijking tussen het totaal bedrag van de voorhe:ffingen en
voorafbetalingen die wettelijk verrekend mogen worden en het bedrag van de belastingschuld, zoals die volgt uit de bij ontstentenis van regelmatig bezwaarschrift definitief geworden belastinghe:ffing; het hofvan beroep bijgevolg, door een tot het terugbetaalbaar overschot van de voorhe:ffing beperkte onthe:ffing te verlenen van de aansalg die
voor het belastingjaar 1992 is vastgesteld, wegens een wijziging van de aftrekbare
bedrijfslasten, de in het middel aangewezen bepaling schendt :

Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het verweerder ontheffi.ng verleent van een overschot van voorheffingen die het voor het
belastingjaar 1992 vaststelt;
(1) Cass., 2 dec. 1999, A.R. F.99.0004.N, nr. 655; zie Cass., 16 jan. 1980 (A. C. 1979-80, nr. 294).
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Overwegende dat artikel 376, § 3, 1 o, W.I.B. 1992, waarvan het arrest aldus toepassing maakt, bepaalt dat de directeur der belastingen of de door hem
gedelegeerde ambtenaar ambtshalve ontheffing verleent van het overschot
van de voorheffingen en voorafbetalingen als bedoeld in artikel 304, § 2, van
dat wetboek, voor zover dit overschot door de administratie werd vastgesteld of door de belastingschuldige of door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, aan de administratie werd bekendgemaakt binnen drie jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waartoe de
belasting behoort waarmede deze voorheffingen en voorafbetalingen zijn te
verrekenen;
Overwegende dat het op grand van die wetsbepaling niet mogelijk is om,
via de procedure van ontheffing die daarin wordt geregeld, de vernietiging
te verkrijgen van een regelmatig ingekohierde aanslag die definitief is geworden bij ontstentenis van bezwaarschrift dat binnen de bij artikel 371 WI.B.
1992 bepaalde termijn is ingediend, noch om de elementen te betwisten die
mede de belastbare grondslag van die belastingheffing hebben bepaald;
Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat "(het) bezwaarschrift ( ... ) d(at) op 5 augustus 1993 wa(s) ingediend (... ) weliswaar niet door
de gewestelijk directeur op grand van voornoemd artikel 371 (WI.B. 1992)
kon worden onderzocht ( ... ) omdat het ( ... ) laattijdig wa(s) ( ... ), wat (verweerder) overigens niet betwist, aangezien (het) bezwaarschrift (... ) ook op
grand van artikel 376, § 3, is ingediend";
Dat het anderzijds oordeelt dat dit bezwaarschrift "op grand van artikel
376, § 3, k(an) worden onderzocht ( ... ),in zoverre (verweerder) aanvoert dat
er een overschot van voorheffing is ten gevolge van de volgens hem onterechte verwerping door de taxatieambtenaar van een gedeelte van de aangegev:en beroepskosten; (dat) het nagaan van het bestaan ( ... )van een
terugbetaalbaar overschot van de voorheffingen noodzakelijk impliceert dat
voorafhet bedrag van de bedrijfslasten waarop (verweerder) aanspraak maakt,
is onderzocht (... ); (dat) het anders immers onmogelijk is om uitspraak te doen
over de gegrondheid van de in het kader van artikel376, § 3, aangevoerde
grief uitspraak te doen";
Overwegende dat het arrest, dat de bedrijfslasten vermeerdert die waren aangenomen bij het vaststellen van de belastbare grondslag van de aanslag, op die basis ten belope van dat bedrag de belastbare grondslag wijzigt en de ontheffing beveelt van het overschot van de voorschotten dat uit
die herziening voortvloeit;
Dat het bijgevolg artikel 376, § 3, 1°, W.I.B. 1992 schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, zonder acht te slaan op verweerders memorie van antwoord die bij ter post aangetekende brief naar de griffie van het hof is gestuurd, in tegenstelling tot de voorschriften van artikel389 WI.B. 1992, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het verweerders beroep inzake het
belastingjaar 1992 inwilligt; 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 Luik.
6 november 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerst advocaatgeneraal.
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Nr. 601
3e KAMER - 6 november 2000

JAARLIJKSE VAKANTIE -

WERKNEMERS - TOEPASSINGSSFEER - RIJK- PERSONEEL-

ARBEIDSOVEREENKOMST.

De regeling betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers geldt niet voor personen die door de Staat krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst genomen worden. (Art. 9, § 2, K.B. 28 nov. 1969; art. 1 K.B. 30 jan. 1979.)
(R.S.Z. T. OPENBARE INSTELLING DE NATIONALE LOTERIJ E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. S.98.0116.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 1997 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 14, § 1 en 2, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2, eerste lid, 1o en 3°, en 3, 1 o en 3°, van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 9, § 1 en
2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de voornoemde wet van 27 juni 1969, 13 en 32 van het koninklijk besluit van 3 februari 1965
houdende organisatie van de Nationale Loterij, 15 van het ministerieel besluit van 20
september 1963 betreffende het bestuur van de Nationale Loterij, 1 en 3 van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur,
doordat het arrest afwijzend beschikt op eisers rechtsvordering tot betaling van de
bijdragen in de sociale zekerheid voor het vierde kwartaal 1983, voor de jaren 1984
en 1985, voor het eerste, tweede en derde kwartaal 1986, op het verschil tussen, enerzijds, het vakantiegeld van het personeel van de Nationale Loterij dat overeenkomstig de bepalingen inzake werknemers die in de prive-sector zijn tewerkgesteld werkelijk aan dat personeel is uitbetaald, en, anderzijds, het vakantiegeld zoals het is
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de ambtenaren van de openbare diensten, op grand "dat als die bedragen (te weten het voornoemde verschil) moeten worden aangemerkt als vakantiegeld, daarop geen bijdrage moet worden betaald; dat als die bedragen (te weten het voomoemde verschil) als loon moeten worden
aangemerkt, de vorderingen (van schending van de artikelen 14, § 1 en 2 van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2, eerste lid, Pen 3°, en 3, Pen
3°, van de wet van 12 april1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 9, § 1 en 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de voornoemde wet van 27 juni 1969, 13 en 32 van het koninklijk besluit van 3
februari 1965 houdende organisatie van de Nationale Loterij, 15 van het ministerieel besluit van 20 september 1963 betreffende het bestuur van de Nationale Loterij, 1 en 3 van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning
van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur,
doordat het arrest afwijzend beschikt op eisers rechtsvordering tot betaling van de
bijdragen in de sociale zekerheid voor het vierde kwartaal1983, voor de jaren 1984
en 1985, voor het eerste, tweede en derde kwartaal1986, op het verschil tussen, enerzijds, het vakantiegeld van het personeel van de Nationale Loterij dat overeenkomstig de bepalingen inzake werknemers die in de prive-sector zijn tewerkgesteld werkelijk aan dat personeel is uitbetaald, en, anderzijds, het vakantiegeld zoals het is
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vastgesteld overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de ambtenaren van de openbare diensten, op grond "dat als die bedragen (te weten het voornoemde verschil) moeten worden aangemerkt als vakantiegeld, daarop geen bijdrage moet worden betaald; dat als die bedragen (te weten het voomoemde verschil) als loon moeten worden
aangemerkt, de vorderingen (van eiser) tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen op die bedragen gegrond zijn; dat bij het bepalen van de aard van die bedragen (vakantiegeld ofloon) het statuut van de personeelsleden van de Nationale Loterij moet worden onderzocht; dat als dat personeel bestaat uit statutaire ambtenaren,
de bedragen die de Nationale Loterij ten onrechte 'vakantiegeld' heet, in werkelijkheid geldelijke voordelen zijn die als loon dienen te worden beschouwd; dat als dat personeel het juridisch statuut van contractuele loontrekkende heeft, de betaalde bedragen als vakantiegeld moeten worden beschouwd; (. .. ) dat men tot de wet van 22 juli
1991 moet verwijzen naar de bepalingen die voorafgaan aan het koninklijk besluit van
3 februari 1965 en meer bepaald naar artikel 15 van het ministerieel besluit van 20
september 1963 betreffende het beheer van de Nationale Loterij; dat artikel15 van
het ministerieel besluit als volgt luidt : 'het personeel van de N ationale Loterij valt
onder het stelsel van de arbeidsovereenkomst; bovendien zijn ook de statutaire bepalingen van toepassing die gelden voor het overheidspersoneel en de bijzondere bepalingen die gelden voor het personeel van Financien en die door de Minister van Financien zullen worden vastgelegd na advies van het comite van de Loterij'; (... ) dat uit
de (gegevens van de zaak) blijkt dat het personeel van de Nationale Loterij alle rechten genoot die verbonden zijn aan het statuut van loontrekkende en bovendien, bij beslissing van de Minister van Financien, op advies van het beheersorgaan, aan de eigen statutaire bepalingen van het overheidspersoneel en aan de bijzondere bepalingen
voor het personeel van Financien kon worden onderworpen; dat daaruit volgt dat het
contractueel personeel van de Nationale Loterij, aangezien het de rechten van het statuut van loontrekkende genoot, onder toepassing viel van het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de werknemers; dat die uitlegging wordt bevestigd door het feit
dat de Nationale Loterij beslist heeft om zijn personeel, vanaf 1968, het voordeel van
het vakantiegeld uit de prive-sector toe te kennen; (... ) dat de toepassing van het stelsel van de arbeidsovereenkomst willen opnemen in een statutair stelsel, erop neerkomt dat aan een en dezelfde toestand eigenschappen worden verleend die juridisch onverenigbaar zijn",

terwijl het vakantiegeld in het stelsel van de werknemers weliswaar niet wordt beschouwd als loon in de zin van artikel2 van de wet van 12 april1965 betreffende de
bescherming van het loon (van de werknemers) en dus niet onderworpen is aan de sociale zekerheidsbijdragen (artikel 14, § 1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 en artikel 2, derde lid, 1 o, van de wet van 12 april 1965); uit de vaststelling van het arrest
dat het personeel van de N ationale Loterij in 1983-1986 onder toepassing viel van de
arbeidsovereenkomst en bovendien van de statutaire bepalingen voor het overheidspersoneel, evenwel volgt dat inzonderheid de bepalingen van het koninklijk besluit van
30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van
's lands algemeen bestuur op dat personeel diende te worden toegepast; artikel 9, §
2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 genomen ter uitvoering van de wet
van 27 juni 1969, immers bepaalt dat,"wat betreft de personen die door het Rijk (of
de Nationale Loterij, alias het Rijk) krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst genomen worden, de toepassing van de wet (betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) wordt beperkt tot de regelingen opgesomd in § 1, eerste lid", hetgeen betekent dat niet de bepalingen inzake jaarlijkse vakantie en vakantiegeld van
de werknemers van toepassing zijn op het personeel van de Staat dat tewerkgesteld is onder het stelsel van de arbeidsovereenkomst, maar wel de vakantieregeling van de overheidssector; daaruit volgt dat de Staat (of de N ationale Loterij)
het vakantiegeld aan zijn personeel niet heeft betaald met toepassing van de wet op
de jaarlijkse vakantie voor de werknemers, maar ter uitvoering van de artikelen 1 en
3 van voormeld koninklijk besluit van 30 januari 1979; het bedrag dat aan het personeel van de N ationale Loterij betaald werd bovenop het krachtens voornoemd koninklijk besluit van 30 januari 1979 verschuldigde vakantiegeld evenwel noodzakelijk een loon is en dus onderworpen is aan de sociale zekerheidsbijdragen van de
werknemers (artikel 14, § 1 en 2 van de wet van 27 juni 1969), aangezien, enerzijds, dat bijkomend bedrag niet verschuldigd is op grand van de wet op de jaarlijkse vakantie van de werknemers, nu de toepassing van die wet wordt uitgesloten
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door voornoemd artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, en
aangezien, anderzijds, dat bijkomend bedrag, nu het geen vakantiegeld is dat aan het
personeel van de Nationals Loterij wordt betaald op grand van voornoemd koninklijk besluit van 30 januari 1979, een voordeel is dat verschuldigd is uit hoofde van hun
tewerkstelling, ja zelfs een contractuele aanvulling van het vakantiegeld is (cf. artikel2, eerste lid, 3°, en 3, 3°, van de wet van 12 april1965); overeenkomstig artikel
2, derde lid, 1o en 3°, van de wet van 12 april 1965, aileen het wettelijk aan de werknemer verschuldigde vakantiegeld niet als loon dient te worden aangemerkt, en niet
het bedrag bovenop dat vakantiegeld; het arrest bijgevolg niet wettig heeft kunnen beslissen dat, nu het personeel van de N ationale Loterij onder het juridisch statuut van
contractuele loontrekkende viel, het vakantiegeld dat aan dat personeel is betaald bovenop het bedrag dat hun verschuldigd is krachtens voormeld koninklijk besluit van
30 januari 1979, onder toepassing viel van het stelsel van de jaarlijkse vakantie van
de werknemers en dus niet onderworpen was aan de sociale zekerheidsbijdragen (scherrding van alle, bovenaan in het middel aangehaalde wetsbepalingen en, meer bepaald, van artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 dat het vakantiegeld dat betaald is aan het onder arbeidsovereenkomst tewerkgestelde personeel
van de Staat uitsluit van de toepassing van de wet betre:ffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders) :

Over de door de eerste verweerster tegen het middel aangevoerde grand
van niet-ontvankelijkheid volgens welke het middel geen belang heeft, daar
de beslissing van het arrest dat de door eiser gevorderde sociale- zekerheidsbijdragen niet verschuldigd zijn, naar recht verantwoord is door een rechtsgrond waaromtrent die partij vraagt dat het Hof die in de plaats zou stellen van de bekritiseerde motivering :
Overwegende dat de eerste verweerster aanvoert dat, zelfs als het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van's lands algemeen bestuur, van toepassing zou zijn op de leden van haar personeel, de bedragen die aan hen als
vakantiegeld zijn betaald bovenop de in dat besluit vastgestelde bedragen
daarom nog geen loon zijn, maar moeten worden aangemerkt als een aanvulling van de voordelen die worden toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid in de zin van artikel 2, derde lid, 3°, van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
Overwegende dat het middel betoogt dat de regeling van de jaarlijkse vakantie van de werknemers een van de takken van de sociale zekerheid is en
dus niet van toepassing is op de personeelsleden van de eerste verweerster;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid, waarvan het onderzoek onlosmakelijk verbonden is met dat van het middel, niet kan worden aangenomen;
Over de gegrondheid van het middel :
Overwegende dat krachtens artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de toepassing van de wet, wat betreft de personen die door het Rijk krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst genomen
worden, beperkt wordt tot de regelingen opgesomd in§ 1, eerste lid, van dat
artikel, en dat de regeling van de jaarlijkse vakantie van de werknemers daaronder niet wordt vermeld;
Dat de verklaring voor die beperking hierin ligt dat het koninklijk besluit van 30 januari 1979 van toepassing is op die personen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat ten tijde van de feiten, enerzijds, de eerste verweerster een dienst van het Ministerie van Financien was
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die geen rechtspersoonlijkheid genoot, anderzijds, dat haar personeel onderworpen was aan het stelsel van de arbeidsovereenkomst;
Dat, derhalve, het arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat het contractuele personeel van de eerste verweerster onder de regeling van de jaarlijkse vakantie van de werknemers viel;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van het arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
6 november 2000 - 38 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever: de h. Storck-Andersluidende conclusie (1) van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Biitzler.

Nr. 602
38

KAMER -

6 november 2000

SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS- BIJDRAGEN- LOON- KOSTEN TEN LASTE VAN
DE WERKGEVER- WERKNEMER - ARBEIDSOVEREENKOMST- TEWERKSTELLING- REELE
KOSTEN.

Geen enkele sociale-zekerheidsbijdrage is verschuldigd op de bedragen die de werkgever aan een werknemer dient terug te betalen, ongeacht de wijze waarop hij daartoe verbonden is, als vergoeding voor de reele kosten die die werknemer wegens zijn
tewerkstelling heeft gemaakt, zonder dat die kosten onlosmakelijk deel uitmaken van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (1). (Art. 19, § 2, 4°, eerste lid, K.B. 28 nov.
1969.)
Noot arrest nr. 601:
(1) Het O.M. besloot tot verwerping. Het was van oordeel dat het enige middel feitelijke grandslag miste. Het vond dat het arbeidshof geenszins besliste dat het personeel van de Nationale Loterij "onderworpen was aan de regeling van de arbeidsovereenkomst en ook aan de statutaire bepalingen die van toepassing zijn op het Rijkspersoneel", maar vaststelde dat het personeel van de
Nationale Loterij, dat alle rechten genoot die verbonden zijn aan het werknemersstatuut, bij beslissing van de minister van Financien, op advies van het beheersorgaan, "onderworpen kon zijn"
aan de statutaire bepalingen die eigen zijn aan het rijkspersoneel. Aangezien het beheersorgaan van de Nationale Loterij geen enkel advies had gegeven en de minister van Financien geen
beslissing had genomen, viel het personeel van de Nationale Loterij dus niet onder de statutaire bepalingen die gelden voor het Rijkspersoneel. Het cassatiemiddel beruste dus op een foutieve premisse.
Noot arrest nr. 602:
(1) Zie Cass., 14 old. 1985, A.R. 4794, nr. 90; 9 okt. 1989, A.R. 6654, nr. 83; 17 mei 1993, A.R.
8322, nr. 239, met concl. adv.-gen. Bresseleers; 29 nov. 1993, A.R. S.93.0036.F, nr. 491; 14 feb. 2000,
A.R. S.98.0106.F, nr. 116.
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(R.V.A. T. ENTREPRISES MIOT ET BRESCIANI B.V.B.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0135.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1999 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 14, §§ 1 en 2, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2 van de wet van 12 april1965 betreffende (de
bescherming van) het loon der werknemers, 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 20, 1 o en 4 o, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest beslist dat de beperking van het begrip loon, bepaald in artikel19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, van toepassing is op
de forfaitaire vergoedingen van 315 frank die verweer(ster) per dag en per arbeider
tijdens de litigieuze periode (van 1991 tot 1995?) gestort heeft aan haar op de bouwplaatsen tewerkgestelde arbeiders, op grand "dat, te dezen, niet betwist wordt dat (verweerster) de kosten van de maaltijden bij overeenkomst ten laste heeft genomen; dat
(verweerster) daarenboven het bestaan van die kosten bewijst; dat immers kan worden aangenomen dat de door (verweerster) betaalde forfaitaire vergoedingen de reele
kosten dekken van de werknemers die hun maaltijd hebben moeten nuttigen op een
afgelegen bouwplaats; dat, wat dat betreft, de verklaringen van (verweersters) zaakvoerder, volgens wie '(. .. ) een forfaitair 315 frank per dag wordt betaald aan de arbeiders, of zij nu een maaltijd nuttigen of niet ( ... ). De arbeider betaalt ons niets van
dat bedrag terug', niet kunnen doen twijfelen aan het feit dat de arbeiders die maaltijdkosten daadwerkelijk hebben gemaakt; dat die verklaringen aileen erop wijzen dat een
bedrag van 315 frank geen overdreven forfait is en dat de werkgever, voor het overige, zich niet bekommert om wat de arbeider met dat bedrag werkelijk doet; dat het
des te aannemelijker is dat de arbeiders die kosten daadwerkelijk maken, daar het
om arbeiders gaat die bouwprojecten op afgelegen bouwplaatsen moeten voltooien en
men zich niet kan voorstellen hoe die arbeiders hun thuisbereide boterhammen gehurkt of op de grand opeten, terwijl hygiene en welzijn tijdens de werkuren eisen zijn
waarmee steeds meer rekening wordt gehouden door de wetgever, door de vakbonden en door de werkgevers die gespecialiseerde arbeidskrachten en arbeiders willen behouden die over hun werkomstandigheden tevreden zijn (... )",
terwijl artikel 14, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, bepaalt dat het loon op grand waarvan de socialezekerheidsbijdragen worden berekend (artikel 14, § 1), bepaald wordt bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965,
krachtens hetwelk onder '1oon" alles moet worden verstaan wat de werkgever aan de
werknemer betaalt "ingevolge zijn dienstbetrekking"; artikel19, § 2, 4°, van de besluitwet van 28 november 1969 bepaalt dat, met afwijking van artikel 2, eerste lid, van de
wet van 12 april 1965, bedragen die, met name, als terugbetaling gelden van de kosten die ten laste van de werkgever vallen, niet als loon worden aangemerkt; het arrest uit de omstandigheid dat verweerster "de kosten van de maaltijden bij overeenkomst ten laste heeft genomen", niet heeft kunnen afl.eiden dat de forfaitaire vergoeding
van 315 frank per dag, die verweerster gestort heeft aan haar arbeiders, die op een
bouwplaats werkten, de terugbetaling zou vormen van "kosten die ten laste van de
werkgever vallen"; het loon immers bij overeenkomst door de werkgever moet worden betaald, maar daarom niet de terugbetaling vormt van kosten die ten laste van
de werkgever vallen; het feit dat de vergoeding van 315 frank "de reele kosten dekken van de werknemers die hun maaltijd hebben moeten nuttigen" op een afgelegen bouwplaats, evenmin toelaat te stellen dat het om kosten gaat "die ten laste van
de werkgever vallen"; dat feit evenzogoed kan betekenen dat de werkgever beslist heeft
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het loon van de werknemers te verhogen ten bedrage van de kosten van de maaltijden die zij tijdens hun werkonderbreking op de bouwplaats hebben genuttigd; de kosten die in de zin van artikel19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november
1969, ten laste van de werkgever vallen, niet om het even welke kosten zijn die de arbeider maakt en die de werkgever beslist ten laste te nemen, doch uitsluitend die kosten zijn waarvan de werkgever zich niet kan veroorloven ze niet terug te betalen, daar
het kosten zijn die gemaakt werden voor de uitvoering van het werk en die, bijgevolg, ten laste van de werkgever vallen of die de wet ten laste van de werkgever legt;
het arrest niet vaststelt dat de litigieuze vergoedingen uitgaven zijn die voor de uitvoering van het werk moeten worden gedaan noch dat verweerster zich ertoe heeft verbonden haar arbeiders te voeden (vgl. artikel20, 1" en 4°, van de wet van 3 juli 1978)
noch dat die vergoedingen verschuldigd zijn krachtens een wettelijke bepaling of een
collectieve arbeidsovereenkomst; het arrest zich ertoe beperkt te vermelden dat de "door
de arbeiders gemaakte" uitgave moet worden toegekend omdat het om werknemers
gaat "die naar een afgelegen bouwplaats zijn gestuurd"; het arrest, op grond van de
hierboven vermelde vaststellingen en overwegingen, niet wettig heeft kunnen beslissen dat de beperking van het begrip loon, bepaald in artikel19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, te dezen toegepast diende te worden (schending van het geheel van de in de aanhef van het middel weergegeven wettelijke
bepalingen) :

Overwegende dat artikel14, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, bepaalt dat het loon, op grond waarvan de
sociale-zekerheidsbijdragen berekend worden, bepaald wordt bij artikel 2 van
de wet van 12 april1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, hoewel de Koning het aldus bepaalde begrip, bij in Ministerraad overlegd besluit, kan verruimen of beperken;
Dat artikel19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969, bepaalt dat, met afwijking van
artikel 2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965, de bedragen die, met name,
de terugbetaling vormen van kosten die ten laste van de werkgever vallen, niet als loon worden aangemerkt;
Overwegende dat de kosten die, zonder inherent te zijn aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, door een werknemer, wegens zijn tewerkstelling, daadwerkelijk moeten worden gemaakt, in de zin van die bepaling kosten zijn die ten laste van de werkgever vallen wanneer deze krachtens
de wet, een collectieve arbeidsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst of de
uitvoering ervan of zelfs krachtens een eenzijdige verbintenis van de werkgever tot terugbetaling van die kosten gehouden is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster, tijdens het litigieuze tijdvak, een vergoeding van driehonderd vijftien frank toekende aan
haar werknemers die op afgelegen bouwplaatsen tewerkgesteld werden, teneinde de kosten van hun maaltijden te dekken;
Dat het arrest beslist, enerzijds, "dat (verweerster) de kosten van de maaltijden bij overeenkomst ten laste heeft genomen", en, anderzijds, door een
beoordeling in feite, dat zij "het bestaan bewijst van (die) kosten" die door
de voormelde vergoeding gedekt worden;
Dat het arrest, door die vermeldingen, zijn beslissing dat de litigieuze bedragen de terugbetaling vormen van kosten die ten laste van de werkgever vallen en, derhalve, niet begrepen zijn in de berekeningsgrondslag van
de sociale-zekerheidsbijdragen, naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 november 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 603
3e KAMER - 6 november 2000
1° EUROPESE UNIE- PREJUDICIELE GESCHILLEN- HOF VAN CASSATIE -ARTIKEL 234
E.E.G.-VERDRAG- VERDRAG- HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN- BE PALING- UITLEGGING - VERZOEK - UITLEGGING NOODZAKELIJK- H.V.J.

2° WERKLOOSHEID - BEDRAG- ANCIENNITEITSTOESLAG- BEROEPSVERLEDEN- VERORDENING (E.E.G.) NR 2211178 - E.G. - MAROKKO - ARTIKEL 41 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST- TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING- SAMENTELLING- BEPALING- UITLEGGING - PREJUDICIELE VRAAG - H.V.J.

1o en 2° Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E. G.- Verdrag of van een han-

deling van de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 41 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 27 april 1976 en namens de Gemeenschap gesloten
door de verordening (EEG) nr. 2211 I 78 van de Raad van 26 september 1978, voor
het Hofvan Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar
de vraag rijst over de uitlegging van het begrip "samentelling van de tijdvakken van
verzekering" inzake de werkloosheidsuitkeringen die wegens het beroepsverleden worden verhoogd, verzoekt het Hof in de regel het Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen (1). (Art. 234 E.E.G.-Verdrag.)
(R.V.A. T. A... )

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq (vertaling) :
1. lk ben geneigd te denken dat het voor uw Hof aangewezen is de uitspraak aan
te houden tot het H.v.J. bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de uitlegging van art. 41, lid 1 en lid 2, van de Samenwerkingsovereenkomst
tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 27 april 1976 en gesloten in naam van de Gemeenschap door de
verordening (EEG) nr. 2211/78 van de Raad van 26 september 1978.
Ik verklaar mij nader.
2. In het enige middel wordt uw Hofverzocht om nate gaan of de werkloze van Marokkaanse nationaliteit louter op grond van art. 41 van de voomoemde samenwerkingsovereenkomst zijn arbeidsprestaties als loontrekkende in een andere lidstaat van de
Unie, in casu Frankrijk, kon doen gelden om de ancienniteitstoeslag te genieten waarin
art. 126, 5°, Werkloosheidsbesluit 1991 voorziet.
Het bestreden arrest antwoordt daar bevestigend op.
Het middel daarentegen voert aan dat de precisering in art. 41, lid 1, van de
Samenwerkingsovereenkomst volgens welke het verbod op elke discriminatie op grond
van nationaliteit enkel geldt behoudens het bepaalde in de onderstaande leden, met
(1) Zie carrel. O.M.; art. 234 van de geconsolideerde versie.
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name betekent dat, wat betreft de samenstelling van de tijdvakken van verzekering, dat verbod aileen geldt binnen de perken van de voorwaarden gesteld in lid 2 van
art. 41, dat dit lid 2 geen samentelling van de tijdvakken van verzekering voor de werkloosheidsuitkeringen bepaalt en dat uit die overwegingen volgt dat de
non-discriminatieregel niet geldt voor de werkloosheidsuitkeringen.
In casu komt het dus in hoofdzaak aan op de uitlegging van het begrip "samentelling van de tijdvakken van verzekering" voor de werkloosheidsuitkeringen.
Het arrest KZIBER van 31 jan. 1991 van het H.v.J. lijkt weliswaar verwant aan het
standpunt dat in het middel van de R.V.A. wordt aangevoerd (2). Het arrest KZIBER wijst met name op de beperkingen van het discriminatieverbod betreffende de
samentelling van de tijdvakken. Het arrest KZIBER oordeelt oak dat het feit art. 41,
lid 2, van de Samenwerkingsovereenkomst de werkloosheidsuitkeringen niet vermeldt bij de stelsels waarvoor de samentelling van de tijdvakken van verzekering geldt,
van belang is voor de samentelling. Het arrest KZIBER leidt uit die vaststellingen geen
gevolgtrekking af- wat het trouwens niet mocht doen - over de precieze vraag of
een lidstaat, m.b.t. de werkloosheidsuitkeringen die wegens het beroepsverleden worden verhoogd, de tijdvakken van arbeid die een werkloze van Marokkaanse nationaliteit als loontrekkende in een andere lidstaat heeft verricht, uit de samentelling
van de tijdvakken van verzekering kan uitsluiten.
Volgens mij is er geen ontkomen aan prejudiciele vraag aan het H.v.J., aangezien
uw Hof zich onmogelijk kan aansluiten bij een vaste uitleggingsbeslissing van dat H.v.J.
over het precieze probleem dat ik heb omschreven. Een prejudiciele over dat precieze probleem precis is dus zeer belangrijk (3).

Conclusie : prejudiciele vraag.
ARREST

(uertaling)

(A.R. S.00.0029.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 1999 gewezen door het Arbeidshof te Luik;
Over het middel: schending van de artikelen 37, § 1 en 2, 38, § 1, 43, § 1, inzonderheid het derde lid, 114, § 4, 126, inzonderheid 5°, van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, genoemd artikel114,
§ 4, zoals het van kracht was op 12 oktober 1993 en, voor zoveel nodig, als gewijzigd bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 december 1993, 70, § 1, inzonderheid 1 o en 2°, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, 41, inzonderheid § 1 en 2,
van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 27 april 1976, gesloten in
naam van de Gemeenschap door de (EEG) verordening nr. 2211/78 van de Raad van
26 september 1978,
doordat het bestreden arrest, aangezien eiser op 12 oktober 1993 aan de verweerder van Marokkaanse nationaliteit de ancienniteitstoeslag geweigerd heeft zoals die
is bepaald in artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, op grand dat hij geen twintig jaar beroepsverleden als loontrekkende in de zin van artikel 114, § 4, bewijst, als vereist bij artikel 126, aangezien zijn arbeidsprestaties in Belgie niet die duur hadden en zijn
prestaties in Frankrijk hoe dan oak niet in aanmerking konden worden genomen, met
(2) H.v.J., 31 jan. 1991 (R.V.A. t. BAHIA KZIBER), C-18/90, Jur.H.v.J., p. 1-199, conl. adv.gen. Van Gerven.
(3) Vgl. Cass., 30 juni 1997, A.R. S.96.0116.N, nr. 308; zie ook artt. 37, § 2, 43, § 1, derd lid, 114,
§ 4, 119, 3°, en 126, 5°, Werkloosheidsbesluit 1991; art. 70, § 1, 1 o en 2°, M.B. 26 nov. 1991.
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wijziging van het beroepen vonnis, beslist dat verweerder aileen op grond van de voormelde samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het koninkrijk Marokko, zijn arbeidsprestaties in Frankrijk mag doen gelden om te genieten van de bepalingen van de artikelen 114, § 4, en 126 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 en de heropening van het debat beveelt om
de partijen, die het niet eens zijn over de arbeidsprestaties van verweerder in Frankrijk en Belgie, daarvan een gedetailleerd overzicht jaar per jaar zouden overleggen,
en bij die beslissing hierop steunt dat het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest van 31 januari 1991 (zaak C-18/90, RVAIKZIBER) beslist heeft:
"Het feit dat dit discriminatieverbod volgens artikel 41, lid 1, slechts geldt behoudens het bepaalde in de onderstaande leden, betekent dat, voor wat betreft de samenteiling van tijdvakken, de toekenning van gezinsbijslagen en de overmaking van
pensioenen en renten naar Marokko, dit discriminatieverbod slechts is verzekerd binnen de grenzen van de voorwaarden bepaald in de leden 2, 3 en 4 van artikel41. Dit
voorbehoud kan echter niet aldus worden uitgelegd, dat het het discriminatieverbod zijn onvoorwaardelijk karakter ontneemt voor elke andere vraag op het gebied van de sociale zekerheid"; dat de samentelling van arbeidsprestaties die inverschillende Lid-Staten zijn geleverd, wanneer het gaat om de werkloosheidsverzekering,
moet worden beschouwd als "een andere vraag op het gebied van de sociale zekerheid", in de zin van het arrest van 31 januari 1991,

terwijl, volgens artikel126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, de toekenning van een ancienniteitstoeslag onder meer afhangt van de voorwaarde dat de
werkloze twintig jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijst in de zin van artikel114, §4; volgens artikel 70, §1, van het ministerieel besluit van 26 november 1991
voor de toepassing van artikel 114, § 4, van het koninklijk besluit, wordt verstaan onder beroepsverleden als loontrekkende de arbeidsdagen bedoeld in artikel 37 en de gelijkgestelde dagen bedoeld in artikel38 van het koninklijk besluit; § 2 van dat artikel37 bepaalt dat de in het buitenland verrichte arbeid in aanmerking komt wanneer
hij verricht werd in een dienstbetrekking die in Belgie aanleiding zou geven tot inhoudingen voor de sociale zekerheid, met inbegrip van de sector werkloosheid; nu het
evenwel gaat om vreemde werknemers, artikel 43, § 1, derde lid, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991 bepaalt dat, met name de artikelen 37, § 2, en 38, § 2,
"slechts toepasselijk zijn binnen de grenzen van een intemationale overeenkomst"; daaruit volgt dat een ancienniteitstoeslag aan een vreemde werknemer aileen kan worden toegekend in zoverre een internationale overeenkomst hem het recht daarop verleent; dat recht niet wordt verleend aan werknemers van Marokkaanse nationaliteit door de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en het koninkrijk Marokko, als bedoeld in het bestreden arrest; artikel 41 van die overeenkomst in zijn lid 1 immers bepaalt : "behoudens het bepaalde
in de volgende leden, vailen de werknemers van Marokkaanse nationaliteit en de bij
hen woonachtige gezinsleden, op het gebied van de sociale zekerheid onder een regeling die wordt gekenmerkt door het ontbreken van elke discriminatie op grond van
nationaliteit tussen deze werknemers en de eigen onderdanen van de Lid-Staten waar
zij werkzaam zijn"; voomoemd artikel41 in zijn lid 2 bepaalt: "deze werknemers komen in aanmerking voor samenteiling van de tijdvakken van verzekering, van arbeid of van woonplaats die zij in de verschillende Lid-Staten vervuld hebben, voor wat
betreft de ouderdoms-, invaliditeits- en overlevingspensioenen en -renten alsmede de
gezondheidszorg voor de werknemer en zijn binnen de Gemeenschap woonachtig gezin"; zoals het arrest van 31 januari 1991 van het Hofvan Justitie dat in het bestreden arrest wordt vermeld, heeft beslist, de precisering in artikel 41, lid 1, van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het
koninkrijk Marokko, volgens welke iedere discriminatie op grond van nationaliteit verboden is, enkel geldt behoudens het bepaalde in de volgende leden, met name betekent dat, wat betreft de samentelling van de tijdvakken van verzekering, dat verbod enkel geldt binnen de perken van de voorwaarden gesteld in lid 2 van artikel41;
dat lid 2 geen samenteiling van de tijdvakken van verzekering voor de werkloosheidsuitkeringen bepaalt; aldus uit het arrest van het Hofvan Justitie van 31 januari 1991, evenals uit de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het koninkrijk Marokko, volgt dat de non-discriminatieregel
niet geldt voor die uitkeringen; daaruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat verweerder aileen op grond van artikel 41 van de samenwerkings-
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overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 27 april1976, zijn arbeidsprestaties in Frankrijk mag
doen gelden om aanspraak te maken op de ancienniteitstoeslag als bepaald in artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, artikel41, lid 1 en lid 2, van de voormelde samenwerkingsovereenkomst
schendt, evenals de in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en van het ministerieel besluit van 26 november 1991:

Overwegende dat ingevolge artikel126 van het koninklijk besluit van 2S
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering het basisdagbedrag van de werkloosheiduitkering bedoeld in artikel 114 wordt verhoogd met een ancienniteitstoeslag indien de werkloze onder meer voldoet
aan de voorwaarde bepaald in artikel126, so, en bewijst dat hij twintig jaar
beroepsverleden als loontrekkende heeft in de zin van genoemd artikel114,
§ 4;
Overwegende dat artikel 70, § 1, 1 o en 2o, van het ministerieel besluit van
26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering bepaalt dat voor de toepassing van artikel114, § 4, van het
koninklijk besluit van 2S november 1991, onder beroepsverleden als loontrekkende onder meer wordt verstaan de arbeidsdagen bedoeld in artikel 37 van
het koninklijk besluit en de gelijkgestelde dagen bedoeld in artikel 38 ervan, met uitzondering van de dagen van volledige werkloosheid;
Overwegende dat naar luid van artikel 37, § 2, van het koninklijk besluit van 2S november 1991 de in het buitenland verrichte arbeid in aanmerking komt wanneer hij verricht werd in een dienstbetrekking die in Belgie aanleiding zou geven tot inhoudingen voor de sociale zekerheid, met
inbegrip van de sector werkloosheid;
Dat artikel 38, § 2, van hetzelfde besluit bepaalt dat de dagen waarop de
werknemer niet in staat is geweest zijn arbeid in het buitenland te verrichten ten gevolge van een situatie bedoeld in§ 1, in aanmerking komen voor
zover zij in Belgie als gelijkgestelde dagen zouden worden beschouwd;
Overwegende dat, volgens artikel 43, § 1, derde lid, van dat besluit de voornoemde artikelen 37, § 2, en 38, § 2, slechts toepasselijk zijn op de vreemde
en staatloze werknemers binnen de grenzen van een internationale overeenkomst;
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat de verweerder, van Marokkaanse nationaliteit, zijn arbeidsprestaties in Frankrijk aanvoert ter verantwoording van het krachtens artikel126, so, van het koninklijk besluit van
2S november 1991 vereiste beroepsverleden om aanspraak te kunnen rnaken op de litigieuze ancienniteitstoeslag;
Overwegende dat het bestreden arrest zijn beslissing dat die prestaties in
aanmerking kunnen worden genomen steunt op artikel 41, lid 1, van de
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 27 april1976,
gesloten in naam van de Gemeenschap door de (EEG)-verordening nr. 2211/78
van de Raad van 26 september 1978;
Overwegende dat naar luid van artikel41, lid 1, van die samenwerkingsovereenkomst, behoudens het bepaalde in de onderstaande leden, de werknemers van Marokkaanse nationaliteit en de bij hen woonachtige gezinsleden op het gebied van de sociale zekerheid onder een regeling vallen die
wordt gekenmerkt door het ontbreken van elke discriminatie op grond van
nationaliteit tussen deze werknemers en de eigen onderdanen van de lidstaten waar zij werkzaam zijn;
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Dat, ingevolge lid 2 van dat artikel, deze werknemers in aanmerking komen voor samentelling van de tijdvakken van verzekering, van arbeid of van
woonplaats die zij in de verschillende lidstaten vervuld hebben, voor wat betreft de ouderdoms-, invaliditeits- en overlevingspensioenen en -renten alsmede de gezondheidszorg voor de werknemer en zijn binnen de Gemeenschap woonachtig gezin;
Dat zij, volgens lid 3, in aanmerking komen voor gezinsbijslagen voor de
leden van hun gezin die binnen de Gemeenschap woonachtig zijn;
Dat zij, overeenkomstig lid 4, ouderdoms- en overlevingspensioenen en
-renten, pensioenen en renten wegens arbeidsongevallen of beroepsziekten en invaliditeitspensioenen en -renten ingevolge arbeidsongevallen of beroepsziekten vrij mogen overmaken naar Marokko tegen de koers die geldt
krachtens de wetgeving van de lidstaat of de lidstaten die de desbetreffende bedragen moeten betalen;
Overwegende dat het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen, in zijn arrest C-18/90 van 31 januari 1991 in zake Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen Bahia Kziber, heeft beslist dat het begrip sociale zekerheid in de zin van artikel41, lid 1, van de Samenwerkingsovereenkomst
moet worden begrepen analoog aan het identieke begrip in verordening (EEG)
nr. 1408/7 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de
sociale-zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, waarin de werkloosheidsuitkeringen tot
de takken van de sociale zekerheid worden gerekend;
Overwegende dat het Hof van Justitie enerzijds heeft geoordeeld dat het
feit dat artikel 41, lid 1, bepaalt dat het daarin vastgelegde discriminatieverbod slechts geldt behoudens het bepaalde in onderstaande leden, betekent dat wat betreft de samentelling van de tijdvakken, de gezinsbijslagen en het overmaken van pensioenen en renten naar Marokko, dat
discriminatieverbod aileen verzekerd is binnen de in de leden 2, 3 en 4 van
artikel 41 bepaalde voorwaarden, zonder dat dit voorbehoud evenwel kan worden uitgelegd in die zin dat het het onvoorwaardelijk karakter van het
discriminatieverbod opheft voor elk ander probleem dat op het gebied van
de sociale zekerheid rijst;
Dat het arbeidshof, dat opmerkt dat lid 2 van artikel 41 niet het geheel van
de tijdvakken van werkloosheid beoogt, op grand van die overweging beslist dat dat probleem bijgevolg onder toepassing viel van het onvoorwaardelijk discriminatieverbod van lid 1;
Overwegende dat het Hofvan Justitie, anderzijds, erop heeft gewezen dat
het feit dat artikel 41, lid 2, in tegenstelling tot de voornoemde verordening 1408/71, de werkloosheidsuitkeringen niet vermeldt bij de stelsels waarvoor de samentelling van de tijdvakken van verzekering geldt, enkel van belang is voor de samentelling;
Overwegende dat het middel uit genoemd lid 2 in hoofdzaak afleidt dat het
non-discriminatiebeginsel van lid 1 niet van toepassing is op de werkloosheidsuitkeringen voor wat betreft de samentelling van de tijdvakken van verzekering;
Dat het middel aldus een probleem opwerpt dat tot de uitsluitende bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen behoort;
Dat ingevolge artikel 234, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Hof in de regel verplicht is een prejudiciele vraag aan het Hof van Justitie te stellen;
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Om die redenen, stelt de uitspraak uit tot het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen bij prejudiciE:He beslissing over de volgende vraag
uitspraak zal hebben gedaan : staat de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 27 april1976, gesloten in naam van de Gemeenschap door de (EEG) verordening nr. 2211/78 van de Raad van 26 september
1978, eraan in de weg dat een lidstaat uitsluitend rekening.houdt met de tijdvakken van arbeid als loontrekkende die een werknemer van Marokkaanse nationaliteit op zijn grondgebied heeft verricht, om te bepalen oflaatstgenoemde kan aanspraak maken op de ancienniteitstoeslag die het
basisbedrag van zijn werkloosheidsuitkering verhoogt?
6 november 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 604
2e KAMER - 7 november 2000

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERlNG- TERMlJNEN- COLLECTIEF MlSDRlJFTlJDSTlP VAN DE FElTEN- FElTEN GEPLEEGD TUSSEN TWEE TlJDSTlPPEN- TlJDSSPANNEGEEN NADERE BEPALlNG- GEVOLG.

Wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, vangt
de verjaring van de strafvordering aan vanaf het laatste strafbare feit, op voorwaarde dat elk van de vroegere feiten van het daaropvolgend feit niet gescheiden is,
behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, door een langere termijn dan de
verjaringstermijn (1); indien de strafrechter noch de datum preciseert van alle feiten die hij bewezen verklaart, noch vaststelt dat tussen elk van deze feiten geen tijdsspanne verlopen is die Zanger is dan de verjaringstermijn zelf en uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat er tussen de begin- en einddatum der feiten een daad is verricht die de verjaring van de strafvordering heeft gestuit of dat
de verjaring op enigerlei grand is geschorst, vermag het Hof niet na te gaan of de strafvordering voor het geheel van alle bewezen verklaarde feiten die de rechter bij de bepaling van de strafmaat in aanmerking heeft genomen, wel ofniet verjaard was (2).
(Artt. 21 tot 24 V.T.Sv.)
(R. .. T. ROBERT BOSCH PRODUKTlE N.V E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.0048.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1998 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

(1) Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111.
(2) Cass., 17 juni 1992, A.R. 9660, nr. 543.
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat, wanneer verscheidene misdrijven de uitvoering zijn van
eenzelfde misdadig opzet, de verjaring van de strafvordering aanvangt vanaf
het laatste strafbare feit, op voorwaarde dat elk van de vroegere feiten van
het daaropvolgende feit niet gescheiden is, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, door een langere termijn dan de verjaringstermijn;
Overwegende dat eiser is vervolgd wegens de feiten van de telastleggingen A1 (huisdiefstal) en A2 ( diefstal door middel van braak, inklimming of
valse sleutels) "tussen 31 mei 1988 en 18 december 1995, de feiten de achtereenvolgende en voortdurende uiting zijnde van eenzelfde schuldig opzet, het laatste feit gepleegd zijnde op 17 december 1995";
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat de bewezen verklaarde feiten "de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, zodat slechts een straf dient te worden uitgesproken" en "dat het
laatste feit dateert van 17 december 1995, zodat de feiten niet ve:rjaard zijn";
Overwegende dat de appelrechters noch de datum preciseren van aile feiten die zij bewezen verklaren, noch vaststellen dat tussen elk van deze feiten geen tijdsspanne verlopen is die langer is dan de verjaringstermijn zelf;
dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat er
tussen 31 mei 1988 en 18 december 1995 een daad is verricht die de verjaring van de strafvordering heeft gestuit of dat de ve:rjaring op enigerlei grond
is geschorst;
Overwegende dat het Hof aldus niet vermag na te gaan of de strafvordering voor het geheel van alle bewezen verklaarde feiten die de appelrechters bij de bepaling van de strafmaat in aanmerking hebben genamen, wei of niet ve:rjaard was op de dag waarop het arrest werd uitgesproken;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering van de eerste verweerster tegen eiser :
Overwegende dat mr. De Bruyn bij akte ter griffie van het Hof neergelegd op 9 maart 1999 namens eiser verklaart afstand zonder berusting te doen
van de voorziening "voor zover het Hof niettemin zou oordelen dat op civielrechtelijk vlak geen eindbeslissing voorligt";
Overwegende evenwel dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de hierop gestoelde beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster tegen eiser, ongeacht de omstandigheid dat deze
beslissingen wel ofniet eindbeslissingen zijn in de zin van artikel416 Wethoek van Strafvordering;
Dat er aldus geen grond is akte te verlenen van de afstand;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen de tweede verweerder :
Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft
van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen verweerder, daar de rechters tussen deze beide beslissingen een zulkdanig verband leggen dat de laatstgenoemde beslissing van de eerstgenoemde afhangt;
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Om die redenen, ongeacht het tweede namens eiser aangevoerde middel
dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vemietigde arrest; veroordeelt de verweerders elk in een vierde van
de kosten van de voorziening en laat de overige kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerp en.
7 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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2e

KAMER -

8 november 2000

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- STRAFVORDERING INGELEID VOOR DE EERSTE RECHTER- ANDERE SCHORSINGSGRONDEN- GEVOLG.

Wanneer de verjaring van de strafvordering geschorst wordt vanaf de dag van de terechtzitting waarop die rechtsvordering voor de eerste rechter is ingesteld, blijft die
schorsing, in voorkomend geval en buiten de in de wet bepaalde gevallen, ook na het
in eerste aanleg gewezen vonnis voortduren, tot op de dag waarop de rechtsdag voor
de appelrechters is bepaald, op voorwaarde dat die termijn niet Zanger is dan een jaar
en dit onverminderd de andere schorsingsgronden (1). (Art. 24 VT.Sv.; art. 3 wet 11
dec. 1998.)
(C ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0516.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 23 februari 2000 in hoger beroep in het Duits gewezen door de Correctionele Rechtbank teE., en
gelet op de in die taal gestelde voorziening;
Gelet op de beschikking van 28 maart 2000 van de eerste voorzitter van
het Hof, waarbij beslist wordt dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting
in het Frans zal worden gevoerd;
Overwegende dat het vonnis eiser veroordeelt wegens een snelheidsovertreding die hij op 5 oktober 1997 op een autosnelweg heeft begaan; dat
(1) Zie Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1697.F, nr. 179; 20 sept. 2000, A.R. P.00.0326.F, nr. 482.
Het Hof schijnt te oordelen dat, zo er tijdens de maximumtermijn van een jaar schorsing, die
begint te lopen vanaf de dag van de terechtzitting waarop die rechtsvordering voor de eerste rechter is ingesteld, een andere schorsingsgrond zou tussenkomen waarvan de gevolgen zouden blijven voortduren na de voormelde periode van een jaar, de verjaring van de strafvordering geschorst blijft gedurende die resterende termijn.
R.L.
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dergelijke overtreding, krachtens artikel 68 van de wet betreffende de politie van het wegverkeer, verjaart door verloop van een jaar te rekenen van
de dag waarop zij is begaan;
Overwegende dat de verjaring van de strafvordering is gestuit op 1 september 1998, zodat zij niet was verjaard ten tijde van de inwerkingtreding, op 16 december 1998, van de wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de vmjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de nieuwe wet, in de regel, in strafzaken onmiddellijk uitwerking heeft,
zodat de nieuwe, bij die wet bepaalde schorsingsgrond van toepassing is op
de tegen eiser ingestelde vervolgingen;
Overwegende dat, luidens artikel 24, 1 o, van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998
betreffende de ve:rjaring van de strafvordering, de ve:rjaring geschorst is vanaf
de dag van de zitting waarop de strafvordering op de door de wet bepaalde
wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid; dat die schorsing, buiten de in de
eerste en tweede streep van die bepaling bedoelde gevallen en het geval
waarin het hoger beroep uitsluitend is ingesteld door het openbaar ministerie, in voorkomend geval blijft voortduren na het in eerste aanleg gewezen vonnis tot op de dag waarop de zaak bij de appEdrechters wordt vastgesteld, op voorwaarde dat die termijn niet langer is dan een jaar;
Overwegende dat de zaak op 22 december 1999 bij de appelrechters werd
vastgesteld, zodat de verjaring in elk geval en onverminderd de andere
schorsingsgronden, niet meer liep vanaf 8 december 1998, datum van de terechtzitting waarop de zaak voor de eerste rechter is ingeleid, tot 8 december 1999, d.i. het einde van de uit die inleiding voortvloeiende verjaringstermijn van een jaar;
Dat de verjaringstermijn, die, bij ontstentenis van enige schorsingsgrond, op 1 september 1999 zou zijn verstreken, met een jaar is verlengd, zodat de zaak niet verjaard kon zijn op de datum van het bestreden vonnis;
Dat het middel bijgevolg 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.
8 november 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Fischer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. A. Kittel, Eupen.
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1o ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTINGGRENZEN - ONGELIJKE BEHANDELING.
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2° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTINGGRENZEN- ONGELIJKE BEHANDELING.

3° ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTINGGRENZEN.

4 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTINGGRENZEN.

1o en 2° Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag
te stellen die niet preciseert t.o.v. wie eiser ongelijk behandeld of gediscrimineerd zou
worden (1). (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)

3 o en 4 o Het Hof van Cas sa tie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag
te stellen, wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure; dat is het geval, wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het opkomt tegen ten overvloede gegeven overwegingen van de bestreden beslissing (2). (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(L... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0831.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 2000 gewezen door
het Militair Gerechtshof;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel geen melding maakt van de wettelijke bepalingen op grond waarvan de bodemrechters, overeenkomstig artikel 159
van de Grondwet, hadden moeten beslissen dat eiser de hoedanigheid van
officier heeft verloren ondanks de verwerping van zijn ontslagaanvraag door
de minister van Landsverdediging;
Dat het onderdeel onduidelijk en derhalve niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters eisers veroordeling wegens insubordinatie hebben gestoeld op de omstandigheid dat hij zijn hoedanigheid van
officier had behouden, aangezien de Koning zijn ontslag niet had aanvaard;
Dat het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen de ten overvloede gegeven overwegingen van het arrest betreffende de weigering van eisers antslag door de minister van Landsverdediging dat voor de Raad van State is
aangevochten, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden en derhalve
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest, voor het overige, zegt "dat, luidens artikel21
van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut der beroepsofficieren,
het door een officier aangeboden ontslag pas uitwerking heeft 'wanneer de
Koning het heeft aanvaard'; dat de Koning (eisers) ontslag op het ogenblik
(1) Cass., 31 mei 2000, A.R. P.00.0339.F, nr. 336.
(2) Zie Cass., 12 april 2000, A.R. P.00.0136.F, nr. 249.
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van de feiten nog niet had aanvaard"; dat de appelrechters aldus wettig hebben kunnen beslissen "dat (eiser) op 27 en 28 september 1999 nog steeds officier was in de zin van artikel 1, 1 o, van de wet van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van strafrechtspleging voor het
leger (en) dat (hij) bijgevolg, wegens zijn hoedanigheid van officier, het litigieus bevel van 27 september 1999 kon krijgen en het op 28 september 1999
had moeten uitvoeren";
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat eiser het Hofvan Cassatie verzoekt een eerste prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen, die luidt als volgt : "Schendt artikel 21 van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut der beroepsofficieren en reserveofficieren de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer
zij afzonderlijk en samen met de artikelen 12, 23 en 182 van de Grondwet
worden gelezen?";
Overwegende dat het Hof geen prejudiciele vraag aan het Arbitragehof dient
te stellen, die niet preciseert ten opzichte van wie eiser ongelijk behandeld of gediscrimineerd zou worden;
Overwegende dat eiser, in het kader van dat onderdeel, het Hof verzoekt een tweede prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen, die luidt
als volgt : "Worden de artikelen 10 en 12 van de Grondwet geschonden door
de artikelen 1, 21, 46, 47 en 105 van de wetten van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van strafrechtspleging, wanneer zij afzonderlijk en samen gelezen worden met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (E.V.R.M.) en met de algemene rechtsbeginselen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, in zoverre zij de personen wier aanvraag tot anthefting uit de werkelijke dienst, die is ingediend v66r het ten laste gelegde
misdrijf, door de Minister van Landsverdediging is geweigerd met toepassing van artikel 21 van de voormelde wet van 1 maart 1958- v66r de wijziging ervan bij de wet van 16 maart 2000 betreffende het statuut der beroepsofficieren en reserveo:fficieren -, en die, voor het overige, de Raad van State
tijdig verzocht hebben die weigering te vernietigen, aan de militaire strafwetten onderwerpen, meer bepaald aan artikel 28 van de wet van 27 mei 1870
houdende het Militair StrafWetboek, en doordat zij bovendien bevoegdheid
verlenen aan de bestendige militaire gerechten- waarvan de bij de artikelen 46, 47 en 105 van de wetten van 15 juni 1899 bepaalde bijzondere en
variabele samenstelling impliceert dat deze samengesteld zijn uit militaire leden die het ganse jaar de hoedanigheid van militair in werkelijke
dienst bezitten en onder het hierarchisch gezag van de Minister van Landsverdediging vallen, en die leden de voormelde personen wegens die misdrijven kunnen berechten, en doordat zij die militaire gerechten de bevoegdheid verlenen om uitspraak te doen, zonder dat zij zelfs hun uitspraak dienen
aan te houden tot het eindarrest van de Raad van State en de toepassing van
de weigering van ambtsontheffing krachtens artikel 159 van de Grondwet
moeten of zelfs kunnen weigeren?";
Overwegende dat die prejudiciele vraag erop neerkomt de onpartijdigheid van de militaire gerechten ten opzichte van de rechtscolleges van gemeen recht in vraag te stellen, in geval van de in artikel159 van de Grandwet bepaalde toetsing van de beslissingen van de minister van
Landsverdediging; dat die vraag, die betrekking heeft op een grief die om de
in antwoord op het tweede onderdeel gegeven reden niet ontvankelijk is, niet
aan het Arbitragehof dient te worden gesteld;
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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.
8 november 2000 - 28 kamer - Voorzitter : de h. Fischer, waarnemend, voorzitter - Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. T. Vermeire, Brussel.

Nr. 607
28 KAMER- 8 november 2000

1o OPENBAAR MINISTERIE -

OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE- ONAFHANKELIJKHEID- HOF VAN CASSATIE- INJUNCTIES- BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

2° CASSATIE- ALGEMEEN.

OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET
CASSATIEGEDING- OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CAS SATIE- ONAFHANKELIJKHEID- HOF VAN CA.ilSATIE- INJUNCTIES- BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

3° OPENBAAR MINISTERIE- OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE- CONCLUSIES- BEGRIP.

4 o CASSATIE- ALGEMEEN.

OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET
CASSATIEGEDING- ALGEMEEN- OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE- CONCLUSIES - BEGRIP.

5o OPENBAAR MINISTERIE- OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE- OPDRACHT- MONDELINGE CONCLUSIES- EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGINGVOORWAARDE.

6° CASSATIE- ALGEMEEN.

OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET
CASSATIEGEDING- OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN CASSATIE- OPDRACHT- MONDELINGE CONCLUSIES- EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING- VOORWAARDE.

7o RECHT VAN VERDEDIGING- ALGEMEEN- OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET HOF VAN
CASSATIE - MONDELINGE CONCLUSIES - GEVOLG.

8° ARBITRAGER OF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTINGGRENZEN- BESTREDEN BESLISSING.

go PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTINGGRENZEN.

10° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- HOF VAN BEROEP -ARREST- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING- NIET ONDERTEKEND DOOR DE
VOORZITTER- GEVOLG.
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zo Het Hofvan Cassatie is niet bevoegd om het openbaar ministerie bij het Hof
injuncties te geven (1).

1° en

3° en 4 o Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht het openbaar ministerie bij het Hofvan Cassatie schriftelijke conclusies neer te leggen (2). (Art.
1107, tweede lid, Ger.W.)
5°, 6° en 7° Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer het openbaar mi-

nisterie bij het Hof van Cassatie, dat geen partij is in de zaak, zijn conclusies niet
schriftelijk voordraagt, aangezien de partijen die voor het Hof in het geding zijn,
daarop ter zitting v66r het sluiten van het debat kunnen antwoorden (3).
go en go Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag
te stellen die geen verband houdt met de bestreden beslissing (4). (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
10° Hoewel het proces-verbaal van de terechtzitting waarop het hof van beroep zijn arrest heeft gewezen, niet door de voorzitter of de griffier is ondertekend, is het arrest
niet nietig wanneer het alle vereiste vaststellingen bevat om de regelmatigheid van
de rechtspleging te bewijzen (5). (Art. 10 wet 1 mei 1849; art. 780 Ger.W.)
(P. .. T. H ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0898.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 mei 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende, enerzijds, dat het Hof niet bevoegd is om injuncties aan het
openbaar ministerie te geven, en, anderzijds, geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel het openbaar ministerie bij het Hof verplicht schriftelijke conclusies neer te leggen; dat het recht van verdediging niet wordt miskend wanneer het openbaar ministerie, dat geen partij
is in de zaak, zijn conclusies niet schriftelijk voordraagt, aangezien eiser
daarop ter terechtzitting v66r het sluiten van het debat heeft kunnen antwoorden;
Overwegende dat eiser voorstelt de volgende prejudiciele vraag aan het
Arbitragehofte stellen: "Schendt artikel420bis van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet alsook artikel6.1 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, wanneer het eiser in cassatie, die de zaak wenst te bepleiten, verplicht zijn memorie voorafgaandelijk aan het openbaar ministerie mede te
delen, terwijl de advocaat-generaal die verplichting niet heeft?";
Dat de door eiser opgeworpen vraag geen verband houdt met de bestreden beslissing en, derhalve, niet client te worden gesteld;
(1) Cass., 1 april 1998, A.R. P.98.0278.F, nr. 185.
(2) Zie noot 1.

(3) Zie noot 1.
(4) Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.
(5) Zie Cass., 29 nov. 1989, A.R. 7665, nr. 201.
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafVordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 9 mei 2000
van het hof van beroep, waarop dat hof het bestreden arrest heeft gewezen, niet is ondertekend door de magistraat die de terechtzitting heeft voorgezeten en niet vaststelt dat hij in de onmogelijkheid verkeerde het te ondertekenen;
Overwegende, evenwel, dat het arrest alle vereiste vaststellingen bevat om
de regelmatigheid van de op die terechtzitting gevolgde rechtspleging te bewijzen; dat het arrest immers als volgt eindigt: "aldus, in het Frans gewezen, in het Justitiepaleis teL., op de openbare terechtzitting van 9 mei tweeduizend van de achtste kamer van het hof van beroep", waarbij de namen
vermeld worden van de magistraten die op die terechtzitting zitting hielden, waaronder ook die van de voorzitter; dat hieruit met name volgt dat de
aanwezigheid op die terechtzitting van de magistraten wier naam in het arrest vermeld worden en die aan de beraadslaging deelgenomen hebben, in
overeenstemming met de wet is vastgesteld en dat de identiteit wordt vermeld van de magistraat die de terechtzitting heeft voorgezeten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het betrekking heeft op het vooronderzoek, geen verband houdt met de bestreden beslissing en, derhalve, niet
ontvankelijk is;
Dat het eveneens niet ontvankelijk is, in zoverre het onderzoek ervan een
onderzoek vereist van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet bevoegd is,
en in zoverre het betrekking heeft op de ten overvloede gegeven redenen van
de appelrechters;
Overwegende, voor het overige, dat artikel 6.3.d van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, luidens hetwelk elke beschuldigde onder meer het recht heeft, de getuigen a
charge te ondervragen of te doen ondervragen en de getuigen a decharge te
doen dagvaarden onder dezelfde voorwaarden als de getuigen a charge, ertoe strekt de verdediging, in het door dat artikel bepaalde gebied, een volstrekt gelijke behandeling ten aanzien van de beschuldiging te verzekeren;
Dat het recht van verdediging en het door die verdragsbepaling gewaarborgde recht de bodemrechter niet beletten de pertinentie van het verzoek
tot het horen van een getuige te beoordelen, in zoverre zulks verenigbaar is
met het begrip eerlijk proces;
Dat de appelrechters in feite geoordeeld hebben "dat het door de verdediging gevraagde horen van de getuigen niet nuttig (bleek) om de waarheid aan de dag te brengen";
Dat, in zoverre, het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 november 2000 - 2ee kamer - Voorzitter : de h. Fischer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Philippart, Luik.
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2e KAMER - 8 november 2000

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

MATERIELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VERLEDEN SCHADE- DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN- MUNTONTWAARDING- GEVOLG.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE -

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- TOEKOMSTIGE SCHADE- VERPLICHTING OM EEN ORTHOPEDISCHE ZOOL PERIODIEK TE VERVANGEN- RAMING.

1° Bij de raming van een verleden schade t.g.v. de derving van bedrijfsinkomsten kan

de rechter rekening houden met de munterosie die noodzakelijkerwijs zou geleid hebben tot een nieuwe raming van de in overweging te nemen inkomsten tussen de referteperiode en de periode vanaf de consolidatiedatum tot de datum van het vonnis.

2° Een periodiek terugkerende uitgave kan geraamd worden op grand van de actuele kostprijs, zonder dat daarvoor een beroep moet worden gedaan op de kapitalisatiemethode (1).
CZ ... T. V... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1055.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 mei 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te V.;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de context van de bestreden beslissing volgt dat de
appelrechters, door, met aanneming van de "niet strijdige" redenen van de
eerste rechter, rekening te houden met de toekomstige munterosie, de door
verweerder in 1993 verkregen bedrijfsinkomsten hebben willen verhogen met
een bedrag dat, met name, het verband tussen die inkomsten en de evolu(1) Zie Cass., 14 mei 1985, A.R. 8434, nr. 547; zie M. Lambert, opm. sub Luik, 23 april1991,
Bull. ass., 1991, biz. 906.
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tie van de koopkraeht van de munt vertegenwoordigt tussen het voormelde refertejaar en de periode tussen 15 oktober 1995, datum van de eonsolidatie, tot 26 mei 2000, datum van het vonnis;
Dat de appelreehters, door in feite en implieiet doeh zeker te beslissen dat
de munterosie in de periode tussen de twee voormelde tijdvakken noodzakelijkerwijs zou hebben geleid tot een nieuwe raming van de in overweging te nemen inkomsten, en dat daarmee bijgevolg rekening diende te worden gehouden, verweerder geen vergoeding hebben toegekend die de werkelijk
geleden sehade te hoven ging en de artikelen 1382 et 1383 van het Burgerlijk Wetboek bijgevolg niet hebben gesehonden;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelreehters, met het oog op de vergoeding van de
materiele sehade te vergoeden ten gevolge van de blijvende arbeidsongesehiktheid van 18 pet. die tussen 15 oktober 1995 tot 26 mei 2000 is geleden, hun raming hebben gegrond op het inkomen van de getroffene in 1993;
dat de eorrectionele reehtbank beslist heeft die berekeningsgrondslag met 15
pet. te verhogen, op grond dat "die verhoging zowel rekening houdt met het
feit dat het in aanmerking genomen inkomen betrekking heeft op 11 maanden en twee weken werk, als met de omstandigheid dat de inkomsten van
de burgerlijke partij, eenjonge werknemer in de kraeht van zijn leven, aan
het stijgen waren";
Overwegende dat die vermeldingen neerkomen op de beslissing dat het niet
aileen mogelijk maar ook zeker was dat verweerders inkomsten tussen de
referteperiode en de periode van de te vergoeden arbeidsongesehiktheid gestegen zouden zijn, aangezien het vonnis vaststelt dat zij aan het stijgen waren;
Overwegende dat de eerste reehter de voormelde verhoging weliswaar had
verantwoord op grond dat hij rekening hield "met de mogelijke stijging van
(verweerders) inkomsten";
Maar overwegende dat de appelreehters die reden niet hebben overgenomen, aangezien zij verklaren de redenen van het eerste vonnis aileen over
te nemen in zoverre zij niet met hun redenen strijdig zijn en dat de vaststelling van een bewezen feit de waarsehijnlijkheid opheft die ermee in strijd
is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelreehters, op verweerders vordering tot vergoeding van de afzonderlijke sehade die hij verklaart geleden te hebben door de
noodzaak om na zijn ontslag uit het ziekenhuis gedurende drie maanden op
een derde een beroep te doen, reeht hebben gedaan zonder enig antwoord te
versehaffen op de eonclusie waarin eiseres betoogde dat de voornaamste ongemakken die verweerder besehrijft zieh tijdens zijn opname in het ziekenhuis hebben voorgedaan, dus op het ogenblik dat hij door het ziekenhuispersoneel verzorgd werd;
·
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het derde middel betreft:
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Overwegende dat het vonnis beslist dat verweerder een toekomstige maar
zekere schade zallijden wegens de noodzaak om gedurende zesenvijftig jaar
een orthopedische zool om de twee jaar te vervangen; dat het vonnis beslist dat, gelet op de kostprijs van dergelijke vervanging op het ogenblik van
de uitspraak, die schade moet worden geraamd op achtentwintigmaal duizend vijfhonderd frank, op grond "dat de toepassing van de kapitalisatiemethode ertoe strekt de getroffene dezelfde koopkracht te waarborgen om zolen tegen de thans gekende kostprijs te kopen; dat evenwel rekening client
te worden gehouden met een onvermijdelijke munterosie, zodat vaststaat dat
de prijs van de voornoemde zolen over zulk een lange periode zal verhogen; dat de noodzaak van een billijke en gepaste vergoeding van de schade,
bij gebrek aan andere gegevens, verplicht de thans gekende bedragen aan
de getroffene toe te kennen (. .. )";
Overwegende dat de appelrechters, door te verwijzen naar de nominale kostprijs van de vervangingsuitgaven, op grond dat zij noodzakelijkerwijs zullen stijgen door de onvermijdelijke munterosie over zulk een lange periode, door een feitelijke beoordeling hebben geoordeeld dat de vermindering
van de koopkracht van de munt tijdens de bedoelde periode het voordeel van
de voorafgaande en onmiddellijke betaling tenietdeed;
Dat, bijgevolg, uit de enige omstandigheid dat de appelrechters de door eiser voorgestelde kapitalisatiemethode hebben verworpen, niet kan worden
afgeleid dat het vonnis aan verweerder een bedrag toekent dat de werkelijk geleden schade te hoven gaat;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het eerste en derde onderdeel van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het verweerder, op
grond van de vordering tot vergoeding van de schade ten gevolge van de noodzaak om de hulp van een derde in te roepen, verweerder hiervoor een bedrag van 68.250 frank toekent, te verhogen met de compensatoire en moratoire interest; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiseres
in negen tiende van de kosten van haar voorziening en verweerder in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank teL., zitting houdende in hoger beroep.
8 november 2000 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Fischer, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Draps.
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KAMER -

9 november 2000

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VORDERING TOT HERSTEL VAN DE DOOR EEN
MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE - AANSPRAKELIJKHEID VAN GENEESHEREN - AANTAS-
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TING VAN DE LICHAMELIJKE INTEGRITEIT- VERJARING- TERMIJN BEPAALD BIJ ARTIKEL 26
V.T.SV. - DISCRIMINATIE.

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)- VORDERING TOT HERS TEL VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE - AANSPRAKELIJKHEID VAN GENEESHEREN- AANTASTING VAN DE LICHAMELIJKE INTEGRITE IT- VERJARING - TERMIJN BEPAALD BIJ ARTIKEL 26 V.T.SV. - DISCRIMINATIE.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1 TOT 99) -ARTIKEL 10- VORDERING TOT VERGOEDING VAN DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE -AANSPRAKELIJKHEID VAN GENEESHEREN -AANTASTING VAN DE LICHAMELIJKE INTEGRITEIT- VERJARING- TERMIJN, BEPAALD BIJ ARTIKEL 26 V.T.SV.- SCHENDING.

4 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1 TOT 99)- ARTIKEL 11- VORDERING TOT VERGOEDING VAN DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE -AANSPRAKELIJKHEID VAN GENEESHEREN -AANTASTING VAN DE LICHAMELIJKE INTEGRITEIT- VERJARING- TERMIJN, BEPAALD BIJ ARTIKEL 26 V.T.SV. - SCHENDING.

1o , 2°, 3° en 4 o Oak al is de vordering tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door
een {out, ware het een misdrijf, en gegrond op de aansprakelijkheid van de geneesheer, en oak al is er sprake van aantasting van de lichamelijke integriteit, dan nag
is de in art. 26 VTSv. bepaalde verjaringstermijn daarop niet van toepassing, daar
die bepaling een bij de artt. 10 en 11 Gw. verboden discriminatie invoert (1). (Artt.
10 en 11 Gw. 1994; art. 2262 B.W.; art. 26 V.T.Sv.)
(F... T. D ... R. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.97:015l.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Gelet op het arrest van het Hof van 29 mei 1998;
Gelet op het arrest nr. 81/99 van 30 juni 1999 van het Arbitragehof;
Over het middel : schending van de artikelen 10, 11, 142, 159 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994, 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 30
mei 1961, 1319, 1320, 1322, 2262 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, inzonderheid 2°, 26, meer bepaald 26, § 1, 3°, en 26, § 2, eerste en derde lid, 1o en 2°, 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, 6, lid 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955, en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest het beroepen vonnis tenietdoet, dat had vastgesteld dat de vordering meer dan vijfjaar na de feiten was ingesteld, en met toepassing van artikel26
van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering verweerders vordering verjaard had verklaard, welke vordering strekte tot vergoeding van de schade die
hij had geleden ten gevolge van de nasleep van de door eiser op 27 januari 1982 uitgevoerde repositie van twee gebroken beenderen van het rechterbeen; dat het arrest de vordering ontvankelijk verklaart en weigert de door eiser opgeworpen prejudiciele vragen aan het Arbitragehof te stellen, namelijk : "1 o Schendt artikel 2262 van
het Burgerlijk Wetboek, dat het beginsel van de dertigjarige verjaring invoert, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre op grond daarvan (gedurende dertig jaar)
(1) Vgl. Cass., 9 jan. 1998, A.R. C.96.0372.F, nr. 15.
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een rechtsvordering kan worden ingesteld tegen de voor een burgerrechtelijke fout aansprakelijke persoon, terwijl artikel26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering voor de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, voorziet in een termijn van vijfjaar? 2° Meer bepaald, wat betreft de medische aansprakelijkheid en de specificiteit ervan gelet op de aantasting van de lichamelijke integriteit, schendt artikel26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet?"; en doordat het arrest is gewezen op grond :
"dat (verweerder) zich, in de door hem op 6 november 1995 ter griffie van het hof (van
beroep) neergelegde aanvullende conclusie beroept op het op een prejudiciele vraag gewezen arrest van 21 maart 1995 van het Arbitragehof en betoogt dat artikel 26 van
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet schendt ... ; dat, krachtens artikel26, § 2, 1°, van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, het hof (van beroep) niet ertoe gehouden is het
Arbitragehofte verzoeken op die vraag uitspraak te doen wanneer zijn beslissing vatbaar is voor voorziening in cassatie en wanneer het Arbitragehof 'reeds uitspraak heeft
gedaan op een vraag of een beroep met hetzelfde onderwerp'; dat zulks te dezen wel
degelijk het geval is, aangezien, enerzijds, het onderwerp van het arrest van 21 maart
1995 van het Arbitragehof betrekking heeft op alle burgerlijke rechtsvorderingen tot
vergoeding van schade ten gevolge van een misdrijf, zonder dat het een onderscheid maakt naargelang van de aard van het misdrijf waardoor de schade is ontstaan; dat zowel artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering als het arrest van 21 maart 1995 van het Arbitragehofmeer bepaald betrekking
hebben op de burgerlijke rechtsvorderingen die worden ingesteld wegens een door een
geneesheer begane fout of nalatigheid die het misdrijf onopzettelijk toebrengen van
slagen en verwondingen oplevert; dat het hof (van beroep) dus niet ertoe gehouden is
de prejudiciele vraag te stellen of artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt 'wat betreft de medische aansprakelijkheid en de specificiteit ervan gelet op de aantasting
van de lichamelijke integriteit'; dat de zaak nog niet berecht en dus nog niet verjaard is; dat artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering buiten toepassing dient te worden gelaten, aangezien het de artikelen 10 en 11
van de Grondwet schendt; dat die oplossing geldt voor alle burgerlijke rechtsvorderingen die volgen uit misdrijven, met inbegrip van de misdrijven die betrekking hebben op medische handelingen, en geen discriminatie doet ontstaan tussen de getroffenen die vergoeding van hun schade vorderen, noch tussen de personen wier
aansprakelijkheid wordt nagegaan; dat te dezen niet blijkt dat (eiser) zijn archieven heeft vernietigd omdat hij dacht dat zijn eventuele fout door de vijfjarige verjaring was gedekt; dat, aangezien artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering aldus buiten toepassing gelaten wordt, de prejudiciele vraag
of artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt, niet onontbeerlijk lijkt te zijn om uitspraak te doen",

vierde onderdeel, het hof van beroep, nu het nalaat aan het Arbitragehof de prejudiciele vraag te stellen of artikel2262 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10
en 11 van de Grondwet schendt alleen op grond dat, "aangezien artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (... ) buiten toepassing gelaten wordt,
de prejudiciele vraag of artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en
11 van de Grondwet schendt, niet onontbeerlijk lijkt te zijn om uitspraak te doen", zijn
beslissing om toepassing te maken van artikel26, § 2, derde lid, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 volgens hetwelk het rechtscollege waarvoor een prejudiciele vraag wordt opgeworpen, niet ertoe gehouden is die vraag aan het Arbitragehof te stellen "wanneer het meent dat het antwoord op de prejudiciele vraag niet
onontbeerlijk is om uitspraak te doen", niet naar recht verantwoordt; het antwoord
op de, in het derde onderdeel overgenomen, prejudiciele vragen, te dezen voor de appelrechters onontbeerlijk was om uitspraak te doen over de exceptie van verjaring die eiser had gegrond op artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, aangezien het onderwerp van die vragen was of de toepassing van de
dertigjarige verjaring bedoeld in artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, enerzijds, en de toepassing, in geval van medische aansprakelijkheid, van de vijfjarige verjaring als bedoeld in artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, anderzijds, aldan niet een discriminatie oplevert; eiser in conclusie heeft
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betoogd dat er voor slachtoffers van een medische fout, in tegenstelling tot slachtoffers van een verkeersongeval, op wie het arrest van hetArbitragehofvan 21 maart 1995
betrekking heeft, geen verschil in behandeling bestaat wat de verjaring van hun rechtsvordering betreft, aangezien iedere medische fout noodzakelijkerwijs het misdrijf slagen en verwondingen - of doden - door onvoorzichtigheid oplevert en de op een dergelijk misdrijf gegronde burgerlijke rechtsvordering ingevolge het vorenaangehaalde
artikel 26 altijd verjaart na verloop van vijf jaar; eiser betoogd heeft dat daarentegen de toepassing van de bij artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde dertigjarige verjaring, gelet op artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, tot discriminatie kan leiden tussen degenen die schade lijden ten gevolge van een gewone burgerrechtelijke fout en degenen die schade lijden ten gevolge van een fout die een misdrijf oplevert, aangezien laatstgenoemden, wat de verjaring betreft, in een ongunstiger positie verkeren dan eerstgenoemden; het hofvan
beroep, gelet op de door eiser aangevoerde discriminatie tussen degenen die een medische fout en degenen die andere fouten hebben begaan, geen uitspraak mocht doen
over de ontvankelijkheid van verweerders rechtsvordering zonder vooraf de vragen van
eiser betreffende de overeenstemming van de artikelen 2262 van het Burgerlijk Wethoek en 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en betreffende de toepassing ervan op de medische aansprakelijkheid aan het Arbitragehof te stellen; het hof van beroep, nu het zijn
beslissing wijst zonder die prejudiciele vragen te stellen, terwijl het niettemin artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek toepast en artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van StrafVordering buiten toepassing laat, de artikelen 26, § 1,
26, § 2, eerste en derde lid, inzonderheid 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof, 10 en 11 van de Grondwet, 2262 van het Burgerlijk Wethoek en
26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van StrafVordering schendt; deze voorziening, in zoverre ze gegrond is op de schending van de artikelen 10 en 11 van de
· Grondwet, het Hof van Cassatie ertoe kan nopen de in het onderstaande dictum vermelde prejudiciele vragen aan het Arbitragehof te stellen;

Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel aan het arrest verwijt dat het de in artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde dertigjarige verjaring toepast in plaats van de vijfjarige ve:rjaring als bedoeld in artikel26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van StrafVordering, zonder evenwel aan het
Arbitragehof de prejudiciele vraag te stellen of die wetsbepalingen wel in overeenstemming zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; dat het onderdeel het hof verzoekt die vragen aan het Arbitragehof te stellen;
Overwegende dat het Arbitragehof in zijn arrest van 29 mei 1998 op de door
het hof in zijn arrest van 29 mei 1998 gestelde prejudiciele vragen voor recht
antwoordt dat: 1. artikel2262 van het Burgerlijk Wetboek, dat het beginsel van de dertigjarige verjaring instelt, de artikelen 10 en 11 van de Grandwet niet schendt, in zoverre het toestaat gedurende dertig jaar een rechtsvordering in te stellen tegen een persoon die aansprakelijk is voor een
burgerlijke fout; 2. artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, zelfs indien de rechtsvordering de medische aansprakelijkheid in het geding brengt
en er aantasting is van de lichamelijke integriteit;
Dat uit die antwoorden volgt dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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9 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggever : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Bruyn.

Nr. 610
1e KAMER - 9 november 2000

1° BESLAG- ALGEMEEN- BESLAGRECHTER- BEVOEGDHEID- BESLISSING OVER DE RECHTEN DER PARTIJEN- SCHULD M.B.T. ACHTERSTALLIG ONDERHOUDSGELD.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE
BEVOEGDHEID (MATERIELE. PERSOONLIJK.E) - BESLAGRECHTER- BEVOEGDHEID- BESLISSING OVER DE RECHTEN DER PARTIJEN- SCHULD M.B.T. ACHTERSTALLIG ONDERHOUDSGELD.

1 o en 2° De beslagrechter is niet bevoegd om uitspraak te doen over een geschil betreffende de rechten van de partijen dat wel verband houdt met de tenuitvoerlegging, maar dat niet gaat over de rechtmatigheid of de regelmatigheid ervan; het geschil over de vraag of de partij die veroordeeld is bij het vonnis dat aanleiding heeft
gegeven tot het beslag, achterstallig onderhoudsgeld verschuldigd is, gaat niet over
de rechtmatigheid of de regelmatigheid van het beslag (1). (Artt. 1395 en 1494 Ger.W.)
(V... T.F.... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0252.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 24, 25, 26 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, bij de uitspraak over de vordering van verweerder tot opheffing van het uitvoerend beslag op onroerend goed, dat eiseres had gelegd op grand van
de notariele akte van 4 januari 1991 houdende minnelijke regeling voor echtscheiding door onderlinge toestemming en op grand van het uitvoerbare vonnis van 6 maart
1997 van de vrederechter van het kanton Andenne, beslist dat verweerder geen enkel achterstallig onderhoudsgeld aan eiseres verschuldigd is, op grand dat "het tot de
bevoegdheid van de beslagrechter behoort na te gaan of de titel waarop de beslaglegger zich beroept thans nog geldig is, gelet op gebeurtenissen die zich achteraf hebben voorgedaan en die de draagwijdte ervan kunnen tenietdoen of beperken",
terwijl, eerste onderdeel, de vraag ofverweerder ontslagen was van zijn verplichting om onderhoudsgeld te betalen aan eiseres betrekking heeft op de rechten van de
partijen en de beslagrechter niet bevoegd is om uitspraak te doen over een geschil omtrent hun rechten; dat geschil weliswaar verband houdt met de tenuitvoerlegging maar
niet met de wettigheid of de regelmatigheid van die tenuitvoerlegging (schending van
artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek);
(1) Cass., 27 juni 1996, A.R. C.93.0427.N, nr. 264.

1754

HOF VAN CASSATIE

Nr. 611

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek,
de beslagrechter kennis neemt van de vorderingen die betrekking hebben op
bewarende beslagen en de middelen tot tenuitvoerlegging;
Dat de beslagrechter nagaat of het beslag wettig en regelmatig is; dat hij
geen kennis kan nemen van geschillen die weliswaar verband houden met
de tenuitvoerlegging, maar niet met de wettigheid of de regelmatigheid ervan;
Dat hij geen uitspraak kan doen over de zaak zelf en, in het bijzonder, over
de rechten van de partijen, wanneer de rechter daarover een beslissing heeft
gewezen op grond waarvan het betwiste uitvoerend beslag is gelegd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "de vrederechter van het kantonAndenne op 6 maart 1997 (... ) voor recht zegt dat '(verweerder) aan (eiseres) verder onderhoudsgeld moet betalen, namelijk 7.000 frank per maand,
en verder moet bijdragen in de kosten voor de opvoeding van Cindy (en dat)
voornoemde uitkering en bijdrage altijd opeisbaar zijn gebleven'. De rechter beveelt de tenuitvoerlegging bij voorraad van het vonnis" en dat het boger beroep tegen die beslissing aanhangig is bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te N amen;
Overwegende dat het arrest, nu het zich bevoegd verklaart om te oordelen of verweerder verder onderhoudsgeld verschuldigd was aan eiseres en nu
het beslist dat hij "(haar) geen enkel achterstallig onderhoudsgeld verschuldigd is", artikel1395 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat het tweede onderdeel niet kan leiden tot ruimere cassatie;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van de pogere beroepen; beveelt dat van
het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan
de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel.
9 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. van Heeke en Van Ommeslaghe.

Nr. 611
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1o BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - GESCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT.
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2° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- MID DEL DAT HET HOF
ERTOE VERPLICHT FElTEN NATE GAAN- ONTVANKELIJKHEID.

1o De bewijskracht van een akte wordt niet miskend door de rechter die van die akte

een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is (1). (Artt.
1319, 1320 en 1322 B.W.)
2° Niet ontvankelijk, omdat het Hof daardoor verplicht wordt tot een buiten zijn bevoegdheid liggende toetsing van feitelijke gegevens, is het middel dat de miskenning van de bewijskracht van een akte aanvoert en het Hof ertoe verplicht na te gaan
of die akte het bewijs van een feit bevat. (lmpliciet.) (2)
(G... T.D ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0334.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1354, 1355 en 1356
van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, om het bestreden vonnis te wijzigen, behalve in zoverre het
de vordering ontvankelijk verklaart, de vorderingen van eiseres niet gegrond te verklaren en haar te veroordelen in de kosten van beide instanties met uitzondering van de kosten van de oproepingen tot vrijwaring en bindendverklaring van het
arrest, beslist dat verweerder niet aansprakelijk dient te worden verklaard, op grond
dat "(verweerder), toen hij werd aangesproken door zijn klant die verontwaardigd was omdat zij niet kon rekenen op de vervanging van haar haast nieuwe wagen, daarvan zijn eigen maatschappij op de hoogte bracht en daarbij de mogelijkheid heeft geopperd dat hij de hem gegeven opdracht om ook de diefstal te dekken,
verzuimd had uit te voeren; dat de rechtbank van oordeel was dat die brieven, waarvan de strekking kennelijk commercieel was en die de rechtbank volledig overneemt, een buitengerechtelijke bekentenis bevatten op grond waarvan de contractuele aansprakelijkheid (van verweerder) in aanmerking kan worden genomen; dat
de bekentenis aileen kan slaan op een feit en niet op de erkenning van aansprakelijkheid; dat de brieven waarvan de aanvang in omzichtige en aarzelende bewoordingen is gesteld, daar de voorwaardelijke wijze wordt gebruikt, niet het bewijs bevatten van een instructie die (verweerder) niet zou hebben uitgevoerd; dat
die brieven weliswaar het betoog van (eiseres) overnemen, maar zulks toch hoofdzakelijk geschiedde in de hoop op een commerciiHe tegemoetkoming vanwege de
maatschappij en niet met de bedoeling haar te misleiden omtrent de precieze omstandigheden waarin (verweerder) dekking heeft verleend" en dat, derhalve, "gelet op het bestaan van een gebruik waarbij de klant ontslagen is van de noodzaak om schriftelijke instructies te geven aan de door hem geraadpleegde makelaar,
het bestaan van dergelijke instructies hoofdzakelijk wordt vermoed op grond van
de letter van het contract, zoals het door de verzekerde is ondertekend; dat het aan
de opdrachtgever staat te bewijzen dat de makelaar niet gehandeld heeft overeenkomstig de hem gegeven instructies, daar de verzekerde verplicht is na te gaan
of risico's die hij gedekt wil zien, door de polis niet zijn uitgesloten; dat het contract wordt voorafgegaan door een verzekeringsvoorstel, dat te dezen door (eise(1) Cass., 15 jan. 1996, A.R. S.94.0163.N, nr. 29.
(2) Zie Cass., 5 sept. 1985, A.R. 4626, nr. 4

1756

HOF VAN CASSATIE

Nr. 611

res) is ondertekend en waarin een selectie is gemaakt tussen de verschillende mogelijke dekkingen; dat de verzekerde, ongeacht het vertrouwen dat hij in zijn makelaar stelt, niet ontslagen is van de noodzaak de diverse posten van het voorstel te overlopen en de bijzondere voorwaarden te herlezen van het contract dat hij
goedkeurt en waarin de verleende dekkingen duidelijk en beknopt worden opgesomd",

terwijl, eerste onderdeel, verweerder in zijn, aan eiseres ter kennis gebrachte brief
van 7 mei 1991 aan zijn verzekeraar schreef dat "duidelijk blijkt dat mijn klant geen
dekking van de materiiHe schade wenste, maar altijd de in het kader van een gedeeltelijke CASCO-verzekering verleende dekkingen heeft gewild en gekregen. Wij
wisten dat de klant het risico MS voor zijn rekening nam, maar er bestond bij ons
verwarring over de andere dekkingen. Gemakshalve en wegens het vertrouwen dat
zij in mijn kantoor stelden, hebben mijn klant en haar echtgenoot wel degelijk al
hun polissen aan mijn agentschap overgedragen. Wat betreft de contracten die van
de concurrentie zijn overgenomen valt er op te merken dat de bedoelde dekkingen altijd al zijn genomen en, toen de klant de contracten overdroeg, was er helemaal geen sprake van de draagwijdte ervan te beperken"; het bewijs dat eiseres aan verweerder opdracht heeft gegeven om al haar dekkingen aan haar nieuwe
verzekeraar over te dragen aldus uitdrukkelijk volgt uit de expliciete bewoordingen van die brief; het arrest bijgevolg, nu het, om de vordering van eiseres die hierop
was gegrond dat verweerder de door haar gegeven instructies niet had opgevolgd
te verwerpen, beslist dat verweerder in zijn brief van 7 mei 1991 het verzuim van
de hem gegeven opdracht om ook diefstal te verzekeren aileen maar als een mogelijkheid had voorgesteld, en dat de bewoordingen van die brief niet het bewijs bevatten dat verweerder een instructie niet heeft opgevolgd, aan die brief een draagwijdte verleent die onverenigbaar is met wat ze bevat, vermeldt en bevestigt en,
derhalve, de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, waar het beslist dat verweerder in de in het
middel overgenomen brief van 7 mei 1991 die volgens het hofvan beroep een
"kennelijk commerciele strekking" bezat, "de mogelijkheid heeft geopperd dat
hij de hem gegeven opdracht om oak diefstal te dekken verzuimd had uit te
voeren", aan die akte geen uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan;
Dat voor het overige het onderzoek. van het onderdeel het Hof ertoe zou verplichten na te gaan of die brief het bewijs van een feit bevat; dat het daartoe niet bevoegd is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggever : de h. Parmentier- Andersluidende conclusie (3) van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Gerard.
(3) Het O.M. was van mening dat het bestaan van de door eiseres van verweerder gegeven instructies uitdrukkelijk bleek uit de bewoordingen zelfvan de brief en concludeerde derhalve dat
het eerste onderdeel gegrond was.
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1e

KAMER -

9 november 2000

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

BURGERLIJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK- ONTVANKELIJK VERZOEK.

Kennelijk niet ontuankelijk is het uerzoek waarin grieuen worden aangeuoerd die enkel berusten op het vermoeden van partijdigheid van de rechters, zonder aan te geven in hoeuerre de uermeende partijdigheid bestaat aan de zijde van alle magistraten van de rechtbank waaraan eiser de zaak wil doen onttrekken (1). (Art. 656, eerste
lid, Ger.W.)
(COOL ISLAND EUROPE N.V. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0592.F)

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, dat op 3 november 2000 is toegekomen op de gri:ffie van het Hof en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Overwegende dat het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de Rechtbank van Koophandel te Brussel wegens wettige verdenking vermeldt dat
''bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel thans verschillende zaken aanhangig zijn en zullen zijn waarin de verzoekers en (andere personen) ongetwijfeld nog optreden"; dat in een bijlage bij dat verzoekschrift wordt gepreciseerd dat "de thans bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel
aanhangige zaken onder meer de zaken A.R. 350 en A.R. 351 zijn die beide
op 5 oktober 2000 aanhangig gemaakt zijn";
Dat het verzoekschrift hierop is gegrond dat "de houding van verschillende magistraten van de Rechtbank van Koophandel te Brussel bij de verzoekers gewettigde twijfels wekt aangaande hun onpartijdigheid" en dat "de
hoge rang van de magistraten (. .. ) een grond tot wettige verdenking oplevert jegens het gehele rechtscollege";
Overwegende dat de onpartijdigheid van de rechters wordt vermoed en dat
de aangevoerde grieven, die slechts betrekking hebben op twee magistraten, namelijk een ondervoorzitter en een rechter in handelszaken, slechts op
het tegenovergestelde vermoeden berusten, zonder dat de eisers aangeven
in hoeverre de vermeende partijdigheid bestaat aan de zijde van alle magistraten van de Rechtbank van Koophandel te Brussel waaraan de eisers
de zaak willen onttrekken;
Overwegende voor het overige dat het Hof geen acht kan slaan op grieven betre:ffende zaken die in het verzoekschrift niet worden gepreciseerd of
die bij het aangeklaagde rechtscollege nog niet aanhangig zijn gemaakt;
Dat het verzoekschrift kennelijk niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt de eisers in de kosten.
(1) Cass., 18 juli 2000, A.R. C.00.0333.F , nr. 429.
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9 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. T. van Innis, C. Bontinck, J. Bornet, X. Magnee, Brussel.

Nr. 613
1e KAMER - 9 november 2000

1° ONGEOORLOOFDE MEDEDINGING- APOTHEKER- WACHTDIENST BEPERKT TOT
EEN ENKELE GEMEENTE - AKKOORD - MEDEDINGING- WEERSLAG.

2° APOTHEKER- WACHTDIENST BEPERKT TOT EEN ENKELE GEMEENTE- AKKOORD- MEDEDINGING - WEERSLAG.

1o en 2° Naar recht verantwoord is de beslissing dat een akkoord over de organisa-

tie van een wachtdienst niet van dien aard is dat het de vrije mededinging op een wezenlijk deel van de betrokken Belgische markt verhindert, beperkt of vervalst, wanneer de tuchtraad in hoger beroep van de Orde van Apothekers beslist dat zulks het
geval is met het akkoord dat enkel slaat op een wachtdienst die beperkt is tot een enkele gemeente en dat dit beperkte grondgebied niet afzonderlijk kan worden beschouwd (1). (Artt. 2, §§ 1 en 2, wet 5 aug. 1991, en 6, 2°, 13, 15 en 16 K.B. nr. 80
van 10 nov. 1967.)
(1) In het arrest van 7 mei 1999 (A.R. D.98.0013.N, nr. 270) heeft het Hofbeslist dat apothekers, ook a! zijn zij geen kooplieden in de zin van art. 2 W.Kh., wei degelijk ondernemingen zijn
in de zin van de Belgische wet op de economische mededinging. De beperking van de mededinging ten gevolge van akkoorden of onderling afgestemde feitelijke gedragingen, als bedoeld in art.
2 wet 5 aug. 1991 op de bescherming van de economische mededinging, is daarop dus van toepassing.
De wetgever heeft het begrip "betrokken markt" niet omschreven. Hij heeft evenwel uitdrukkelijk overwogen dat voornoemd begrip moet worden uitgelegd in het Iicht van het gemeenschapsrecht inzake mededinging (zie Gedr.St., Senaat, 1990-91, nr. 1289/2, p. 27), teneinde het te doen
samenvallen met het begrip "betrokken" markt, als bedoeld o.m. in het arrest-Hoffman-Laroche
(zaak 85/76, rechtspraak, 1979, p. 461).
Volgens dat arrest wordt de betrokken markt gedefinieerd door twee factoren : hij moet enerzijds worden onderzocht vanuit het oogpunt van de betrokken producten en, anderzijds, vanuit geografisch oogpunt.
In een arrest van 9 juni 2000 (C.98.0458.F) heeft het Hofreeds de tweeledigheid van dat begrip betrokken markt in aanmerking genomen. Toen het enkel uitspraak moest doen over het begrip "markt", heeft het Hofverwezen naar het Michelin-arrest van 9 november 1983 van het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen (322/81) en besliste het op grond daarvan dat de
markt "aile producten" omvat "die door hun eigenschappen bijzonder gescrukt zijn om in een constante behoefte te voorzien, en die slechts in geringe mate door andere producten kunnen worden vervangen".
In het geannoteerde arrest zoekt het middel het Hof aan na te gaan of door de motivering van
de bestreden beslissing voldaan is aan het vereiste dat de geografische markt in concreto moet worden onderzocht.
Het geannoteerde arrest hanteert wat dat betreft dezelfde definitie van geografische markt als
de Europese Commissie (J.O., 1997, C 372, p. 5, punt 8), namelijk de markt die "het grondgebied dekt waarbinnen de betrokken ondernemingen een rol spelen in de vraag naar en het aanbod van goederen of diensten, waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn
en dat van aangrenzende gebieden kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk afWijkende concurrentievoorwaarden heersen".
X.D.R.
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(S ... T. ORDE VAN APOTHEKERS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.99.0005.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 10 december 1998 gewezen door de raad van beroep van de Orde van Apothekers met het Frans
als voertaal;
Over het middel : schending van de artikelen 2, §§ 1 en 2, van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, 6, 2°, 13, 15, 16, van
het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betre:ffende de Orde der apothekers en 149 van de Grondwet,
doordat de bestreden beslissing, waarbij opnieuw uitspraak wordt gedaan over de
tuchtvervolging die tegen eiseres is ingesteld uit hoofde van het feit dat ze de eer en
de waardigheid van het beroep had aangetast door te handelen in strijd met mededeling nr. 43 van 6 juli 1995 op de wachtdienst en artikel41 van de internationale code
van plichtenleer, te dezen "dat ze de officina, gelegenAlsembergse steenweg, 577, te
Eigenbrakel, waarvan zij eigenaar is, de zaterdagnamiddag open gehouden heeft voor
het publiek, ofschoon de meerderheid van de confraters van de streek heeft vastgesteld dat de wachtdienst de zaterdag vanaf 13 uur is verzekerd", het verzoek om de
uitspraak op te schorten tot de Raad voor de mededinging uitspraak zal hebben gedaan over het beroep waarbij eiseres voor dat rechtscollege de vernietiging vordert van
de eerste regel van plichtenleer betre:ffende de verplichting van de wachtdienst, van
de mededelingen nrs. 29, 37 en 43 alsook van de akten waarbij de apothekers van
Eigenbrakel de wachtdienst hebben georganiseerd, voornamelijk hun besluiten van
27 augustus 1996, 22 en 25 oktober 1996, verwerpt op grond dat : "terwijl de wet tot
bescherming van de economische mededinging ertoe strekt concurrentiebeperkende
feitelijke gedragingen en misbruiken van machtspositie te bestrijden, de regels van
plichtenleer en de mededelingen die ze van commentaar voorzien, strekken tot het behoud van de eer, de terughoudendheid, de eerlijkheid en de waardigheid van personen die een uitgesproken sociaal beroep uitoefenen, dat onder meer tijdens de wachtdienst ten behoeve van de bevolking de continui:teit moet verzekeren van de
zorgverstrekking zonder commercieel oogmerk; dat de tuchtrechtelijke bevoegdheid
van de raad van beroep, die in het verlengde ligt van die van de provinciale raden, niet
in het geding is en in de huidige stand van zaken niet ter discussie kan worden gesteld door de Raad voor de mededinging; dat er geen grond bestaat tot schorsing voor
dit rechtscollege, waarvan de beslissing waarbij een gedraging wordt gesanctioneerd die de eer, de waardigheid en de eerlijkheid van de leden van de Orde aantast, de regels inzake mededinging niet schendt (... ); dat de bepalingen waarover (eiseres) klaagt bij de Raad voor de mededinging zeker niet van dien aard zijn dat ze de
vrije mededinging binnen de gemeenschappelijke markt of op de Belgische markt of
op een wezenlijk deel ervan verhinderen, beperken ofvervalsen en dat een vernietiging van die bepalingen niet in overweging kan worden genomen, daar ze de grandslag kunnen vormen voor beslissingen waarbij een straf wordt opgelegd voor een gedraging die indruist tegen de plichtenleer die iedere apotheker moet naleven" en "dat,
meer bepaald, de regeling van de wachtdienst waarvan de overtreding aan (eiseres)
ten laste wordt gelegd berust op een akkoord, dat gesloten en aanvaard is door de meerderheid van de ongeveer tien apothekers die een officina hebben op het grondgebied
van een streek die beperkt is tot de sector Eigenbrakel; dat de wetsbepalingen inzake economische mededinging het toepassingsgebied van de wet niet beperken tot het
grondgebied van een enkele gemeente", en doordat de bestreden beslissing vervolgens de aan eiseres ten laste gelegde grieven bewezen verklaart en haar, uit hoofde
van het in de telastlegging bedoelde feit, gedurende vijftien dagen schorst in het recht
om het beroep uit te oefenen, op grond "dat de apothekers van de gemeente Eigenbrakel al van oudsher een akkoord naleefden over de openings- en sluitingsuren van
hun apotheek, gekoppeld aan de wachtdienst waaraan zij moeten meewerken en die
voor hen geen gelegenheid mag zijn om het gewone clienteel van een confrater aan te
trekken; dat (eiseres), toen zij gevraagd werd om zich bij dat akkoord aan te sluiten, reeds op 2 september 1996 argumenten heeft aangevoerd die meer ingegeven zijn
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door economische overwegingen dan door overwegingen in verband met de organisatie van het beroep; dat, ofschoon de confraters van (eiseres), die open stonden voor
dialoog (schrijven van 28 oktober 1996), een toegeving deden in de zin van een verruiming van de openingsuren (akkoord van 22 en vervolgens van 25 oktober 1996), (eiseres) zich aan haar plicht tot confraterniteit en verzoening heeft onttrokken, op 30
oktober 1996 haar besluit aankondigde om zich niet bij een lokale overeenkomst aan
te sluiten en dat (zij) halsstarrig 's zaterdags haar officina wil open houden tot 18 uur,
ofschoon de wachtdienst begint om 13 uur; dat (eiseres) daardoor de wachtdienst verstoort, met name door de schattingen van de behoeften waaraan de confrater van wacht
het hoofd moet bieden in de war te sturen, daar, ten gevolge van de zorgverstrekkingen
afgeleid door officina's die geen wachtdienst hebben, de apotheker van wacht verhinderd wordt de behoeften van de wachtdienst die hij moet verzekeren, juist in te schatten; (dat zij) zich een bevoorrechte positie toeeigent ten opzichte van de andere officina's
die, wanneer (zij) zelf de wachtdienst verzekert, de beurtrol strikt naleven" en "dat
(eiseres), nu zij de urgentiedienst bemoeilijkt door haar weigering om in een geest van
confraterniteit mee te werken aan de werking van de wachtdienst van de gemeente
waarvan (zij) afhangt, inbreuk pleegt op de regels van de plichtenleer",

terwijl niet als een overtreding van de regels van de plichtenleer, dat wil zeggen als
een aantasting van de eer, de terughoudendheid, de eerlijkheid en de waardigheid van
de leden van de Orde van apothekers kan worden aangemerkt het feit dat een apotheker zich niet houdt aan een overeenkomst tussen ondernemingen, aan een besluit van een ondernemingsvereniging of aan een onderling afgestemde feitelijke gedraging die ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging op de betrokken
Belgische markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt ofvervalst, aangezien een dergelijk akkoord, besluit offeitelijke gedraging verboden wordt bij artikel 2, § 1, van de wet van 5 augustus 1991 en van rechtswege nietig is krachtens artikel 2, § 2, van genoemde wet; iedere rechter voor wie de vraag naar
de geldigheid van een akkoord, besluit of feitelijke gedraging die onder de toepassing van die wetsbepalingen kan vallen wordt opgeworpen, moet nagaan en oordelen of de voorwaarden voor de nietigheid van die akkoorden, besluiten of feitelijke gedragingen vervuld zijn en, meer bepaald, of het akkoord, het besluit of de feitelijke
gedraging die wordt aangeklaagd de mededinging "op de betrokken Belgische markt
of op een wezenlijk deel ervan" beperkt; dat onderzoek en die beoordeling impliceren dat de rechter de betrokken markt, met name de geografische afmetingen ervan, van geval tot geval in concreto onderzoekt; de Franstalige raad van beroep van
de Orde van apothekers waarvoor de nietigheid werd opgeworpen van de eerste regel van plichtenleer betreffende de verplichting van de wachtdienst, van de mededelingen nrs. 29, 37 en 43 betre:ffende hetzelfde onderwerp, en van de besluiten van
27 augustus 1996, 22 en 25 oktober 1996 van de apothekers van Eigenbrakel tot regeling van de wachtdienst, te dezen beslist dat die regels, mededelingen en besluiten zeker niet van dien aard zijn dat ze de vrije mededinging verhinderen, beperken ofvervalsen " ... op de Belgische markt of op een wezenlijk deel ervan en dat ~en
vernietiging van die bepalingen (door de Raad voor de mededinging) niet in overweging kan worden genomen, daar ze de grondslag kunnen vormen van de beslissingen waarbij een strafwordt opgelegd voor een gedraging die indruist tegen de plichtenleer die iedere apotheker moet naleven", "dat, meer bepaald, de regeling van de
wachtdienst waarvan de overtreding aan (eiseres) ten laste wordt gelegd berust op een
akkoord, dat gesloten en aanvaard is door de meerderheid van de ongeveer tien apothekers die een officina hebben op het grondgebied van een streek die beperkt is tot
de sector Eigenbrakel" en "dat de wetsbepalingen inzake economische mededinging
het toepassingsgebied van de wet niet beperken tot het grondgebied van een enkele
gemeente"; uit zo algemene overwegingen niet blijkt dat de raad van beroep van de
Orde van apothekers met het Frans als voertaal in concreto en met inachtneming van
alle kenmerken van de betrokken markt, heeft onderzocht en nagegaan ofhet akkoord betreffende de regeling van de wachtdienst waarvan de raad het bestaan tussen de meerderheid van de ongeveer tien apothekers die te Eigenbrakel een officina
hebben vaststelt , de mededinging verhinderde op een "wezenlijk deel" van die markt;
daaruit volgt dat de bestreden beslissing dat het door eiseres aangeklaagde akkoord zeker niet van dien aard is dat het de vrije mededinging op een wezenlijk deel
van de betrokken Belgische markt verhindert, beperkt ofvervalst, niet naar recht verantwoord is (schending van artikel 2, §§ 1 en 2, van de wet van 5 augustus 1991); de
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beslissing derhalve waarbij aan eiseres een tuchtstrafwordt opgelegd uit hoofde van
het feit dat ze haar officina de zaterdagnamiddag opengehouden heeft en geweigerd
heeft zich bij hoger vermeld akkoord aan te sluiten, evenmin naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 2, §§ 1 en 2, van de wet van 5 augustus 1991,
6, 2°, 13, 15 en 16 van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967); de bestreden beslissing minstens, nu zij overweegt dat "de regeling van de wachtdienst waarvan de overtreding aan (eiseres) ten laste wordt gelegd berust op een akkoord, dat gesloten en aanvaard is door de meerderheid van de ongeveer tien apothekers die een
officina hebben op het grondgebied van een streek die beperkt is tot de sector Eigenbrakel" en "dat de wetsbepalingen inzake de economische mededinging het toepassingsgebied van de wet niet beperken tot het grondgebied van een enkele gemeente", geen
acht slaat op de conclusie waarin eiseres op omstandige wijze betoogde dat "de wachtdienst van de apotheken in beginsel op een homogeen territoriale basis wordt georganiseerd. Geen enkele wettelijke regel verdeelt nochtans het nationale grondgebied in homogene sectoren, maar, zoals kan worden vastgesteld, regelen de apothekers
in de praktijk de wachtdienst per gemeente of per streek. Over het algemeen woont
het clienteel van de apotheken ter plaatse, zodat alleen de binnen een beperkte straal
gelegen apotheken met elkaar concurreren om dat clienteel. Daarom hebben de apothekers van Eigenbrakel in onderling overleg de wachtdienst van de op het grondgebied van de gemeente gevestigde apotheken geregeld. Die bijzonderheden zijn van
belang om te bepalen op welke markt de vrije mededinging moet worden gewaarborgd. Wegens de streekgebondenheid van het clienteel van de apotheken, zijn de apotheken die gevestigd zijn op het grondgebied van verschillende gemeenten geen werkelijke concurrenten van elkaar. De in aanmerking te nemen markt is dus essentieel
plaatsgebonden"; de bestreden beslissing, nu ze geen acht slaat op die omstandige conclusie, daarop niet antwoordt en derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 149 van de Grondwet) :

Overwegende dat de bestreden beslissing vermeldt "dat de door (eiseres) bij de Raad voor de mededinging aangeklaagde bepalingen zeker niet van
dien aard zijn dat ze de vrije mededinging op de gemeenschappelijke markt
of op de Belgische markt of op een wezenlijk deel ervan verhinderen, beperken of vervalsen en dat een vernietiging van die bepalingen niet in overweging kan worden genomen, daar ze de grondslag kunnen vormen van beslissingen waarbij een straf wordt opgelegd voor een gedraging die indruist
tegen de plichtenleer die iedere apotheker moet naleven; dat, meer bepaald, de regeling van de wachtdienst waarvan de overtreding aan (eiseres) ten laste wordt gelegd berust op een akkoord dat gesloten en aanvaard is door de meerderheid van de ongeveer tien apothekers die een officina
hebben op het grondgebied van een streek die beperkt is tot de sector Eigenbrakel; dat de wetsbepalingen inzake de economische mededinging het
toepassingsgebied van de wet niet beperken tot het grondgebied van een enkele gemeente";
Dat de bestreden beslissing met die vermeldingen antwoordt op de in het
middel weergegeven conclusie;
Overwegende voor het overige dat uit die vermeldingen, volgens welke het
akkoord alleen betrekking heeft op een wachtdienst binnen een enkele gemeente, namelijk de sector Eigenbrakel, blijkt dat de Franstalige raad van
beroep van de Orde van Apothekers aldus heeft geoordeeld dat voornoemd
beperkt grondgebied niet afzonderlijk kan worden beschouwd, en, derhalve, in concreto heeft nagegaan of dat akkoord afbreuk kon doen aan de
mededinging op een wezenlijk deel van de betrokken Belgische markt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
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9 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn.

Nr. 614
1e KAMER- 10 november 2000

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE
BEVOEGDHEID (MATERIELE)- VERZEKERINGSVERGOEDING WEGENS TIJDELIJKE WERKONBEKWAAMHEID- TEN ONRECHTE INGEHOUDEN BEDRIJFSVOORHEFFING- VORDERING DOOR
DE VERZEKERDE JEGENS DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ- GEVORDERD BEDRAG DAT 75.000
FRANK NIET TE BOVEN GAAT - BEVOEGDHEID.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGENVERZEKERINGSVERGOEDING WEGENS TIJDELIJKE WERKONBEKWAAMHEID- 'lEN ONRECHTE
INGEHOUDEN BEDRIJFSVOORHEFFING- VORDERING DOOR DE VERZEKERDE JEGENS DEVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ- GEVORDERD BEDRAG DAT 75.000 FRANK NIET TE BOVEN GAATBEVOEGDHEID.

1o en 2° De hoofdvordering vanwege de verzekerde, dewelke ertoe strekt de verzekeringsmaatschappij te horen veroordelen tot het betalen van het bedrag dat zij ten onrechte als bedrijfsvoorheffing op de uitgekeerde verzekeringsvergoeding heeft ingehouden, en vervolgens aan de fiscus heeft overgemaakt, heeft tot voorwerp de betaling
van hetgeen de verzekeringsmaatschappij op grond van de polis verschuldigd is en
betreft geen fiscaal geschil zodat de vrederechter bevoegd is om er kennis van te nemen en zich dienvolgens uit te spreken over de al of niet belastbaarheid van de kwestieuze vergoeding. (Artt. 2, 590 en 603, 1°, Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FINANCIEN T. B ... )

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs :
1. Wat betreft de betwisting voor de appelrechters :
Eerste verweerder heeft met tweede verweerster een verzekeringspolis afgesloten, getiteld "collectieve ongevalsverzekering", metals waarborg "dekking van de professionele en niet-professionele ongevallen".
Eerste verweerder heeft op 25 februari 1993, tijdens de uitoefening van zijn beroep, een knieletsel opgelopen.
In uitvoering van de voormelde verzekering betaalde tweede verweerster Ziirich voor
dit schadegeval twee bedragen van respectievelijk 30.876 Fen 23.560 F, met inhouding van de bedrijfsvoorheffing a rato van 22 %, hetzij 15.353 F.
Eerste verweerder dagvaardt tweede verweerster vervolgens voor de vrederechter stellende "dat gedaagde ten onrechte een belasting a rato van 22 % inhield en derhalve gedaagde dient veroordeeld te worden tot betaling van het bedrag van de door
haar ingehouden belastingen of 15.353 F te verhogen met de vergoedende intresten
( ... )".

Eerste verweerder houdt daarbij voor dat "overeenkomstig artikel41, 8°, thans 38.8°
W.I.B., de vergoedingen verkregen ter uitvoering van een individueel verzekeringscontract tegen lichamelijke ongevallen vrijgesteld inkomen is" en verder dat de door
hem "onderschreven polis dient uitgelegd te worden als een individuele ongevallenverzekering".
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Eiser werd door tweede verweerster gedagvaard in tussenkomst en vrijwaring teneinde hem te hetrekken in de hetwisting omtrent de helasthaarheid van de uitgekeerde vergoedingen.
De vrederechter oordeelt dat de inhoudingen van hedrijfsvoorhe:ffing ten onrechte
werden verricht nu de uitgekeerde vergoedingen ingevolge een lichamelijk ongeval niet
helasthaar zijn en verklaart dienvolgens de hoofdvordering en de tussenvordering gegrond.
2. Wat hetreft het enig middel tot cassatie :
Eiser voert onder het eerste onderdeel onder meer schending aan van de hepalingen van het W.I.B. 1992 die de procedure voor fiscale geschillen regelen alsmede van
de artikelen 2, 509 en 603, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek. Inzonderheid wordt geargumenteerd dat de rechter ten gronde zich ten onrechte hevoegd heeft verklaard om
van het geschil kennis te nemen zodat het vonnis de wettelijke regeling hetreffende
de bevoegdheid ratione materae van de vrederechter enerzijds, en van de fiscale rechter anderzijds miskent.
Artikel249 van het W.I.B. 1992 hepaalt dat de helasting wordt geheven hij wijze van
voorhe:ffingen in zoverre zij hetrekking heeft op inkomsten uit in Belgie gelegen onroerende goederen, op inkomsten van roerende goederen en kapitalen, op heroepsinkomsten of op diverse inkomsten, en dat deze voorhe:ffingen onderscheidenlijk door
de volgende uitdrukkingen worden aangeduid : onroerende voorhe:ffing, roerende voorhe:ffing en hedrijfsvoorhe:ffing.
Artikel 270, 1 o, van het W.I.B. 1992 voorziet anderzijds dat de hedrijfsvoorhe:ffing
verschuldigd is door degenen die als schuldenaar, hewaarder, mandataris of tussenpersoon in Belgie hezoldigingen, pensioenen, renten en toelagen hetalen oftoekennen, evenals de inwoners die, in voormelde hoedanigheid, in het huitenland hezoldigingen hetalen of toekennen aan rijksinwoners.
Artikel 272, 1 o, van dat wethoek stelt voorts dat, hehoudens strijdig heding, de in
artikel270, 1", 3° en 6°, vermelde helastingschuldigen het recht hehhen op de helasthare inkomsten de deshetreffende voorhe:ffing in te houden.
De inhouding van hedrijfsvoorhe:ffing op een aan een rijksinwoner uitgekeerde
verzekeringsvergoeding maakt aldus overeenkomstig de artikelen 1, § 2, en 249 van
het W.I.B. 1992 een wijze uit van inning van de door de verkrijger eventueel verschuldigde personenhelasting.
De vraag of de hedrijfsvoorhe:ffing al dan niet op deze uitkering moet ingehouden
worden, is verhonden aan de vraag of het ontvangen he drag al dan niet in hoofde van
de genieter helasthaar is in de personenhelasting.
Geschillen over het verschuldigd zijn van de inkomstenhelastingen en van de daaraan verhonden voorhe:ffingen, hetzij opgenomen in een kohier, hetzij gei:nd op een andere wijze, dienen heslecht te worden overeenkomstig de fiscale produrevoorschriften
neergelegd in de artikelen 366 en 371 van het W.I.B. 1992, krachtens welke hepalingen de helastingplichtige een schriftelijk hezwaarschrift dient te richten aan de territoriaal hevoegde directeur der helastingen, met inachtneming van de in dat wethoek omschreven vormen en termijnen, en naderhand een fiscale voorziening kan
instellen tegen de tussengekomen directoriale heslissing.
Bijgevolg is de fiscale rechter hevoegd voor alle geschillen hetreffende het hestaan en het hedrag van een fiscale schuld, en dient hij zich inzonderheid ook uit te
spreken over de vraag of een hepaalde ontvangst al dan niet helasthaar is en of dienvolgens al dan niet hedrijfsvoorhe:ffing dient te worden ingehouden.
Gelet op het hestaan van een hijzondere rechtspleging in het W.I.B. voorzien voor
de beslechting van fiscale geschillen die afwijkt van het gemeen procesrecht, kunnen de in het Gerechtelijk Wethoek gestelde regels, op grond van artikel2 van dat wethoek, niet toegepast worden op onderhavige hetwisting.
Uit de expliciete hewoordingen van de inleidende dagvaarding hlijkt overigens overduidelijk dat de hetwisting in hoofdorde een fiscale controverse tot voorwerp had in-
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zake de belastbaarheid van bepaalde door tweede verweerster met inhouding van
bedrijfsvoorheffing uitgekeerde vergoedingen op grond van artikel41, 8°, thans 38, 8°,
van het W.I.B.
In de dagvaarding wordt de verzekeringsmaatschappij overigens niet verweten de
clausules van het verzekeringscontract onjuist te hebben toegepast ofte weinig te hebben uitgekeerd op verzekeringstechnisch vlak, doch wel te hebben geoordeeld dat de
overeenkomstig de polis uitgekeerde vergoedingen krachtens het W.I.B. belastbaar waren waardoor zij de verschuldigde bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden en doorgestort aan de fiscus.
De Vrederechter heeft zich dan ook ten onrechte bevoegd verklaard om van deze vordering kennis te nemen, waardoor hij evenmin uitspraak kon doen over de naderhand tussengekomen vordering tot vrijwaring.
Het eerste onderdeel van het middel is dan ook gegrond.
Volledigheidshalve weze de aandacht gevestigd op de rechtspraak van de hoven van
beroep krachtens welke er al dan niet bedrijfsvoorheffing verschuldigd is op bepaalde bezoldigingen, pensioenen, renten en toelagen in de gevallen waarin de belastingplichtige zulks betwist (Antwerpen, 16 juni 1998, F.J.F., nr. 98/284 : de organisatoren van een popfestival moeten geen bedrijfsvoorheffing inhouden op de betalingen
die zij in 1991 aan buitenlandse tussenpersonen deden voor de optredens van bepaalde groepen; Bergen, 3 maart 1995, F.J.F., nr. 96/42: het O.C.M.W. dient bedrijfsvoorheffing in te houden op de aan de geneesheren uitbetaalde bezoldigingen; Gent,
1 maart 1995, R. W., 1995-96, 707 : door de curatoren te verrichten inhoudingen van
bedrijfsvoorheffing bij de uitkering van lonen; Antwerpen, 3 mei 1994, F.J.F., nr. 94/
245 en Gent, 29 november 1988, F.J.F., nr. 89/29 : verschuldigdheid van bedrijfsvoorheffing op de bezoldiging van een werkend vennoot geboekt op diens rekeningcourant in de vennootschap; Brussel, 5 november 1992, A.F.T., 1993, 121: er dient geen
bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden op de aan de Lichtensteinse vereniging betaalde vergoedingen; Antwerpen, 24 november 1992, F.J.F., nr. 93/153: er is geen
bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de vergoedingen door een VZ.W. uitgekeerd ter vergelding van de diensten van haar trainer en hulptrainer; Luik, 16 december 1987, Bull
Bel., 1988, 17 43; F.J.F., nr. 88/165 : de persoon die een frituur exploiteert in een residentiele caravan, oefent geen rondreizende activiteit uit waardoor forfaitaire bedrijfsvoorheffing zou zijn verschuldigd; Brussel, 28 oktober 1985, Bull. Bel., 1991, 409 : er
dient bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden op de gages, betaald voor acht optredens aan een zanger; Antwerpen, 13 juni 1983, F.J.F., nr. 84/28 : verplichting tot inhouding van bedrijfsvoorheffing op door de beheerders van de vennootschap ontvangen voorschotten; Brussel, 6 februari 1990, F.J.F., nr. 90/06 : geen bedrijfsvoorheffing
verschuldigd op de opzeggingsvergoeding gestort op een rekening van de genieter in
Hong Kong; Antwerpen, 16 februari 1982, F.J.F., nr. 82176: geen bedrijfsvoorheffing
verschuldigd op bezoldigingen uitgekeerd door een Belgische vaste inrichting van een
Duitse vennootschap aan niet-inwoners uit hoofde van werkzaamheden in Belgie).
Mocht de burgerlijke rechter bevoegd zijn om zich uit te spreken over het belastbaar karaker van bepaalde inkomsten en de hieraan gekoppelde inhouding van bedrijfsvoorheffing, quod non, zou zulks overigens een gevaar opleveren voor tegenstrijdige
gerechtelijke uitspraken in de gevallen waarin de fiscale rechter geroepen wordt naderhand kennis te nemen van dezelfde fiscale betwisting.
Ten overvloede lijkt het mij in deze context aangewezen nader in te gaan op de fiscaalrechtelijke procesregels waarop de belastingplichtige zich krachtens het W.l.B. 1992
dient te beroepen wanneer hij wenst op te komen tegen een ingehouden bedrijfsvoorheffing.
De bedrijfsvoorheffing is in beginsel volledig verrekenbaar met de definitieve belasting, die op de inkomsten van de genieter werkelijk verschuldigd is (Cass., 9 januari 1986, A. C., 1985-86, 649; Pas., 1986, I, 578; A.F.T., 1986, 107).
Wanneer de fiscale administratie van oordeel is dat de inkomsten waarop door de
schuldenaar bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, belastbaar zijn, zal zij overgaan tot
inkohiering van de belasting dewelke op deze inkomsten verschuldigd is.
Belastingplichtige beschikt in dergelijk geval over de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen overeenkomstig de bepalingen van artikelen 366 e.v. van het W.I.B.
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1992, hetgeen de gewestelijke directeur in de mogelijkheid stelt te beslissen tot de gehele of gedeeltelijke ontheffing van de bedrijfsvoorheffing.
In geval van inkohiering kan de gewestelijke directeur tevens :
- ambtshalve ontheffing verlenen van het overschot van de bedrijfsvoorheffing conform de voorwaarden bepaald in artikel 376, § 3, 1°, W.I.B. 1992 : het overschot moet
door de Administratie worden vastgesteld of door de belastingplichtige worden bekendgemaakt aan de Administratie binnen drie jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waartoe de belasting behoort waarmee deze bedrijfsvoorheffing te verrekenen is;
Uw Hof besliste in dit verband dat de toepassing van deze bepaling veronderstelt dat
een belasting ten laste van de belastingplichtige ten kohiere is gebracht (Cass., 17 oktober 1991, A C., 1991-92, nr. 97; F.J.F., nr. 92/15; Cass., 22 november 1991, A. C., 199192, nr. 157; F.J.F., nr. 92/37);
- ambtshalve ontheffing verlenen van overbelasting, geheel often dele gekweten
door verrekening van het bedrag van de bedrijfsvoorheffing, ingevolge artikel 376,
§ 1, W.I.B. 1992.
Bij gebrek aan inkohiering binnen de wettelijke termijn, kan de terugbetaling van
voorheffingen worden bevolen krachtens vaststaande rechtspraak van Uw Hof (Cass.,
20 december 1985, A. C., 1985-86, 595; Cass., 20 december 1985, A. C., 1985-86, 597;
Zie tevens Antwerpen, 10 september 1990, F.J.F., nr. 90/223; Antwerpen, 18 november 1997, F.J.F., nr. 98/88; Antwerpen, 27 januari 1998, F.J.F., nr. 98/144).
Deze rechtspraak stelt duidelijk dat de belastingschuld slechts definitiefwordt door
de vestiging van de aanslag, die geschiedt door of ten gevolge van de inkohiering bedoeld in artikel 365 van het W.l.B. 1992 en niet door de inning van de voorheffingen, die slechts voorschotten uitmaken op een later te bepalen belastingschuld. Bij gebreke van zulke aanslag is er geen belastingschuld voorhanden en treedt er rechtsverval
op. De voorheffingen die aldus door of ten voordele van de belastingplichtige werden gestort in de Schatkist, kunnen dan niet meer geldig worden verrekend en moeten worden terugbetaald. Aldus heeft Uw Hof de theorie verworpen van de "virtuele belastingschuld", op grond waarvan de Staat de ontvangen voorheffingen zou mogen
behouden, zelfs in geval van laattijdige inkohiering (zie Gent, 9 maart 1978, J.T, 1980,
426; Antwerpen, 24 mei 1984, F.J.F., nr. 85/16).
Indien de terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing door de Administratie niet vrijwillig wordt verricht, dringt volgend onderscheid zich op :
- in geval van laattijdige inkohiering dient de belastingplichtige door middel van
de indiening van een gemotiveerd bezwaarschrift binnen de bij artikel371 W.l.B. 1992
bepaalde termijn, teruggave van de voorheffing te vragen, terwijl de procedure van ontheffing van ambtswege tevens mogelijk wordt geacht;
-in geval van afwezigheid van inkohiering blijkt uit een arrest van 22 oktober 1992
van Uw Hof dat de terugbetaling van de voorheffing kan worden gevraagd via de
bezwaarprocedure (Cass., 22 oktober 1992, A. C., 1991 -92, nr. 685; A.F.T, 1993, 185;
R. W., 1992-93, 988). De inkohiering is aldus geen ontvankelijkheidsvereiste voor de
indiening van een bezwaar (Cass., 18 februari 1958, Pas., 1958, I, 661; Cass., 26 oktober 1965, Pas., 1966, I, 276; Cass., 27 februari 1968, Pas., 1968, I, 803). De mogelijkheid van de procedure van ambtshalve ontheffing bij afwezigheid van inkohiering is definitief afgewezen door Uw Hofbij arrest van 17 oktober 1991 (Cass., 17
oktober 1991, A. C., 1991-92, nr. 97; F.J.F., nr. 92/15).
Thans staat vast dat de belastingplichtige in geval van verstrijken van de aanslagtermijn de terugbetaling van de voorheffingen mag vragen door middel van de indiening van een bezwaarschrift overeenkomstig artikel 366 W.I.B. 1992 omdat in dat geval het bedrag van de belastingschuld vaststaat (Cass., 9 juni 1995, A. C., 1995, 579;
Cass., 9 juni 1995, A. C., 1995, 583; Brussel, 15 januari 1997, A.F.T, 1997, 342; F.J.F.,
nr. 97/170; Antwerpen, 16 juni 1998, F.J.F., nr. 98/296).
Naast de te volgen fiscale procedure stelt zich de vraag welke juridische grondslag in het bezwaarschrift kan worden ingeroepen met het oog op de terugbetaling van
de bedrijfsvoorheffing waarop geen of een laattijdige aanslag is gevolgd.
Uw Hofbesliste bij arrest van 22 oktober 1992 dat in het kader van een fiscale procedure voor een hof van beroep de belastingplichtige teruggave kan vragen van de ten
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onrechte betaalde sommen op grond van artikel 1376 e.v. van het Burgerlijk Wethoek (Cass., 22 oktober 1992, A. C., 1991-92, nr. 685; A.F.T., 1993, 185; R. W, 199293, 988).
Het Hof van Beroep te Antwerpen besliste recent dat de teruggave van de ge!nde
en bij gebrek aan tijdige aanslag niet verrekende bedrijfsvoorheffing kan worden gevorderd ten overstaan van de fiscale rechter overeenkomstig de regels van het gemeen recht betreffende de teruggave van de ten onrechte betaalde sommen en zulks
binnen de verjaringstermijn van 30 jaar (Antwerpen, 27 januari 1998, A.F.T., 1998,
342, met noot Van Waes, C., en F.J.F., nr. 98/144; Antwerpen, 1 maart 1979, J.D.F.,
1980, 120). Als de Administratie de belastingplichtige niet op de hoogte stelt van de
belastingschuld en van het bedrag ervan binnen de gestelde aanslagtermijn, kan de
door de fiscale wet bepaalde bezwaartermijn immers niet ingaan, zodat enkel de
gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar van toepassing is (Brussel, 15 januari 1997, A.F.T., 1997, 342, met noot Baeten, J.; F.J.F., nr. 97/170; Antwerpen, 16
juni 1998, F.J.F., nr. 98/296).
Uit de analyse van de fiscale rechtspraak blijkt zodoende dat de belastingplichtige die geconfronteerd wordt met ten onrechte gedane inhoudingen van bedrijfsvoorheffing op de hem uitgekeerde sommen, in rechte client te ageren volgens de daartoe in het W.I.B. 1992 voorziene fiscale procedures in het kader waarop hij zich
desgewenst kan beroepen op de regels van het gemeen recht betreffende de ten onrechte betaalde sommen (cfr. Fiscale rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 19801998, Larcier Gent, 2000, Boek 3, Deel VII, Voorheffingen, Hoofdstuk IV, Bedrijfsvoorheffing, p. 307 e.v.).
Anderzijds heefUw Hofin een arrest van 21 september 1978 gesteld "dat de beginselen van burgerlijk recht, met name die in verband met de terugvordering van het
onverschuldigd gedeelte in belastingzaken, enkel van toepassing zijn voor zover de
belastingwet er niet uitdrukkelijk of stilzwijgend van afwijkt" (Cass., 21 september
1978, A. C., 1978-79, blz. 92). In bedoelde casus had belastingplichtige zich tevergeefs tot de burgerlijke rechter gewend op grond van de beginselen van de onverschuldigde betaling om terugbetaling te bekomen van een gemeentebelasting, terwijl hij binnen de wettelijke termijn bij de bestendige deputatie van de Provincieraad
een bezwaarschrift tegen de gevestigde gemeentebelasting had dienen in te dienen valgens de daartoe voorziene fiscale procedure. De appelrechters gingen er dan ook terecht van uit dat "niet ernstig kan worden betwist dat het geschil in bepaalde opzichten een fiscaal karakter heeft".
In voorliggende zaak wordt de vordering zoals deze werd geformuleerd in de inleidende dagvaarding zelfs niet gesteund op de beginselen van burgerlijk recht, doch
louter op fiscale bepalingen op grond waarvan eerste verweerder de vrederechter beeft
gevraagd vast te stellen dat de uitgekeerde vergoedingen niet belastbaar zijn, en de
bedrijfsvoorheffing ten onrechte werd ingehouden.
Het geschil heeft dan ook te dezen een louter fiscaal karakter en kon dan ook slechts
worden beslecht via de geeigende procedures waarin de belastingwetgeving voorziet.
Wanneer men de gezaghebbende fiscale auteurs over de gestelde problematiek consulteert, blijkt dat deze op geen enkel ogenblik de mogelijkheid bespreken om een vordering te richten tot de burgerlijke rechter om terugbetaling te bekomen van ten onrechte ingehouden bedrijfsvoorheffing (cfr. Tiberghien, A., Handboek voor Fiscaal Recht
2000, Larcier, 2000; Van Orshoven, Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Kluwer, Antwerpen, 1987, p. 492, "Burgerlijke rechtsvorderingen"; Dassesse, M., Droit Fiscal, Bruylant, 1996; Van Besien, Indiening van een bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen, Fiscale Praktijkstudies, Kluwer, Antwerpen,
1988; Cardijn, Ch., Depret, M., en Loockx, M., Procedure Fiscale Contentieuse, Bruylant,
Brussel, 1992; P. Van Orshoven, De hervorming van de fiscale procedure, Commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999, Deel IV, Gerechtelijke geschillenregeling, p. 239, gaat ervan uit dat voor de hervorming van de fiscale procedure de vrederechters enkel fiscale betwistingen over indirecte belastingen te verwerken kregen).

Besluit : Vernietiging.
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ARREST

(A.R. C.98.0152.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 november 1997 in laatste aanleg gewezen door het Vredegerecht van het vierde kanton te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artike1en 1, § 1, 1°, en§ 1, 249, 366 en 371 van het Wetboek der
Inkomstenbe1astingen (1992), daardoor tevens de wetsbepalingen die de procedure voor
fiscale geschillen regelen, met name de artikelen 374, 375 en 377 tot en met 385 van
hetzelfde wetboek, voor zoveel als nodig schending of onjuiste toepassing van de terzake ingeroepen bepalingen ten grande, met name de artikelen 25, 6°, b, 27, 40, b, 34,
§ l, 1° (in het vonnis vermeld als 32bis, zijnde de nummering in het W.I.B. (1964)) en
38, go, van hetzelfde Wetboek, en schending van de artike1en 2, 509 en 603, 1o van het
Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek, en van artike1149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat het vonnis, na vastgeste1d te hebben :
"dat, in uitvoering van hogervermelde verzekering, Zurich vergoedingen uitbetaalde onder aftrek van de be1asting (22 pet. van de uitbetaa1de sommen); dat (eerste verweerder) deze aftrek betwist, bewerende dat hij in huidig geval geen belasting verschu1digd is",
deze stelling van eerste verweerder bijtreedt, zich bevoegd verklaart om het geschil te beslechten, tweede verweerster veroordeelt om het ingehouden bedrag, met
name 15.353 BEF aan eerste verweerder te betalen, en eiser veroordeelt tot het vrijwaren van tweede verweerster voor deze veroordeling,
en deze uitspraak afleidt uit de volgende motieven :
"Dat vo1gende vraag zich dus stelt : 'Moest of mocht verweerster als verzekeraar en
uitbetaler van vergoedingen wegens tijdelijke werkonbekwaamheid een gedeelte als
belasting inhouden om dit gedeelte over te maken aan de bevoegde fiscale administratie?';
Dat verweerster Zurich volhoudt dat zij deze voorheffing dient in te houden, gezien het om een vervangingsinkomen gaat, dat het verlies van professionele inkomsten compenseert;
Dat Zurich verplicht was om artikel 32bis van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen toe te passen;
Dat dit artike1 het volgende voorziet: 'De pensioenen en lijfrenten oftijdelijke renten, alsmede de als zodanig geldende toe1agen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepsbekwaamheid of die het gehele of gedeeltelijk herstel van een bestendige derving van winsten, bezoldiging of baten uitmaken, zijn
belastbaar';
Dat verweerster Zurich haar redenering ook steunt op artikel 25.6.B en artikel 27
§ 4.B van het Wetboek op de Inkomstenbe1astingen, daar de vergoeding wel een gedeeltelijk herste1 is van een tijdelijke derving van het beroepsinkomen;
Dat eiser hierop antwoordt dat hij een individueel verzekeringscontract tegen lichamelijke ongevallen afgesloten heeft en dat de vergoedingen die uitbetaald werden, vrijgeste1de inkomsten zijn en dit volgens artikel 38.8 W.I.B.;
Dat de Belgische Staat zelf toegeeft dat, in geval van individueel verzekeringscontract, geen voorheffing dient afgetrokken te worden;
(. .. ) dat uit de stukken en dossiers van partijen duidelijk blijkt dat eiser een ongevalsverzekering afsloot a1s 'handelaar in fruit en groeten';
Dat niet te begrijpen is waarom zulke overeenkomst een 'collectieve' ongevalsverzekering zou zijn;
Dat verweerster hieromtrent geen uit1eg verschaft;
Dat, zoals eiser zeer juist uitlegt, zelfs indien verweerster de zelfstandigen die geen
personeel tewerkstellen 1aat genieten van bepaalde voordelen van een 'collectieve'
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ongevalsverzekering, dit niet wegneemt dat, in hoofde van de verzekerde, de polis een
individuele ongevalsverzekering blijft, wat trouwens met de werkelijkheid overeenstemt;
Dat de inhoudingen dus ten onrechte werden verricht;
(... ) dat trouwens niet bewezen is dat de verzekerde de fiscale nadelen van een 'collectieve' verzekering aanvaard of zelfs maar beseft heeft;
Dat de wijze waarop verweerster zulke polissen beschouwt een eigen interpretatie is;
Dat het niet te vergelijken is met een gemeenschappelijk akkoord van partijen om
hun wederzijdse verplichtingen op grand van deze specificatie te regelen;
Dat het schijnbare met het werkelijke dient overeen te stemmen;
Dat de argumentatie van verweerster aangaande een transactie of een erkenning
niet bewezen wordt door de stukken van haar dossier (maar wel het tegenovergestelde);
Dat wij anderzijds wel bevoegd zijn daar het hier gaat om het herstel van een verwarring en vergissing;
Dat de interpretatie van de fiscale wetgeving hier niet ter sprake komt, daar alle
partijen het erover eens zijn dat, in geval van individuele ongevalsverzekering, het inkomen vrijgesteld is in de huidige omstandigheden;
Dat geen vergoedende intresten verschuldigd zijn (op welke basis trouwens?), maar
wel moratoire vanaf de aanmaning van 17 februari 1995",
terwijl, eerste onderdeel, de inhouding van bedrijfsvoorhe:ffing op een aan een rijksinwoner uitgekeerde verzekeringsvergoeding overeenkomstig de artikelen 1, § 2, en
249 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen een wijze uitmaakt van inning van
de door de verkrijger eventueel verschuldigde personenbelasting,
de vraag of de bedrijfsvoorhe:ffing al dan niet op deze uitkering moet ingehouden worden, verbonden is aan de vraag of het ontvangen bedrag al dan niet in hoofde van de
genieter in de personenbelasting belastbaar is,
geschillen over het verschuldigd zijn van de inkomstenbelastingen en van de daaraan verbonden voorhe:ffingen, hetzij opgenomen in een kohier, hetzij gei'nd op een andere wijze dan bij een kohier, overeenkomstig de artikelen 366 en 371 van het Wethoek der Inkomstenbelastingen (1992), het voorwerp moeten uitmaken van een
bezwaarschrift gericht aan de territoriaal bevoegde directeur der belastingen, met inachtneming van de in dat wetboek omschreven vormen en termijnen, en met daaropvolgend, na directoriale beslissing, de mogelijkheid tot het indienen van een voorziening in beroep,
de bevoegdheid van de fiscale rechter voor alle geschillen betreffende het bestaan
en bedrag van een fiscale schuld geldt, en dus ook voor de vraag of een bepaalde ontvangst al dan niet belastbaar is,
gelet op het bestaan van deze afzonderlijke procedure de gewone bevoegdheidsregelen overeenkomstig artikel 2, van het Gerechtelijk Wetboek, terzake niet kunnen toegepast worden,
zodat het vonnis, waarbij de rechter oordeelt dat de bestreden uitkering door tweede
verweerster aan eerste verweerder uitgekeerd werd ten gevolge van een individuele
ongevallenverzekering, en beslist dat deze vergoeding daarom niet belastbaar is, de
wettelijke regeling betreffende de bevoegdheid ratione materiae van de vrederechter, enerzijds, en van de fiscale rechter, anderzijds, miskent (schending van al de in
hoofde van het middel vermelde bepalingen van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en van het Gerechtelijk Wetboek);
en terwijl, tweede onderdeel, eiser in zijn voor de bodemrechter genomen conclusies steeds en uitsluitend de onbevoegdheid van de vrederechter heeft ingeroepen,
en terwijl, noch de overweging "dat de Belgische Staat zelftoegeeft dat, in geval van
individueel verzekeringscontract, geen voorheffing dient afgetrokken te worden", noch
de overweging dat "aile partijen het erover eens zijn dat, in geval van individuele
ongevalsverzekering, het inkomen vrijgesteld is in de huidige omstandigheden", enige
steun vinden in de door eiser neergelegde conclusies;
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deze overwegingen, waaruit de bodemrechter verkeerdelijk afleidt "dat het hier enkel gaat om het herstel van een verwarring en vergissing", integendeel met de inhoud van deze conclusies onverenigbaar zijn (cfr. inzonderheid de eerste conclusie van
de administratie, blz. 2, derde alinea, blz. 3, derde alinea onderaan, met uitdrukkelijke verwijzing naar de artikelen 374 en 376 W.I.B. (1992), alsook eisers aanvullende conclusie),
en terwijl de rechter, uit de opmerkingen in eisers eerste conclusie waarin de administratieve onderrichtingen worden samengevat, niet vermocht af te leiden dat de
administratie hem als terzake bevoegd kon beschouwen, hetgeen in elk geval onverenigbaar bleef met de laatste overweging van eisers eerste conclusie en met zijn tweede
conclusie,
zodat het vonnis, dat uit de boven aangehaalde overwegingen de bevoegdheid van
de bodemrechter om het geschil te beslechten afleidt, de draagwijdte en betekenis van
eisers conclusie miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl, derde onderdeel, in de conclusies van de administratie opgeworpen werd
dat eerste verweerder "geen enkel fiscaal document bijbrengt ... dat tot bewijs van het
tegendeel dan ook dient aangenomen dat deze bedrijfsvoorhe:ffing in hoofde van de heer
B. verrekend is geworden met de door hem verschuldigde belastingen voor het aanslagjaar 1994, aanslag die normaal gesproken reeds lang aan de heer B. betekend zal zijn
geworden door de bevoegde administratie, zodat er van enige terugbetaling geen sprake
kan zijn",
en terwijl het vonnis met geen enkele overweging op dit verweermiddel antwoordt,
zodat het vonnis niet naar grondwettelijk vereiste gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de oorspronkelijke hoofdvordering van verweerder ertoe strekte verweerster te horen veroordelen tot het betalen van 15.353 BEF
met interest, zijnde 22 pet. van een aan verweerder toekomende verzekeringsvergoeding van 69.789 BEF, die verweerster als bedrijfsvoorhe:ffing aan de
fiscus heeft overgemaakt;
Dat verweerster eiser in tussenkomst en vrijwaring heeft gedagvaard teneinde verweerster mede te betrekken in de betwisting omtrent de al of niet
belastbaarheid van de kwestieuze vergoeding en haar te vrijwaren van elke
in dit verband te hare laste uitgesproken veroordeling;
Overwegende dat de hoofdvordering tot voorwerp heeft de betaling door
verweerster van hetgeen zij op grond van de polis verschuldigd is en geen
fiscaal geschil is tussen verweerder en de Belgische Staat;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het bestreden vonnis met betrekking tot de bevoegdheid van het vredegerecht om over de vordering van verweerster uitspraak te doen, geen uitlegging geeft van de conclusie van eiseres;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser het in het onderdeel bedoelde verweer heeft gevoerd;
Dat het vonnis dat principieel besliste dat geen belasting verschuldigd was
op de uitkering door de verzekeraar, niet nader hoefde in te gaan op de niet
meer dienende opwerping dat er reeds een verrekening was gebeurd in het
voordeel van verweerder als belastingplichtige;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- verslaggever: de h. Boes -Andersluidende conclusie (1) van de h. Thijs, advocaatgeneraal met opdracht- Advocaat : mr. Claeys Bouuaert.

Nr. 615
1° KAMER- 10 november 2000

INKOMSTENBELASTINGEN- RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN
DE SCHATKIST- VERVREEMDING OF HYPOTHECAIRE AANWENDING VAN EEN ONROEREND GOED
- VERWITTIGING DOOR DE NOTARIS VAN DE ONTVANGER DER BELASTINGEN- KENNISGEVING DOOR DE ONTVANGER VAN BELASTINGEN EN BIJBEHOREN- MOTIVERING VAN HET BERIGHT VAN KENNISGEVING.

De kennisgeving van het bedrag van de belastingen en bijbehoren die aanleiding kunnen geven tot inschrijving van een wettelijke hypotheek van de Schatkist op de goederen die het voorwerp van de akte zijn, die door de ontvanger der belastingen bij
een ter post aangetekende brief wordt gedaan aan de notaris die hem bij toepassing van art. 433 W.I.B. 1992 verwittigt dat hij gevorderd is een akte op te maken
die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed tot voorwerp heeft, moet beschouwd worden als een loutere executiehandeling die voortvloeit uit de uitvoerbare titel; zij is derhalve niet onderworpen aan de motiveringsplicht van art. 1 wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen. (Art. 434 W.I.B. 1992.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. B ... )
ARREST

(A.R. C.98.0249.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 september 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 433, 434 en 435 van het Wethoek der lnkomstenbelastingen (1992), en voor zoveel als nodig 10, 11 en 142 van de
gecoiirdineerde Grondwet, 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 1414 en 1420 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging van de uitspraak van de eerste rechter, tot de
ongeldigheid van de door de ontvanger verzonden fiscale kennisgeving besluit, op grond
van de volgende overwegingen :
(1) Zie de conclusie van het O.M. en de erin aangehaalde referten.
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''De vraag die zich voorafgaandelijk stelt is te weten of de kennisgeving van de (eiser) overeenkomstig het bepaalde in artikel434 WIB (1992) bij aangetekend schrijven van 12 augustus 1994 aan notaris M. met standplaats te Destelbergen, die door
de (verweerder) belast was met de verkoping van zijn onroerend goed, Schaliestraat 92 te Gent, valt onder het toepassingsgebied van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Artikel2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen bepaalt dat de bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd.
Artikel 1 van diezelfde wet verstaat onder "bestuurshandeling'' een eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een of meer bestuurden of voor een ander bestuur.
Artikel 3 bepaalt verder dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij
moeten afdoende zijn.
Artikel 5 bepaalt tenslotte dat dringende noodzakelijkheid het bestuur niet van zijn
plicht ontslaat zijn handelingen uitdrukkelijk te motiveren.
Toegepast op onderhavig geschil bepaalt artikel 434 WIB (1992) 'Indien het belang van de Schatkist zulks vereist, wordt door de ontvangers aan de notaris ... bij een
ter post aangetekende briefkennis gegeven van het bedrag van de belastingen en bijbehoren die aanleiding kunnen geven tot inschrijving van de wettelijke hypotheek van
de Schatkist op de goederen welke het voorwerp van de akte zijn'.
Artikel 435 WIB (1992) bepaalt verder dat 'Wanneer de in artikel433 bedoelde akte
verleden is, de in artikel434 bedoelde kennisgeving 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 .. .'
Uit de lezing van voormelde teksten diE:mt besloten te worden dat de kennisgeving volgens artikel 434 WIB (1992) slechts onder strikte voorwaarden toepassing kan
krijgen, inzonderheid moeten de belangen van de Schatkist in gevaar zijn.
Dit houdt in dat de vervreemding of de hypothecaire aanwending niet automatisch kan worden aangezien als een directe bedreiging van de rechten van de Schatkist, hetgeen overigens met zoveel woorden kan afgeleid worden uit de administratieve commentaar ...
Daaruit volgt dat zo toch tot fiscale notificatie wordt overgegaan deze kennisgeving moet gemotiveerd zijn. Immers de fiscale notificatie van een ontvanger is een beslissing van een administratieve overheid, die gezagshalve op eenzijdige wijze - dit
is zonder toestemming van de betrokkene -, rechten en plichten doet creeren, en derhalve bindend en uitvoerbaar is en met het 'privilege du prealable' bekleed is.
Bezwaarlijk kan tevens worden betwist dat deze eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking geen rechtsgevolgen zou hebben nu de bedoeide kennisgeving geldt
als beslag onder derden in handen van de notaris (artikel435 WIB (1992)).
Daaraan wordt evenmin afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de bijzondere procedure plaats vindt tussen de ontvanger en de notaris, nu de beoogde rechtsgevolgen uiteraard de belastingplichtige treffen.
Ten onrechte wordt verder door de appellant aangevoerd dat te dezen de kennisgeving eigenlijk een maatregel van tenuitvoerlegging betreft derwijze dat de wet van
29 juli 1991 niet van toepassing zou zijn. Niet alleen moet de appellant toegeven dat
de aanslagen met betrekking tot de aanslagjaren 1985 en 1986 niet definitief zijn, doch
bovendien is een beslag onder derden dat op grond van de artikelen 433 en 434 WIB
(1992) door de ontvanger van de belastingen wordt gelegd geen daad van tenuitvoerlegging maar een bewarende maatregel tot bescherming van de rechten van de Schatkist, net zoals dit het geval is voor de inschrijving van de wettelijke hypotheek (Cass.,
23 januari 1992, R.W., 1992-93, blz. 1085).
In de gegeven omstandigheden werd terecht door de eerste rechter beslist dat de kennisgeving de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 heeft geschonden en derhalve geen rechtsgevolgen kan sorteren",
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terwijl, eerste onderdeel, de bestuurshandeling, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet
van 29 juli 1991 en die overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van dezelfde wet moet gemotiveerd zijn, een rechtshandeling is die, volgens de termen van de wet, beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een of meer bestuurden of een ander bestuur,
De maatregel, waarbij een openbare overheid de tenuitvoerlegging nastreeft door
een bestuurde van voorbestaande, uit een uitvoerbare titel blijkende verbintenissen, op zich geen rechtsgevolgen beoogt te hebben in de zin van het aangehaalde artikel 1,
Meer bepaald, de kennisgeving aan de notaris van een openstaande fiscale schuld,
zoals bedoeld in artikel434 en 435 WIB (1992), geen enkele wijziging brengt noch beoogt in de rechtsverhouding tussen de Schatkist, als schuldeiser, en de betrokken belastingplichtige,
De verhouding van schuldeiser op schuldenaar v66r en na de bedoelde kennisgeving onveranderd bestaat,
Deze kennisgeving niets anders is dan een daad van uitvoering van het belastingkohier, gelijk te stellen met de andere akten waarbij bewarend of uitvoerend beslag
kan gelegd worden,
en terwijl evenmin kan gesteld worden dat deze kennisgeving rechtsgevolgen beoogt tussen de administratie en de aangesproken notaris, nu, enerzijds, de aansprakelijkheid van de notaris krachtens artikel 433 van rechtswege bestaat en, anderzijds, de in artikel 434 vermelde kennisgeving enkel de uitwerking van deze
voorbestaande aansprakelijkheid nastreeft,
Een eventuele tekortkoming in de motivering ten opzichte van de notaris dan nog
slechts door deze notaris zou kunnen ingeroepen worden, hetgeen in de onderhavige procedure niet voorkomt,
Hoe dan ook, de betrokken ontvanger, bij het verzenden van de vermelde kennisgeving, niet optreedt als een administratieve gezagdrager wiens beslissing het tot stand
brengen of wijzigen van de rechtstoestand van de belastingplichtige beoogt, doch enkel de hem door de wet opgelegde taak van tenuitvoerlegging vervult,
De stelling van het arrest bovendien tot andere met de wet onverenigbare gevolgen leidt, met name :
(a) dat de Schatkist, optredend als schuldeiser voor het leggen van een bewarend
beslag tot invordering van een schuldvordering blijkend uit een uitvoerbare titel, de
verantwoording zou moeten geven van en bijgevolg de bewijslast zou moeten dragen voor het bestaan van omstandigheden die dat beslag noodzakelijk maken, daar
waar naar het gemeen recht, overeenkomstig de artikelen 1414 en 1420 van het Gerechtelijk Wetboek, het de schuldenaar behoort het bewijs te leveren dat geen hoog.dringendheid voorhanden is, en
(b) de Schatkist als schuldeiser, in weerwil van de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet, niet het volledig vermogen van zijn schuldenaar als pand voor de invordering zou
mogen beschouwen,
(c) de door het arrest aangehouden interpretatie van de wet van 29 juli 1991 ten andere tot een schending leidt van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, vermits het
aan de Schatkist als schuldeiser, voor het invorderen van haar schuldvorderingen, formaliteiten en verplichtingen oplegt die voor de andere schuldeisers niet bestaan, waarover de bodemrechter een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof had moeten
stellen,
zodat het arrest, dat bij bevestiging van het vonnis van de eerste rechter oordeelt
dat de beslissing van de ontvanger om lastens verweerder aan notaris M. te Destelbergen een kennisgeving in de zin van artikel 434 WIB (1992) te verzenden, niet voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en derhalve geen rechtsgevolgen kan sorteren, hetgeen tevens geldt voor de aangehaalde
kennisgeving, aan het begrip bestuurshandeling zoals bedoeld in artikel 1 van dezelfde wet van 29 juli 1991 een onjuiste betekenis geeft, en aldus dit artikel 1 en tevens de artikelen 2 en 3 van dezelfde wet schendt, tevens de juridische aard van de
vermelde kennisgeving op onjuiste wijze omschrijft, met schending van de artike-
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len 433 en 434 WIB (1992), en bij wijze van consequentie tot een ongelijke behandeling van de Schatkist als schuldeiser leidt, in vergelijking met gemeenrechtelijke
schuldeisers, met schending van artikel 10, 11 en 142 van de gecoiirdineerde Grondwet en daarbij nalaat over deze ongelijke behandeling een prejudiciele vraag aan het
Arbitragehofte stellen in toepassing van artikel26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, met verder als gevolg dat deze uitspraak onverenigbaar is met het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet en 1414 en 1420
van het Gerechtelijk Wetboek (schending van deze en alle bovenvermelde artikelen);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, volgens artikel 434 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), de notaris die gevorderd is een akte op te maken die
de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed tot
voorwerp heeft, krachtens artikel 433 van dat Wetboek, gehouden is de ontvanger der belastingen in wiens ambtsgebied dat goed gelegen is, te verwittigen; dat, indien het belang van de Schatkist zulks vereist, door de ontvanger na ontvangst van dit bericht, aan de notaris bij een ter post
aangetekende briefkennis wordt gegeven van het bedrag van de belastingen en bijbehoren die aanleiding kunnen geven tot inschrijving van een wettelijke hypotheek van de Schatkist op de goederen die het voorwerp van de
akte zijn; dat, wanneer de akte wordt verleden, deze kennisgeving, krachtens artikel 435, geldt als een beslag onder derden op de bedragen en waarden die de notaris onder zich houdt voor rekening van de belastingplichtige;
Overwegende dat, luidens artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, onder
bestuurshandeling voor de toepassing van deze wet moeten worden verstaan: "de eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die uitgaan van een bestuur en die beogen rechtsgevolgen te hebben voor een of meer
bestuurden of voor een ander bestuur";
Dat een handeling die strekt tot de tenuitvoerlegging door het bestuur van
een voorafbestaande, uit een uitvoerbare titel voortvloeiende verbintenis, geen
bestuurshandeling is in de zin van deze bepaling; dat een dergelijke maatregel zijn rechtsgrond ontleent aan die voorafbestaande titel;
Dat de kennisgeving bedoeld in artikel 434 moet beschouwd worden als een
loutere executiehandeling die voortvloeit uit de uitvoerbare titel;
Dat deze kennisgeving niet onderworpen is aan de motiveringsplicht van
artikel 1 van de wet van 29 juli 1991;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
10 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal
met opdracht - Advocaat : mr. Claeys Bouuaert.
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3e KAMER

-

13 november 2000

1° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- BEKENTENIS - ZAKEN- WET- VERBOD TE BESCHIKKEN- VERBOD EEN DADING AAN TE GAAN.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE -

VERKIEZINGENCIALE VERKIEZINGEN- WETTELIJKE BEPALINGEN- AARD - OPENBARE ORDE.

so-

3° OPENBARE ORDE- SOCIALE VERKIEZINGEN- ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE- WETTELIJKE BEPALINGEN- AARD.

1o De bekentenis, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, kan niet slaan op
zaken waarover de wet niet toestaat te beschikken en een dading aan te gaan (1). (Art.

1354 B.W.)
2° en 3° De wettelijke bepalingen met betrekking tot de sociale verkiezingen en de oprichting van een ondernemingsraad en het comite voor preventie en bescherming betreffen de openbare orde. (Art. 14, § 1, tweede lid, 1°, Bedrijfsorganisatiewet 20 sept.
1948, en art. 49, tweede lid, 1°, wet 4 aug. 1996, betreffende het welzijn van werknemers bij uitvoering van het werk.)
(CARGILL N.V T. A.C.V.; IN AANWEZIGHEID VAN A.B.V.V. E.A.)
ARREST

(A.R. S.00.0064.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 februari 2000 in laatste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, 1131, 1133, 1316, 1319, 1320, 1322, 1350, 4°, 1354 van
het Burgerlijk Wetboek, 14, § 1, tweede lid, 1°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, 49, tweede lid, 1 o, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk,
3, §§ 1 en 2 en 5 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor preventie en bescherming op het werk,
doordat de arbeidsrechtbank in het bestreden vonnis de vordering van verweerder gegrond verklaart en voor recht zegt dat, gelet op het bestaan van drie technische bedrijfseenheden binnen de nv Cargill, er een ondernemingsraad dient te worden opgericht voor de vestiging te Izegem en een ondernemingsraad voor de vestigingen
Antwerpen en Gent samen en dat de verdere sociale verkiezingen, wat betreft de ondernemingsraden, zullen georganiseerd en voorbereid worden op basis van deze beslissing;
De arbeidsrechtbank deze beslissing op volgende gronden steunt :
"In feite
(Eiseres) is een vennootschap met drie vestigingen:
- een vestiging te Antwerpen, waar 26 bedienden en 30 arbeiders tewerkgesteld
zijn
- een vestiging te Gent (Sint-Kruis-Winkel), waar 26 bedienden en 55 arbeiders tewerkgesteld zijn
- een vestiging te Izegem waar 105 bedienden en 128 arbeiders tewerkgesteld zijn.
(1) Zie Cass., 18 okt. 1999, A.R. S.98.0085.F, nr. 539.
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Op de dag X-60, op 14 december 1999 doet (eiseres) de volgende mededeling in elk
van de drie vestigingen :
'Cargill NV met maatschappelijke zetel Muisbroeklaan 43 - 2030 Antwerpen, werd
op 1 april1999 uitgebreid met de vestigingen te lzegem, Prins Albertlaan 12 8870 Izegem en Gent, Moervaartkaai 1- 9042 Sint-Kruis-Winkel.
De sociale zetel is gevestigd op het adres te Izegem. Er wordt een nationaal beleid gevoerd met betrekking tot het sociale luik (harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, een personeelsdirecteur, gebruik van technische instrumenten tot classificatie ORBA- arbeiders en HAY - bedienden, een jubilarissenfeest, gemeenschappelijk
leidinggevend personeel, etc.) en met betrekking tot het veiligheids- en preventiebeleid (EH&S-beleid, een nationale preventieadviseur - M.R. - met adjuncten).
We hebben dus te maken met een technische bedrijfseenheid en voorzien bijgevolg een ondernemingsraad. Gezien echter de materie waarvoor het CPB (Comite voor
Preventie en Bescherming) is bevoegd zich vaak toespitst op het lokale vlak (aanpassingen binnen bepaalde site, afspraken en procedures op lokaal niveau) voorzien we een CPB per site om de dagelijkse werking van dit orgaan meer efficient en
werkbaar te maken.'
Op 23 november 1999 liet de syndicaal secretaris van de CCVD, L.D.P. 'reeds weten met dit voorstel niet in te stemmen met een schrijven waarin werd gesteld :
Ik ben niet akkoord met de besluitvorming voor wat de O.R. betreft.
Indien de onderneming als juridische entiteit minstens 50 resp. 100 werknemers tewerkstelt en een of meerdere technische bedrijfseenheden apart de drempel voor de
oprichting voor een CPB, resp. O.R. niet bereiken, moeten :
-de technische bedrijfseenheid of de technische bedrijfseenheden die de drempel niet bereiken worden samengevoegd met andere technische bedrijfseenheden van
dezelfde juridische entiteit die ook niet aan de norm van 50, resp. 100 werknemers komen. (... )
Gezien het voorgaande verzoek ik u uw hogergeciteerde beslissing te herzien en eveneens verkiezingen te organiseren voor een O.R. (6 mandaten) door samenvoeging van
de TBE Antwerpen en Gent)'.
Deze grieven worden hernomen in een schrijven van 21 december 1999, uitgaande van syndicaal secretaris C.V.B.
De beslissing X-35 voorziet in de oprichting van een ondernemingsraad.
In rechte ( ... )
De vraag dringt zich op of de beslissing om binnen de juridische entiteit over te gaan
tot oprichting van verschillende comites impliciet de erkenning van het voorhanden
zijn van verschillende technische bedrijfseenheden inhoudt.
Op deze vraag dient bevestigend geantwoord te worden.
De omschrijving van de technische bedrijfseenheid is van openbare orde en kan bijgevolg door de rechter niet verschillend worden toegepast voor de raad of het comite.
Uit het bovenstaande volgt dat een discrepantie tussen het aantal comites en het
aantal ondernemingsraden binnen een juridische entiteit, nooit veroorzaakt kan worden door een onderscheid in het begrip 'technische bedrijfseenheid' doch slechts door
het feit dat de installatie van de twee organen een verschillende instapdrempel qua
tewerkstelling hanteren.
Partijen kunnen aangaande de oprichting van een ondernemingsraad geen bindende afspraken maken gelet op het openbare orde karakter van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de sociale verkiezingen.
Bijgevolg kunnen partijen geen voorbehoud maken voor de bepalingen van de wet.
3.3 Toepassing in casu
In casu heeft (eiseres) ingestemd met de oprichting van drie comites, een comite voor
elk van haar vestigingen.
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De rechtbank is van oordeel, gelet op het bovenstaande, dat deze beslissing tevens impliciet de erkenning uitmaakt dat elk van haar drie vestigingen een afzonderlijke technische bedrijfseenheid uitmaakt. Het feit dat (eiseres) in haar mededeling X-60 en haar beslissing X-35, uitdrukkelijk stelt dat de oprichting van drie comites
enkel is ingegeven uit praktische overwegingen en de drie vestigingen samen slechts
een technische bedrijfseenheid uitmaken, doet hieraan geen afbreuk.
De wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de sociale verkiezingen en de oprichting van een ondememingsraad en een comite (zijn) immers van openbare orde. Dit houdt in dat het voorbehoud door (eiseres) gemaakt geldig door (verweerder) wordt aangevochten. De beslissing van (eiseres) daarentegen drie comites op
te richten werd door (verweerder) niet aangevochten, en (verweerder) zelfkomt er ook
niet op terug.
De rechtbank mag dan ook van deze beslissing uitgaan en er rechtsgevolgen aan verbinden.
Gelet op het bestaan van drie technische bedrijfseenheden beroept (verweerder) zich
geldig op artikel 5 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999.
Bijgevolg dient een ondememingsraad te worden opgericht voor de vestiging te Izegem en een ondernemingsraad voor de vestigingen te Antwerpen en Gent." (vonnis,
pagina 3 en 4 en pagina 6),
terwijl, zoals terecht in het bestreden vonnis wordt uiteengezet (pagina 5, "principes"), overeenkomstig artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor preventie en bescherming op het
werk, een comite voor preventie en bescherming op het werk moet worden opgericht in de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen;
In ondememingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen naar luid van artikel 3, § 1, van het voomoemd koninklijk besluit van 25 mei
1999 tevens een ondernemingsraad moet worden opgericht;
Uit de artikelen 14, § 1, tweede lid, 1 o, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en 49, tweede lid, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
volgt dat onder het begrip "ondememing" de technische bedrijfseenheid, bepaald op
grond van de economische en sociale criteria, dient te worden verstaan;
Indien de juridische entiteit verscheidene technische bedrijfseenheden omvat en een
van deze niet voldoet aan de norm van 100 werknemers voor de ondernemingsraden, deze technische bedrijfseenheid krachtens artikel 5 van het koninklijk besluit van
25 mei 1999 moet gevoegd worden bij andere technische bedrijfseenheden van dezelfdejuridische entiteit die evenmin de norm van 100 werknemers bereiken ofbij een
technische bedrijfseenheid die deze norm wel bereikt,
en terwijl de arbeidsrechtbank in het bestreden vonnis beslist dat de drie vestigingen van eiseres drie afzonderlijke technische bedrijfseenheden vormen zodat twee
ondernemingsraden dienen te worden opgericht, nl, ·een voor de vestiging te Izegem, waar meer dan 100 werknemers tewerkgesteld zijn, en een voor de vestigingen te Antwerpen en Gent, welke samen eveneens meer dan 100 werknemers tewerkstellen;
Het bestaan van drie technische bedrijfseenheden door de rechtbank bewezen wordt
verklaard op grond dat de beslissing van (eiseres) om in te stemmen met de oprichting van drie comites voor preventie en bescherming op het werk, nl. een comite voor
elke vestiging, de impliciete erkenning inhoudt dat elk van haar drie vestigingen een
afzonderlijke technische bedrijfseenheid uitmaakt;

en terwijl, eerste onderdeel, de reglementering betreffende de sociale verkiezingen
(het koninklijk besluit van 25 mei 1999, inzonderheid de artikelen 3 en 5), alsmede
de wettelijke bepalingen waarbij, voor de oprichting van ondernemingsraden en comites voor preventie en bescherming op het werk, het begrip "onderneming" wordt gedefinieerd (de artikelen 14 van de wet van 20 september 1948 en 49 van de wet van
4 augustus 1996), de openbare orde raken;
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De arbeidsrechtbank derhalve terecht beslist dat "de omschrijving van de technische bedrijfseenheid (.00) van openbare orde (is)" en dat "de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de sociale verkiezingen en de oprichting van een ondernemingsraad en een comite (. 00) van openbare orde (is)", zodat "partijen (. 00)
aangaande de oprichting van een ondernemingsraad en een comite geen bindende afspraken (kunnen) maken" (vonnis, pagina 6, tweede, vierde en zevende alinea),
en terwijl uit de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat aan
de wetten die de openbare orde raken door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk kan worden gedaan;
Een bekentenis waarop men zich tegen een partij beroept overeenkomstig artikel
1354 van het Burgerlijk Wetboek gerechtelijk ofbuitengerechtelijk kan zijn, doch dergelijke bekentenis niet kan slaan op zaken waarover de wet niet toelaat te beschikken en betreffende welke het verboden is een dading aan te gaan;
De arbeidsrechtbank derhalve, na terecht te hebben vastgesteld dat de wettelijke
en reglementaire bepalingen in verband met sociale verkiezingen en de wettelijke omschrijving van de technische bedrijfseenheid de openbare orde raken en partijen omtrent de oprichting van ondernemingsraden en comites voor preventie en bescherming op het werk geen bindende afspraken kunnen maken, niet wettig kon beslissen
dat eiseres door in te stemmen met de oprichting van drie comites, impliciet erkende dat haar drie vestigingen drie afzonderlijke technische bedrijfseenheden vormen zodat hiermee rekening dient te worden gehouden bij de oprichting van (een) ondernemingsra(a)d(en),
zodat het bestreden vonnis niet wettig zijn beslissing dat twee ondernemingsraden dienen te worden opgericht en de sociale verkiezingen op basis van deze beslissing dienen te worden voorbereid en georganiseerd, kon stoelen op de impliciete erkenning door eiseres dat haar drie vestigingen afzonderlijke technische bedrijfseenheden
uitmaken, (schending van de artikelen 6, 1131, 1133, 1316, 1350, 4°, 1354 van het Burgerlijk Wetboek, 14, § 1, tweede lid, 1°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, 49, tweede lid, 1°, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk,
3, §§ l en 2 en 5 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor preventie en bescherming op het werk);
en terwijl, tweede onderdeel, de bekentenis, voorzien in de artikelen 1350, 4°, en 1354
van het Burgerlijk Wetboek, de wil vereist om met betrekking tot een bestaande en
actuele betwisting een feit te erkennen en aldus aan de wederpartij een bewijs te verschaffen;
De arbeidsrechtbank uit de mededeling (X-60), alsmede uit de beslissing (X-35) van
eiseres tot oprichting van drie comites voor preventie en bescherming op het werk, afleidt dat eiseres impliciet heeft erkend dat elk van haar drie vestigingen een afzonderlijke technische bedrijfseenheid uitmaakt;
De rechtbank aldus aan deze mededeling en beslissing van eiseres een met de bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging geeft en de bewijskracht van deze stukken miskent, nu eiseres zowel in de mededeling als in de beslissing uitdrukkelijk vermeldde dat weliswaar een preventiecomite per site wordt opgericht om de dagelijkse
werking van dit orgaan meer efficient en werkbaar te maken, doch dat de drie vestigingen een technische bedrijfseenheid vormen;
De rechtbank alleszins ten onrechte overweegt dat het feit dat eiseres in haar mededeling X-60 en haar beslissing X-35, uitdrukkelijk stelt dat de oprichting van drie
comites enkel is ingegeven uit praktische overwegingen en dat de drie vestigingen samen slechts een technische bedrijfseenheid uitmaken, geen afbreuk doet aan de stelling dat eiseres door de oprichting van drie preventiecomites, impliciet erkende dat
elk van haar drie vestigingen een afzonderlijke technische bedrijfseenheid uitmaakt;
Uit voornoemde mededeling en beslissing, waarbij eiseres uitdrukkelijk stelde dat
haar drie vestigingen slechts een technische bedrijfseenheid uitmaken, immers onmogelijk de wil van eiseres kan worden afgeleid om te erkennen dat de drie vestigingen drie afzonderlijke technische bedrijfseenheden vormen;
De rechtbank aldus op grond van de vaststelling dat eiseres instemde met de oprichting van drie preventiecomites, een voor elk van haar vestigingen en op grond van
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de vaststelling dat eiseres in haar mededeling X-60 en haar beslissing X-35 uitdrukkelijk preciseerde dat de oprichting van drie comites enkel is ingegeven uit praktische overwegingen en dat de drie vestigingen samen slechts een technische bedrijfseenheid uitmaken (vonnis, pagina 6, nummer 3.3, eerste twee alinea's), niet wettig kon
beslissen dat eiseres impliciet heeft erkend dat elk van haar drie vestigingen een afzonderlijke technische bedrijfseenheid uitmaakt,

zodat het bestreden vonnis door te overwegen dat de in de mededeling X-60 neergelegde beslissing van eiseres alsook eiseres' beslissing X-35 impliciet de erkenning
uitmaken dat elk van de drie vestigingen van eiseres een afzonderlijke technische
bedrijfseenheid uitmaakt, zodat twee ondernemingsraden dienen te worden opgericht en de sociale verkiezingen op basis van deze beslissing dienen te worden voorbereid en georganiseerd, aan voomoemde mededeling en beslissing van eiseres een met
de bewoordingen, zin en draagwijdte onverenigbare uitlegging geeft en aldus de bewijskracht, gehecht aan deze bescheiden, miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), minstens door op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen tot deze beslissing te komen de artikelen 1316, 1350,
4 o, en 1354 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
en terwijl, derde onderdeel, nu de rechtbank niet wettig kon beslissen dat eiseres
impliciet erkende dat elk van haar drie vestigingen een afzonderlijke technische bedrijfseenheid uitmaakt, zij evenmin wettig kon besluiten dat een ondernemingsraad dient
te worden opgericht voor de vestiging te Izegem en een ondernemingsraad voor de vestigingen te Gent en Antwerpen en dat de sociale verkiezingen op basis van deze beslissing dienen te worden voorbereid en georganiseerd, zonder in concreto op grond van
de economische en sociale criteria te onderzoeken of deze drie vestigingen een afzonderlijke "onderneming" of"technische bedrijfseenheid" uitmaken in de zin van deartikelen 14, § 1, tweede lid, 1°, van de wet van 20 september 1948, 49, tweede lid, 1°,
van de wet van 4 augustus 1996, en 3 en 5 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999,
zodat het bestreden vonnis niet naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 14, § 1, tweede lid, 1°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, 49, tweede lid, 1o, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, 3, §§ l en 2
en 5 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondememingsraden
en de comites voor preventie en bescherming op het werk) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van
25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor preventie en bescherming op het werk, een comite voor preventie en bescherming op het werk moet worden opgericht in de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste vijftig werknemers tewerkstellen; dat, krachtens
artikel 3, § 1, van dit koninklijk besluit, een ondernemingsraad moet worden opgericht in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld honderd werknemers tewerkstellen;
Overwegende dat, krachtens artikel 14, § 1, tweede lid, 1 o, van de
Bedrijfsorganisatiewet van 20 september 1948, de onderneming hiervoor omschreven wordt als de technische bedrijfseenheid, bepaald op grand van de
economische en sociale criteria; dat in geval van twijfel de sociale criteria primeren; dat artikel 49, tweede lid, 1 o, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het
begrip onderneming op dezelfde wijze omschrijft;
Overwegende dat deze wettelijke bepalingen met betrekking tot de sociale verkiezingen en de oprichting van een ondernemingsraad en het comite voor preventie en bescherming de openbare orde aanbelangen; dat hieruit volgt dat in geval van betwisting over het bestaan van een technische
bedrijfseenheid de rechter de criteria voor de objectieve vaststelling van een
technische bedrijfseenheid client te onderzoeken; dat zulks inhoudt dat de
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rechter in geval van betwisting geen rekening mag houden met een vroeger akkoord ofbeweerde bekentenis omtrent het bestaan en de omschrijving van een technische bl:ldrijfseenheid; dat een bekentenis immers niet kan
slaan op zaken van openbare orde waarover de wet niet toelaat te beschikken en betreffende dewelke het verboden is een dading aan te gaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de sociale verkiezingen de openbare orde raken en oordeelt dat de partijen aangaande de oprichting van een
ondernemingsraad of een comite voor preventie en bescherming geen bindende afspraken kunnen maken;
Dat het bestreden vonnis zonder onderzoek van de objectieve criteria voor
het vaststellen van een technische bedrijfseenheid tot het bestaan van drie
technische bedrijfseenheden en tot de oprichting van een ondernemingsraad voor de vestiging te Izegem en een ondernemingsraad voor de vestigingen te Antwerpen en Gent samen beslist, op grond dat eiseres, door in te
stemmen met de oprichting van drie comite's voor preventie en bescherming, een voor elk van haar vestigingen, erkend heeft dat elk van haar drie
vestigingen afzonderlijke technische bedrijfseenheden uitmaken;
Dat het bestreden vonnis aldus de als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partijen; verwijst de zaak naar de Arbeidsrechtbank te Mechelen.
13 november 2000 - 3e kamer - Vaarzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende canclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal -Advacaat : mr. Geinger.

Nr. 617
3e KAMER - 13 november 2000

1o HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL- VORM- VERPLICHT VORMVOORSCHRIFT- VERSTEKVONNIS- GERECHTSDEURWAARDERSEXPLOOT- NIETNALEVING- BEVEL TOT REGULARISATIE - BEROEPSTERMIJN.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALLERLEI- VERSTEKVONNIS
-HOGER BEROEP- VERPLICHT VORMVOORSCHRIFT- GERECHTSDEURWAARDERSEXPLOOTNIET-NALEVING- BEVEL TOT REGULARISATIE - BEROEPSTERMIJN.

1oen zo Wanneer het hager beraep gericht tegen de gedaagde bij een verstekvannis niet
bij akte van een gerechtsdeurwaarder is geschied, kan de rechter de betekening van
het hager beroep bij gerechtsdeurwaardersexplaat bevelen; vaar de betekening van deze
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regulariserende akte is de termijn om hager beroep in te stellen niet van toepassing. (Art. 1056, 1°, tweede lid, v66r de ophe:ffing hij wet 22 maart 1999, art. 2 en
art. 1058 Ger.W.)
(R.V.A. T. C ... )

ARREST

(A.R. S.99.0121.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 700, 860 tot en met 867, 1056, 1° en 2°, en 1058 van het
Gerechtelijk Wethoek,
doordat het hestreden arrest het hoger heroep van eiser onontvankelijk verklaart
op grond van de hiernavolgende overwegingen :
"( ... ) dat artikel 1056, eerste alinea, Gerechtelijk Wethoek, hepaalt dat het hoger heroep tegen de heslissing hij verstek gewezen tegen de gedaagde in hoger heroep, hij
akte van een gerechtsdeurwaarder moet worden ingesteld, die aan de tegenpartij moet
worden hetekend.
Dat ter zake dit artikel niet werd nageleefd; de regularisatie voorzien door artikel1058 Gerechtelijk Wethoek kan deze onregelmatigheid niet teniet doen, daar de
termijn om hoger heroep in te stellen volgens artikel1051 Gerechtelijk Wethoek in casu
verstreken is.
Dat het dwingend voorschrift van artikel 1056, eerste alinea, Gerechtelijk Wethoek, niet onder de nietigheidsregels van artikel860 en volgende Gerechtelijk Wethoek valt, maar wel een schending uitmaakt van de Rechterlijke Organisatie.
Dat het hoger heroep, ingesteld hij verzoekschrift, dan ook niet ontvankelijk is." (pagina 2 arrest),
terwijl, overeenkomstig artikel 700 van het Gerechtelijk Wethoek hoofdvorderingen
in eerste aanleg in de regel hij dagvaarding voor de rechter worden gehracht, onverminderd de hijzondere regels inzake vrijwillige verschijning en rechtspleging op verzoekschrift;
krachtens artikel 1056 van het Gerechtelijk Wethoek het hoger heroep daarentegen wordt ingesteld op een van de wijzen zoals hij die hepaling vastgelegd, met name
hij akte van een gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt hetekend (artikel1056, 1 °), hij verzoekschrift (artikel1056, 2°), hij ter post aangetekende hriefwanneer de wet deze wijze van voorziening uitdrukkelijk voorschrijft alsmede in de materies hedoeld hij de artikelen 580,2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° en 11°, 581, 1° en 2°, en
583 (artikel1056, 3°) evenals hij conclusie (artikel1056, 4°);
de rechtsingang hij akte van een gerechtsdeurwaarder overeenkomstig artikel 1056,
1o, tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek verplicht is wanneer de hestreden heslissing hij verstek is gewezen tegen de gedaagde in hoger heroep; de wet evenwel geen
enkele sanctieregeling hevat in geval van miskenning van het voorschrift van artikel 1056, 1o, Gerechtelijk Wethoek;
artikel 1058 van het Gerechtelijk Wetboek in dit verhand enkel hepaalt dat indien het hoger heroep niet in die vorm is ingesteld, de rechter in hoger heroep kan hevelen dat het aan de niet verschenen gedaagde partij hij gerechtsdeurwaardersakte
wordt hetekend; deze hepaling er aldus toe strekt het recht van verdediging van de
niet-verschenen gedaagde partij in hoger beroep te vrijwaren, door de rechter - zo
nodig- toe te laten te hevelen dat aan die ge'intimeerde de akte van hoger beroep middels een hetekening hij deurwaardersakte ter kennis zou worden gehracht;
dergelijke regularisatie op grond van artikel 1058 van het Gerechtelijk Wethoek de
termijn van het hoger heroep zoals hepaald hij artikel1051 van het Gerechtelijk Wethoek onverlet laat;
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eiser blijkens de procedurestukken hoger beroep heeft ingesteld tegen een bij verstek gewezen vonnis middels een verzoekschrift, ontvangen ter griffie van het Arbeidshof te Antwerpen op 11 april 1995;
het arrest dit hoger beroep onontvankelijk verklaart op grond dat ''het dwingend voorschrift van artikel 1056, eerste alinea, Gerechtelijk Wetboek, niet onder de nietigheidsregels van artikel 860 en volgende Gerechtelijk Wetboek valt, maar wel een scherrding uitmaakt van de Rechterlijke Organisatie" en "de regularisatie voorzien door artikel
1058 Gerechtelijk Wetboek (... ) deze onregelmatigheid niet (kan) teniet doen, daar de
termijn om hoger beroep in te stellen volgens artikel1051 Gerechtelijk Wetboek in casu
verstreken is",
zodat het arrest, door te oordelen dat een bij verzoekschrift ingesteld hoger beroep onontvankelijk is, daar waar deze wijze van rechtsingang in hoger beroep uitdrukkelijk is voorzien, de artikelen 1056 en in het bijzonder 1056, 2°, evenals, voorzoveel als nodig 700 van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden; in de mate dat
het aanneemt dat de regularisatie van artikel 1058 van het Gerechtelijk Wetboek de
begane onregelmatigheid niet teniet kan doen op grond dat de termijn om hoger beroep in te stellen verstreken is, het de artikelen 1051, 1056, 1°, en in het bijzonder
tweede lid en 1058 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, daar de bij artikel 1058 van
het Gerechtelijk Wetboek voorziene regularisatie de termijn van het hoger beroep zoals bepaald bij artikel1051 van het Gerechtelijk Wetboek onverlet laat; in de mate dat
het oordeelt dat het dwingend voorschrift van artikel 1056, eerste alinea, Gerechtelijk Wetboek een schending uitmaakt van de rechterlijke organisatie en niet onder de
nietigheidsregels van artikel860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek valt, aan
artikel 1056, in het bijzonder 1 o, een draagwijdte verleent die deze bepaling niet bezit en tevens de artikelen 860 tot en met 867 van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden (schending van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat, krachtens het te de zen toepasselijk artikel 1056, 1 o,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, het hoger beroep verplicht wordt
ingesteld bij akte van een gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt
betekend wanneer de bestreden beslissing bij verstek is gewezen tegen de
gedaagde in hoger beroep;
Overwegende dat wanneer het hoger beroep niet in die vorm is ingesteld, de rechter op grond van artikel 1058 van dit wetboek kan bevelen dat
het aan de niet verschenen gedaagde partij wordt betekend bij akte van een
gerechtsdeurwaarder; dat voor de betekening van deze regulariserende akte,
de termijn om hoger beroep in te stellen niet van toepassing is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het beroepen vonnis bij verstek ten aanzien van verweerster werd gewezen en het hoger beroep werd
ingesteld bij verzoekschrift;
Dat het arrest oordeelt dat het voorschrift van artikel1056, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek niet werd nageleefd en het de toepassing van artikel 1058
uitsluit aangezien "de termijn om hoger beroep in te stellen volgens artikel1051 Gerechtelijk Wetboek in casu is verstreken";
Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de
kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
13 november 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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Nr. 618
2e KAMER -14 november 2000

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN

CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- KEUZESTRAFMAAT- AFZONDERLIJKE REDENEN.

2° STRAF- ALLERLEI- MOTIVERING- KEUZE- STRAFMAAT- AFZONDERLIJKE REDENEN.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN

CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- STRAF- HOGER BEROEP- STRAFVERZWARING.

4 o STRAF -

ALLERLEI - MOTIVERING- HOGER BEROEP - STRAFVERZWARING.

So HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- STRAF- MOTIVERING- STRAFVERZWARING.

1o en 2° Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor
de keuze van de straf en het .bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere straf of van iedere maatregel met een telkens verschillende motivering moet worden verantwoord (1). (Art. 19S, tweede lid, Sv.)
3°, 4° en so Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering
van de door hem uitgesproken straf, in het bijzonder motiveert waarom de door de
eerste rechter opgelegde straf ontoereikend is (2). (Artt. 19S, tweede lid, en 211 Sv.)
(A ... )

ARREST

(A.R. P.98.1412.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 oktober 1998 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat de rechter, krachtens artikel 195 van het Wetboek van
Strafvordering, nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen moet vermelden waarom hij dergelijke straf of dergelijke maatregel
oplegt en de strafmaat moet rechtvaardigen voor elke uitgesproken straf;
Dat geen wetsbepaling voorschrijft dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat; dat de
maat van iedere straf of van iedere maatregel niet met een telkens verschillende motivering moet worden verantwoord;
(1) Cass., 10 juni 1998, A.R. P.98.0317.F, nr. 297.
(2) Zie Cass., 5 okt. 1988, A.R. 6753, nr. 71, en, voor een bijzondere toepassing, Cass., 31 maart
1992, A.R. 5098, nr. 410.
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Dat geen wetsbepaling voorschrijft dat de appelrechter, naast de motivering van de door hem uitgesproken straf, in het bijzonder motiveert waarom
de door de eerste rechter opgelegde straf ontoereikend is;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 november 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 619
2e
1o CASSATIEMIDDELEN -

KAMER

-14 november 2000

STRAFZAKEN- NIEUW MIDDEL- BURGERLIJKE RECHTSVOR-

DERING- BEGRIP.

2° HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS- WETTELIJK STELSEL- EIGEN VERMOGEN VAN
EEN DER ECHTGENOTEN- VERGOEDING WE GENS DE AANTASTING VAN DE GESCHIKTHEID OM
INKOMSTEN UIT BEROEPSBEZIGHEDEN TE VERWERVEN.

so

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- BEGRIP. VORMEN- ONDER HET WETTELIJK STELSEL GEHUWD SLACHTOFFER- EIGEN VERMOGEN VAN EEN
DER ECHTGENOTEN- VERGOEDING WE GENS DE AANTASTING VAN DE GESCHIKTHEID OM INKOMSTEN UIT BEROEPSBEZIGHEDEN TE VERWERVEN.

1o In beginsel is niet nieuw het middel dat, ook al houdt het geen verband met de open-

bare orde of met een bepaling van dwingend recht, opkomt tegen een motief dat de
rechter geeft om zijn beslissing te verantwoorden (1).
2° en so Uit de bepalingen van de artikelen 1401, 3°, en 1405, r, van het Burgerlijk
Wetboek volgt dat de inkomsten uit de beroepsbezigheden van iemand die onder het
wettelijk stelsel gehuwd is, tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, maar dat
de vergoedingen wegens de aantasting van de geschiktheid om zodanige inkomsten voort te brengen, tot zijn eigen vermogen behoren (2). (Artt. 1S82, 1401, so, en
1405, 1o, B.W.)
(1) Cass., 12 maart 1992, A.R. 9089, nr. 367.
(2) Cass., 8 april 1994, A.R. 8271, nr. 164.

1784

HOF VAN CASSATIE

Nr. 619

(D ... E.A. T. G... )
ARREST

(A.R. P.98.1439.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 oktober 1998 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Overwegende dat het bestreden arrest enkel uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van D.H.M. en zijn echtgenote V.H. tegen G.F.;
I. Op de voorziening van D.H.M. :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
II. Op de voorziening van V.H. :
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het
middel is nieuw :
Overwegende dat niet nieuw is het middel dat opkomt tegen een motief dat
de rechter geeft om zijn beslissing te verantwoorden;
Over het middel zelf :
Overwegende dat, krachtens artikel1401, 3°, van het Burgerlijk Wethoek het recht op herstel van persoonlijke lichamelijke of m6rele schade, ongeacht het tijdstip van verkrijging, behoort tot het eigen vermogen van de
echtgenoot; dat krachtens artikel1405, 1°, van dit wetboek de inkomsten uit
de beroepsbezigheden van elk der echtgenoten en alle inkomsten of vergoedingen die ze vervangen of aanvullen, behoren tot het gemeenschappelijke
vermogen;
Dat uit die wetsbepalingen volgt dat de inkomsten uit de beroepsbezigheden van iemand die onder het wettelijk stelsel gehuwd is, tot het gemeenschappelijke vermogen behoren, maar dat de vergoedingen wegens de aantasting van de geschiktheid om zodanige inkomsten voort te brengen, tot zijn
eigen vermogen behoren; dat aldus de vergoeding voor het verlies aan economische waarde als huisvrouw tot het eigen vermogen van de echtgenoot
behoren;
Dat het middel gegrond is;
II. Op de voorziening van G.F. :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering tot vergoeding wegens verlies economische
waarde van de huisvrouw; verwerpt, voor het overige, de voorziening; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vemietigde arrest; veroordeelt D.H.M. in de helft van de kosten van
zijn voorziening en G.F. in de overige kosten van die voorziening; veroordeelt G.F. in de kosten van zijn voorziening; verwijst de aldus bepekte zaak
naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
14 november 2000- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitterVerslaggeuer : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger,
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. B-iitzler; A. De Roeck, Gent.
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ze KAMER- 14 november 2000
1o WRAKING- STRAFZAKEN- TERMIJN- AANVANG VAN DE PLEIDOOIEN- BEGRIP.
zo BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- TERRITORIALE BEVOEGDHEID- BELGISCHE RECHTBANKEN- MISDRIJF- BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN
BELGIE.

3° MISDRIJF- ALLERLEI- BELGISCHE RECHTBANKEN- TERRITORIALE BEVOEGDHEIDBESTANDDEEL GELOKALISEERD IN BELGIE.

4 o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BELGISCHE RECHTBANKEN- 'IERRITORIALE BEVOEGDHEID - MISDRIJF- BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN BELGIE.

so BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- TERRITORIALE BEVOEGDHEID - BELGISCHE RECHTBANKEN- OPLICHTING- BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN
BELGIE.

6° MISDRIJF - ALLERLEI- OPLICHTING- BELGISCHE RECHTBANKEN- TERRITORIALE BEVOEGDHEID - BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN BELGIE.

7° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BELGISCHE RECHTBANKEN- 'IERRITORIALE BEVOEGDHEID - OPLICHTING- BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN BELGIE.

So OPLICHTING- BELGISCHE RECHTBANKEN- 'IERRITORIALE BEVOEGDHEID- BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN BELGIE.

9° OPLICHTING- CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN- BEDRIEGLIJKE MIDDELEN- OPEENVOLGENDE HANDELINGEN IN BELGIE EN IN HET BUITENLAND- ONDERDELEN VAN HET AANGEWENDE BEDRIEGLIJK MID DEL- BELGISCHE RECHTBANKEN- TERRITORIALE BEVOEGDHEID- TOEPASSING.

10° OPLICHTING- CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN- SCHADE.

1 o De aanvang van de pleidooien, bedoeld in artikel 833 van het Gerechtelijk Wet-

boek, is het tijdstip waarop met pleiten wordt begonnen en niet het tijdstip van het
pleidooi van de partij die de wraking wenst voor te dragen (1). (Art. S33 Ger.W.)
zo, 3° en 4° De Belgische strafgerechten zijn bevoegd om een misdrijfte bestraffen waarvan een van de constitutieve bestanddelen op het Belgisch grondgebied heeft plaatsgegrepen (2). (Art. 3 Sw.)
so, 6°, 7o en so Inzake oplichting bepalen de plaats van afgifte of levering, de plaats
van de bedrieglijke handelingen of van de materiele buitenbezitstelling van de benadeelde de bevoegdheid van de Belgische strafrechter (3). (Artt. 3 en 496 Sw.)
(1) Zie Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485, met conclusie van de advocaat-generaal
Bresseleers.
(2) Cass., 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534.
(3) Zie Cass., 14 juni 1988, A.R. 2436, nr. 625, R. W, 1989-90, p. 385, met noot van Spriet, B.
"De lokalisatie van het misdrijf van oplichting".

1786

HOF VAN CASSATIE

Nr. 620

go Naar recht verantwoord is de beslissing dat de Belgische rechtsmachten bevoegd zijn
op grand van de vaststelling dat de in Belgie aangewende prikkel beschouwd dient
te worden als een onderdeel van het aangewende bedrieglijk middel, nude bedrieglijke middelen die bij oplichting worden aangewend uit opeenvolgende handelingen kunnen bestaan waarvan sommige op een bepaalde plaats en de volgende op een
andere worden uitgevoerd (4). (Artt. 3 en 496 Sw.)
10° Het bewezen verklaren van oplichting vereist de vaststelling door de rechter van
het voorhanden zijn, als constitutieve elementen, van het oogmerk om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, van de aanwending van bedrieglijke middelen
hiertoe en van een afgifte of levering die het gevolg is van die aanwending van bedrieglijke element, zonder dat hiertoe vereist is dat de strafrechter ook concreet de geleden schade vaststelt (5). (Art. 496 Sw.)
(B ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.00.1231.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 30 maart 1998 gewezen door de eerste kamer en op 27 juni 2000 door de correctionele kamer van
het Hof van Beroep te Antwerpen;
I. Op de voorziening van C.A. tegen het arrest van 30 maart 1998 :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het hoger beroep van eiser in cassatie ongegrond verklaart, diens vraag tot wraking aldus verwerpt wegens laattijdige voordracht van de
wraking, en deze beslissing steunt op volgende overwegingen van de eerste rechter : "Uit de inhoud van de wrakingsakte blijkt dat alle aangevoerde wrakingsgronden bestonden of ontstaan zijn tijdens de behandeling van de strafvordering tegen de wrakende partij ter zitting van 14.11.1997 en 19.12.1997. Op deze laatste datum
werden de pleidooien gehouden en werd de zaak in beraad genomen. Nude wrakingsakte slechts werd neergelegd ter gri:ffie op 14 januari 1998 terwijl op 19 december 1997
de pleidooien werden aangevat, de zaak in beraad werd genomen en geen enkele
wrakingsgrond later is ontstaan, dient de vordering tot wraking op grond van artikel 833 Gerechtelijk Wetboek wegens laattijdigheid onontvankelijk te worden verklaard (Hof Antwerpen, 13 november 1991, R.W. 1994-1995, 293, met noot Van Overbeke S., Wraking van de rechter in strafzaken; Hof Antwerpen, 26 oktober 1994, R.W.
1994-1995, 920)" (vonnis, blad 2, 2e en 3e alinea) en op de volgende eigen overwegingen : "1. (.. .) immers dat artikel 833 Gerechtelijk Wetboek- dat ook ingevolge artikel2 Gerechtelijk Wetboek toepasselijk is in strafzaken- uitdrukkelijk en duidelijk bepaalt dat degene die een wraking wil voordragen dit 'v66r de aanvang van de
pleidooien' moet doen, tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan; dat uit de
feitenuiteenzetting duidelijk blijkt dat de wraking werd gedaan na de aanvang der pleidooien en dat de redenen van wraking niet later zijn ontstaan;( ... ) dat "de aanvang
van de pleidooien" het tijdstip is tijdens de rechtspleging waarop de rechter het woord
geeft aan de pleiters, dus op het tijdstip waarop de procespartijen of hun advocaten
werkelijk het woord nemen, zelfs al werden er eerder conclusies genomen en neergelegd (Rouard, P., Traite elementaire de droit judiciaire prive. La procedure civile,
Deuxieme partie. L'instruction de la demande - Tome troisieme, Bruylant, Brussel, 1977, nr. 448; De Coster S., "Wraking en verschoning", Gerechtelijk recht. Arti(4) Zie noot 3.
(5) Zie Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111.
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kelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak. Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, Artikel833, nr. 4); (... ) dat het begrip "aanvang der pleidooien" dient
ge'interpreteerd te worden in functie van de doelstelling van de wetgever, die o.m. hierin
bestond dat vooral vermeden moest worden dat het recht op wraking oneigenlijk gebruikt zou kunnen worden en de normale procesgang zou kunnen vertragen; (... ) dat
deze doelstelling bijkomend en overduidelijk bevestigd wordt door de consequent doorgedreven parlementaire bespreking van het probleem dat ontstaat wanneer de reden tot wraking pas na 'aanvang van de pleidooien' bekend geraakt, ofmeer nog ontstaat; dat in de tweede hypothese voorzien is geworden in artikel 833 Gerechtelijk
Wetboek- weliswaar zonder een uitdrukkelijke bepaling van een termijn - terwijl in de eerste hypothese eenvoudigweg geen wraking mogelijk wordt geacht, aangezien dit immers aanleiding zou kunnen geven tot nieuwe verwijlmiddelen (De Coster, o.c., nr. 5 - Parl. St., Kamer, 1965-66, nr. 59/49, 131 Verslag Hermans; Rouard,
o.c., 382-383, nr. 450); (. .. ) dat het begrip "aanvang van de pleidooien" dus geenszins berust op een stilzwijgende afstand door een partij van het wrakingsrecht door
het aanvangen van haar pleidooi, doch enkel een werkzame bepaling is van een tijdstip in de procedure voor het verrichten van een rechtshandeling waardoor zowel de
uitoefening van het wrakingsrecht als de normale procesgang op een evenwichtige wijze
worden gevrijwaard; (. .. ) dat in de zittingsprocedure in correctionele zaken de pleidooien worden aangevangen - na het onderzoek ter terechtzitting - door de uiteenzetting en eventueel conclusie van de burgerlijke partij, gevolgd door de mondelinge vordering van het openbaar ministerie en de verdediging van de beklaagde, de
civielrechtelijke aansprakelijke en tussenkomende partijen; (R. De Clercq : Beginselen van Strafrechtspleging, nr. 1313); 2. (. .. ) dat appellant (eiser) in zijn conclusie blijft
voorhouden dat de wraking niet laattijdig en bijgevolg ontvankelijk is op grond van
volgende argumentatie: 'Aangezien blijkt uit de doctrine en de rechtspraak over artikel 833 Gerechtelijk Wetboek, dat inderdaad slechts sprake is van 'pleidooien' in de
zin van voormelde wetsbepaling, wanneer het woord wordt gevoerd over de grond van
de zaak. Wat echter niet zo duidelijk uit doctrine en rechtspraak blijkt, is de vraag of
het volstaat dat het woord is gevoerd door een of meerdere partijen, waaronder echter niet de partij die de wraking wenst voor te dragen. (Eiser) heeft in dit verband verwezen naar R.P.D.B., t.w. 'recusation', nr. 71, en naar het vonnis van 27.6.1974 van
de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge, alsmede naar het arrest van het Hof van
Beroep te Gent dd. 26.12. 74. In voormeld commentaar en gerechtelijke uitspraken meent
concluant steun te kunnen vinden voor de stelling, dat onder de term 'pleidooien', slechts
'contradictoire debatten' zijn bedoeld. Aldus zou de partij die de wraking wil voordragen, hiervoor tijd hebben tot hijzelf over de grond van de zaak pleit. Voor een verstekdoende partij zou dit bijgevolg in principe nog in de verzetprocedure mogelijk zijn. Vermits de versteklatende partij niet aanwezig is, verloopt de procedure niet tegensprekelijk
en kan de partij ook niet bepalen of al dan niet 'pleidooien gehouden werden'; (. .. ) dat
deze argumentatie onjuist bevonden wordt omdat zij strijdig is met de bovenvermelde interpretatie van het begrip 'aanvang van pleidooien' : de 'aanvang van pleidooien' kan geenszins vernauwd worden tot de "aanvang van het pleidooi van de wrakende partij"; -de 'aanvang van pleidooien' vereist geenszins de voorwaarde dat de
debatten in deze fase van de zittingsprocedure nog 'contradictoire debatten' zijn opzichtens de wrakende partij; - de 'aanvang van pleidooien' wordt niet onmogelijk gemaakt door het enkele feit dat de wrakende partij verstek laat gaan en is geenszins
afhankelijk van het feit dat de wrakende partij kan bepalen of de 'pleidooien' al dan
niet gehouden worden; 2. (. .. ) dat appellant (eiser) ook nog aanvoert dat hij geenszins enige dilatoire bedoeling zou hebben gehad en hiervoor een uitleg verstrekt in conclusie en term en van pleidooi; (. .. ) dat dit argument evenwel niet terzake dienend is
omdat het rechtsgevolg van de 'onontvankelijkheid wegens laattijdigheid' verbonden is aan de miskenning van het in acht te nemen tijdstip, zonder dat bijkomend enige
dilatoire bedoeling vereist wordt; 4. (. .. )ten slotte dat (eiser) over de mogelijkheid beschikte om tijdig zijn wrakingsrecht uit te oefenen; (. .. ) vooreerst dat uit de feitenuiteenzetting blijkt dat de voorzitter van de correctionele rechtbank bij de bepaling
van de volgorde van ieders tussenkomst in het proces de normale en gebruikelijke
rechtspleging heeft vervolgd, ook nadat (eiser) samen met zijn raadslieden de zittingszaal had verlaten, zodat de 'aanvang van de pleidooien' op het normaal te verwachten tijdstip geschiedde; (... ) dat (eiser) ten onrechte in conclusie en termen van pleidooi blijft voorhouden dat 'op geen enkel ogenblik de procedure tegensprekelijk gevoerd
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is geworden ten overstaande van (eiser)'; dat uit de feitenuiteenzetting duidelijk blijkt
dat een groot gedeelte van de rechtspleging wel op tegenspraak geschiedde inzoverre dat (eiser) zelfs drie tussengeschillen aanhangig maakte; dat het inderdaad mogelijk is in een strafrechtelijke zittingsprocedure dat bepaalde gedeelten op tegenspraak geschieden en andere niet wanneer de beklaagde slechts een deel van de
terechtzitting bijwoont, hetgeen inderdaad problemen kan stellen bij de beoordeling ofhet vonnis aldan niet bij verstek gewezen is geworden; (R. DeClercq: Strafrecht voor Rechtspractici -Acco, Rechtspleging bij verstek, het begrip "Verstek", blz.
16 t.e.m. 22); (... ) dat in elk geval de (eiser) zeer goed op de hoogte was van de fase van
de zittingsprocedure wanneer hij besliste de zittingszaal te verlaten; (... ) dat hij bijgevolg de mogelijkheid had om een schorsing van de zitting te vragen en/of akteverlening te vragen van zijn verklaring dat hij de zittingszaal verliet om met zijn raadslieden overleg te plegen ofhij aldan niet zijn wrakingsrecht zou uitoefenen; (Repertoire
pratique du droit belge, Recusation, Bruylant, Brussel, 1951, nr. 71 enter vergelijking, zie ook de rechtsregel neergelegd in artikel51 Gerechtelijk Wetboek); (... ) dat hij
integendeel zonder enige verklaring de zittingszaal verliet en hierdoor bij de voorzitter de rechtmatige schijn verwekte dat hij enkel zijn recht om verstek te laten gaan
uitoefende, zodat de voorzitter geenszins enige reden had om ambtshalve de zitting
te schorsen en terecht de zitting op normale wijze vervolgde door over te gaan tot het
uitvoerig verhoor van een medebeklaagde dat geruime tijd in beslag nam alvorens de
pleidooien te laten aanvangen. Besluit: (... ) dat, zelfs in de voor (eiser) meest gunstige hypothese dat de vijf aangevoerde wrakingsmiddelen slechts een geheel uitmaken, de akte van wraking niet werd voorgedragen v66r het bepaalde tijdstip in strijd
met het voorschrift van artikel 833 Gerechtelijk Wetboek en bijgevolg onontvankelijk is, zodat het overbodig is geworden om nog verder de argumenten inzake de al dan
niet gegrondheid te onderzoeken"; (arrest blad 6, sub 5, t.e.m. blad 10),
terwijl, krachtens artikel 833 Gerechtelijk Wetboek, hij die een wraking wil voordragen, dit in principe moet doen v66r de aanvang van de pleidooien tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan; er, zoals het bestreden arrest ook aanneemt, geen
sprake is van aanvang van de pleidooien in de zin van genoemd artikel 833 zolang de
debatten betrekking hebben op procedurele preliminaria die vreemd zijn aan de verdediging van de beklaagde over de hem ten laste gelegde feiten; het in artikel 833 voorgeschreven termijnvoorschrift slechts geldt bij contradictoire pleidooien, d.i. wanneer de debatten op tegenspraak zijn verlopen; het aldus, wanneer een bepaalde partij
afwezig blijft op een welbepaalde zitting, nog voor deze partij mogelijk is de wraking voor te dragen op een volgende zitting waarop wel alle partijen aanwezig zijn;
onder pleidooien in de zin van artikel833 Gerechtelijk Wetboek in elk geval dient (te
worden) verstaan de pleidooien van de partij die wraking wenst voor te dragen; de beklaagde aldus zijn beurt tot pleiten kan afWachten vooraleer de wraking voor te dragen; hieruit voortvloeit dat de beklaagde die een wrakingsgrond wenst aan te voeren, dit niet hoeft te doen zolang hij niet aan het woord is om zich over de hem ten
laste gelegde feiten te verdedigen en hij dit evenmin hoeft te doen wanneer hij de zitting verlaat vooraleer hij aan het woord komt; hij in dat geval echter wel, op grond
van de doelstelling van artikel833 Gerechtelijk Wetboek, de wraking moet voordragen op de eerstvolgende zitting waarop de debatten contradictoir verlopen of, bij gebrek aan volgende zitting, vooraleer de rechter zijn beslissing velt;
en terwijl, het bestreden arrest, door overname van de motivering van het eerste vonnis (arrest p. 6, sub 5, alinea 2) en op grond van eigen motieven (arrest p. 10, sub "besluit"), aanneemt dat de wrakingsgronden zich hebben voltooid op de zitting van 19
december 1997; het arrest vaststelt dater op de zitting van 14 november 1997 en op
de zitting van 19 december 1997 slechts over procedurele preliminaria werd gedebatteerd, en meer bepaald over het vertegenwoordigingsrecht van beklaagde, over de
regelmatigheid van de dagvaarding en over het verhoor van getuigen; het arrest verder vaststelt dat de raadslieden van beklaagde daarna, op de zitting van 19 december 1997, de zittingszaal hebben verlaten en dat er vervolgens werd overgegaan tot
verhoor van de andere beklaagden, tot pleidooien van de burgerlijke partijen en tot
de vordering van het openbaar ministerie (eerste vonnis pagina 2, alinea 2 en arrest pagina 4); het bestreden arrest, op grond van voormelde vaststellingen, niet op
wettige wijze kon oordelen dat beklaagde de wraking ten laatste op de zitting van 19
december 1997 had moeten voordragen ofminstens een schorsing van de zitting en/of
akteverlening had moeten vragen omtrent de eventuele uitoefening van zijn wrakings-
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recht en dat de op 14 januari 1998 door beklaagde neergelegde akte van wraking bijgevolg laattijdig was; het bestreden arrest derhalve door aldus te beslissen, scherrding inhoudt van artikel 833 Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat, luidens artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek, hij die
wraking wil voordragen, dit moet doen v66r de aanvang van de pleidooien
tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan;
Dat met de aanvang van de pleidooien wordt bedoeld het tijdstip waarop
met pleiten wordt begonnen;
Overwegende dat het middel dat aanvoert dat met pleidooien wordt bedoeld het pleidooi van de partij die de wraking wenst voor te dragen, en daaruit afleidt dat die partij zijn beurt tot pleiten kan afwachten vooraleer de wraking voor te dragen, faalt naar recht;
II. Op de voorzieningen van B.D. en C.A. tegen het arrest van 27 juni 2000 :
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de strafvordering:
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 3, 4 en 496 van het StrafWetboek, en 226 en 227 van het
Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden arrest eisers veroordeelt uit hoofde van de tenlastelegging C
van oplichting, en oordeelt dat dit tenlastegelegde misdrijf in Belgie kan worden gelocaliseerd, zodat de Belgische strafgerechten hun rechtsmacht kunnen uitoefenen; het
bestreden arrest terzake overweegt: "dat uit het geheel der voorhanden zijnde gegevens blijkt dat alle deelnemers in Belgie werden gerecruteerd met de voorspiegeling dat
zij zouden toetreden tot een succesvolle handelsonderneming die hen een luxueus leven met veel geld en zonder zware inspanning kon waarborgen, terwijl de ware aard
en de structuur van de handelsonderneming verborgen werd gehouden; dat met deze
prikkel, die een onderdeel is van een geheel van listige kunstgrepen, gemakkelijk bei:nvloedbare en veelal in finaniele moeilijkheden verkerende personen ertoe werden bewogen naar Duitsland te gaan alwaar zij door misleiding, psychologische druk of overrompeling werden aangezet tot het systeem, dat in de conclusies van eerste en tweede
beklaagde 'piramidespel' wordt genoemd, toe te treden. Dat als ander onderdeel van het
geheel der listige kunstgrepen, uitnodigingen naar Belgie werden verstuurd met kopies van brieven van de voormalige advocaten van de beklaagden B.D. en C.A. waarin
deze het advies verstrekten dat de activiteiten van voormelde beklaagden niet onder
toepassing vallen van de Belgische strafWet; dat deze brieven, die weliswaar zonder het
medeweten van de voormalige advocaten van de beklaagden B.D. en C.A. werden verspreid, gebruikt werden om de twijfelaars over de streep te trekken door de indruk te
verwekken dat gerenommeerde advocaten met hun persoonlijke autoriteit het initiatiefvan de organisatoren patroneerden; tenslotte (... ) het gebleken is dat in 74 gevallen de betaling van het inleggeld, bekomen door listige kunstgrepen die erop gericht
waren te doen geloven in hersenschimmige gebeurtenissen, in Belgie geschiedde; dat
voormelde, in Belgie lokaliseerbare elementen, te beschouwen zijn.als constitutieve bestanddelen van een systeem van oplichtingen dat aan de beklaagden ten laste wordt
gelegd; dat op grond hiervan en gelet op de samenhang de Belgische rechtsmachten bevoegd zijn om kennis te nemen van het geheel van de feiten der gepreciseerde tenlastelegging C alsook van de feiten der overige tenlasteleggingen",
terwijl overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het Strafwetboek, behoudens wettelijke uitzonderingen, enkel de misdrijven gepleegd op Belgisch grondgebied in Belgie kunnen worden vervolgd; volgens de tenlastelegging C, zoals gepreciseerd door het
bestreden arrest, eisers worden vervolgd wegens het zich laten afgeven van geldsommen ten nadele van de benadeelde personen middels de vereniging Top Stair die als
organisator van zgn. "piramidespelen" een systeem in stand houdt waarbij deelnemers bedrieglijk overhaald worden om geld in te leggen met als enig doel te verdienen aan de inleg van andere latere deelnemers; de aan de deelnemers voorgespiegelde winsten beschouwd worden als de hersenschimmige gebeurtenis in de zin van

1790

HOF VAN CASSATIE

Nr. 620

artikel 496 van het Strafwetboek waarop de listige kunstgreep in de zin van deze wettelijke bepaling is gericht; hieruit volgt dat de listige kunstgreep in de zin van genoemd artikel 496 zoals ten laste gelegd aan eisers, erin bestaat om deelnemers bedrieglijk te hebben overgehaald om deel te nemen aan piramidespelen en concreet om
in het kader hiervan een geldinleg te doen; een listige kunstgreep vereist dat sprake
is van actieve handelingen - geen loutere terughoudendheid of stilzwijgen - in de
vorm van arglistigheden, kuiperijen, enscenering, welke determinerend zijn voor de
afgifte van - in casu - gelden;

en terwijl, eerste onderdeel, blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest, enerzijds, bij recrutering in Belgie enkel sprake is van de toetreding tot een succesvolle handelsonderneming, waarbij echter de aard en de structuur van die handelsonderneming geenszins aan de orde waren, en, anderzijds, de aanzetting tot de deelname aan
een piramidespel, via misleiding, psychologische druk of overrompeling, geschiedde
in Duitsland; de "recrutering" in Belgie, zonder dat op dat ogenblik sprake was van
de uitoefening van misleiding, druk of psychologische overrompeling, niet kan beschouwd worden als een deel van de listige kunstgreep bestaande in het overhalen van
personen om te participeren aan het piramidespel en hiertoe geld in te leggen; het bestreden arrest uitdrukkelijk vaststelt dat de te verwachten hersenschimmige gebeurtenis in Duitsland werd aangekaart (arrest, blz. 99, laatste alinea); uit deze vaststellingen volgt dat de "recrutering" in de gegeven omstandigheden enkel kan
beschouwd worden als een niet-strafbare voorbereidingshandeling teneinde nadien in
Duitsland de betrokken personen te overhalen tot de deelname aan een piramidespel; het bestreden arrest aldus niet op grond van de vaststelling van de "recrutering" in Belgie op wettig wijze kon besluiten dat het tenlastegelegde misdrijfvan oplichting op Belgisch grondgebied werd gepleegd (schending van de artikelen 3, 4 en
496 Strafwetboek);
en terwijl, tweede onderdeel, blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest uitnodigingen met hierbij kopies van brieven van de voormalige advocaten van eisers werden verstuurd vanuit Duitsland naar Belgie; als actieve handeling behorende tot een
enscenering in voorkomend geval enkel kan worden beschouwd de versturing van de
brieven naar de potentiele deelnemers aan het piramidespel; de enkele omstandigheid dat brieven werden ontvangen in Belgie niet toelaat te besluiten dat de positieve gedraging welke een onderdeel vormt van een listige kunstgreep in de zin van
artikel 496 Strafwetboek, in Belgie plaatsvond; het bestreden arrest aldus niet op grond
van de vaststelling van de versturing van brieven naar Belgie op wettige wijze kon besluiten dat het tenlastegelegde misdrijfvan oplichting op Belgisch grondgebied werd
gepleegd (schending van de artikelen 3, 4 en 496 Strafwetboek);
en terwijl, derde onderdeel, het bestreden arrest niet vaststelt dat in de - overigens niet gepreciseerde- 74 gevallen waarin de betaling van het inleggeld in Belgie geschiedde, de betreffende deelnemers aan het piramidespel effectief benadeeld werden; geen enkele veroordeling werd uitgesproken op burgerlijk vlak, de kosten terzake
werden voorbehouden, en in dit verband beslist werd om een deskundige aan te stellen teneinde de schade van elke burgerlijke partij te begroten, rekening houdend met
de plaats die zij in de piramide hebben ingenomen, het inleggeld dat zij hebben betaald en de bedragen die zij in voorkomend geval hebben ontvangen door de aanbreng van nieuwe deelnemers (arrest, blz. 101, le alinea); uit het arrest anderzijds blijkt
dat een aantal medebeklaagden eveneens uit Belgie afkomstig zijn, en de rechters stellen dat tussen deze (mede)beklaagden en de gedupeerden een- weze het gradueel
- onderscheid bestaat; het bestreden arrest aldus niet zonder in concreto vast te stellen dat de personen die in Belgie inleggeld betaalden effectief enige benadeling opliepen, op wettige wijze kon oordelen dat het tenlastegelegde misdrijfvan oplichting op Belgische grondgebied werd gepleegd (schending van de artikelen 3, 4 en 496
van het Strafwetboek);
en terwijl, vierde onderdeel, het bestreden arrest vaststelt dat sprake is van een "systeem van oplichtingen" en op grond van de regels inzake de samenhang besluit dat
''het geheel van de feiten" van de tenlastelegging C in Belgie vervolgbaar zijn; wanneer onderscheiden feiten gepleegd worden enerzijds in Belgie en anderzijds in het buitenland, de strafVordering- behoudens wettelijke uitzonderingen- evenwel enkel in Belgie kan worden uitgeoefend met betrekking tot de feiten die op Belgisch grond-
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gebied werden gepleegd, zonder dat een beweerde samenhang hieraan afbreuk kan
doen; een beweerde samenhang niet voor gevolg kan hebben dat de Belgische rechtsmachten bevoegd worden voor misdrijven die overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van
het Strafwetboek niet in Belgie kunnen gestraft worden; de regels van de samenhang slechts de onderlinge bevoegdheid van de Belgische rechtsmachten regelen, en
geen feiten strafbaar kunnen stellen die in het buitenland werden gepleegd; de aanneming van samenhang tussen verschillende feiten afhankelijk is van de voorwaarde dat de strafvorderingen met betrekking tot deze verschillende feiten regelmatig zijn aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter; de vraag naar de bevoegdheid
van de Belgische rechtsmachten voor misdrijven gepleegd in het buitenland derhalve voorafgaat aan de beoordeling van een eventuele samenhang; het bestreden arrest aldus niet op wettelijk wijze op grond van de regels van de samenhang kon besluiten tot de bevoegdheid van de Belgische rechtsmachten voor het geheel der feiten
van de tenlastelegging C (schending van de artikelen 3 en 4 van het Strafuretboek en
226 en 227 van het Wetboek van Strafvordering) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de Belgische strafgerechten bevoegd zijn om een misdrijfte bestraffen waarvan een van de constitutieve bestanddelen op het Belgische grondgebied heeft plaatsgegrepen;
Dat inzake oplichting de plaats van afgifte oflevering, de plaats van de bedrieglijke handelingen of van de materiele buitenbezitstelling van de benadeelde de bevoegheid van de Belgische strafrechter bepalen;
Overwegende dat de bedrieglijke middelen die bij oplichting worden aangewend, uit opeenvolgende handelingen kunnen bestaan waarvan sommige op een bepaalde plaats en de volgende op een andere worden uitgevoerd;
Overwegende dat volgens het arrest het bedrieglijke middel heeft bestaan in onder meer het in Belgie onder voorspiegeling lokken van inschrijvers naar Duitsland om hen daar aan te zetten deel te nemen aan het
piramidespel;
Dat het arrest de in Belgie aangewende prikkel als een onderdeel van het
aangewende bedrieglijke middel beschouwt;
Dat het hierdoor zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het versturen van brieven naar Belgie als een
listige kunstgreep beschouwt en overweegt dat deze brieven gebruikt werden om de twijfelaars over de streep te trekken;
Dat het arrest hiermee aangeeft dat deze listige kunstgreep in Belgie werd
aangewend;
Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest, mitsdien
feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat opliching volgende constitutieve bestanddelen om vat :
- het oogmerk om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen;
- de aanwending van bedrieglijke middelen hiertoe;
- een afgifte of levering die het gevolg is van die aanwending van bedrieglijke middelen;
Dat het bewezen verklaren van oplichting niet vereist dat de strafrechter concreet de geleden schade vaststelt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
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Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het geheel van de overwegingen van het arrest betreffende de in Belgie gelokaliseerde prikkel en de naar Belgie verstuurde brieven als onderdeel van het aangewende bedrieglijke middel en deze betreffende de gevallen van afgifte van geld in Belgie, de beslissing omtrent de
bevoegdheid naar recht verantwoorden;
Overwegende dat voor het overige de overweging betreffende samenhang overtollig is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat mr. RafVerstraeten, advocaat bij de balie te Brussel, zonder berusting afstand van de voorzieningen doet;
Om die redenen, verleent akte van de afstand; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt de eisers in de kosten.
14 november 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse; R. Verstraeten, Brussel.
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ze KAMER- 14 november 2000
1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCR ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCffiJLDIGINGSTELLING- ONTVANKELIJKHEID.

zo

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- ALGEMEEN- BESLISSINGEN VATBAAR OF (EN) NIET VATBAAR VOOR ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP.

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- VOLTOOliNG VAN RET ONDERZOEK- VORDERING
TOT REGELING VAN DE RECRTSPLEGING- INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ- VERZOEKAAN DE ONDERZOEKSRECRTER OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN
TE VERRICRTEN - VERVOLLEDIGING VAN RET ONDERZOEK- NIEUW VERZOEK OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN- ONTVANKELIJKHEID.

4 o ONDERZOEKSRECHTER- VOLTOOliNG VAN RET ONDERZOEK- VORDERING TOT REGELING VAN DE RECRTSPLEGING- INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ- VERZOEK AAN DE ONDERZOEKSRECRTER OM BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN TE VERRICRTEN- VERVOLLEDIGING VAN RET ONDERZOEK- NIEUW VERZOEK OM BIJKOMENDE
ONDERZOEKSHANDELINGEN - ONTVANKELIJKHEID.
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5° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGINGINVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ- VERZOEK OM EEN NIEUWE BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING- WEIGERING- VERWIJZINGSBESCHIKKING- HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

6° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ- RAADKAMER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- VERZOEK OM EEN NIEUWE BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING - WEIGERING - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

7° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- REGELING vAN DE RECHTSPLEGINGOORDEEL OMTRENT DE UITVOERING VAN EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGVERWIJZINGSBESCHIKKING- HOGER BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

So HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- INVERDENKINGGESTELDE EN BURGERLIJKE PARTIJ- RAADKAMER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- OORDEEL OMTRENT DE UITVOERING VAN EEN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP ONTVANKELIJKHEID.

1 o en 2° De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen slechts tegen een arrest over hun hager beroep tegen een verwijzingsbeschikking onmiddellijk cassatieberoep instellen in gelijkaardige gevallen als waarin zij overeenkomstig artikel135,
§ 2, Wetboek van Strafuordering daartegen hager beroep kunnen instellen (1). (Artt.
135, § 2, en 416, tweede lid, Sv.)
3° en 4 o De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen, na het verstrijken van
de termijn bedoeld in artikel127, vierde lid ofvijfde lid, Wetboek van Strafvordering en de voltooiing van de eventueel door hen binnen deze termijn verzochte bijkomende onderzoekshandeling, de onderzoeksrechter om geen nieuwe bijkomende
onderzoekshandeling verzoeken (2). (Art. 127 Sv.)

5° en 6° De weigering van de raadkamer om een nieuwe bijkomende onderzoekshandeling te bevelen, levert geen onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op
en verleent derhalve de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij geen grand tot
hager beroep (3). (Art. 135 Sv.)

7o en so Het oordeel van de raadkamer of een in toepassing van artikel127, vierde of
vijfde lid, Wetboek van Strafvordering bevolen onderzoekshandeling is uitgevoerd,
(1) Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met conclusie van het O.M.
(2) Deze stelling, waarbij het Hofwijst op het eenmalig karakter van de mogelijkbeid om in toepassing van artikel127, vierde ofvijfde lid, Sv. de onderzoeksrechter te verzoeken om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten, werd eerder reeds verdedigd door een deel van de
rechtsleer : DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 2e editie 1999, p. 219, nr. 457; HUYBRECHTS, L., "Vragen over de werking van artikel127 Wetboek van Strafvordering", R.W, 19992000, p. 1281, nr. 45; MAssET, A., "Le nouveau reglement de la procedure (articles 127 et 135 nouveaux C.I.Cr.) : un an a pres }'application de la reforme Franchimont", P&B I RDJP, 2000, p. 1921. Een ander deel van de rechtsleer pleitte voor een repetitieve mogelijkheid om de
onderzoeksrechter te verzoeken bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten: KLEES, 0., en
VANDERMEERSCH, D., "La reforme 'Franchimont'- Commentaire de la loi du 12 mars 1998 relative a l'amelioration de la procedure penale au stade de l'information et de l'instruction", J.T, 1998,
p. 438; BOSLY, H.-D., en VANDERMEERSCH, D., Droit de la procedure penale, 1999, p. 456; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafuordering, 1999, p. 430, nr. 1000; DE MEESTER, T., en TRAEST, Ph., "De
regeling van de rechtspleging door de onderzoeksgerechten en de zuivering van de nietigheden tijdens het vooronderzoek" in Het nieuwe strafpmcesrecht", 1998, p. 239.
(3) Zie noot 1.
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heeft niets uitstaande met de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking en verleent derhalve de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij geen grand tot hager beroep (4). (Art. 135 Sv.)

(A ... T. V. .. E.A.)

ARREST

(A.R. P.00.1382.N)

HET HOF; -- Gelet op het bestreden arrest, op 7 september 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de in verdenking gestelde of de burgerlijke partij slechts
tegen een arrest over hun hoger beroep tegen een verwijzingsbeschikking onmiddellijk cassatieberoep kunnen instellen in gelijkaardige gevallen als waarin
zij overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering daartegen hoger beroep kunnen instellen;
Overwegende dat de in verdenking gestelde of de burgerlijke partij, na het
verstrijken van de termijn bedoeld in artikel127, vierde lid ofvijfde lid, Wetboek van Strafvordering en de voltooiing van de eventueel door hen binnen deze termijn van de onderzoeksrechter verzochte bijkomende onderzoekshandeling, hem om geen nieuwe bijkomende onderzoekshandeling kunnen
verzoeken;
Dat de weigering van de raadkamer om een nieuwe bijkomende onderzoekshandeling te bevelen geen onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking
oplevert en derhalve de in verdenking gestelde of de burgerlijke partij geen
grond tot hoger beroep verleent;
Overwegende dat het de raadkamer toekomt te oordelen of een in toepassing van artikel127, vierde ofvijfde lid, Wetboek van Strafvordering bevolen onderzoekshandeling is uitgevoerd;
Dat het oordeel van de raadkamer dat dergelijke onderzoekshandeling is
uitgevoerd, niets uitstaande heeft met de regelmatigheid van de verwijzingsbeschikking en derhalve de in verdenking gestelde of de burgerlijke partij
geen grond tot hoger beroep verleent;
Overwegende dat de voorziening niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verleent akte van de afstand; veroordeelt eiser in de kosten.
14 november 2000- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal- Advocaat : mr. P. Arnou, Brugge.
(4) Zie noot 1.
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2° KAMER- 14 november 2000
1° REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT
EN VONNlSGERECHT- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- VERWIJZlNGSBESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER- MEERDERE DADERS- MEERDERE MlSDADEN- OP RET OGENBLIK VAN DE
VERWIJZING DOOR DE RAADKAMER NIET GEKENDE VERZWARENDE OMSTANDIGHEID- NlET REGELMATlG GECORRECTIONALlSEERDE MlSDAAD- SAMENHANG- ONBEVOEGDVERKLARlNGVERNIETlGING VAN DE VERWIJZlNGSBESCHlKKING - BEPERKING- VERWIJZlNG NAAR DE KAMER VAN lNBESClillLDIGlNGSTELLING.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT
EN VONNlSGERECHT- ALLERLEl - VONNlSGERECHT- AANHANGIGMAKlNG- AFZONDERLIJKE VERWlJZlNGSBESCHIKKlNGEN- ONREGELMATlGE CORRECTIONALlSERlNG- GERECHT BEVOEGD VOOR BEPAALDE FElTEN EN NlET VOOR DE ANDERE- SAMENHANG- ONBEVOEGDVERKLARlNG VOOR DE GEHELE ZAAK - VERNIETlGlNG VAN DE AANGETASTE
VERWlJZlNGSBESCHIKKING- ONBEVOEGDVERKLARING- GEDEELTELlJKE VERNlETlGING.

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- VONNlSGERECHTAANHANGIGMAKING- AFZONDERLIJKE VERWIJZlNGSBESCHIKKINGEN- ONREGELMATlGE CORRECTIONALlSERlNG- GERECHT BEVOEGD VOOR BEPAALDE FElTEN EN NlET VOOR DE ANDERE - SAMENHANG- ONBEVOEGDVERKLARlNG VOOR DE GEHELE ZAAK- GEVOLG.

4 ° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID -

VONNlSGERECHTAANHANGIGMAKING- AFZONDERLlJKE VERWlJZlNGSBESCHlKKINGEN- GERECHT BEVOEGD
VOOR BEPAALDE FElTEN EN NIET VOOR DE ANDERE- SAMENHANG- ONBEVOEGDVERKLARING VOOR DE GEHELE ZAAK- WETTlGHEID.

5° SAMENHANG- STRAFZAKEN- VONNlSGERECHT- AANHANGIGMAKING- AFZONDERLlJKE VERWlJZlNGSBESCHlKKINGEN- GERECHT BEVOEGD VOOR BEPAALDE FElTEN EN NIET
VOOR DE ANDERE - ONBEVOEGDVERKLARlNG VOOR DE GEHELE ZAAK- WETTIGHEID.

6° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVlNG- VERWlJZlNG NAAR DE

CORRECTIONELE RECHTBANK- AFZONDERLlJKE BESCHlKKlNG TOT HANDHAVlNG - REGELlNG VAN
RECHTSGEBlED- VERNIETlGING VAN DE VERWlJZlNGSBESCHlKKING- GEVOLG.

1 o Wanneer de raadkamer bij een zelfde verwijzingsbeschikking verschillende ver-

dachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, wegens verschillende misdaden, waarvan er een niet regelmatig gecorrectionaliseerd werd omwille van het bestaan van een op het ogenblik van de verwijzing door de raadkamer niet gekende
verzwarende omstandigheid, vernietigt het Hof, uitspraak doende bij wijze van regeling van rechtsgebied en gelet op de samenhang tussen de verschillende misdaden, de beschikking van de raadkamer, behalve evenwel in zoverre zij beslist dat wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden de regelmatig gecorrectionaliseerde
misdaden enkel nag aanleiding kunnen geven tot correctionele straffen en verwijst
het de aldus beperkte zaak naar de hamer van inbeschuldigingstelling (1). (Art. 525
Sv.)

2° en 3° Wanneer de raadkamer bij afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen verschillende verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, enerzijds wegens
als misdaad omschreven feiten waarvan er een niet regelmatig gecorrectionaliseerd werd en, anderzijds, wegens feiten waarvoor de rechtbank bevoegd was, en de
rechter zich voor het geheel onbevoegd verklaart wegens het bestaan van samenhang, vernietigt het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de door de onregelmatige correctionalisering aangetaste beschikking van de raadkamer, alsook de
(1) Cass., 30 mei 2000, A.R. P.00.0408.N, nr. 330.
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beslissing waarbij de rechter zich onbevoegd heeft verklaard ten aanzien van de misdrijven waarvan hij regelmatig kennis kon nemen (2).
4° en 5° Waneer een vonnisgerecht zelfvaststelt dat door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten zijn aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet
wettig werden voorgelegd, kan het zelf niet voor de eerste maal wijzen op het bestaan van samenhang tussen deze feiten en kan het zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak (3).
6° Door de vernietiging van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer heeft de op

dezelfde datum, in art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde, gewezen afzonderlijke beschikking waarbij de voorlopige hechtenis gehandhaafd werd, geen bestaansreden meer (4). (Art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. Z... E.A.)
ARREST

(A.R. P.OO.l411.N)

HET HOF;- Gelet op de beschikkingen, op 11 mei 1998, 29 maart 1999,
22 juli 1999 en 18 augustus 1999 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, en op het arrest, op 22 september 2000
gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Overwegende dat in de zaak 299 P 99, notitienummer AN 17.77.00087797, de raadkamer bij beschikking van 11 mei 1998 B.B. onder meer wegens paging tot diefstal naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, welke
enige telastlegging ingevolge het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 12
februari 1999, op verzet gewezen, voor het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, aanhangig is;
Overwegende dat in de zaak 1122 P 99, zaak I, notitienummer AN
11.22.102555-98 de raadkamer bij beschikking van 29 maart 1999 Z.M., Y.F.,
E.Y. M., D.R. en V.L. A. voor de telastleggingen A tot en met L naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, met aanneming van verzachtende omstandigheden voor de misdaden;
Overwegende dat in de zaak 1122 P 99, zaak III, notitienummer AN
11.11.1033360-98 de raadkamer bij beschikking van 22 juli 1999 de beklaagden C.Y., B.B. en de zich noemende B.M. met aanneming van verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens de in de vordering vermelde telastleggingen A tot en met F, waaronder
de telastlegging B, diefstal door middel van geweld of bedreiging met omstandigheden zoals omschreven in artikel 372 Strafwetboek;
Overwegende dat in de zaak 1122 P 99, zaak II, notitienummer AN
11.78.2527-98 de raadkamer bij beschikking van 18 augustus 1999 Z.M., B.A.,
(2) Cass., 17 jan. 1996, A.R. P.95.1396.F, nr. 38.
(3) Zie noot 2.
(4) Cass., 17 dec. 1996, A.R. P.96.1427.N, nr. 512.
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C.Y. en B.B. voor de telastleggingenA tot en met F naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, eveneens met aanneming van verzachtende omstandigheden voor de misdaden;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest van 22 september 2000 zich voor het geheel van de feiten onbevoegd verklaart om de
reden, eensdeels, dat bij de vermelde telastlegging B het geweld of de bedreiging, hetzij een ongeneeslijke ziekte, hetzij blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge heeft, welke omstandigheid
tot een zwaardere bestraffing leidt en niet bekend was aan de raadkamer wanneer zij op 22 juli 1999 verzachtende omstandigheden aannam, anderdeels, dat aile feiten van de samengevoegde zaken 1122 P 99 en 299 P 99 samenhangend zijn in de zin van artikel 227 Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat tegen de vermelde beschikkingen van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en dat het arrest van het hof van beroep in kracht van gewijsde is gegaan;
Dat uit de tegenstrijdigheid tussen deze beslissingen een geschil van rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert;
I. Wat de zaak 1122 P 99, zaak III met notitienummer AN 11.11.1033360-98
betreft:
Overwegende dat, zoals het arrest vaststelt, uit de stukken van het dossier blijkt dat voor de telastlegging B de verzwarende omstandigheid van het
bestaan van een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid de raadkamer niet bekend was op het ogenblik dat zij verzachtende omstandigheden aannam zodat het heromschreven feit, strafbaar overeenkomstig arti~el 4 73 Strafwetboek, niet door de beslissing tot correctionalisering gedekt
1s;

Dat de overige ten laste gelegde feiten waarvoor de beschikking van 22 juli
1999 de verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, samenhangend lijken te zijn met de feiten bedoeld in de telastlegging B;
Overwegende dat door de hierna uit te spreken vernietiging van de
verwijzingsbeschikking van 22 juli 1999, de op dezelfde datum gewezen beschikkingen waarbij de voorlopige hechtenis ten aanzien van de zich noemende B.M. en C.Y. gehandhaafd werd, geen bestaansreden meer hebben;
II. Wat de zaak 1122 P 99, zaak I met notitienummer AN 11.22.102555-98
en zaak II met notitienummer AN 11.78.2527-98 en de zaak 299 P 99 betreft:
Overwegende dat, waar het hof van beroep zelf vaststelt dat de feiten vervat in de beschikking van de raadkamer van 22 juli 1999 niet wettig zijn voorgelegd aan het vonnisgerecht, dit hof zelf niet voor de eerste maal kon wijzen op het bestaan van samenhang tussen die feiten en de feiten die wettig
voor het vonnisgerecht waren gebracht ingevolge de beschikkingen van 11
mei 1998, 29 maart 1999 en 18 augustus 1999;
Dat het hof van beroep mitsdien niet wettig heeft beslist dat het niet bevoegd was om kennis te nemen van deze laatste feiten;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van de raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 22 juli 1999, behalve in zoverre zij beslist dat de feiten van de
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telastleggingen A, C, D en E wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden enkel aanleiding kunnen geven tot correctionele straffen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak 1122 P 99, zaak III met notitienummer
AN 11.11.1033360-98, naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof
van Beroep te Antwerpen; vernietigt het arrest van het Hofvan Beroep te
Antwerpen van 22 september 2000, in zoverre het hof van beroep zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen in de zaak 1122 P 99, zaak I met
notitienummer AN 11.22.102555-98 en zaak II met notitienummer AN
11.78.2527-98, en in de zaak 299 P 99, notitienummer AN 17.77.00087797; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hofvan Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, anders samengesteld.
14 november 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duillslager, advocaatgeneraal.
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1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -

STRAFZAKEN- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING- VERTEGENWOORDIGER VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - TITEL- TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN- GEVOLG.

2° OPENBAAR MINISTERIE- STRAFZAKEN- PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING- VERTEGENWOORDIGER VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- TITEL- TEGENSTRIJDIGE
VERMELDINGEN - GEVOLG.

1o en 2° De vermelding, in de processen-verbaal van de terechtzitting, van de titel van
de vertegenwoordiger van het O.M. is alleen een vormvereiste in zoverre het verzuim ervan het Hof van Cassatie niet toelaat na te gaan of de bodemrechter met een
wettig bevoegd magistraat van het O.M. heeft gezeteld; het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging wordt niet in het gedrang gebracht door het feit alleen dat het O.M. de dubbele hoedanigheid had gekregen van substituut-procureur
des Konings en van aangesteld gerechtelijk stagiair, aangezien hi} in beide hoedanigheden de strafvordering kan instellen voor de rechtbank waarbij hi} benoemd is
(1). (Artt. 153, 190, 210 en 211 Sv.)
(M ... T. O.M.O.B.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0820.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 13 april2000 gewezen door
het Hof van Beroep te L.;

(1) Zie Cass., 26 okt. 1988, A.R. 6873, nr. 116.

Nr. 624

HOF VAN CASSATIE

1799

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser betoogt dat de appelrechters twee processenverbaal van de terechtzittingen van de correctionele rechtbank had moeten nietig verklaren, op grand dat onmogelijk kan worden uitgemaakt of de
vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, die daarin zitting heeft gehouden, de hoedanigheid van substituut-procureur des Konings of van aangesteld gerechtelijk stagiair had, aangezien de schrapping van een van die
twee hoedanigheden niet werd goedgekeurd;
Overwegende dat de processen-verbaal van de terechtzittingen, door hun
vaststellingen, moeten bewijzen dat de substantiele, wettelijke en op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormvereisten in acht zijn genomen; dat de
vermelding, in het zittingsblad, van de titel van de vertegenwoordiger van
het openbaar ministerie, alleen een substantieel vormvereiste is, in zoverre het verzuim ervan het Hof niet toelaat nate gaan of de bodemrechter met een wettig bevoegd magistraat van het openbaar ministerie heeft
gezeteld;
Dat het feit alleen dat het openbaar ministerie de dubbele hoedanigheid
van substituut-procureur des Konings en van aangesteld gerechtelijk stagiair heeft verkregen, niet belet de regelmatigheid van de rechtspleging na
te gaan, aangezien hij in beide hoedanigheden de strafvordering kan instellen voor de rechtbank waarbij hij benoemd is;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. P. D'Heur en Y. Printz, Namen.
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1° MISDRIJF -

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

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN -

OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- COLLECTIEF MISDRIJF- CONCLUSIE DIE HET BESTAAN VAN EEN MOREEL BESTANDDEEL BETWIST- BESLISSING OVER DE EENHEID VAN OPZET- MOTIVERING.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN

CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- COLLECTIEF MISDRIJF- EENHEID VAN MISDADIG OPZET.
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1o De eenheid van opzet waardoor het collectief misdrijf gekenmerkt wordt, kan wor-

den afgezonderd van het moreel bestanddeel dat eigen is aan elk van de samengevoegde misdrijven (1). (Art. 65 Sw.)
2° Om de beslissing over het verband waarop het collectief misdrijf gegrond is, met redenen te omkleden, hoeft de bodemrechter niet te antwoorden op de conclusie die opkomt tegen het bestaan van het moreel bestanddeel, dat eigen is aan de overtredingen die een dergelijk misdrijf opleveren. (Art. 149 Gw.; art. 65 Sw.)
3° Bij gebrek aan conclusie die het bestaan van een eenheid van misdadig opzet be-

twist, hoeft de bodemrechter zijn beslissing dat de verschillende, bij hem aanhangig gemaakte misdrijven uit een dergelijk opzet voortvloeien, niet met bijzondere redenen te omkleden.(Art. 149 Gw.; art. 65 Sw.)
(W. .. T. O.M.O.B., P... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0952.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te L.;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het tweede middel :
Overwegende dat, enerzijds, de eenheid van opzet waardoor het collectief misdrijf gekenmerkt wordt, niet overeenstemt met het moreel hestanddee! dat eigen is aan elk van de samengevoegde misdrijven; dat, bijgevolg,
de bodemrechter niet hoeft te antwoorden op de conclusie die opkomt tegen het bestaan van dat moreel bestanddeel, om zijn beslissing over het verband waarop het collectief misdrijf gegrond is, met redenen te omkleden;
Overwegende dat, anderzijds, de bodemrechter, bij gebrek aan een conclusie die het bestaan van een eenheid van misdadig opzet betwist, zijn beslissing dat de verschillende, bij hem aanhangig gemaakte misdrijven uit een
dergelijk opzet voortvloeien, niet in het bijzonder met redenen hoeft te omkleden;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaten: mrs. J. Baudoin, Neufchil.teau.
(1) Cass., 13 mei 1988, A.R. P.98.0149.F, nr. 248.
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15 november 2000

1o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- EENSTEMMIGHEID- VEILIGHEIDSMAATREGEL- VERVAL VAN HET
RECHT TOT STUREN- HERSTEL- VERPLICHTING OM AAN BEPAALDE ONDERZOEKEN TE VOLDOEN.

2° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE- VERVAL VAN RET RECHT TOT STUREN- HERSTEL- ONDERZOEKEN- VEILIGHEIDSMAATREGEL- ONWETTIGHEID - GEVOLG.

1o Wanneer de eerste rechter het herstel in het recht tot sturen niet afhankelijk heeft

gemaakt van het slagen voor een of meerdere onderzoeken, kan het appelgerecht die
veiligheidsmaatregel alleen opleggen met eenstemmigheid van zijn leden (1). (Art.
211bis Sv.; art. 38, § 3, Wegverkeerswet.)
2° De maatregel die het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maakt van het slagen in een of meerdere onderzoeken is geen straf doch een veiligheidsmaatregel, zodat de vernietiging wegens onwettigheid van die maatregel alleen de beslissing over
die verplichting betreft en niet de opgelegde straffen (2). (Art. 38, § 3, Wegverkeerswet.)
(E. .. , AXA

ROYALE BELGE N.V. T. B... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1271.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 5 juli 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank teN.;
I. Op de voorziening van de beklaagde E.:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen die uitspraak doen over de tegen hem ingestelde strafvordering, met name :
2. die welke hem veroordeelt wegens de telastleggingen A, B en E :
Over het middel : schending van artikel 211 bis van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, op de strafvordering, het beroepen en op verzet gewezen vonnis heeft bevestigd, met de wijziging dat voornoemd vonnis het herstel in
het recht tot sturen afhankelijk heeft gemaakt van het slagen van eiser voor het praktische onderzoek en hem in de kosten heeft veroordeeld,
terwijl het appelgerecht, op een hoger beroep tegen een beslissing over de strafvordering, zijn beslissing met eenstemmigheid van zijn leden moet wijzen, wanneer
het de door de eerste rechter uitgesproken straf ofveiligheidsmaatregel verzwaart of
wanneer het een straf of een veiligheidsmaatregel uitspreekt, terwijl de eerste rech(1) Zie Cass., 13 dec. 1977 (A. C., 1978, 456); 17 nov. 1981,A.R. 6568 (ibid., 1981-82, 373); 10 sept.
1991, A.R. 4745, nr. 13, noot 1; 22 juni 1993, A.R. 6417, nr. 300 (redenen).
(2) Cass., 22 juni 1993, A.R. 6417, nr. 300.

1802

HOF VAN CASSATIE

Nr. 626

ter de strafvordering niet ontvankelijk, vervallen of ongegrond had verklaard of die
straf of maatregel niet had uitgesproken; het feit dat er naast het verval van het recht
tot sturen ook de verplichting wordt opgelegd om aan bepaalde onderzoeken te voldoen - in dit geval, een praktisch onderzoek -, een verzwaring vormt van de tegen de beklaagde uitgesproken straffen of maatregelen; dat het bestreden vonnis, dat
eisers toestand verergert, aileen kon worden gewezen met eenstemmigheid van de !eden van de rechtbank in hoger beroep; het bestreden vonnis, dat eisers situatie verergert door zijn herstel in het recht tot sturen, na de termijn van vervallenverklaring,
afhankelijk te maken van het slagen voor een praktisch onderzoek - wat de eerste
rechter niet had bevolen -, zonder vast te stellen dat het met eenparigheid van stemmen is gewezen, bijgevolg artikel 21lbis van het Wetboek van Strafvordering schendt :

Overwegende dat de verplichting om aan bepaalde onderzoeken te voldoen, bedoeld in artikel 38, § 3, van de wet betreffende de politie van het wegverkeer, geen straf is maar een veiligheidsmaatregel; dat die maatregel, wanneer hij niet is uitgesproken door de eerste rechter, niettemin tot gevolg heeft
dat het appelgerecht hem aileen kan opleggen met eenstemmigheid van zijn
leden, wat het bestreden vonnis niet vaststelt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, (... ); vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eisers herstel in zijn recht tot sturen afhankelijk maakt van het slagen voor
een praktisch onderzoek; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten van zijn voorziening en laat het overige vierde ten laste van de Staat;
veroordeelt eiseres in de kosten van haar voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te B., zitting houdende in hager beroep.
15 november 2000 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Butzler.
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2° KAMER - 15 november 2000

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKEN- IDENTITEIT VAN DE BEKLAAGDE- DWALING- GEVOLG.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- DAGVAARDING- BETEKENING- EXPLOOT- IDENTITEIT VAN DE BEKLAAGDE - DWALING- VEROORDELING BIJ VERSTEK- GEVOLG.

3° CASSATIE- VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN RET BELANG VAN DE
WET- VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- VERSTEKVEROORDELING- RECHT VAN
VERDEDIGING- SCHENDING- DAGVAARDING- BETEKENING- EXPLOOT- IDENTITEIT VAN
DE BEKLAAGDE- DWALING- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING.
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1 o Dwaling betreffende de identiteit van de beklaagde leidt tot nietigheid van het ex-

ploot van betekening dat erdoor is aangetast, wanneer de gedaagde t.g.v. die dwaling niet op de hoogte is gebracht van de tegen hem ingestelde vervolgingen. (Art. 43,
3°, Ger.W.)
2° en 3° Op de voorziening die de procureur-generaal instelt met toepassing van art.
441 Sv., vernietigt het Hofzonder verwijzing het vonnis dat het recht van verdediging van de beklaagde miskent door hem bij verstek te veroordelen, wanneer de dagvaarding om voor het strafgerecht te verschijnen bij vergissing is betekend aan een
andere persoon dan de beklaagde, en laatstgenoemde pas na de datum van de terechtzitting van die dagvaarding heeft kennisgenomen (1). (Algemeen beginsel van
het recht van verdediging; art. 441 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS SATIE INZAKE R. .. )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1357.F)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie, gesteld als volgt :
"Aan de tweede kamer van het Hofvan Cassatie,
Ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de minister van Justitie hem, bij brief van 20 september 1999 van het
Directoraat-Generaal Strafwetgeving en Rechten van de Mens, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, gelast heeft bij het
Hof aangifte te doen van het op 9 mei 2000 door de vaste krijgsraad bij verstek gewezen en in kracht van gewijsde gegane vonnis, waarbij de voornoemde R.C.A., geboren te E. op 29 april 1976, wonende te ... E., ... straat,
... , wegens overtredingen van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen,
ontsmettingsstoffen en antiseptica, is veroordeeld tot een gevangenisstrafvan
acht maanden, met een uitstel van drie jaar.
De dagvaarding om te verschijnen voor de krijgsraad is bij exploot van 3
april 2000 van gerechtsdeurwaarder D.L. blijkbaar per vergissing betekend, niet aan de voormelde veroordeelde maar wel aan diens vader, R.C.A.
Uit het proces-verbaal nr. 007381/00 van de politie van E. volgt daarenboven dat de veroordeelde pas na de terechtzitting van die dagvaarding kennisgenomen heeft.
Het aangegeven proces-verbaal heeft aldus het recht van verdediging van
de veroordeelde geschonden.
Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het het
Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, te bevelen dat van
zijn arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing en te zeggen dat er geen grond bestaat tot verwijzing.
Brussel, 26 september 2000.
Voor de procureur-generaal :
de advocaat-generaal,
(get.) Spreutels";
(1) Zie Cass., 26 sept. 1966 (A. C., 1967, 123); 30 juni 1999, A.R. P.99.0814.F, nr. 411; 6 juni 2000,
A.R. P.00.0584.N, nr. 344.
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Gelet op artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de dwaling betreffende de identiteit van de beklaagde tot
nietigheid leidt van het exploot van betekening dat erdoor is aangetast, wanneer de gedaagde ten gevolge van die dwaling niet op de hoogte is gebracht van de tegen hem ingestelde vervolgingen; dat de krijgsraad de beklaagde bijgevolg niet bij verstek heeft kunnen veroordelen zonder zijn recht
van verdediging te schenden;
Overwegende dat het aangegeven vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;
Om die redenen, vernietigt het vonnis van 9 mei 2000 van de vaste krijgsraad te B.; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing.
15 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever: de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.
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1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- BESCHERMING vAN DE MAATSCHAPPIJ - HOGE COMMISSIE - INVRIJHEIDSTELLING - CRITERIA.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- HOGE COMMISSIE- INVRIJHEIDSTELLING- CRITERIA.

3a REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN-

GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- CONCLUSIE- BEGRIP.

4° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- HOGE COMMISSIE- INVRIJHEIDSTELLING- VOORWAARDEN- GEEN CONCLUSIE- MOTIVERING VAN DE BESLISSING.

5° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- BEGRIP.
1a en 2° Wanneer de Hoge Commissie voor de Bescherming van de Maatschappij de
invrijheidstelling van een gei"nterneerde geweigerd heeft op grand dat de voorwaarden voor zijn reclassering niet vervuld zijn, is het middel, dat de Hoge Commissie
tot Bescherming van de Maatschappij verwijt daarenboven geen uitspraak te hebben gedaan over de verbetering van de geestestoestand van de gei'nterneerde, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, aangezien die twee voorwaarden cumulatief vervuld moeten worden (1). (Art. 18, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij.)
(1) Zie Cass., 28 juni 2000, A.R. P.00.0793.F, nr. 413.
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3° De bodemrechter hoeft niet te antwoorden op een op de terechtzitting neergelegd stuk,
dat geen schriftelijke conclusie vormt (2). (Art. 149 Gw.)

4 o Bij gebrek aan conclusie waarin aangevoerd wordt dat de voorwaarden voor de re-

classering van de gefnterneerde vervuld zijn, motiveert de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij haar beslissing tot weigering van zijn invrijheidstelling door de onaantastbare vaststelling dat die voorwaarden niet vervuld zijn (3).
(Art. 18, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij.)
5° Het middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid, wanneer het de aanwe-

zigheid, als openbaar ministerie, van een advocaat-generaal aanklaagt die reeds van
de zaak heeft kennisgenomen in de hoedanigheid van eerste substituut-procureur des
Konings, zonder te vermelden in hoeverre die omstandigheid de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij onwettig zou maken.
(V .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1373.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 14 september 2000 gewezen door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij;
Overwegende dat de commissie tot bescherming van de maatschappij,
krachtens artikel 18 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers, de invrijheidstelling van
de gei:nterneerde kan bevelen op voorwaarde dat, enerzijds, zijn geestestoestand voldoende verbeterd is en, anderzijds, de voorwaarden voor zijn redassering vervuld zijn;
Dat aan die twee voorwaarden cumulatief moet worden voldaan, zodat de
invrijheidstelling niet kan worden bevolen als een van heiden niet is vervuld;
Overwegende dat de bestreden beslissing vermeldt dat "eisers gedrag niet
toelaat te beslissen dat hij aan alle voorwaarden voor een passende reclassering voldoet";
Dat, bijgevolg, het middel geen belang heeft, in zoverre het de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij verwijt niet daarenboven uitspraak te hebben gedaan over de verbetering van de geestestoestand van de
gei:nterneerde;
Overwegende dat de rechter, voor het overige, niet hoeft te antwoorden op
een op de terechtzitting neergelegd stuk, dat geen schriftelijke conclusie vormt;
dat de appelrechters, bij gebrek aan een conclusie waarin aangevoerd wordt
dat de voorwaarden voor eisers reclassering vervuld zijn, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden door de onaantastbare vaststelling dat die
voorwaarden niet vervuld zijn;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(2) Zie Cass., 7 dec. 1999, A.R. P.98.0076.N, nr. 665, en 16 feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, nr. 129;
in het geval van onderhavig arrest had de advocaat van de ge!ntemeerde stukken neergelegd m.b.t.
diens recht op een rustpensioen.
(3) Zie Cass., 9 jan. 1980 (AC., 1979-80, nr. 277).
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Over de grieven, die aangevoerd worden in op 31 oktober 2000 ter griffieneergelegde brief, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht :
Overwegende dat eiser de aanwezigheid, als openbaar ministerie, aanklaagt van een advocaat-generaal die reeds van de zaak heeft kennisgenomen in de hoedanigheid van eerste substituut-procureur des Konings;
Overwegende dat de grief, die niet vermeldt in hoeverre die omstandigheid de bestreden beslissing onwettig maakt, onduidelijk, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat de door eiser aangevoerde grieven niet
verschillen van het middel waarop hierboven is geantwoord;
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.
15 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. G. Franvois, Brussel.
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CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR

CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER- NIEUWE OMSCHRIJVING VAN DE FElTEN -AANHOUDEN VAN
DE UITSPRAAK- ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- NIET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP- GEEN EINDBESLISSING- VOORZIENING- ONTVANKELIJKHEID.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het v66r de eindbeslissing ingesteld
wordt tegen een arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling, dat een hager beroep niet ontvankelijk verklaart dat ingesteld werd tegen een beschikking van de raadkamer, waarbij de feiten opnieuw omschreven werden en de uitspraak voor het overige aangehouden werd zonder dat uitspraak wordt gedaan over de verwijzing van
de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank, aangezien dat arrest geen
eindbeslissing is in de zin van art. 416 Sv. en noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch met toepassing van de artt. 135 en 235bis van dat wetboek, noch over het
beginsel van een aansprakelijkheid uitspraak doet (1). (Artt. 135, 235bis en 416 Sv.)
(1) De raadkamer, die kennisgenomen had van de regeling van de rechtspleging, heeft de feiten van de telastlegging opnieuw omschreven als diefstal door middel van geweld of bedreiging,
met de in de artt. 472 en 473, derde lid, Sw., bedoelde verzwarende omstandigheden, welke misdaad niet kan worden gecorrectionaliseerd. Zij heeft vastgesteld "dat uit de gegevens van het strafdossier volgt dat er aan de inverdenkinggestelden feiten ten laste worden gelegd" en heeft beslist "dat de uitspraak moet worden aangehouden", daar "het dossier niet in staat van wijzen is,
aangezien het geen inventaris van de overtuigingsstukken of enige signalementsfiche van de inverdenkinggestelden bevat". Bijgevolg heeft de raadkamer de verzending van de processtukken
naar de procureur des Konings bevolen om te handelen als naar recht. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft de hogere beroepen van de inverdenkinggestelden tegen die beschikking niet
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(K. .. , K. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1422.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 oktober 2000 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te B.;
Ove:vwegende dat het arrest zegt "dat de beroepen beschikking, door de feiten opnieuw te omschrijven en de uitspraak voor het overige aan te houden, geen uitspraak heeft gedaan over de verwijzing van de inverdenkinggestelden naar het vonnisgerecht, zodat de inverdenkinggestelden geen
aanspraak kunnen maken op het voordeel van het hoger beroep, bedoeld in
artikel135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering";
Overwegende dat de beslissing van de appelrechters geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid of met toepassing van de
artikelen 135 en 235bis van dat wetboek of over het beginsel van aansprakelijkheid;
Dat de voorzieningen bijgevolg niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
15 november 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.
ontvankelijk verklaard, op grond, enerzijds, dat art. 135, § 2, Sv., niet van toepassing is omdat bet
niet om een beschikking tot verwijzing gaat en, anderzijds, dat de inverdenkinggestelden geen belang bebben om boger beroep in te stellen in de zin van art. 17 Ger.W. Het cassatieberoep tegen
een dergelijk arrest is evenmin ontvankelijk. Het gaat immers niet om een eindbeslissing in de
zin van art. 416, eerste lid, Sv., en evenmin om een van de in bet tweede lid van dat artikel bedoelde uitzonderingen. Dat arrest werd, meer bepaald, niet met toepassing van art. 135 van dat
wetboek gewezen, daar die bepaling, waarvan hier slecbts bet tweede lid toepasselijk is, aileen betrekking beeft op bet boger beroep tegen een bescbikking tot verwijzing (P. MoRLET, "Le reglement de Ia procedure et le controle de sa regularite", in M. FRANCHIMONT e.a., La loi belge du 12
mars 1998 relative a !'amelioration de la procedure penale au stade de !'information et de !'instruction.
Dossiers de la Revue de droit penal et de criminologie, nr. 3, Brussel, 1998, biz. 100). Zo bangt ook
de vraag of de inverdenkinggestelde een exceptie van onbevoegdbeid voor bet onderzoeksgerecbt beeft opgeworpen, afvan bet werkelijk voorwerp van bet geschil (Cass., 23 juni 1993, A.R.
P.93.0757.F, nr. 304; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2e uitg., Antwerpen, 1999,
nr. 637, 651-658, 2274 en 2275). Het Hofvan Cassatie onderzoekt de juiste omscbrijving van de
toestand. Gaat bet werkelijk om een gescbil inzake bevoegdbeid? Het maakt weinig uit of bet bestreden arrest a! dan niet bet woord "bevoegdheid" beeft gebruikt. Gaat bet werkelijk om een toepassing van art. 135? Het maakt weinig uit of bet bestreden arrest zijn beslissing a! dan niet op
dat artikel beeft gegrond of de appelrecbters a! dan niet conclusies over dat punt bebben moeten beantwoorden. Zoals proc.-gen. du Jardin beklemtoond beeft in zijn conclusies v66r Cass., 17
okt. 2000, A.R. P.00.0212.N, nr. 556, "de appelrecbters, die (. .. ) uitdrukkelijk vaststellen dat art.
135 Sv. niet van toepassing is, doen dan immers geen uitspraak met toepassing van die wetsbepaling". Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met cone!. adv.-gen. Duinslaeger, 27 juni
2000, A.R. P.00.0833.N, nr. 407, 5 sept. 2000, A.R. P.00.0998.N, nr. 441, en 17 okt. 2000, voornoemd; vgl. Cass., 7 juni 2000, A.R. P.00.0668.F, J. T., 2000, biz. 699, opm. D. Vandermeerscb en
0. Klees, 21 juni 2000, A.R. P.00.0708.F, nr. 390, en 22 aug. 2000, A.R. P.OO.ll20.F-P.00.1207.F,
nr. 434.
J.S.
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CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD- CASSATIEBEROEPONTVANKELIJKHEID.

Behoudens het geval bepaald bij artikel 40, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken en het geval van de regelmatige afstand, kan een partij zich in belastingzaken geen tweede maal in cassatie voorzien
tegen dezelfde beslissing, zelfs als de tweede uoorziening is ingesteld uoordat over de
eerste uitspraak is gedaan (1). (Artt. 387 en 388 W.I.B. 1992; Art. 1082, tweede lid,
Ger.W.)
(V. .. ,

C ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.99.0100.N en F.99.0115.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Overwegende dat de zaken ingeschreven op de algemene rol onder de nummers F.99.0100.N en F.99.0115.N voorzieningen zijn tegen hetzelfde arrest; dat ze dienen gevoegd te worden;
II. Op de voorziening in de zaak F.99.0115.N:
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen dezelfde beslissing als deze
bedoeld in de voorziening F.99.0100.N;
Overwegende dat een partij, behoudens het geval bepaald bij artikel40,
vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in
gerechtszaken en het geval van de regelmatige afstand, zich in burgerlijke zaken geen tweede maal in cassatie kan voorzien tegen dezelfde beslissing, zelfs als de tweede voorziening is ingesteld voordat over de eerste
uitspraak is gedaan;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, voegt de zaken ingeschreven onder de nummers
F.99.0100.N en F.99.0115.N; verwerpt de voorziening in de zaak F.99.0115.N;
vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt de eisers in
de kosten van hun voorziening in de zaak F.99.0115.N; houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel.
(1) Cass., 12 maart 1997, A.R. P.97.0169.F, nr. 139; Cass., 7 april1997, A.R. S.96.0183.F, nr. 173;
Cass., 4 juni 1997, A.R. P.97.0686.F, nr. 260, Cass., 20 nov. 1997, A.R. F.95.0025.N-F.95.0037.N,
1997, nr. 493; Cass., 16 jan. 1999, A.R. P.99.0310.F, nr. 366; Cass., 10 april 2000, F.99.0052.F, nr.
241.

Nr. 630

HOF VAN CASSATIE

1809

17 november 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaten : mrs. Houtekier en Claeys Bmiuaert.
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1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1 TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEIDSBEGINSEL
- GEMEENTEBELASTING- VERSCHILLENDE FISCALE BEHANDELING- VERANTWOORDING.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1 TOT 99) -ARTIKEL 11- GELIJKHEIDSBEGINSEL
- GEMEENTEBELASTING- VERSCHILLENDE FISCALE BEHANDELING- VERANTWOORDING.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

100 TOT EINDE)- ARTIKEL 172- GELIJKHEIDSBEGINSEL- GEMEENTEBELASTING- VERSCHILLENDE FISCALE BEHANDELING- VERANTWOORDING.

4o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GEMEENTEBELASTINGEN- GELIJKHEIDSBEGINSEL- VERSCHILLENDE FISCALE BEHANDELING- VERANTWOORDING.

1o, 2°, 3° en 4 o De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de nietdiscriminatie op het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieen van personen voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording
bestaat, hetgeen dient te worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. Maakt geen dergelijke verantwoording uit, de loutere omstandigheid dat de inning van een belasting zou vereenvoudigd worden door een
categorie belastingplichtigen te creeren van wie verwacht wordt dat zij de belasting zullen doorrekenen aan degene die de overheid in werkelijkheid wil treffen. (Artt.
10, 11 en 172 Gw. 1994.)
(GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW T. RILRO CLUB B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. F.99.0156.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet en van artikel 3 van
het belastingreglement van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw van 29 oktober 1992,
doordat, eerste onderdeel, het bestreden arrest het belastingreglement van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw buiten toepassing verklaart wegens schending van deartikelen 10 en 11 van de Grondwet, op grond van de volgende overwegingen :
"Gelet op het doel van de belasting, meer bepaald het belasten van luxepaarden, is
het niet verantwoord om mensen die de paarden in het kader van hun beroep verzorgen, te belasten en ze te verplichten om dan zelf de belasting bij de eigenaars van
de paarden die ze voor sportieve en/of ontspanningsdoeleinden gebruiken te innen, ook
al biedt deze oplossing praktische voordelen voor de gemeentelijke overheid.
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De verhouding tussen de aangewende middelen, zijnde het vestigen van een belasting in hoofde van de houders van luxepaarden, en het beoogde doel, nl. luxepaarden te belasten, mist dan ook aan redelijkheid",
terwijl de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie niet uitsluiten dat een verschil in behandeling volgens bepaalde categorieen van (rechts)personen zou worden
ingesteld, voor zover voor het criterium van onderscheid een objectieve en redelijke
verantwoording bestaat;
het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de overwogen maatregel;
het gelijkheidsbeginsel geschonden is wanneer vaststaat dat de aangewende middelen redelijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde doel;
een overheid vermag, ter bescherming van haar financiele belangen en omwille van
praktische redenen, een onderscheid in te voeren tussen twee categorieen van personen, met name diegenen die instaan voor de effectieve betaling van de belasting aan
de overheid (obligatio) en diegenen op wie de uiteindelijke last rust om de belasting
te voldoen (contributio);
volgens het gemeentelijk belastingreglement de houder van het luxepaard de heffingsplichtige (obligatio) is, doch de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor deze belasting (contributio);
dit onderscheid redelijk verantwoord is nu de eigenaars van de luxepaarden voor
de gemeente immers niet altijd gemakkelijk lokaliseerbaar zijn, hetgeen de inning van
de belasting ernstig zou bemoeilijken;
het daarentegen niet moeilijk is voor wie in het kader van zijn beroep (als natuurlijke persoon) of van zijn maatschappelijk doel (als rechtspersoon) luxepaarden houdt
en verzorgt, de belasting in rekening te brengen bij de eigenaars van de paarden;
de last die aan deze categorie van personen wordt opgelegd doordat zij de belasting op luxepaarden moeten doorrekenen aan.de eigenaars uiterst beperkt is en zeker niet onredelijk kan worden geacht of onevenredig met het nagestreefde doel, te weten de vrijwaring van de financiele belangen van de gemeente en de efficiente inning
van de gemeentebelastingen,
zodat de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden en zodoende de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet schenden;
en doordat, tweede onderdeel, de appEdrechters ervan uitgaan dat de gemeente op
grand van het gemeentelijk belastingreglement beoogt de houders van luxepaarden
te belasten, veeleer dan de eigenaars van de luxepaarden, op grand van de overwegingen dat:
"Door de houder en niet de eigenaar van een luxepaard als belastingplichtige aan ·
te merken gaat de gemeente volledig voorbij aan het hager vermeld doel van de belasting op luxepaanlen vermits de belasting niet gevestigd wordt in hoofde van de personen die financieel bij machte zijn om zich voor hun ontspanning of als sport een paard
aan te schaffen maar in hoofde van personen die geen sportpaard voor hun ontspanning beoefenen doch die zich met paarden om beroepsdoeleinden bezig houden.
Hieruit volgt dat er geen objectieve reden bestaat om deze laatste personen te belasten veeleer dan de eigenaars van de luxepaarden",
terwijl het gemeentelijk belastingreglement niet beoogde de eigenaars vrij te stellen van de belasting op luxepaarden; artikel 3 van het gemeentelijk belastingreglement stelt dat de belasting verschuldigd is door de houder en dat de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de belasting;
. de gemeente aldus bepaald heeft dat de houders van de paarden instaan voor de betaling van de belasting (obligatio) en dat de eigenaars van de paarden hoofdelijk aansprakelijk zijn, zodat de houders deze belasting kunnen doorrekenen aan de eigenaars (contributio),
zodat de appelrechters de in het middel genoemde bepaling van het gemeentelijk
belastingreglement schenden :

Wat het eerste onderdeel betreft :
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Overwegende dat bet onderdeel in wezen aanvoert dat het gemaakte onderscheid redelijk verantwoord was omdat de eigenaars van de luxepaarden voor de gemeente niet altijd gemakkelijk lokaliseerbaar zijn, hetgeen de
inning van de belasting erg zou bemoeilijken;
Overwegende dat de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie op het stuk van de belastingen er niet aan in
de weg staan dat een verschillende financiele behandeling wordt ingesteld
ten aanzien van bepaalde categorieen van personen voor zover daarvoor een
objectieve en redelijke verantwoording bestaat; dat de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de
gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel;
Dat de loutere omstandigheid dat de inning van een belasting zou vereenvoudigd worden door een categorie belastingplichtigen te creeren van wie
verwacht wordt dat zij de belasting zullen doorrekenen aan degene die de
overheid in werkelijkheid wil treffen, niet toelaat de in het onderdeel bedoelde differentiatie in te voeren;
Overwegende dat het arrest de beslissing dat bet belastingreglement van
eiseres strijdig is met de grondwettelijke regels inzake gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie in belastingzaken, grondt op de overweging dat
er geen objectieve redenen bestaan om de houders van luxepaarden te belasten veeleer dan de eigenaars van dergelijke paarden, dat "gelet op het doel
van de belasting, meer bepaald het belasten van luxepaarden, bet niet verantwoord (is) om mensen die de paarden in het kader van hun beroep verzorgen, te belasten en ze te verplichten om dan zelf de belasting bij de eigenaars van de paarden die ze voor sportieve en/of ontspanningsdoeleinden
gebruiken te innen, ook al biedt deze oplossing praktische voordelen voor de
gemeentelijke overheid" en dat "de verhouding tussen de aangewende middelen, zijnde het vestigen van een belasting in hoofde van de houders van
luxepaarden, en het beoogde doel, (namelijk) luxepaarden te belasten, dan
ook aan redelijkheid (mist)'';
Dat de appelrechters aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 3 van het belastingreglement van eiseres bepaalt : "Deze belasting is verschuldigd door de houder. De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting";
Dat derhalve ingevolge de betaling van de belasting door de houder, de eigenaar jegens eiseres ontlast wordt en de houder alleen een verhaal kan uitoefenen tegen de eigenaar op grond van het gemene recht in zake hoofdelijkheid;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat volgens bet vermelde artikel 3 "de belastingplichtige enkel de houder van het paard is. De eigenaar ervan is geen belastingplichtige, hij is slechts hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting";
Dat zij vervolgens oordelen dat krachtens het belastingreglement van eiseres "de belasting niet gevestigd wordt in hoofde van de personen die financieel bij machte zijn om zich voor hun ontspanning of als sport een paard
aan te schaffen maar in hoofde van personen die geen sportpaard voor hun
ontspanning beoefenen doch zich met paarden om beroepsdoeleinden bezig houden", waaruit volgt "dater geen objectieve reden bestaat om deze laatste personen te belasten veeleer dan de eigenaars van de luxepaarden";
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Dat zij, door aldus te oordelen, artikel3 van het belastingreglement van
eiseres niet schenden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 november 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs,
advocaat-generaal met opdracht - Advocaten : mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 631
3e KAMER - 20 november 2000

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- VREDEGERECHT- ONTTREKKING VAN DE ZAAK- VORDERING- VERZOEKSCHRIFT- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.

2° WRAKlNG- BURGERLIJKE ZAKEN- VREDERECHTER- GEWETTIGDE VERDENKING- ONTTREKKING VAN DE ZAAK- ONDERSCHEID.

1o en 2° Het Hofwijst het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak op grond van ge-

wettigde verdenking van een vredegerecht af, wanneer uit de bewoordingen van het
verzoekschrift blijkt dat de verdenking enkel betrekking heeft op de vrederechter en
op een rechter-plaatsvervanger, maar niet op de overige rechters in dat gerecht; gesteld dat de aangevoerde motieven een of meer gronden tot wraking zouden opleveren t.a.v. de beide betrokken magistraten, staat het niet aan het Hof daarvan kennis te nemen (1). (Artt. 650, 656, eerste lid, 828 en 838 Ger.W.)
(HARDY-THIRY B.V.B.A., H ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0610.F)

RET HOF;- Gelet op de op 15 november 2000 door de eerste voorzitter gewezen beschikking waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Gelet op het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak op grand van gewettigde verdenking, dat op 15 november 2000 op de griffie van het Hof is
neergelegd en ertoe strekt de zaak te onttrekken aan de vrederechter van het
achtste kanton Brussel;
(1) Zie Cass., 3 juni 1993, A.R. C.93.0096.F, nr. 267; 20 mei 1999, A.R. C.99.0197.F, nr. 300.
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Overwegende dat uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat het
uitsluitend ertoe strekt de zaak te onttrekken aan de heer G.B., vrederechter van het achtste kanton Brussel en aan mevrouw N.D., plaatsvervangend vrederechter in die rechtbank; dat de tot staving van het verzoek aangevoerde verdenking enkel slaat op die magistraten en niet op de overige
rechters in dat gerecht;
Dat, gesteld dat de in het verzoekschrift aangevoerde gronden een of meer
gronden tot wraking zouden opleveren ten aanzien van de daarin vermelde magistraten, het blijkens de artikelen 828 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek niet aan het Hof staat daarvan kennis te nemen;
Dat het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is;
Om die redenen, wijst het verzoek af; veroordeelt de eisers in de kosten.
20 november 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - i-erslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. F. Vandervorst, Brussel.

Nr. 632
3e KAMER - 20 november 2000
RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- OPDRACHT VAN DE RECHTER- BESLISSING- RECHTSGROND WAAROP PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN BEROEPEN- GEEN GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK- GEVOLG.

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd, zonder hun de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het
recht van verdediging (1). (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
(ROYALE BELGE N.V. T. S ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0108.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1998 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het derde middel : miskenning van het algemeen beginsel van het recht van
verdediging,
doordat het arrest "het in de zaak met A.R. 25.433 ingestelde hager beroep gegrond verklaart, het voorgelegde vonnis (van 14 november 1996) teniet doet ... alsook de vonnissen en onderzoeksmaatregelen die daartoe hadden geleid en bijgevolg
de door de naamloze vennootschap Royale belge ingestelde nieuwe vordering niet gegrond verklaart; het in de zaak met A.R. 26.878 ingestelde hager beroep niet gegrond verklaart", op de volgende gronden: "de gedinginleidende dagvaarding strekte
(1) Cass. 28 jan. 2000, A.R. C.98.0331.N, nr. 74.
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ertoe het geschil over de graad van arbeidsongeschiktheid van de getroffene aan de
arbeidsrechtbank voor te leggen, aangezien zij niet akkoord ging met de in artikel 65
van de arbeidsongevallenwet van 10 april1971 bedoelde overeenkomst waarin de naamloze vennootschap Royale belge een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van
6 pet. had voorgesteld; wat het bestaan zelfvan het ongeval betreft; procedure:- op
27 juni 1990 om 19u30 kreeg (verweerster) tegen het einde van haar werkdag bij F.N.
(13 u tot 20 u) gedurende welke zij bakken met stukken had moeten voortduwen, hevige pijn ter hoogte van ruggenwervel L5/S1 terwijl zij olie op de grond met houtzaagsel aan het verwijderen was; - daags daarop begaf zij zich naar de geneeskundige dienst van de onderneming (zie medisch attest, dat werd opgemaakt door dr. D.
van de geneeskundige dienst FN);- de werkgever heeft overeenkomstig artikel 62
van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 het ongeval, met bijgevoegd medisch attest, aangegeven aan de arbeidsongevallenverzekeraar; - de naamloze vennootschap Royale belge heeft een onderzoek ingesteld (zie stukken 7 tot 10) en heeft
erkend dat het wel degelijk een arbeidsongeval betrof; zij nam de kosten voor
gezondheidsverzorging en de uitkeringen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, met
inbegrip van het tijdvak na de val, voor haar rekening;- het F.A.O. heeft dus geen
inspecteurs gestuurd; - overigens moet erop worden gewezen dat het ongeval zich heeft
voorgedaan op 27 juni 1990 terwijl de getroffene op 1 mei 1990 veranderd was van
beroepskwalificatie en dus van werk met de daaraan verbonden arbeid; gevolg van die
erkenning: in zoverre de arbeidsongevallenverzekeraar het bestaan zelfvan het arbeidsongeval had willen betwisten of daaromtrent twijfels koesterde, had hij het F.A.O.
moeten verwittigen dat een onderzoek zou hebben gestart met de ter beschikking
staande middelen en daarvan, binnen de twee maanden na de aangifte op een ogenblik dat de bewijzen, althans in de herinnering, nog bestonden, proces-verbaal zou hebben opgemaakt en een afschrift daarvan, met zijn advies zou hebben gezonden aan de
arbeidsongevallenverzekeraar, de getroffene of diens rechtverkrijgenden, alsook aan
het ziekenfonds van de getroffene (artikel 63, § 1, van de arbeidsongevallenwet van
10 april1971); de omstandigheid dat de inspectie van het F.A.O. geen verslag had opgemaakt bewees op zich al dat het ongeval niet werd betwist; overigens was het de
plicht van de arbeidsongevallenverzekeraar om, zodra hij weigerde het ongeval te vergoeden, het ziekenfonds van de getroffene te verwittigen; die verklaring van de verzekeraar aan het ziekenfonds staat gelijk met een verklaring van arbeidsongeschiktheid met alle gevolgen vandien voor de stuiting van de verjaring, ook al beroept het
ziekenfonds, dat niet tegenwoordig is, zich vooralsnog niet daarop; aangezien de verzekeraar zulks nagelaten heeft, was hij de in de ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalde vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid verschuldigd vanafhet begin van
de ongeschiktheid tot de dag van de verklaring (artikel63, § 2, arbeidsongevallenwet van 10 april1971: cass., 3 oktober 1994, A. C., nr. 414); kennelijk houdt de verzekeraar met die bepaling geen rekening in de nieuwe vordering voor de appelrechter; de arbeidsongevallenverzekeraar had ook de plicht de getroffene op de hoogte
te brengen van zijn weigering om het ongeval te vergoeden waardoor laatstgenoemde alle maatregelen had kunnen treffen ter vrijwaring van haar rechten zowel
jegens de verzekeraar als jegens het ziekenfonds (artikel 63, § 3); uit het geheel van
de in artikel 63 aangegeven bepalingen die van openbare orde zijn, zowel omdat ze deel
uitmaken van de arbeidsongevallenwet als omdat zij in het bijzonder bedoeld zijn ter
vrijwaring van het recht van verdediging van de getroffene, volgt dat er geen redenen waren om terug te komen op de vraag of het arbeidsongeval zich werkelijk had
voorgedaan, daar zulks niet meer kan worden betwist; de eerste rechter heeft bijgevolg ten onrechte in zijn eerste vonnis de deskundige belast met een zeer ruime opdracht, terwijl die opdracht beperkt diende te zijn tot de vaststelling van de tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de graad van de blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid, aangezien aileen over die elementen tussen de partijen betwisting bestond;
de deskundige was eveneens ten onrechte van oordeel dat hij het bestaan zelf van het
ongeval kon aanvechten, ook al bestaat er een uitgebreide medisch-juridische discussie om de meeste rugpijnen als beroepsziekten te beschouwen; die discussie is evenwei niet op haar plaats in een gerechtelijk deskundigenverslag waar de vraag niet aan
de orde kwam; de eerste rechter achtte zich eveneens ten onrechte gerechtigd het bestaan zelf van het ongeval nate gaan door de getroffene vijf jaar na de feiten te ondervragen, ofschoon het arbeidsongeval niet werd betwist, maar duidelijk werd bevestigd in de gedinginleidende dagvaarding en de getroffene wegens het feit dat het
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arbeidsongeval oorspronkelijk niet was betwist, zich niet genoodzaakt had gezien om
de bewijzen te bewaren en niet had kunnen profiteren van de opsporingsmiddelen van
het F.A.O.; het is bovendien tegenstrijdig van de kant van de naamloze vennootschap Royale belge het bestaan zelfvan een ongeval te betwisten, terwijl zij het heeft
erkend, en het oorspronkelijk geschil uit te breiden vooreerst tot het bestaan zelfvan
het ongeval en vervolgens tot de terugvordering van de gestorte vergoedingen en uitkeringen, terwijl het geschil alleen betrekking had op de graad van de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en zij niet tijdig het ziekenfonds van de getroffene had verwittigd, zodat artikel 63, § 2, van toepassing zou zijn; de naamloze
vennootschap begaat eveneens een fout door in haar appelverzoekschrift van 19 maart
1998 (AR. 26.878) te betogen dat de vonnissen van 7 oktober 1993 en 29 juni 1995 hebben vermeld dat (verweerster) getroffen was door een arbeidsongeval op 27 juni 1990,
terwijl de vonnissen wat dat betreft alleen maar de bewoordingen zelf overnemen van
de gedinginleidende dagvaarding waarin de naamloze vennootschap Royale belge in
het derde lid schrijft :' Overwegende dat de gedaagde op 27 juni 1990 werd getroffen door een arbeidsongeval waardoor zij aan de linkerkant ischias kreeg na een tijdens de beroepswerkzaamheid verrichte inspanning', en waarin zij vraagt 'dat voor
recht zou worden gezegd dat de gedaagde ten gevolge van het arbeidsongeval van 27
juni 1990 een blijvende ongeschiktheid van zes percent heeft opgelopen op 9 september 1991'; indien de rechter de arbeidsongevallenverzekeraar zou toestaan het bestaan zelf van het arbeidsongeval aan te vechten of indien hij ambtshalve het best a an ervan in het belang van de openbare orde aan een nieuw onderzoek zou
onderwerpen naar aanleiding van een geschil dat enkel betrekking heeft op de graad
van de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zou hij niet alleen artikel 66 van
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 schenden, maar zulks zou tot gevolg hebben dat de getroffenen de voorgestelde graad van blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet meer zouden durven betwisten, wat zou indruisen tegen de wil van
de wetgever (meer bepaald artikel63) en bovendien in strijd zou zijn met de openbare orde; bijgevolg moet het voorgelegde vonnis worden vernietigd, in zoverre het, in
weerwil van de precieze bewoordingen van de gedinginleidende dagvaarding ambtshalve het bestaan zelf van het arbeidsongeval in twijfel trekt en beslist dat (verweerster) geen aanspraak kan maken op de toepassing van de wet van 10 april1971;
het in de zaak met A.R. 25.433 ingestelde hoger beroep is gegrond, terwijl het in de
zaak met A.R. 26.878 ingestelde hoger beroep niet gegrond is; de in hoger beroep ingestelde nieuwe vordering tot terugbetaling van de toegekende vergoedingen, uitkeringen en gezondheidsverzorging is niet gegrond en de dagvaarding tot tussenkomst heeft geen bestaansreden zonder dat dient te worden nagegaan of artikel812,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is";

terwijl verweerster zich nooit had beroepen op de artikelen 63 en 66 van de wet van
10 april1971 en evenmin had betoogd dat uit die wetsbepalingen volgde dat eiseres
niet meer kon terugkomen op de vraag of het arbeidsongeval zich werkelijk had voorgedaan, daar zulks niet meer kan worden betwist; het arrest bijgevolg, nu het de beslissing ambtshalve grondt op het bepaalde in artikel63, §§ 1, 2 en 3, van de wet van
10 april 1971 en in artikel 66 van dezelfde wet en uit die wetsbepalingen afleidt dat
eiseres niet meer kon terugkomen op het bestaan zelf van het arbeidsongeval en dat
evenmin nog kon betwisten, zonder dat eiseres de gelegenheid krijgt dat ambtshalve opgeworpen middel tegen te spreken, het recht van verdediging van eiseres
schendt (miskenning van het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende dat het arrest beslist dat eiseres het bestaan zelfvan het litigieuze arbeidsongeval niet meer kan betwisten op grond dat "uit het geheel van de bepalingen in artikel63 (van de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971) (... ) volgt dater geen redenen waren om terug te komen op de vraag
of het arbeidsongeval zich werkelijk had voorgedaan, daar zulks niet meer
kan worden betwist" en dat "de rechter, indien hij de arbeidsongevallenverzekeraar zou toestaan het bestaan zelfvan het arbeidsongeval aan te vechten, ( ... ) artikel 66 van de wet van 10 april 1971 zou schenden ( ... )";
Overwegende dat verweerster niet had betoogd dat de bovengenoemde, in
het arrest aangehaalde wetsbepalingen eiseres verboden het bestaan zelf van

1816

HOF VAN CASSATIE

Nr. 633

het arbeidsongeval te betwisten en zich evenmin op die bepalingen beroepen had;
Dat het arbeidshof, nu het eiseres niet de gelegenheid geeft die middelen, waarop het zijn beslissing grondt, te betwisten, het recht van verdediging miskent;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
20 november 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 633
3e KAMER- 20 november 2000

WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- WERKLOOSHEID TEN GEVOLGE VAN OMSTANDIGHEDEN AFHANKELIJK VAN ZIJN WIL- VERLATEN VAN EEN DIENSTBETREKKING -ARBEIDSONGESCHIKTHEID - WETTIGE GROND - LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID - MENTALE ONGESCHIKTHEID- VASTSTELLING- OVERTUIGING.

De wettige grand waardoor het verlaten van een dienstbetrekking verantwoord is, die
gegrond is op de lichamelijke of mentale ongeschiktheid van de werknemer om die
dienstbetrekking uit te oefenen, hangt af van de uaststelling van die ongeschiktheid en niet van de ouertuiging van de werknemer, oak al is ze terecht, dat hij ongeschikt is. (Artt. 44 en 51,§ 1, eerste en tweede lid, 1°, en§ 2, 2°, Werkloosheidsbesluit 1991; art. 33 M.B. 26 nov. 1991.)
(R.V.A. T. C... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0137.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 maart 1999 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 44, 51, § 1, eerste en tweede lid (inzonderheid 1°) en§ 2 (inzonderheid 2°), 52bis, § 1, eerste lid (inzonderheid 1°), 144 van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
[genoemd artikel 52bis, waarvan de tekst is vastgelegd bij het koninklijk besluit van
20 (lees : 2) oktober 1992, artikel 5] en 33 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering,
doordat de directeur van het werkloosheidsbureau, bij de op 21 oktober 1994 ter kennis gebrachte beslissing, verweerster gedurende 39 weken met ingang van 24 okto-
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ber 1994 van werkloosheidsuitkeringen heeft uitgesloten op grand dat zij haar werk
zonder wettige reden had verlaten; dat het arrest die beslissing tenietdoet en voor recht
zegt dat verweerster niet van werkloosheidsuitkering mag worden uitgesloten; dat het
arbeidshof, - na erop te hebben gewezen dat verweerster bij het onderzoek van haar
uitkeringsaanvraag verklaard heeft dat zij haar betrekking om gezondheidsredenen verlaten had, maar dat de voor het werkloosheidsbureau aangewezen geneesheer, na haar te hebben onderzocht, haar geschikt had verklaard om de verlaten dienstbetrekking te vervullen, aangezien er bij haar geen sprake was van ongeschiktheid
- die beslissing hierop grondt dat de rechter gezondheidsredenen als wettige redenen om een dienstbetrekking te verlaten in aanmerking kan nemen, wanneer, enerzijds, de betrokken werknemer zich niet onttrekt aan het onderzoek, dat krachtens artikel 33 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 door de voor het
werkloosheidsbureau aangewezen geneesheer wordt uitgevoerd overeenkomstig de procedure, bepaald in artikel141 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en wanneer, anderzijds, die werknemer wettige redenen had om te geloven dat de dienstbetrekking een ernstige bedreiging vormde voor zijn gezondheid; dat immers artikel
33 van het ministerieel besluit niet impliceert dat de rechter, wanneer hij uitspraak moet doen over een geschil tussen de werkloze en de administratie, de wettigheid niet meer zou kunnen nagaan van de door de werknemer aangevoerde reden van werkverlating, wanneer laatstgenoemde geschikt is verklaard door de voor
het werkloosheidsbureau aangewezen geneesheer; verweerster te dezen bij haar verhoor op 22 juni 1994 uit eigen beweging heeft verklaard dat zij haar werk om gezondheidsredenen had laten staan; dat zij zich vervolgens heeft onderworpen aan het
bij artikel 33 van het ministerieel besluit voorgeschreven medisch onderzoek; dat zij
zich niet neerlegt bij het advies van de geneesheer van het werkloosheidsbureau en
een medisch deskundigenonderzoek vraagt; dat het te dezen gelet op de door haar overgelegde medische stukken mogelijk is afte zien van een gerechtelijk deskundigenonderzoek; dat zij immers een attest van haar behandelend geneesheer van 5 februari 1993 overlegt waaruit blijkt dat zij al verschillende maanden vanaf 22 oktober
1993 aan hardnekkige rugpijnen leed; dat zij eveneens een omstandig medisch verslag van 2 februari 1996 overlegt dat aannemelijk maakt dat zij wettige redenen had
om te geloven dat zij ongeschikt was om nog langer te werken als buschauffeur, daar
dat werk "gemakkelijk rugpijnen veroorzaakt", ofschoon zij niet arbeidsongeschikt was;
dat zij aldus het bestaan aantoont van een wettige reden om haar werk te verlaten,

terwijl artikel 51,§ 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende
de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de werknemer die werkloos is ofwordt
wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil wordt uitgesloten van het genot van
de uitkeringen overeenkomstig de artikelen 52 tot 54 van het koninklijk besluit (en
bijgevolg voor de in artikel52bis, § 1, van het koninklijk besluit bepaalde duur) en dat
onder "werkloosheid wegens omstandigheden afhankelijk van de wil van de werknemer" onder meer wordt verstaan het verlaten van een passende dienstbetrekking
zonder wettige reden; voornoemd artikel 51,§ 2, bepaalt dat de minister de procedure bepaalt welke dient te worden gevolgd in geval van betwisting over de lichamelijke of mentale geschiktheid van de werknemer om een dienstbetrekking uit te oefenen; artikel 33 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de werknemer die
van oordeel is dat hij lichamelijk of mentaal niet geschikt is om een bepaalde dienstbetrekking te vervullen, dit uiterlijk moet verklaren op het ogenblik van het verhoor bedoeld in artikel144 van het koninklijk besluit en moet worden onderworpen
aan een onderzoek uitgevoerd door de voor het werkloosheidsbureau aangewezen geneesheer; de betrekking als niet passend wordt beschouwd indien de werknemer ongeschikt wordt verklaard; daaruit volgt dat de ongeschiktheid voor die dienstbetrekking slechts als een wettige reden voor werkverlating kan worden aangemerkt, wanneer
ze blijkt uit objectieve medische gegevens die toelaten tot een werkelijke ongeschiktheid te besluiten, ~maar niet kan bestaan in de overtuiging van de werknemer dat die
dienstbetrekking voor hem schadelijk zou kunnen zijn; het arrest bijgevolg, nu het aan
de hand van tijdens het geding aan verweerster overgelegde medische stukken overweegt dat verweerster wettige redenen had om te geloven dat zij niet geschikt was om
nog langer gedurende vier uur per dag met een schoolbus te rijden, en nu het op grand
van die overweging beslist dat zij aldus het bestaan van een wettige reden om die
dienstbetrekking te verlaten had aangetoond en dat de beslissing van de directeur van
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het werkloosheidsbureau moet worden vernietigd, het wettelijk begrip lichamelijke of
mentale ongeschiktheid om een dienstbetrekking uit te oefenen miskent (schending
van de artikelen 51, § 2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 en 33 van
het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van
de werkloosheidsreglementering), de regel miskent volgens welke de werknemer, om
uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil
zonder arbeid en zonder loon moet zijn (schending van artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991) en tevens de regel miskent volgens welke de werknemer die werkloos wordt wegens omstandigheden afhankelijk van zijn wil, van werkloosheidsuitkeringen wordt uitgesloten overeenkomstig de artikelen 52 tot 54 van het
koninklijk besluit (schending van de artikelen 51, § 1, en 52bis, § 1, van het koninklijk besluit van 25 november 1991) :

Overwegende dat uit de bewoordingen en het onderling verband tussen de
artikelen 44 en 51, § 1, eerste en tweede lid, 1°, en§ 2, 2°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende reglementering van de werkloosheid en artikel 33 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering blijkt dat
de wettige reden om een dienstbetrekking te verlaten, namelijk de lichamelijke of mentale ongeschiktheid van de werknemer om die dienstbetrekking uit te oefenen, afhangt van de vaststelling van die ongeschiktheid en
niet van de overtuiging van de werknemer, ook al is ze terecht, dat hij ongeschikt is;
Overwegende dat het arrest, nu het aan de hand van de door verweerster
neergelegde medische stukken op grond waarvan het, volgens het arbeidshof, "mogelijk is af te zien van een gerechtelijk deskundigenonderzoek" beslist dat genoemde verweerster "wettige redenen had om zich ongeschikt te
achten om nog langer te werken als buschauffeur (. .. ), ofschoon zij niet arbeidsongeschikt was" en "dat (zij) aldus het bestaan aantoont van een wettige reden om haar werk te verlaten", niet naar recht is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
20 november 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 634
3e KAMER - 20 november 2000

1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- ALGEMEEN- GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID AMBTSHALVE OPGEWORPEN TEGEN EEN DOOR EEN PARTIJ ONDERTEKENDE VOORZIENING- GEEN KENNISGEVING.

2° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE- WERKLOOSHEID- RECHTHEBBENDE- CASSATIEBEROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID- VERWERPINGPROCEDURE IN SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS).
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1o De grand van niet-ontvankelijkheid die ambtshalve wordt opgeworpen tegen een voor-

ziening in burgerlijke zaken die ingesteld is bij een verzoekschrift dat door de partij zelf en niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend, dient niet
voorafgaandelijk ter kennis te worden gebracht; in een dergelijk geval geldt art. 1097
Ger. W. niet (1). (Artt. 1080 en 1097 Ger.W.)
2° Wanneer het Hof de voorziening verwerpt, zelfs wegens niet-ontvankelijkheid ervan, die door een rechthebbende is ingesteld tegen een beslissing op een vordering die
gegrond is op de wettelijke regeling inzake werkloosheid en gericht is tegen de R. V.A.,
veroordeelt het verweerder in de kosten van het cassatiegeding (2). (Artt. 580, 2°, 1017,
tweede lid, en 1111, tweede lid, Ger.W.)
(D ... T. R.V.A.)

20 november 2000 - 3• kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - 1krslaggever : mevr. Velu- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal.

Nr. 635

2• KAMER - 22 november 2000
1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- NIEUW MIDDEL- EENHEID VAN MISDADIG
OPZET.

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN
OPZET- EENHEID VAN OPZET- MOTIVERING.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN-

GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- EENHEID VAN MISDA.DIG OPZET- MOTIVERING.

1o Het middel dat voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie wordt aangevoerd,

is niet ontvankelijk, wanneer het de kwijtschelding of de vermindering van de straf
wegens de eenheid van misdadig opzet tussen de door de bestreden beslissing berechte feiten en de daarvoor, door een eindbeslissing berechte feiten aanvoert. (Art.
65, tweede lid, Sw.)
2° en 3° Bij gebrek aan conclusies die het bestaan van een eenheid van misdadig opzet aanvoeren, dient de bodemrechter zijn beslissing, dat de bij hem aanhangig gemaakt.e feiten en die welke reeds door een eindbeslissing zijn berecht, niet uit hetzelfde opzet voortvloeien, niet met bijzondere redenen te omkleden (1). (Art. 65, tweede
lid, Sw.)
Noten arrest nr. 634:
(1) Zie Cass., 29 maart 1972 (A. C. 1972, 727) en noot 1, p. 727; 23 feb. 1979 (ibid. 1978-79, 757);
30 okt. 1989, A.R. 8644, nr. 129 en noot 1, p. 289; 22 jan. 1990, A.R. 8745, nr. 318 en noot 2, p. 667;
29 maart 1999, A.R. S.98.0080.F, nr. 188; vgl. Cass., 10 april 2000, A.R. F.98.0114.F, nr. 239.
(2) Zie Cass., 1 dec. 1976 (A. C. 1977, 378); vgl. Cass., 29 maart 1999, A.R. S.98.0080.F, nr. 188.
Laatstgenoemd arrest van 1999 lijkt thans een gei"soleerd geval te zijn.
Noot arrest nr. 635:
(1) Zie Cass., 22 juli 1968 (A. C., 1334) en 3 feb. 1976 (A. C., 1976, 654).
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(C ... T.B ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1113.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 2000 gewezen door
het Hofvan Beroep te B.;

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het derde middel :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres het verweer, gestoeld op de bij artikel 65, tweede lid, van
het Strafwetboek veroorloofde kwijtschelding of vermindering van de straf,
voor de bodemrechter heeft aangevoerd; dat het middel, wat dat betreft, niet
voor de eerste maal voor het Hof kan worden aangevoerd, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat de bodemrechter, bij afwezigheid van
conclusies die het bestaan van eenheid van misdadig opzet aanvoeren, zijn
beslissing dat de bij hem aanhangig gemaakte feiten en die welke reeds door
een eindbeslissing zijn berecht, niet uit hetzelfde opzet voortvloeien, niet in
het bijzonder met redenen dient te omkleden;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 november 2000 - 29 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. D. Gaspard, Charleroi.

Nr. 636
29

KAMER -

22 november 2000

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- OORZAKELIJK VERBAND- VASTSTELLING- VOORWAARDE.

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- RECHTSVORDERING TOT HERSTEL VAN DE
DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHADE- VOORWAARDEN.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK-ALGEMEENMISDRIJF- SCHADE- VOORWAARDEN.

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- WANBEDRIJF VAN ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN- WANBEDRIJF WAARBIJ ZOWEL VERWONDINGEN ALS SCHADE AAN ZA-
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KEN IS VEROORZAAKT- RECHTSVORDERING TOT HERSTEL VAN DE SCHADE AAN ZAKENGRONDSLAG.

1o Het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de onaangepaste snelheid van een

bestuurder en de schadelijke gevolgen van het ongeval waarin hij betrokken is, hangt
niet af van de vaststelling dat die foutieve bestuurder daarenboven een andere fout
heeft begaan (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2° en 3° Voor het bestaan van door een misdrijfveroorzaakte schade is niet vereist dat

de schade waarvan het herstel gevorderd wordt, veroorzaakt werd door elk bestanddeel van het misdrijf waarop de rechtsvordering is gegrond, en evenmin dat het bestaan van die schade een van de bestanddelen van dat misdrijf is (2). (Artt. 3 en 4
VT.Sv.)
4 o Het wanbedrijf van onopzettelijke slagen of verwondingen bestaat uit een gebrek aan
zorgvuldigheid ofvoorzorg dat zowel slagen ofverwondingen als schade aan zaken kan veroorzaken; in dat geval is de burgerlijke rechtsvordering tot herstel van
de schade aan zaken een rechtsvordering die gegrond is op dat wanbedrijf (3). (Artt.
418 en 420 Sw.; artt. 1382 en 1383 B.W.)
(D ... T. C ... E.A.; ARDENNE PREVOYANTE SKANDIA N.V. E.A. T. D ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1173.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 14 juni 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank teA.;

I. Op de voorziening van beklaagde S.D.:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen verweerder G.M. ingestelde strafVordering :
Overwegende dat eiser, beklaagde, geen hoedanigheid heeft om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing op de tegen een medebeklaagde ingestelde strafVordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafVordering
1. waarbij het verval, door verjaring, wordt vastgesteld van de strafvordering die is ingesteld wegens overtreding van artikel 15.2, eerste lid, van
het Wegverkeersreglement :
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
2. waarbij hij veroordeeld wordt wegens overtreding van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek :
(1) Zie Cass., 24 april1981 (A. C., 1980-81, 484); 7 okt. 1997,A.R. P.96.0628.N, nr. 391; 24 maart
1999, A.R. P.98.1479.F, nr. 177.
(2) Zie Cass., 12 jan. 1976 (A. C., 1976, 532).
(3) Zie noot 1.
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Over het middel : schending van de artikelen 418 en 420 van het StrafWetboek, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, alsook miskenning van het algemeen strafrechtelijk beginsel volgens hetwelk de twijfel de beklaagde ten goede moet komen,
doordat het bestreden vonnis weliswaar toegeeft (blz. 3 in fine) "dat, gelet op de
(deskundigen)onderzoeken, op de verklaringen van de partijen, op de aanwijzingen en
inlichtingen van de verbalisanten, niet met zekerheid kan worden gesteld wie van de
beklaagden verzuimd heeft voldoende zijdelingse afstand te laten bij het kruisen van
de tegenligger, door, zo nodig, naar rechts uit te wijken; dat geen enkele hypothese kan
worden uitgesloten; dat twijfel blijft bestaan omtrent de vraag of de beklaagden artikel15.2 van het Wegverkeersreglement overtreden hebben", maar niettemin beslist (blz. 4) "dat, inzake wegverkeersongevallen, het in de artikelen 418 en 420 van
het StrafWetboek bedoelde gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg niet beperkt is tot
de overtreding van de in het bevel tot dagvaarding overgenomen artikelen; (dat de gegevens van het dossier bewijzen) dat de beklaagde S.D. (eiser in cassatie) verzuimd
heeft zijn snelheid aan te passen in de door plaatsgesteldheid, weersomstandigheden en staat van het voertuig vereiste mate, ongeacht de correcte dan wel foutieve plaats
waar beide voertuigen zich op het ogenblik van de botsing of in de seconden erv66r bevonden; dat de beklaagde S.D. op het ogenblik van het remmanoeuvre de controle over
het stuur heeft verloren, aangezien hij- volgens de verklaring van de inzittende J.
aan de verbalisanten- 'v66r de botsing over de rijbaan is gegleden', waarbij de efficientie van het remmanoeuvre daarenboven verminderd werd doordat het rechterachterwiel van het voertuig uitgerust was met een gladde band die, in geval van een
hevig remmanoeuvre, de neiging had onvoldoende grip te bieden en het gebrek aan
evenwicht te veroorzaken dat door de gerechtsdeskundige op blz. 12 van zijn verslag is beschreven : uitwijking naar links of rotatie van het voertuig tegen de klok in;
(. .. ) dat dit gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg bijgedragen heeft tot de aan de burgerlijke partij C. en aan de heer J. toegebrachte slagen en verwondingen"; en eiser bijgevolg veroordeelt wegens onopzettelijke slagen en verwondingen, toegebracht aan de
getroffenen J.E. en C.L. (telastleggingen E en F) en tot een enkele strafvan honderd frank, verhoogd met de opdeciemen en de kosten van de strafvordering, en, op
burgerlijk gebied, tot herstel van de schade van verweerster C., en het arrest haar een
provisie toekent van een miljoen, in afWachting van het resultaat van het medisch deskundigenonderzoek,
terwijl het vonnis, zodra het had vastgesteld dat niet kon worden bepaald waar het
ongeval precies had plaatsgevonden, dat, met andere woorden, niet kon worden bepaald of eiser op het ogenblik van de botsing de aslijn van de rijbaan had overgestoken en op de rijstrook van de bestuurder M. was terechtgekomen, niet kon beslissen dat het aan eiser verweten gebrek aan voorzorg, dat bestond uit het verlies van
de controle over het stuur, de verwondingen van verweerster C. had veroorzaakt; immers alleen beslist kon worden dat eisers gebrek aan voorzorg bijgedragen heeft tot
het ongeval en tot de verwondingen van zijn inzittende, als eisers voertuig wegens zijn
overdreven geachte snelheid en een gladde band op zijn voertuig op de door de bestuurder M. gevolgde rijstrook was terechtgekomen; als eiser daarentegen op zijn
rijstrook is gebleven, heeft het feit dat hij zijn voertuig niet onder controle heeft kunnen houden de botsing en de schadelijke gevolgen niet veroorzaakt of heeft het vonnis, op zijn minst, niet vastgesteld dat eiser de botsing met het voertuig van de bestuurder M. had kunnen voorkomen als zijn voertuig zijn evenwicht niet had verloren
(door overdreven snelheid en een vlakke rechterachterband); immers, de omstandigheid dat de remmen van zijn voertuig niet efficient genoeg waren, niet bewijst dat eiser de botsing, zonder die omstandigheid, had kunnen voorkomen of de schadelijke gevolgen ervan had kunnen beperken; zulks des te meer het geval is, daar het geenszins
vaststaat dat, zo hij, zoals hij volhoudt, plots geremd heeft om een botsing met het voertuig van de heer M. te voorkomen, het ongeval vooralsnog te wijten is aan de hem verweten slechte wegligging van zijn voertuig; de overwegingen van het vonnis over de
gebrekkige efficientie van de remmen, wat dat betreft, te algemeen en onduidelijk zijn,
met name in zoverre uit geen van die overwegingen duidelijk blijkt dat een "efficient" remmanoeuvre toegelaten zou hebben de botsing te voorkomen en/of de schade
te beperken; het vonnis, op grond van de hiervoor herhaalde redenen, niet wettig heeft
kunnen beslissen dat het aan eiser verweten gebrek aan voorzorg, dat hierin bestaat dat hij de controle over zijn voertuig heeft verloren, 'bijgedragen heeft tot de aan
de burgerlijke partij C. en aan de heer J. toegebrachte slagen en verwondingen"; ei-
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sers veroordelingen, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied, niet naar recht
zijn verantwoord (schending van de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, alsook miskenning van het strafrechtelijk beginsel volgens hetwelk de twijfel de beklaagde ten goede moet komen) :

Overwegende dat het vonnis, na te hebben vastgesteld dat het ongeval zich
heeft voorgedaan bij het kruisen van twee voertuigen op een nauwe en erg
natte rijbaan zonder enige wegmarkering, beslist dat onmogelijk kan worden bepaald wie van beide bestuurders, bij het kruisen van de andere bestuurder, verzuimd heeft voldoende zijdelingse afstand te laten en, zo nodig, naar rechts uit te wijken;
Overwegende, evenwel, dat de appelrechters eiser veroordeeld hebben wegens onopzettelijke, aan zijn inzittenden toegebrachte slagen ofverwondingen; dat die veroordeling niet aileen steunt op de vaststelling dat bestuurder S.D. na het remmanoeuvre de controle over het stuur heeft verloren, maar
tevens op de vaststelling dat hij verzuimd heeft zijn snelheid aan te passen in de door de plaatsgesteldheid vereiste mate;
Overwegende dat het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de onaangepaste snelheid van eiser en de, met name, door de eerste verweerster
opgelopen verwondingen, niet afhangt van de vaststelling dat die bestuurder daarenboven verzuimd zou hebben naar rechts uit te wijken; dat de appelrechters immers hebben kunnen beslissen dat het ongeval, zonder eisers onaangepaste snelheid, niet dezelfde schadelijke gevolgen zou hebben gehad,
ongeacht, voor het overige, het punt waarop beide voertuigen met elkaar in
botsing zijn gekomen;
Dat het middel bijgevolg 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;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij, op de
door L.C. tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, uitspraak wordt
gedaan over :
1. het beginsel van de aansprakelijkheid :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
2. de omvang van de schade :
Overwegende dat het vonnis eiser veroordeelt om aan verweerster een provisionele vergoeding te betalen, een geneesheer-deskundige aanwijst en de
uitspraak over de rest van de burgerlijke belangen aanhoudt; dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel416, eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering, en geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
D. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door G.M.
en door de naamloze vennootschap Ardenne prevoyante Skandia tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om van die rechtsvorderingen kennis te nemen;
Dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van de burgerlijke partij S.D. :
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Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert;
III. Op de voorziening van de beklaagde G.M. :
Overwegende dat de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de door S.D. en L.C. tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;
Dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
N. Op de voorziening van de burgerlijke partijen G.M. en de naamloze vennootschap Ardenne prevoyante Skandia:
Over het middel: schending van de artikelen 418 en 420 van het StrafWetboek, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
doordat het bestreden vonnis, na verweerder te hebben vrijgesproken van de overtreding van artikel 15.2 van het Wegverkeersreglement en hem te hebben veroordeeld we gens het wanbedrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen, in zoverre
hij een fout heeft begaan die een in de artikelen 418 en 420 van het StrafWetboek bedoeld gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg oplevert, daar hij verzuimd heeft "zijn
snelheid aan te passen in de door plaatsgesteldheid, weersomstandigheden en staat
van het voertuig vereiste mate, ongeacht de correcte dan wel foutieve plaats waar beide
voertuigen zich op het ogenblik van de botsing of in de seconden ervoor bevonden" en
"op het ogenblik van het remmanoeuvre de controle over het stuur heeft verloren, aangezien hij- volgens de verklaring van de inzittende J. aan de verbalisanten- 'v66r
de botsing over de rijbaan is gegleden', waarbij de efficientie van het remmanoeuvre
daarenboven verminderd werd doordat het rechterachterwiel van het voertuig uitgerust was met een gladde band die, in geval van een hevig remmanoeuvre, de neiging vertoonde te weinig grip te bieden en het gebrek aan evenwicht te veroorzaken dat door de gerechtsdeskundige op biz. 12 van zijn verslag is beschreven : uitwijking
naar links of rotatie van het voertuig tegen de klok in", de rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de door de eisers tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de schade aan het voertuig van de tweede eiser, op grond dat "die vordering gegrond is op de door het openbaar ministerie aan S.D.
ten laste gelegde overtreding van artikel15 van het Wegverkeersreglement" en dat
"de rechtbank niet heeft vastgesteld dat die overtreding aan de beklaagde S.D. ten laste
is gelegd",
terwijl de burgerlijke rechtsvordering die de eisers hadden ingesteld tot herstel van
de schade aan het voertuig van de tweede eiser niet aileen gegrond was op de overtreding van artikel15 van het Wegverkeersreglement, maar ook op het gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg dat het wanbedrijf onopzettelijke slagen en verwondingen had
opgeleverd; de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878, voor de ontvankelijkheid van een voor de strafrechter ingestelde rechtsvordering tot schadevergoeding, niet
vereisen dat de schade waarvan het herstel gevorderd wordt, veroorzaakt werd door
elk bestanddeel van het misdrijf en evenmin dat het bestaan van die schade een van
de bestanddelen van het misdrijfis; het in de artikelen 418 en 420 van het StrafWetboek bepaalde wanbedrijfbestaat uit een gebrek aan voorzichtigheid ofvoorzorg dat
zowel slagen en verwondingen als schade aan zaken kan veroorzaken; de burgerlijke rechtsvordering tot herstel van schade aan zaken, in dat geval, een rechtsvordering is die gegrond is op dat wanbedrijf; die rechtsvordering aileen gegrond kan worden verklaard als er een oorzakelijk verband bestaat tussen de telastlegging waarvoor
de beklaagde terechtstaat en de schade van de benadeelde; de rechter die een wanbedrijfbewezen verklaart, zich niet onbevoegd kan verklaren om van de op dat wanbedrijf gegronde burgerlijke rechtsvordering kennis te nemen, zonder vast te stellen dat er geen oorzakelijk verband bestaat met de schade aan het voertuig en zonder
na te gaan of de schade, zonder die fout, zich zou hebben voorgedaan zoals ze is geschied, zodat het bestreden vonnis, door de rechtbank onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de door de eisers tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering, welke gegrond is op de overtreding van artikel 15 van het
Wegverkeersreglement en op het wanbedrijf onopzettelijke slagen en verwondingen, op grond dat "die vordering gegrond is op de door het openbaar ministerie aan
S.D. ten laste gelegde overtreding van artikel 15 van het Wegverkeersreglement" en
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dat "de rechtbank niet heeft vastgesteld dat die overtreding aan de beklaagde S.D. ten
laste is gelegd", maar tegelijkertijd niet vaststelt, enerzijds, dat er geen oorzakelijk
verband bestaat tussen het aan verweerder verweten gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid en de schade aan het voertuig, en, anderzijds, dat de schade zich zonder
de aan verweerder ten laste gelegde fout zou hebben voorgedaan zoals zij is geschied, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878) :

Overwegende dat bestuurder S.D., ten gevolge van het wegverkeersongeval dat zich heeft voorgedaan naar aanleiding van het kruisen van zijn voertuig en dat van G.M., is vervolgd wegens onopzettelijke slagen ofverwondingen, toegebracht aan zijn eigen inzittenden;
Overwegende dat het bestreden vonnis de voornoemde telastlegging bewezen verklaart, maar beslist dat de rechtbank niet bevoegd is om kennis
te nemen van de door de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de materiele schade aan het voertuig van G.M., op grand dat "die
vordering steunt op de door het openbaar ministerie aan S.D. ten laste gelegde overtreding van artikel 15 van het Wegverkeersreglement; dat de rechtbank niet heeft vastgesteld dat die overtreding aan (laatstgenoemde) ten laste
is gelegd";
Overwegende dat het voor het bestaan van door een misdrijf veroorzaakte schade niet vereist is dat de schade waarvan het herstel gevorderd
wordt, veroorzaakt werd door elk bestanddeel van het misdrijf waarop de
rechtsvordering is gegrond, en evenmin dat het bestaan van die schade een
van de bestanddelen van dat misdrijf is;
Overwegende dat het in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek bedoelde wanbedrijfvan onopzettelijke slagen ofverwondingen uit een gebrek aan zorgvuldigheid ofvoorzorg bestaat, dat zowel slagen ofverwondingen als schade aan zaken kan veroorzaken; dat, in dergelijk geval, de
burgerlijke rechtsvordering tot herstel van de schade aan zaken een rechtsvordering is die gegrond is op dat wanbedrijf;
Overwegende dat de hierboven vermelde redenen van het vonnis niet impliceren dat het ongeval, zonder de aan bestuurder S.D. ten laste gelegde fout,
die erin bestaat zijn snelheid niet te hebben aangepast in de door de plaatsgesteldheid vereiste mate, zich met dezelfde schadelijke gevolgen voor de eisers zou hebben voorgedaan; dat de appelrechters hun beslissing bijgevolg
niet naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van S.D.; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de door G.M. en de naamloze vennootschap Ardenne prevoyante Skandia tegen S.D. ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt S.D.
in de kosten van zijn voorziening en in de kosten van de voorziening van G.M.
en van de naamloze vennootschap Ardenne prevoyante Skandia; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank teN., zitting houdende in hager beroep.
22 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.
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2e KAMER - 22 november 2000

1o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWONE OPSCHORTING- INSTEMMING VAN DE BEKLAAGDE- ESSENTIELE VEREISTE.

2o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWONE OPSCHORTING- GEEN IN STEMMING VAN DE BEKLAAGDE - BEVOLEN OPSCHORTING- ONWETTIGHEID- CASSATIE- OMVANG- GRENZEN.

3° CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE- OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING- GEEN INSTEMMING VAN DE BEKLAAGDE - BEVOLEN OPSCHORTING- ONWETTIGHEID- CASSATIE- OMVANG.

1 o De instemming van de verdachte is voor de rechter een essentiiUe vereiste om wettig de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te kunnen gelasten (1). (Artt.

1 en 3 Probatiewet.)
2° en 3° De onwettigheid van de beslissing tot opschorting van de veroordeling brengt
de onwettigheid mee van de bijzondere verbeurdverklaring, die een aanvullende straf
is; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de misdrijven bewezen heeft verklaard, wanneer de vernietiging uitgesproken wordt wegens een reden die geen verband houdt met die waarop die beslissing gegrond is, wat
het geval is wanneer de onregelmatigheid alleen te wijten is aan de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van de opschorting van de veroordeling, zoals dat het
geval is wanneer de beklaagde zijn instemming niet heeft gegeven (2). (Artt. 1, 3 en
6 Probatiewet.)
(S ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1256.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te B.;
Over het eerste middel : schending van artikel 3 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie,
do01·dat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt, dat de aan eiser ten laste
gelegde diefstal met braak bewezen verklaart en de gewone opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt,
terwijl artikel 3 van de wet van 29 juni 1964 bepaalt dat de uitspraak van de veroordeling alleen kan worden opgeschort met instemming van de inverdenkinggestelde; eiser met die maatregel niet heeft ingestemd :
(1) Cass., 31 mei 1995, A.R. P.94.0868.F, nr. 269.
(2) Zie Cass., 20 juli 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 1411); 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98,
met cone!. eerste adv.-gen. du Jardin; 16 feb. 2000, A.R. P.99.1553.F, nr. 127.
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Overwegende dat het arrest, na het aan eiser ten laste gelegde misdrijf bewezen te hebben verklaard, de opschorting van de veroordeling, de bijzondere verbeurdverklaring alsook bepaalde teruggaven beveelt;
Dat noch uit de processtukken noch uit de vermeldingen van het arrest
blijkt dat eiser, voor het hofvan beroep, met die opschortende maatregel heeft
ingestemd;
Dat de beslissing die de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt, onwettig is bij gebrek aan enig gegeven waaruit blijkt dat de bij
artikel 3 van de wet van 29 juni 1964 vereiste voorwaarde vervuld is;
Overwegende dat die onwettigheid leidt tot de onwettigheid van de straf
van bijzondere verbeurdverklaring die, overeenkomstig artikel 6, tweede lid,
van de voormelde wet een bijkomende straf daarvan is;
Overwegende dat er evenwel geen grond bestaat om de vernietiging uit te
breiden tot de beslissing waarbij de appelrechters de misdrijven bewezen hebben verklaard, wanneer de vernietiging uitgesproken wordt op een grond die
geen verband houdt met die waarop die beslissing is gestoeld;
Dat zulks het geval is, wanneer, zoals te dezen, de onregelmatigheid aileen te wijten is aan de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van de
opschorting van de veroordeling;
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 arrest, behalve in zoverre het de
aldus aangevulde telastlegging bewezen verklaart, de teruggaven beveelt en
over de kosten uitspraak doet; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de helft van de kosten en
laat de andere helft ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te L.
22 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. M.-F. Dubu:ffet, Brussel.
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

STRAFZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- HOF VAN BEROEP- ONPARTIJDIGHEID EN OBJECTIVITEIT- BEGRIP.

Wanneer het Hof van Cassatie, op het verzoek van de verdachte tot verwijzing van een
voor de kamer van inbeschuldigingstelling van een hof van beroep hangende zaak
naar een ander hofvan beroep, vaststelt dat de omstandigheden bij verzoeker gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de objectiviteit en onpartijdigheid
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van dat hofvan beroep, daar geen enkel werkend lid van dat rechtscollege in de zaak
meent te kunnen zetelen en de burgerlijke partij er plaatsvervangend raadsheer is,
verwijst het de zaak naar een ander hof van beroep (1). (Art. 542 Dv.)
(L ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1355.F)

RET HOF; - Gelet op het arrest van het Hof van 4 oktober 2000;
Gelet op de verklaring van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te
B., die op 25 oktober 2000 op de griffie van het Hof is neergelegd;
Gelet op het advies van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te
B., dat op 25 oktober 2000 op de griffie van het Hofis neergelegd.
Gelet op de conclusie van de burgerlijke partij, A.D., die op 26 oktober 2000
op de griffie van het Hof is neergelegd;
Overwegende dat, enerzijds, uit de verklaring van de eerste voorzitter van
het hof van beroep te B. blijkt dat geen enkel werkend lid van dat rechtscollege in de voormelde zaak meent te kunnen zetelen en, anderzijds, uit het
advies van de procureur-generaal bij dat hof van beroep blijkt dat de burgerlijke partij thans plaatsvervangend raadsheer bij dat hof is;
Dat de zaak naar een ander hof van beroep moet worden verwezen;
Om die redenen, onttrekt de zaak met nummer B.573/00 van het parketgeneraal te B. aan het Hofvan Beroep te B.; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de voornoemde zaak naar het Hof van Beroep te ...
22 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Preumont, N amen.
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KAMER -

23 november 2000

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID- BURENHINDER- VEROORZAKER VAN DE HINDER- OPENBARE OVERHEID- VERGOEDING- CRITERIA- DRAAGWIJDTE.

(1) Zie Cass., 2 juni 1999, A.R. P.99.0704.F, nr. 329; 27 juli 1999, A.R. P.99.0899.N, nr. 420.
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Wanneer een openbare overheid hinder veroorzaakt die de grens van de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt, moet de rechter, zowel in zijn beoordeling van de omvang van de hinder als in die van de draagwijdte van de vergoeding voor het verbroken evenwicht ten gevolge van die hinder, rekening houden met
de lasten die een particulier in het openbaar belang dragen moet. (1). (Art. 544 B.W.)
(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST T. A ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0104.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel: schending van de artikelen 544, 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 5, 702, inzonderheid 3°, 807, 870, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel uitgelegd in de regels Da mihi factum, dabo tibi
jus en Jus novit curia (neergelegd in artikel1315 van het Burgerlijk Wetboek en de
voornoemde artikelen van het Gerechtelijk Wetboek), volgens hetwelk de partijen enkel de gegevens moeten bewijzen waarop zij steunen, in tegenstelling tot de rechtsnorm
die de rechter moet toepassen, en schending van artikel 149 van de gecoi:irdineerde
Grondwet,
doordat het arrest de oorspronkelijke tegen eiser ingestelde rechtsvordering gegrond verklaart en het vonnis van 5 juli 1992 bevestigt in zoverre het hem heeft veroordeeld tot betaling van het, te actualiseren, bedrag van 2.600.687 frank en van de
compensatoire interest, tegen de wettelijke rentevoet, op het aldus aangepaste bedrag en van de kosten van de twee instanties, zulks op grond "dat: (J.V.) hinder ondergaan heeft die de grens van de gewone ongemakken van nabuurschap overschrijdt; dat de rechter, wanneer de veroorzaker van hinder een openbare overheid is,
in zijn beoordeling van de omvang van de hinder wellicht rekening moet houden met
de lasten die een particulier in het gemeenschappelijk belang dragen moet; dat evenwei niet kan worden aangenomen dat een particulier, (zoals J.V.), zonder vergoeding, in het gemeenschappelijk belang, hinder moet verdragen van een dergelijke omvang als die welke zich daadwerkelijk heeft voorgedaan tijdens de duur van de werken,
namelijk van 1974 tot september 1976; dat de deskundige die door de eerste rechter is aangesteld met name heeft gewezen op de verkeersproblemen in de buurt van
het de Brouckereplein en op de parkeerproblemen in de omgeving, op het lawaai en
het stoften gevolge van de werken alsook, op de versmalling van de trottoirs, de talrijke werken waarbij trottoirs werden opengesteld en opnieuw afgesloten, en op het
feit dat winkels te midden van bouwplaatsen weinig aantrekkelijk zijn voor eventuele klanten; dat (eiser) vergeefs gemeend heeft dat hij de ernst van de (door J.V. ondergane) hinder kon betwisten, eerst op algemene wijze, nadien door in een aanvullende conclusie die op 24 juni 1994 is neergelegd - waarin hij verwijst naar stukken
en foto's die hij, zo zegt hij, pas ontdekt had- aan te voeren dat de werken in hoofdzaak aan de andere kant van het de Brouckereplein hadden plaatsgevonden, zodat (J.V.)
er geen nadeel van heeft kunnen ondervinden, behalve tijdens ten hoogste een maand,
wegens werken aan het trottoir voor de winkel en dat, behalve in die korte tijdspanne, het lawaai en het stofvan de werken op het plein voor hem niet hinderlijker zijn geweest dan wat men gewoonlijk in een grote stad meemaakt; dat het immers vaststaat dat de werken voor de bouw van de metro een enorm lawaai hebben
veroorzaakt, met name door de graafmachines en het aanbrengen van damplanken,
alsook door de trillingen ten gevolge van allerlei iunderingswerken waarbij dat alles, zowel overdag als 's nachts, ondraaglijke geluidshirider veroorzaakte en nu weer
voor stof en dan weer voor modder zorgde; dat het de Brouckereplein in zijn geheel
(1) Zie Cass., 14 dec. 1995, A.R. C.93.0354.N, nr. 550; 24 nov. 1994, A.R. C.94.0032.F, nr. 512;
23 mei 1991, A.R. 8918, nr. 488.
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met die hinder te maken heeft gehad en dat de omvang van de werken en de verkeersmoeilijkheden geleid hebben tot de door de deskundige vastgestelde gevolgen, in
het bijzonder op het clienteel; dat aldus bewezen is dat het evenwicht tussen denaburige erven verbroken is en dat (eiser), de rechtsopvolger van de Staat, die schade
moet vergoeden in de vorm een billijke en passende vergoeding die het verbroken evenwicht herstelt; dat er immers een oorzakelijk verband bestaat tussen de hinder ten
gevolge van de werken - hinder die de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt, ook al wordt er rekening gehouden met de lasten die een particulier in het
gemeenschappelijk belang dragen moet - en de door de oorspronkelijke eiser geleden schade; dat de deskundige in zijn verslag vermeld he eft dat 'het (. .. ) vanzelfsprekend is dat de snelle daling van de verkoop rechtstreeks voorvloeit uit de aanleg van
de premetro'; dat 'de ligging (van de) handelszaak (. .. ) op het de Brouckereplein uitstekend was' en dat 'alles op een veelbelovende toekomst voor de heer V wees'; dat (eiser) het bedrag betwist van de door de eerste rechter uitgesproken veroordelingen en
dat hij hem verwijt dat hij een volledige vergoeding van de schade voor ogen had, veeleer dan een vergoeding tot herstel van het verbroken evenwicht, dat hij geen rekening heeft gehouden met de meerwaarde die de zaak heeft gekregen door de renovatie van het de Brouckereplein, dat hij een niet-verantwoorde weging van het
omzetcijfer in aanmerking heeft genomen en dat hij de actualisatie van de schadevergoeding op het tijdstip van het vonnis heeft samengevoegd met de gerechtelijke interest die berekend was op die aangepaste schadevergoeding; dat de eerste rechter in
zijn vonnis van 15 juli 1992 erop gewezen heeft dat 'het bedrag van de geleden schade
tussen het nettoverlies en het gewogen verlies van het omzetcijfer ligt, aangezien de
heer V. niet aileen de winst heeft gederfd op wat hij niet heeft verkocht (nettoverlies), maar ook de kostprijs van de voorraden die hij onnodig heeft aangelegd met
het oog op normale verkoop; dat eiser ermee heeft ingestemd het bij het laagste bedrag (nettoverlies) te laten'; dat de berekening die de deskundige maakt om het nettoverlies te bepalen, waarbij hij, terecht, rekening houdt met de indexschommelingen
en een gemiddelde brutowinst van 36,42 pet. in aanmerking neemt, - na de wijziging toen hij voor de rechtbank verscheen- uitkomt op een bedrag van 2.600.687 frank;
dat die methode om de schade te begroten goedgekeurd moet worden; dat (eiser) betoogt dat men rekening had moeten houden met de economische crisis die vooral in
de textielsector hard heeft toegeslagen, met het tekort aan eigen middelen ten tijde
van de overname van de zaak, met de daling van de brutowinst die al van bij het begin van de werken merkbaar was en met de harde concurrentie van de grote winkels in de Nieuwstraat; dat hij evenwel niet aantoont welke invloed de crisis van de
Belgische textielindustrie kan hebben gehad op de kleinhandel zoals die van de oorspronkelijke eiser en evenmin aantoont waarom de concurrentie van de grote winkels met name in de periode van de werken merkbaar zou zijn geweest; dat de daling van de brutowinst v66r de werken geenszins kenmerkend is en dat het tekort aan
eigen middelen geen verklaring vormt voor de door de deskundige vastgestelde verliezen; dat er trouwens op gewezen moet worden dat hij het tekort aan eigen middelen maar beklemtoont met betrekking tot het faillissement na het einde van de werken en het als een oorzaak van dat faillissement aanziet - wat een heel andere kwestie
is, waaromtrent overigens (aan verweerder), qualitate qua, akte moet worden verleend van het door hem gemaakte voorbehoud; dat het, anderzijds, geenszins bewezen is dat (J.V), toen hij in mei 1972 de handelszaak overnam, de moeilijkheden die
met de grote werken gepaard zouden gaan, zou hebben voorzien; dat men hoe dan ook,
eens te meer, niet begrijpt hoe de gunstige voorwaarden die de overlater hem, naar
het schijnt wegens hun persoonlijke banden, heeft toegestaan, mee zouden kunnen tellen in de berekening van het door de werken veroorzaakte omzetverlies; dat het dus
heel normaal is dat de deskundige daarmee geen rekening heeft gehouden in die berekening; dat de meerwaarde die in verhouding tot de aankoopprijs zogezegd verkregen werd toen de handelszaak op 31 januari 1977 aan een Chinees restauranthouder werd overgelaten, niets met de kwestie te maken heeft; dat die meerwaarde
trouwens niet bewezen is; dat (J.V.), aldus (eiser), voordeel uit de renovatie van het
de Brouckereplein zou hebben gehaald en dat een meerwaarde van zijn zaak daarvan het gevolg zou zijn geweest; maar (. .. ) dat men, aangezien de werken pas eind september 1976 afgelopen waren, en welke weerslag de inhuldiging van de nieuwe kunstwerken en de daarmee gepaard gaande feesten ook op het publiek hebben gehad, niet
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inziet hoe (J.V.) er persoonlijk voordeel uit had kunnen halen in zijn activiteiten tijdens de heel korte periode v66r de overlating; dat verloren klanten niet onmiddellijk de weg terugvinden naar een zaak die lang veronachtzaamd is geweest; dat de partijen die bij de overnameovereenkomst betrokken waren zeker moesten weten dat hun
respectieve klantenkring erg verschilde; dat (eiser) zelfs staande houdt dat het
deskundigenverslag niet aan hem kan worden tegengeworpen, op grand dat hij ten tijde
van het deskundigenonderzoek geen partij in de zaak was; dat die aanspraak niet in
aanmerking kan worden genomen, aangezien (eiser) de rechtsopvolger is van de Belgische Staat die toentertijd bij de zaak was betrokken; dat de hervatting van het geding degene die het geding hervat in dezelfde toestand plaatst als de partij in wiens
plaats hij komt; dat (eiser) eigenl'ijk uit zijn betwisting geen andere gevolgtrekking lijkt
te maken dan dat er een nieuw deskundigenonderzoek moet gebeuren - dat hij aanvraagt- om te bepalen welke weerslag de textielcrisis heeft gehad op de theoretische omzet die de heer V. tijdens de metrowerken moest realiseren, om de meerwaarde te begroten van de zaak ten gevolge van de renovatie van het de Brouckereplein
en die welke verkregen werd op de verkoopprijs van de handelszaak, en om, rekening houdend met die gegevens, het bedrag dat in hoofdsom (aan verweerder) verschuldigd is, opnieuw te berekenen; dat uit de bovenstaande overwegingen blijkt dat
de gevorderde maatregel geen nut heeft en dat genoemd verzoek dus moet worden verworpen; dat (eiser) niet aantoont waarom de met toepassing van artikel544 van het
Burgerlijk Wetboek verschuldigde vergoeding, in casu, minder hoog zou moeten zijn
dan een schadevergoeding die berekend is volgens het gemeen recht inzake aansprakelijkheid; dat hij niet aangeeft hoe de vergoeding, in de veronderstelling dat ze lager is dan die schadevergoeding, in casu berekend zou moeten worden; dat de inaanmerkingneming van de lasten die een particulier in het gemeenschappelijk belang
dragen moet, invloed heeft op de beoordeling van de omvang van de hinder teneinde te bepalen of deze al dan niet buitensporig is, maar niet op het herstel ervan,
zodra, gelet op dat beoordelingscriterium, de buitensporige aard ervan bewezen is; dat,
in casu de vergoeding die verschuldigd is om het verbroken evenwicht te herstellen,
bepaald moet worden op het bedrag van de schade, zoals ze begroot is; dat genoemd
bedrag bovendien moet worden aangepast, teneinde rekening te houden met de daling van de koopkracht, vanaf 1 april1977; dat wanneer het, zoals in casu, gaat om
een waardeschuld- in tegenstelling tot een sommenschuld- de rechterlijke beslissing de verplichting tot vergoeding wijzigt in een geldelijke verplichting; dat de rechter, wanneer hij uitspraak doet, rekening kan houden met de eventuele muntschommelingen sinds het ogenblik dat de schade zich heeft voorgedaan; dat de
appelrechter de schadevergoeding kan verhogen, wegens de muntontwaarding sinds
de beslissing van de eerste rechter; dat het incidenteel beroep dat (verweerder), qualitate qua, bij conclusie heeft ingesteld en ertoe strekt de aanpassing te krijgen van
het bedrag van 2.600.687 frank op het tijdstip van dit arrest, toegewezen moet worden; dat (verweerder), in beginsel, eveneens recht heeft op compensatoire interest op
het aldus aangepaste bedrag",
terwijl, eerste onderdeel, de partijen slechts het bewijs dienen te leveren van de feitelijke gegevens waarop zij steunen, in tegenstelling tot de rechtsnorm die de rechter erop moet toepassen; daaruit volgt dat het arrest, aangezien het eisers veroordeling hierop grondt "dat hij niet aantoont waarom de met toepassing van artikel544
van het Burgerlijk Wetboek verschuldigde vergoeding, in casu, minder hoog zou moeten zijn dan een schadevergoeding die berekend is volgens het gemeen recht inzake
aansprakelijkheid" eiser ten onrechte opdraagt het bewijs te leveren van de inhoud
en van de draagwijdte van de rechtsnorm die de rechter diende toe te passen, hoewei de bewijslast niet op hem rustte en bijgevolg het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel miskent en eveneens de in dat middel aangewezen wettelijke regels en bepalingen (met uitzondering van artikel149 van de Grondwet) waarin
dat beginsel is neergelegd, schendt;
tweede onderdeel, verweerder qualitate qua diende het bewijs te leveren van het
schadevergoedingsbedrag dat hij vorderde; daaruit volgt dat het arrest, aangezien het
de vordering van verweerder qualitate qua toewijst op grand "dat (eiser) niet aantoont waarom de met toepassing van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigde vergoeding, in casu, minder hoog zou moeten zijn dan een schadevergoeding die berekend is volgens het gemeen recht inzake aansprakelijkheid; dat hij niet
aangeeft hoe de vergoeding, in de veronderstelling dat ze lager is dan die schadever-
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goeding, in casu herekend zou moeten worden", op onwettige wijze de hewijslast omkeert (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 870 en 1042 van
het Gerechtelijk Wethoek);

derde onderdeel, schade die de grenzen van de gewone ongemakken van nahuurschap overschrijdt maar vergoed moet worden in zoverre zij die grenzen overschrijdt; de rechter wat dat hetreft, rekening moet houden met de lasten die iedere particulier in het gemeenschappelijk helang dragen moet; het arrest evenwel, op grand
van de in het middel weergegeven redenen (en meer hepaald op grand van de onwettige reden dat de lasten die een particulier in het algemeen helang dragen moet
geen invloed kunnen hehhen op het hedrag van de schadevergoeding waarop hij recht
heeft), eiser veroordeelt tot hetaling van een hedrag dat hoven op het herstel van het
door ahnormale hinder verhroken evenwicht, de volledige schade vertegenwoordigt die
verweerder qualitate qua wegens die hinder heeft geleden; daaruit volgt dat het arrest niet naar recht verantwoord is (schending van artikel544 van het Burgerlijk Wethoek);
vierde onderdeel, het arrest tegenstrijdig is omdat het eerst heslist "dat aldus hewezen is dat het evenwicht tussen de nahurige erven verhroken is en dat het Gewest, de rechtsopvolger van de Staat, die schade moet vergoeden in de vorm een hillijke en passende vergoeding die het verhroken evenwicht herstelt" en vervolgens eiser
veroordeelt om de volledige schade te vergoeden die verweerder qualitate qua heeft
geleden; het immers tegenstrijdig is een vergoeding toe te kennen die hestaat in het
volledig herstel van de schade die verweerder qualitate qua heeft geleden, wanneer
eerst als heginsel gesteld was dat die vergoeding enkel kon strekken tot het herstel
van het verhroken evenwicht tussen de nahurige erven; het arrest, wegens die tegenstrijdigheid, niet naar recht is verantwoord (schending van artikel 544 van het Burgerlijk Wethoek) en evenmin regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet):

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de veroorzaker van hinder die de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt, krachtens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek vergoeding verschuldigd is voor het daardoor verbroken evenwicht, ongeacht of die veroorzaker de overheid is; dat in dit laatste geval de
rechter, bij de beoordeling van de omvang van die hinder, dient rekening te
houden met de lasten die een particulier in het gemeenschappelijk belang
dragen moet;
Dat, wanneer het erop aankomt een verbroken evenwicht te vergoeden, op
grond van die wetsbepaling enkel vergoeding kan worden toegekend voor hetgeen de grens van de normale ongemakken overschrijdt, zodat de rechter
eveneens rekening moet houden met de voornoemde lasten wanneer hij het
bedrag begroot van de vergoeding die door de veroorzaker van die hinder verschuldigd is;
Overwegende dat het hofvan beroep, door te vermelden "dat de inaanmerkingneming van de lasten die een particulier in het gemeenschappelijk belang dragen moet, invloed heeft op de beoordeling van de omvang van
de hinder teneinde te bepalen of deze al dan niet buitensporig is, maar niet
op het herstel ervan, zodra, gelet op dat beoordelingscriterium, de buitensporige aard ervan bewezen is", de aangevoerde wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen van het eerste middel en tot onderzoek van het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden; vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het bedrag van de door eiser
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verschuldigde vergoeding en over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Luik.
23 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Kirkpatrick.
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KAMER -

23 november 2000

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN-

OP CONCLUSIE - BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - ONDUIDELIJKE CONCLUSIE- GEVOLG.

2° ARBEIDSONGEVAL- SCHADE- OMVANG- GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING- FORFAITAIRE VERGOEDING- OVERIGE GEDEELTE - BEREKENINGSGRONDSLAG.

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- CUMULATIE EN VERBOD- SCHADE- OMVANGGEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING- FORFAITAIRE VERGOEDING- OVERIG GEDEELTE BEREKENINGSGRONDSLii.G.

4° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE-

MATERIELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE -ARBEIDSONGEVAL- GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDING- FORFAITAIRE VERGOEDING- OVERIG GEDEELTE- BEREKENINGSGRONDSLAG.

1o De rechter is niet verplicht een onduidelijke conclusie te beantwoorden (1). (Art. 149
Gw.)
2°, 3° en 4 o De getroffene of zijn rechtverkrijgenden die de vergoeding van hun schade
naar gemeen recht vorderen, dienen niet aan te tonen dat zij meer bedraagt dan de
door de arbeidsongevallenverzekeraar in hun voordeel samengestelde kapitalen, verhoogd met de compensatoire intrest vanaf de samenstelling ervan (2). (Artt. 46, § 2,
tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet, en artt. 1382 en 1383 B.W.)
(ENTREPRISES L. HUTSCHEMACKERS N.V T. M... E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. C.99.0535.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 februari 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
(1) Cass., 12 dec. 1994, A.R. C.94.0161.F, nr. 548.
(2) Zie Cass., 1 dec. 1997, AR. C.96.0333.N, nr. 520; Cass., 9 okt. 1996, A.R. P.96.0225.F, nr. 367;
Cass., 18 sept. 1996, A.R. P.96.0127.F, nr. 316; Cass., 5 sept. 1996, A.R. C.96.0012.F, nr. 293; Cass.,
18 jan. 1994, A.R. 6950, nr. 25; Cass., 26 feb. 1985, A.R. 8658, nr. 383.
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Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1382, 1383, 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 46, 4 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt dat Franscesco Giordano, echtgenoot en vader van de
verweerders, op 5 juli 1985 een dodelijk arbeidsongeval is overkomen waarvoor eiseres aansprakelijk is verklaard wegens de fout van haar aangestelde, conducteur van
werken; dat de door de verweerders ten gevolge van het overlijden van Franscesco Giordano geleden materiele schade als volgt wordt berekend: van 5 juli 1985 (dag van het
ongeval) tot 30 juni 1994 (dag waarop Giuseppe Giordano meerdeijarig werd), 6.002.518
frank; van 1 juli 1994 tot 28 februari 1998 (dag waarop Stephane Giordano meerdeijarig werd), 2.616.579 frank; van 1 maart 1998 tot 31 december 1998, 554.628 frank;
van 1 januari 1999 tot 8 november 2015 (toekomstige schade), 6.868.140 frank, dat
is in totaal16.037.865 frank; dat voornoemd bedrag van 16.037.865 frank onder de
verweerders als volgt moet worden verdeeld: 12.173.154 frank voor de weduwe (welk
bedrag de gehele vergoeding van 6.868.140 frank voor de toekomstige schade omvat), 1.500.629 frank voor Giuseppe Giordano en 2.364.100 frank voor Stephane Giordano; dat de verweerders van de verzekeraar-arbeidsongevallen, de Federale Verzekeringen, een vergoeding hebben gekregen tot beloop van de in hun voordeel
samengestelde kapitalen, namelijk 4.962.260 frank voor de weduwe, 1.097.718 frank
voor Giuseppe Giordano en 1.372.621 frank voor Stephane Giordano; dat het arrest
vervolgens beslist dat aan de verweerders wegens hun materiele schade devolgende vergoedingen verschuldigd ,zijn: 7.210.894 frank voor de weduwe (dat is
12.173.154 frank- 4.962.260 frank), 402.911 frank voor Giuseppe Giordano (dat is
1.500.629-1.097.718 frank) en 991.479 frank voor Stephane Giordano (dat is 2.364.100
frank- 1.372.621 frank); dat het arrest eiseres jegens de verweerders veroordeelt tot
betaling van die vergoedingen, verhoogd met de compensatoire interest van 5 pet. met
ingang van 5 juli 1985 (dag van het ongeval) tot de dag van de uitspraak van het arrest , en vervolgens verhoogd met de moratoire interest tot de volledige betaling,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar hoofdconclusie voor het hofvan beroep betoogde dat de materiele schade, die voor de verweerders voortvloeit uit het overlijden van Francesco Giordano, door de verzekeraar-arbeidsongevallen volledig vergoed was, en daartoe de volgende gronden aanvoerde : bij de berekening van de volgens
het gemeen recht aan de verweerders verschuldigde vergoedingen moet rekening worden gehouden met het elk jaar na het ongeval geleden inkomstenverlies en moet dit
bedrag worden verhoogd met de compensatoire interest, die berekend wordt voor ieder voorbij jaar tot de vermoedelijke datum waarop het arrest wordt gewezen (31 december 1996), wat, blijkens de berekeningen van eiseres, neerkwam op het totaalbedrag van 9.364.390 frank; de verzekeraar-arbeidsongevallen heeft ten behoeve van
de verweerders kapitalen samengesteld tot beloop van 7.422.599 frank (lees: 7.432.599
frank); "gelet op het feit dat vanaf de datum van de betaling of van de samenstelling (dat is in mei-juni 1986) tien jaar interest gelopen heeft, kan dus een regresvordering worden ingesteld (. .. )tot beloop van 13.509.691 frank; dienaangaande dient
te worden opgemerkt dat de (verweerders) van de vergoedingen, die volgens hen naar
gemeen recht zijn berekend, aileen bedragen in hoofdsom aftrekken; uit het bovenstaande blijkt dat de door de (verweerders) geleden schade in elk geval minder is dan
de door de verzekeraar-arbeidsongevallen toegekende vergoedingen)"; het arrest de beslissing dat de materiele schade van de verweerders niet volledig is vergoed door de
kapitalen die de verzekeraar-arbeidsongevallen te hunnen behoeve heeft samengesteld, baseert op de vergelijking tussen de bedragen, in hoofdsom, van de volgens het
gemeen recht verschuldigde vergoedingen en de door de verzekeraar-arbeidsongevallen
samengestelde kapitalen; het arrest niet aangeeft om welke redenen de gemeenrechtelijke vergoedingen, verhoogd met de compensatoire interest, in zoverre die verschuldigd is, niet, zoals eiseres beweerde in haar bovengenoemde conclusie, dienen te
worden vergeleken met het bedrag van de kapitalen, die de verzekeraararbeidsongevallen heeft samengesteld verhoogd met de compensatoire interest vanaf
die samenstelling; het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de rechtverkrijgenden van de getro:ffene van een arbeidsongeval van de voor het ongeval aansprakelijke persoon (behalve de werkgever, diens last-
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hebbers of aangestelden) schadevergoeding kunnen krijgen, in zoverre die schade niet
vergoed wordt door de verzekeraar-arbeidsongevallen krachtens de wet van 10 april
1971; de gemeenrechtelijke vergoeding van de materiele schade niet mag worden samengevoegd met de krachtens bovengenoemde wet (wet van 10 april 1971, artikel46)
verschuldigde vergoeding; de verzekeraar-arbeidsongevallen, binnen de perken van
de naar gemeen recht verschuldigde schadeloosstelling, in de rechten van de rechtverkrijgenden van de getroffene tegen de aansprakelijke derde gesubrogeerd wordt tot
beloop van de door hem aan hen betaalde bedragen en tot beloop van het door hem
in hun voordeel samengestelde kapitaal dat overeenkomt met de jaarlijkse uitkering of rente die hij verschuldigd is (artikel47); de schuldvordering zelfvan de rechtverkrijgenden van de getroffene op de voor het arbeidsongeval aansprakelijke persoon, ten gevolge van die subrogatie, tot beloop van het verschuldigde bedrag uit hun
vermogen overgaat in dat van de verzekeraar-arbeidsongevallen; de aard van die schuldvordering niet verandert naargelang ze in het bezit is van de verzekeraar dan wel van
de schadeloos gestelde schuldeisers en de verzekeraar-arbeidsongevallen die schuldvordering krijgt met alle bestanddelen en toebehoren waarop de schadeloosgestelde
schuldeisers zich konden beroepen; voornoemde schuldvordering, die uit een oneigenlijk misdrijf is ontstaan, strekt tot integrale vergoeding van de schade die de rechtverkrijgenden van de getroffene ten gevolge van de onrechtmatige daad hebben geleden; zij dus compensatoire interest kan opbrengen waarmee een bestanddeel van de
door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt vergoed; wanneer de
verzekeraar-arbeidsongevallen vergoedingen heeft betaald aan de rechtverkrijgenden van de getroffene van een arbeidsongeval en voor hen kapitalen heeft samengesteld die overeenkomen met de jaarlijkse uitkering of rente die hij verschuldigd is, de
voor het ongeval aansprakelijke persoon alleen gehouden is tot schadeloosstelling van
de rechtverkrijgenden, in zoverre hun volgens het gemeen recht berekende schade niet
wordt vergoed door de verzekeraar-arbeidsongevallen; de compensatoire interest deel
uitmaakt van de naar gemeen recht verschuldigde vergoeding; de rechter bijgevolg,
om uit te maken of de schade naar gemeen recht niet reeds is vergoed door de vergoedingen van de verzekeraar-arbeidsongevallen en door het door hem ten behoeve van
de rechtverkrijgenden samengestelde kapitaal, het bedrag van de volgens het gemeen recht verschuldigde schadeloosstelling, waarin het bedrag van de volgens het
gemeen recht verschuldigde compensatoire interest is begrepen, moet vergelijken met
het bedrag van de door de verzekeraar-arbeidsongevallen betaalde vergoedingen en
van de door hem samengestelde kapitalen, verhoogd met de compensatoire interest,
die op de vergoedingen verschuldigd is vanaf de uitkering ervan en die op de kapitalen verschuldigd is vanaf de samenstelling ervan; het arrest te dezen, teneinde uit
te maken of aan de verweerders vergoedingen verschuldigd zijn voor hun materiele
schade, die niet door de verzekeraar-arbeidsongevallen wordt gedekt, de aan de verweerders volgens het gemeen recht verschuldigde schadeloosstelling en de door de
verzekeraar-arbeidsongevallen in hun voordeel samengestelde kapitalen, in hoofdsom, met elkaar vergelijkt; het arrest dus niet nagaat of het be drag van de aan de verweerders volgens het gemeen recht verschuldigde vergoeding, verhoogd met de tot de
datum van de beslissing verschuldigde compensatoire interest, hoger is dan het bedrag van de door de verzekeraar-arbeidsongevallen in hun voordeel samengestelde kapitalen, verhoogd met de vanaf die samenstelling verschuldigde compensatoire interest; het arrest dus de beslissing waarbij eiseres jegens de verweerders veroordeeld
wordt tot betaling van vergoeding van de door hen ten gevolge van het overlijden van
de getroffene geleden materiele schade niet naar recht verantwoordt (schending van
de artikelen 46, 47 van de wet van 10 april1971, 1382, 1383 en, voor zoveel nodig, 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek);

derde onderdeel, de compensatoire interest deel uitmaakt van de vergoeding die verschuldigd is voor de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade; die interest
strekt tot vergoeding van de schade ten gevolge van de uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de schadelijder recht heeft vanafhet tijdstip van het ontstaan van de
schade; de rechter, door compensatoire interest toe te kennen voor een tijdvak dat aan
het ontstaan van de schade voorafgaat, vergoeding toekent voor niet geleden schade
en dus in strijd met de wet een niet-bestaande schade vergoedt; de vergoedingen, die
aan de verweerders zijn toegekend voor de door hen ten gevolge van het overlijden van
de getroffene geleden materiele schade, te dezen betrekking hebben op de derving van
het gedeelte van de inkomsten van de getroffene waaruit zij een persoonlijk voor-
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deel zouden hebben gehaald; die schade mettertijd is ontstaan vanaf de dag van het
ongeval tot 30 juni 1994 wat Giuseppe Giordano betreft, tot 28 februari 1998 wat Stephane Giordano betreft en tot de datum van het arrest, wat de weduwe betreft, die nog
schade zallijden tot 8 november 2015; de materiele schade van de verweerders dus
niet in zijn geheel is geleden vanaf de dag van het ongeval; het arrest, nu het compensatoire interest vanaf de dag van het ongeval toekent op het totaalbedrag van de
vergoedingen voor een schade die slechts mettertijd is ontstaan vanaf die dag en die
trouwens, wat de weduwe betreft, nog niet volledig is ontstaan, niet bestaande schade
vergoedt (schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en, voor
zoveel nodig, 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek);
vierde onderdeel, de verweerders in hun "syntheseconclusie waarin ze terugkwamen op de voordien bij het hofvan beroep neergelegde conclusie" alleen compensatoire interest vanaf 5 juli 1985, dag van het ongeval, vorderden "op de schade die was
ontstaan tot de dag van de uitspraak van het te wijzen arrest"; het arrest niettemin aan verweerster, weduwe van de getroffene, compensatoire interest toekent op de
volledige, haar toegekende vergoeding, ofschoon die ten dele betrekking heeft op de
nog niet ontstane schade; het bedrag van 7.210.894 frank, dat aan de weduwe is toegekend ter vergoeding van haar materiele schade, immers als volgt wordt berekend : 12.173.153 frank, waarvan 6.864.140 frank ter vergoeding van toekomstige
schade vanaf 1 januari 1999, min 4.962.260 frank, dat overeenkomt met het door de
verzekeraar-arbeidsongevallen samengestelde kapitaal; het arrest, nu het aan verweerster compensatoire interest toekent op het gehele bedrag van 7.210.894 frank, haar
interest toekent op een vergoeding, die ten dele betrekking heeft op nog niet ontstane schade en aldus meer dan het gevorderde toekent (schending van artikel 1138,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in haar conclusie met de in het onderdeel weergegeven overwegingen niet de juridische gevolgtrekking heeft gemaakt dat
de rechter, teneinde uit te maken of de materiele schade, die voor de verweerders voortvloeide uit het dodelijk arbeidsongeval waardoor hun rechtsvoorganger was getroffen, de bij de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
bepaalde vergoeding te hoven ging, de volgens het gemeen recht toegekende vergoedingen, waarin compensatoire interest begrepen was in zoverre die verschuldigd was, diende te vergelijken met de door de verzekeraararbeidsongevallen samengestelde kapitalen, verhoogd met de compensatoire
interest vanaf de samenstelling;
Overwegende dat eiseres in haar conclusie aanvoerde dat "onverminderd het bovenstaande betreffende de regresvordering van de verzekeraararbeidsongevallen, een regresvordering dus kan worden ingesteld (tweede
grens) tot beloop van 13.508.691 frank, in zoverre laatstgenoemde kapitalen tot beloop van 7.422.599 frank heeft samengesteld ofbetaald, en daarbij rekening heeft gehouden met tien jaar interest vanaf de dag van de betaling of van de samenstelling (dat is mei- juni 1986); dat dienaangaande
dient te worden opgemerkt dat de (verweerders) van de vergoedingen, die valgens hen overeenkomstig het gemeen recht zijn berekend, alleen bedragen
in hoofdsom aftrekken en dat uit het bovenstaande blijkt dat de door de (verweerders) geleden schade in elk geval minder is dan de door de verzekeraararbeidsongevallen toegekende wettelijke vergoedingen";
Overwegende dat het hofvan beroep niet gehouden was op die overwegingen te antwoorden, gelet op de vaagheid ervan;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat naar luid van artikel 46, § 2, tweede lid, van de wet van
10 april 1971 de volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen
betrekking kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij
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gedekt is door deze wet, mag samengevoegd worden met de krachtens deze
wet toegekende vergoedingen;
Dat die bepaling betekent dat de getroffene of zijn rechtverkrijgenden van
de voor het arbeidsongeval aansprakelijke derde aileen vergoeding van de
lichamelijke schade volgens het gemeen recht kunnen vorderen wanneer het
volgens het gemeen recht berekende bedrag van die vergoeding hoger is dan
het bedrag van de vergoedingen dat voor dezelfde schade wordt toegekend
krachtens de Arbeidsongevallenwet, en voor het verschil alleen;
Dat het recht van de in de rechten van de getroffene of diens rechtverkrijgenden gesubrogeerde verzekeraar-arbeidsongevallen om van de aansprakelijke derde, benevens de door hem in hun voordeel samengestelde kapitalen, ook de compensatoire interest op die kapitalen vanaf de samenstelling
ervan terug te vorderen, geen invloed heeft op het recht dat de getroffene of
zijn rechtverkrijgenden behouden op de algehele vergoeding van hun schade;
Dat, derhalve, de omstandigheid dat de verzekeraar-arbeidsongevallen dat
recht geniet, niet tot gevolg heeft dat de getroffene of zijn rechtverkrijgenden die de vergoeding van hun schade volgens het gemeen recht vorderen,
moeten bewijzen dat het bedrag van die vergoeding hoger ligt dan de in hun
voordeel samengestelde kapitalen, verhoogd met de compensatoire interest vanaf de samenstelling ervan;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Over het door de verweerders aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid
volgens hetwelk het onderdeel nieuw is :
Overwegende dat de verweerders het hof van beroep hebben gevraagd om
hun "compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 5 juli 1985,
dag van het ongeval, toe te kennen op de schade die was ontstaan op de dag
van de uitspraak van het te wijzen arrest";
Dat eiseres tegen die vordering enkel heeft ingebracht "dat, wanneer een
vergoeding aangepast wordt op de dag van de uitspraak, hetzij omdat die vergoeding wordt gei:ndexeerd, hetzij omdat criteria worden gehanteerd die geldig zijn op het ogenblik van die beslissing, de compensatoire interest op die
vergoeding enkel wordt berekend tegen een rentevoet die overeenkomt met
het percentage netto-rentabiliteit dat de getroffene verloren heeft tussen de
dag van het ontstaan van de schade en de dag van de uitspraak van het vonnis" en dat "genoemde rentevoet kan worden bepaald op vijfpercent";
Dat eiseres derhalve ten onrechte voor het Hof betoogt dat de appelrechters de wet hebben geschonden door aan de verweerders de compensatoire interest toe te kennen die zij vanaf de dag van het ongeval vorderden op het gedeelte van hun schade die reeds ontstaan was op de dag waarop
het arrest werd gewezen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Wat het overige gedeelte van het onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, nu het aan verweerster met ingang van 5 juli
1985 compensatoire interest toekent op de vergoeding voor het gedeelte van
haar materiele schade dat nog niet ontstaan was op de dag van de uitspraak van het hof van beroep, die interest toekent voor tijdvakken die aan
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het ontstaan van de schade voorafgaan en, door aldus een vergoeding toe te
kennen voor nog niet geleden schade, derhalve artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, gegrond is;
En overwegende dat eiseres er belang bij heeft dat het te wijzen arrest bindend zou worden verklaard voor de daartoe voor het Hof opgeroepen partij;
Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het vierde
onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het aan verweerster compensatoire interest vanaf 5
juli 1985 toekent op de voor haar materiele schade toegekende vergoeding
van 7.210.894 frank, in zoverre dat bedrag de vergoeding voor toekomstige schade omvat; verwerpt de voorziening voor het overige; verklaart het
arrest bindend voor de gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen De Federale Verzekeringen; beveelt dat van het arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in twee derde van de kosten; houdt het overige gedeelte van
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
23 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter
- Verslaggeuer : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE -ALGEMEEN.

Artikel 1138, 4°, Ger. W. heeft geen betrekking op een tegenstrijdigheid tussen redenen en een beschikking van een beslissing (1). (Art. 1138, 4°, Ger.W.)
(ETABLISSEMENTEN GEBROEDERS CAPPELLE N.V.
T. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERZUIVERING)

(A.R.

C.98.0037.N)

24 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal-Aduocaten: mrs. Nelissen Grade en Geinger.
(1) Zie Cass., 23 maart 1995, A.R. C.94.0368.F, nr. 164.
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WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1.12.1975- REGLEMENTSBEPALINGENARTIKEL 12 -ARTIKEL 12.3 -ARTlKEL 12.4- VERANDERING VAN RIJSTROOK- MANOEUVREDRAAGWIJDTE.

De meest rechts rijdende bestuurder, die t.g. v. de aangebrachte signalisatie verplicht
is zich met zijn voertuig van de wegvallende rechterrijstrook in de voor hem links gelegen rijstrook te bewegen, geniet voorrang van doorgang; in die omstandigheden
maakt het uitwijken naar links van deze bestuurder, die in die rijbeweging steeds zo
dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijft, geen verandering van rijstrook
of manoeuvre uit (1). (Artt. 12.3.1 en 12.4 Wegverkeersreglement.)
(S ... T. AXA ROYALE BELGE N.V.)
ARREST

(A.R. C.99.0341.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 november 1998 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
Schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 6.2, 9.3, 12.3.1,
eerste lid, 12.4, 60.1 en 72.3 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (Wegverkeersreglement),
doordat de rechtbank in het bestreden vonnis beslist dat het ongeval te wijten is aan
de onbekend gebleven bestuurder die naliet voorrang te verlenen aan de heer V. en
in hoofde van laatstgenoemde geen fout in oorzakelijk verband met het ongeval werd
bewezen, zodat de door eiser tegen de nv Axa Royale Beige, verzekeraar van de heer
V., ingestelde vordering ertoe strekkende vergoeding te bekomen van de geleden
voertuig- en lichamelijke schade, als ongegrond werd afgewezen;
De rechtbank deze beslissing, met overname van de uiteenzetting van de feitelijke gegevens in het vonnis van de Politierechtbank te Antwerpen van 8 januari 1997
(bestreden vonnis, p. 3, vierde alinea), op volgende gronden steunt :
"Het verkeersongeval deed zich voor op de autosnelweg E 19 richting Brussel die
uit vier rijstroken bestaat in de gevolgde rijrichting; op het ogenblik van de feiten was
de rechter rijstrook afgesloten voor verkeer door middel van verkeerskegels; tevens
was er een mini-max met verlichte signalisatiepijl naar links opgesteld evenals een
signalisatiewagentje met duidelijk zichtbare knipperende pijlen, een verkeersbord
D 1 (verplichte richting) en een verkeersbord A 31 (werken).
Op het ogenblik van het ongeval was het middag met een licht beperkte zichtbaarheid ingevolge regen en opspattend water.
Door de diezelfde dag om 12.28 uur ter plaatse gekomen Rijkswacht Antwerpen werd
een P.V. nr. 201510/94 opgesteld waarin V.D.L.W., verzekerde van (verweerster), verklaarde :' .. .Ik reed op de tweede rijstrook aan een snelheid van 60 tot 80 km!h. Er was
licht vertraagd verkeer ingevolge de wegeniswerken. Op de rechter rijstrook reed er
eenwitte personenauto dewelke plotseling en zonder gebruik van de richtingaanwijzer naar de tweede rijstrook is gaan rijden. Hierdoor moest ik uitwijken naar links om
een aanrijding te vermijden. Mijn voertuig is zodoende beginnen slippen en rondtollen ... '.
(1) Zie Cass., 28 jan. 1992, A.R. 4 700, nr. 276.
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Eiser verklaarde : ' ... Ik reed op de rechterrijstrook a an welke snelheid juist weet
ik niet. Ik kwam juist van de oprit gereden. Plotseling werd ik in de linker flank aangereden .. .';
Dat door de verbalisanten tevens zekere getuige R.H., waarvan uit geen enkel element van de ter zitting neergelegde stukken blijkt dat deze niet de vereiste waarborgen van objectiviteit vertoont, werd verhoord die verklaarde: ' ... Plots zag ik dat
er een witte personenauto van het merk vermoedelijk 'Ibyota van de rechter naar de
tweede rijstrook kwam. Hierdoor moest de personenauto BMW met de nederlandse
nummerplaat hevig remmen en uitwijken om een aanrijding te vermijden. De BMW
is dan beginnen slippen en ronddraaien .. .'.
Dat er in de gegeven omstandigheden dan ook niet dient getwijfeld aan de verklaring van V.D.L.W. met betrekking tot de aanwezigheid van een onbekend gebleven voertuig van witte kleur dat van de rechter rijstrook naar de tweede, door V.D.L.W. gevolgde rijstrook is overgegaan.
Dat het ongeval zich in casu voordeed ter hoogte van de wegenwerken op de rechter rijstrook van de autosnelweg E 19 richting Brussel waarbij er in de gegeven omstandigheden niet aan getwijfeld dient te worden dat het onbekend gebleven witte voertuig van de rechter naar de tweede rijstrook is overgegaan ingevolge de gesignaleerde
wegenwerken waardoor de rechter rijstrook werd opgeheven" (vonnis van de
politierechtbank, pp. 2-3), en
"Betreffende de verantwoordelijkheid van de onbekend gebleven bestuurder van de
witte personenwagen Toyota.
Terecht weerhield het bestreden vonnis een fout in hoofde van de onbekend gebleven bestuurder van de witte Toyota wegens inbreuk op artikel12.4 van het Verkeersreglement;
Deze voerde namelijk een maneuver uit door van de rechter rijstrook naar de tweede
rijstrook te komen, waarbij hij geen voorrang verleende aan de wagen van de heer
W.V.D.L. die op de tweede rijstrook reed.
Artikel 12.4 Wegverkeersreglement vermeldt in het tweede lid uitdrukkelijk het veranderen van rijstrook als een maneuver. De rechtbank kan (eiser) niet volgen waar
deze, met verwijzing naar rechtspraak van het Hofvan Cassatie, stelt dat het verkeer in file rijdend in de tweede rijstrook, voorrang dient te verlenen aan het in file
rijdend verkeer op de rechter rijstrook van de rijbaan die op de plaats van het ongeval door aangeduide werkzaamheden werd vernauwd. Axa Belgium betwist niet dat
de bij het ongeval betrokken wagens in file reden.
De stelling van (eiser) gaat maar op indien het verkeer in files verloopt zonder indeling in rijstroken.
In deze hypothese dienen de wagens die de file aan de rechter rand van de rijbaan rijden, deze rand te blijven volgen overeenkomstig artikel 9.3 Verkeersreglement. Verder dienen in deze hypothese de voertuigen die in de tweede file rijden voorrang te verlenen aan de van rechts komende wagens bij de vernauwing van de rijbaan.
De hiervoor omschreven hypothetische toestand komt echter niet overeen met de feitelijke situatie zoals die blijkt uit de situatieschets van verbalisanten. Op de plaats
van de aanrijding is de rijbaan verdeeld in rijstroken, die aan de bestuurders die van
rijstrook wensen te veranderen de verplichting opleggen voorrang te verlenen aan de
andere weggebruikers, daar de eerste een maneuver uitvoeren (artikel12.4 Verkeersreglement).
Er is namelijk tegenstrijdigheid met betrekking tot de voorrangsregels, meer bepaald tussen de voorrangsverplichting van de bestuurder die in de tweede file rijdt ten
overstaan van de voertuigen die in de eerste file rijden bij vernauwing van de rijbaan (artikel12.3.1 Verkeersreglement) enerzijds, en de voorrangsverplichting van de
bestuurders in de rechter rijstrook ten overstaan van deze in de tweede rijstrook wanneer deze van rijstrook wenst te veranderen (artikel 12.4 Verkeersreglement), anderzijds.
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Met hetrekking tot de waarde van de verkeerstekens en van de verkeersregels, hepaalt artikel 6.2 van het Verkeersreglement dat de verkeerstekens hoven de verkeersregels gaan. Volledigheidshalve dient hieraan toegevoegd te worden dat de onderhroken witte lijn die de rijhaan in rijstroken indeelt, een wegmarkering is, die
overeenkomstig artikel 60.1 van het Verkeersreglement, een categorie van de verkeerstekens uitmaakt.
Het gevolg van het voorgaande is dat de voorrangsverplichtiug voor de hestuurder (die) in de tweede rijstrook rijdt, komt te vervallen enerzijds, en de voorrangsverplichting voor de hestuurders in de rechter rijstrook hlijft. Dat hieraan geen afhreuk wordt gedaan door het feit dat heide voertuigen in files rijden over een rijhaan
ingedeeld in rijstroken.
De inhreuk op artikel 12.4 Verkeersreglement ten laste van de onhekend gehleven hestuurder van de witte Toyota die reed in de rechter rijstrook, zoals terecht door
het hestreden vonnis, hlijft na onderzoek in hoger heroep hewezen.
Deze fout staat in oorzakelijk verhand met de aanrijding en haar schadelijke gevolgen. Zonder deze fout zou de schade zich niet hehhen voorgedaan zoals deze zich
in concreto heeft voorgedaan.
Betreffende de verantwoordelijkheid van de heer V:D.L.W. (verzekerde van de nv Axa
Belgium). De vordering ten laste van de heer V:D.L.W. steunt eveneens op artikel1382
en volgende van het Burgerlijk Wethoek. Meer hepaald wordt aan deze hestuurder verweten een fout te hehhen gemaakt door een inhreuk op de artikelen 12.3.1, 10.1.1 en
8.3 van het Wegverkeersreglement.
Inhreuk op artikel12.3.1 Verkeersreglement.
Deze hepaling stelt dat elke hestuurder voorrang moet verlenen aan de van rechts
komende hestuurder.
Zoals hij de hehandeling van de verantwoordelijkheid van de onhekende hestuurder van de witte personenwagen Toyota werd hepaald met hetrekking tot de waarde
van de verkeerstekens hoven de verkeersregels, gaat de verplichting voor de maneuvrerende hestuurder rijdend in de rechter rijstrook (artikel 12.4 Verkeersreglement) v66r deze van de hestuurder die in de file links van de rechtse file rijdt (artikel12.3.1 Verkeersreglement) hij de vemauwiug van de rijhaan ingedeeld iu rijstroken,
zoals in casu.
De inhreuk op artikel12.3.1 Verkeersreglement, zoals niet weerhouden door het hestreden vonnis, hlijft ook na onderzoek in graad van hoger heroep niet hewezen" (hestreden vonnis, pp. 3-5),
terwijl wanneer omwille van de plaatsgesteldheid, oorspronkelijk naast elkaar in
file of rijstroken rijdende voertuigen verplicht zijn zich- geheel of gedeeltelijk- in
een file of rijstrook te voegen, de meest rechts rijdende hestuurder overeenkomstig artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement voorrang van doorgang geniet;
Deze situatie zich kan voordoen in geval van versmalling van de rijhaan of indien
er zich op de rijhaan een hindernis hevindt zoals een geparkeerd of stilstaand voertuig of wegenwerken;
In die feitelijke omstandigheden het uitwijken naar links van het meest rechts rijdende voertuig, dat gezien die omstandigheden in die rijheweging zo dicht mogelijk
hij de rechterrand van de rijhaan hlijft, geen verandering van file of rijstrook en geen
manoeuvre uitmaakt in de zin van artikel12.4 van het Wegverkeersreglement,
en terwijl de rechthank vaststelt dat de in rijstroken ingedeelde rijhaan van de autosnelweg E 19 vemauwde door het feit dat de door de onhekend gehleven hestuurder gevolgde rechterrijstrook was afgesloten door verkeerskegels, een mini-max met
signalisatiepijl en een signalisatiewagentje, en de onhekend gehleven hestuurder van
de rechterrijstrook naar de tweede rijstrook uitweek;
De rechthank van eerste aanleg heslist dat de onhekend gehleven hestuurder artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement miskende doordat hij van rijstrook veranderde zonder voorrang te verlenen aan de heer V: die de tweede rijstrook hereed en
laatstgenoemde aan de onhekend gehleven hestuurder overeenkomstig artikel12.3.1
van het Wegverkeersreglement geen voorrang verschuldigd was;
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De rechtbank deze beslissing laat steunen, enerzijds, op de vaststelling dat de onbekend gebleven bestuurder, ingevolge de gesignaleerde wegenwerken waardoor de
rechterrijstrook werd opgegeven, uitweek naar de tweede rijstrook en anderzijds, op
de overweging dat, gezien de rijbaan verdeeld was in rijstroken die aan de bestuurders die van rijstrook diende te veranderen de verplichting oplegde voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers, de onbekend gebleven bestuurder aan de heer V
voorrang verschuldigd was nu hij een manoeuvre in de zin van artikel 12.4 van het
Wegverkeersreglement uitvoerde;
Deze beslissing niet naar recht verantwoord is nu, gezien de door de rechtbank vastgestelde feitelijke omstandigheden, de onbekend gebleven bestuurder een rijbeweging uitvoerde waardoor hij zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan bleef en deze rijbeweging derhalve geen verandering van rijstrook en geen
manoeuvre in de zin van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement uitmaakte,

zodat het bestreden vonnis artikelen 9.3, 12.3.1, 12.4 van het Wegverkeersreglement en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
en terwijl de rechtbank evenmin wettig kon beslissen dat er een tegenstrijdigheid
bestond tussen de verplichting van de heer V voorrang van rechts te verlenen aan de
onbekend gebleven bestuurder (voorrangsplicht uit een verkeersregel: artikel12.3.1
van het Wegverkeersreglement) en de verplichting voor laatstgenoemde overeenkomstig artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement en de onderbroken witte lijn die de
rijbaan in rijstroken verdeelt, voorrang te verlenen aan de heer V (voorrangsplicht uit
een verkeersteken), zodat laatstvermelde verplichting overeenkomstig artikel 6.2 van
het Wegverkeersreglement voorrang heeft;
De voorrangsplicht van een van rijstrook veranderende bestuurder immers ten eerste niet volgt uit een verkeersteken, m.n. de witte onderbroken streep op de rijbaan, doch wel uit de verkeersregel van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement,
De rijbeweging uitgevoerd door de onbekend gebleven bestuurder, ten tweede, geen
verandering van rijstrook en geen manoeuvre in de zin van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement uitmaakt en er in zijne hoofde derhalve geen voorrangsplicht bestand die strijdig zou zijn met de door artikel12.3.1 van het Wegverkeersreglement
aan de heer V opgelegde voorrangsplicht,

zodat het bestreden vonnis de in het aanhefvan het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat, wanneer omwille van gesignaliseerde werken op een autosnelweg de rechterrijstrook van de in dezelfde rijrichting bestaande rijstroken wegvalt en de in de rechterrijstrook rijdende bestuurder ingevolge de aangebrachte signalisatie verplicht is zich met zijn voertuig in de voor hem links
gelegen rijstrook te begeven, deze meest rechts rijdende bestuurder overeenkomstig artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement voorrang van doorgang geniet; dat in die omstandigheden het uitwijken naar links van de meest
rechts rijdende bestuurder, die gezien de omstandigheden in die rijbeweging
steeds zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijft, geen verandering van rijstrook of manoeuvre uitmaakt in de zin van artikel12.4 van
het Wegverkeersreglement;
Overwegende dat het bestreden vonnis door de verwijzing naar de "nauwkeurige en volledige" omschrijving in het beroepen vonnis van de feitelijke
omstandigheden van het ongeval, vaststelt dat het ongeval zich voordeed "op
de autosnelweg E 19 richting Brussel die uit vier rijstroken bestaat in de gevolgde rijrichting; op het ogenblik van de feiten was de rechterrijstrook afgesloten voor verkeer door middel van verkeerskegels; tevens was een minimax met verlichte signalisatiepijl naar links opgesteld evenals een
signalisatiewagentje met duidelijk zichtbare knipperende pijlen, een verkeersbord D1 (verplichte richting) en een verkeersbord A31 (werken)";
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Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat de verzekerde van verweerster, V.D.L.W., die op de tweede rijstrook reed, in de voormelde omstandigheden geen voorrang verschuldigd was aan de onbekend gebleven bestuurder omdat die door van rijstrook te veranderen een manoeuvre uitvoerde
en op die grond de door eiser tegen verweerster ingestelde vordering tot schadevergoeding verwerpt;
Dat het arrest aldus de artikelen 12.3.1 en 12.4 van het Wegverkeersreglement en de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de voormelde beslissing van het bestreden vonnis zich uitstrekt tot de nauw ermede verbonden beslissing van
het bestreden vonnis waarbij de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij veroordeeld wordt tot betaling van vergoeding voor delichamelijke letsels van eiser;
Om die redenen, eenparig beslissend, vernietigt het bestreden vonnis; verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.
24 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal-Advocaten : mrs. Biitzler en De Bruyn.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- SOCIAAL PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS)- MINDERVALIDE- SOCIALE EN FISCALE VOORDELEN -AFLEVEREN VAN
EEN MEDISCH ATTEST- GESCHIL OVER SUBJECTIEF RECHT- KOSTEN.

2° BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT- MINDERVALIDE- GESCHIL OVER SUBJECTIEF RECHT- SOCIALE EN FISCALE VOORDELEN- AFLEVEREN VAN EEN MEDISCH ATTEST- ARTIKEL 144 GW. - DRAAGWIJDTE.

3° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- BEVOEGDHEID- GESCHIL OVER SUBJECTIEF RECHT
- SOCIALE EN FISCALE VOORDELEN - ARTIKEL 144 GW. - DRAAGWIJDTE.

1°,2° en 3° De instelling die belast is met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in artikel 580, 2°, Ger. W. wordt in de kosten veroordeeld als het geschil een vordering tot het afleveren van een medisch attest met betrekking tot de graad
van invaliditeit van een partij tot voorwerp heeft, zoals vereist om sociale en fiscale voordelen te verkrijgen als vrijstelling van radio- en T.V.-taks en vrijstelling van
taksen op autovoertuigen (BTW., verkeer en inschrijving); een dergelijke vordering
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heeft een subjectief recht tot voorwerp waarvan de beslechting tot de bevoegdheid van
de rechtbanken behoort (1). (Artt. 144 Gw.; art. 1017, eerste en tweede lid, Ger.W.)
(N ... T. BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN SOC!ALE ZAKEN EN PENSIOENEN)
ARREST

(A.R. C.99.0382.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 mei 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, 568, 580. 2°, en 1017, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 19 van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, 2 en 3 van het ministerieel besluit van 4 augustus 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, 5, §1, eerste lid, 3°, van het koninklijk
besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen-Wetboek van de
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, 15 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, 77, § 2, van de wet van 3 juli 1969 tot
invoering Wetboek belasting over de toegevoegde waarde, 9 en 10 van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde,
doordat het hofvan beroep, na verweerders hager beroep ontvankelijk te hebben verklaard en aan eiser akte te hebben verleend dat zijn vordering zonder voorwerp is geworden, eiser in de kosten van beide aanleggen verwijst;
het hof van beroep aldus beslist op volgende granden : "(. .. ) dat de gerechtskosten
niet ten laste vallen van [verweerder], nu onderhavige materie die beoogde een medisch attest te bekomen met het oog op het verwerven van sociale en fiscale voordelen niet tot de bevoegdheid behoort van de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht, doch een loutere administratieve aangelegenheid vormen",
terwijl geen kijk- en luistergeld verschuldigd is door personen aan wie een invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van ten minste tachtig procent werd toegekend overeenkomstig artikel 19 van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en de vereiste invaliditeit of arbeidsongeschiktheid moet worden aangetoond door
de over legging van een attest dat onder meer door verweerder kan worden uitgereikt overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 4 augustus 1987 betreffende het kijk- en luistergeld;
de voertuigen die door gebrekkigen worden gebruikt, van de verkeersbelasting op
de autovoertuigen zijn vrijgesteld overeenkomstig artikel5, § 1, eerste lid, 3°, van het
koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Wethoek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de vereiste gebrekkigheid moet worden aangetoond door de overlegging van een attest dat onder meer
door verweerder kan worden uitgereikt overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;
de belasting over de toegevoegde waarde die is betaald bij de verwerving van een
personenauto, mits het voertuig is gekocht door een persoon met een bepaalde invaliditeit wordt teruggegeven overeenkomstig de artikelen 77, § 2, van de wet van 3 juli
1969 tot invoering Wetboek belasting over de toegevoegde waarde en 9 en 10 van het
koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde;
· (1) Zie Cass., 31 mei 1999, A.R. S.98.0100.N, nr. 319.
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en terwijl, eerste onderdeel, de hager vermelde wetsbepalingen aan verweerder de
precieze rechtsverbintenis opleggen het attest dat met het oog op de vrijstelling van
kijk- en luistergeld en van B.T.W., inschrijvingsbelasting, en verkeersbelasting op autovoertuigen is vereist, uit te reiken, telkens de verzoeker door de vereiste invaliditeit is getroffen;
wanneer verweerder weigert het gevorderde attest uit te reiken en de verzoeker die
weigering betwist, bijgevolg een geschil ontstaat over het recht van de verzoeker op
de vrijstelling van belasting waarop hij als invalide aanspraak maakt;
overeenkomstig artikel144 van de Grondwet geschillen over burgerlijke rechten bij
uitsluiting behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken en geschillen over politieke rechten slechts in de bij wet vastgestelde uitzonderingsgevallen aan de bevoegdheid van de rechtbanken worden onttrokken;
de arbeidsrechtbank overeenkomstig artikel580, 2°, kennis neemt van geschillen
betreffende de rechten en verplichtingen van de werknemers en hun rechtverkrijgenden die voortvloeien uit de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend;
de rechtbank van eerste aanleg voorts overeenkomstig artikel568 van het Gerechtelijk Wetboek kennis neemt van alle vorderingen;
de wetgever de bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen inzake de vrijstelling van kijk- en luistergeld en van BTW en verkeersbelasting op personenauto's bijgevolg uitdrukkelijk aan de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht heeft toevertrouwd;
de rechter bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt, een toetsing met voile rechtsmacht uitoefent en alles wat onder beoordelingsbevoegdheid van verweerder valt, onder de controle van de rechter valt;
het aan die rechter toekomt om de aangevochten beslissing op haar wettigheid te
toetsen, daarbij in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen over
het recht van de invalide op de vrijstelling van belasting;
de rechter die de onwettigheid vaststelt van een beslissing waarbij verweerder weigert het vereiste attest uit te reiken, bijgevolg zelf een beslissing moet nemen over het
recht op de uitreiking ervan;
geen wetsbepaling aan deze bevoegdheidsregeling afbreuk doet door een discretionaire en onaantastbare beoordelingsbevoegdheid aan verweerder toe te kennen;
het eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeelt overeenkomstig artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
de rechtbank van eerste aanleg in deze bij vonnis van 20 januari 1998 vaststelt dat
niet wordt betwist dat de oorspronkelijke vordering van eiser strekt tot vernietiging van de beslissing waarbij verweerder oordeelde dat eiser niet voldeed aan de medische voorwaarden om de vrijstelling van kijk- en luistergeld en van B.T.W.,
inschrijvingsbelasting en verkeersbelasting op autovoertuigen te kunnen genieten;
het hof van beroep die vaststelling van de eerste rechter niet betwist en vaststelt
dat verweerder de gevorderde attesten in de loop van de procedure heeft uitgereikt;
het hof van beroep op die grand aan eiser akte verleent dat zijn vordering zonder
voorwerp is geworden;
het hofvan beroep eiser niettemin in de kosten van beide aanleggen verwijst, op
grond dat het verkrijgen van een medisch attest met het oog op het verkrijgen van sociale en fiscale voordelen niet tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van
de rechterlijke macht behoort;
het hofvan beroep derhalve, de in het middel aangeduide wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, schendt door
eiser niet naar recht in het ongelijk te stellen en in de gedingkosten te verwijzen;
en, terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de overheid of de instelling die belast is met het toepassen van de
wetten en verordeningen bedoeld in artikel580 van het Gerechtelijk Wetboek steeds
in de kosten wordt verwezen;
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artikel580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek onder meer betrekking heeft op de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend;
de hager vermelde wetsbepalingen om sociale overwegingen vrijstellingen van kijken luistergeld en van B.T.W. en verkeersbelasting op autovoertuigen verlenen en aldus sociale voordelen in de zin van artikel 580 van het Gerechtelijk Wetboek toekennen;
de appelrechters derhalve, de in het middel aangeduide wetsbepalingen scherrden door eiser niettemin in de kosten van beide aanleggen te verwijzen op grand dat
het verkrijgen van een medisch attest met het oog op het verkrijgen van sociale en fiscale voordelen niet tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht behoort :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikell44 van de Grondwet, geschillen over
burgerlijke subjectieve rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren; dat, krachtens artikel145 van de Grondwet, geschillen over
politieke subjectieve rechten in beginsel tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren; dat die bevoegdheid bepaald wordt door het werkelijk en
rechtstreeks voorwerp van het geschil;
Dat de hoven en rechtbanken aldus kennis nemen van de door een partij ingestelde vordering die gegrond is op een welbepaalde juridische verplichting die door een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde
wordt opgelegd en bij wier uitvoering de eiser belang heeft;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de vordering van eiser gericht was tegen een beslissing van verweerder, waarbij eiser ter kennis was gebracht dat hij niet voldeed aan de
medische voorwaarden om als gehandicapte te worden beschouwd, zoals vereist om sociale en fiscale voordelen te verkrijgen als vrijstelling van radioen T.V.-taks en vrijstelling van taksen op autovoertuigen (B.T.W., verkeer en
inschrijving);
Overwegende dat een vordering tot het afleveren van een medisch attest met betrekking tot de graad van invaliditeit van de verzoeker, een subjectief recht tot voorwerp heeft, zodat de beslechting ervan tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoort;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat inmiddels de vordering van eiser door de afgifte van het gevraagd medisch attest zonder voorwerp is en
eiser in de kosten veroordeelt op grand dat de door eiser ingestelde vordering eigenlijk niet tot de bevoegdheid behoort van de hoven en rechtbanken, maar slechts een administratieve aangelegenheid vormt; dat het arrest aldus de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het tweede onderdeel niet tot ruimere cassatie kan leiden;
Om die redenen, eenparig beslissend, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser in de kosten van beide instanties veroordeelt; 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.
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24 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal-Advocaat : mr. Verbist.
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3e KAMER - 27 november 2000

1° DESKUNDIGENONDERZOEK- SOCIAAL PROCESRECHT- GERECHTSDESKUNDIGEERELOONSTAAT- ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING- UITKERINGSVERZEKERINGZELFSTANDIGEN- WETTELIJK TARIEF- TOEPASSING.

2° ZIEKTE - EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING- ZELFSTANDIGEN- GESCIDL- GERECHTSDESKUNDIGE- ERELOONSTAAT- WETTELIJK TARIEF- 'IDEPASSING.

1o en 2° Het koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de
erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, is van toepassing op geschillen over de toepassing van de uitkeringsverzekering voor werknemers en voor zelfstandigen waarin een
medisch expert wordt aangewezen. (Art. 167, laatste lid, Z.I.V-wet 14 juli 1994 en
art. 1, 4 en 5 K.B. 25 juni 1997.)
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T.V .. , T.A.V. V .. )
ARREST

(A.R. S.99.0197.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1999 gewezen door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 11, eerste lid, a), 12, 79, 80, 86, § 3, eerste en derde lid,
en 167, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoordineerd op 14 juli 1994, 1, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen
betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen en 82 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot instelling van een
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, en 982, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij artikel 163 van de wet van 26 juni
1992,
doordat het arbeidshof zijn beslissing onder meer laat steunen op volgende overwegingen:
"3.1. ...
Luidens artikel167, laatste lid, van de Gecoordineerde Z.I.V-wet van 14 juli 1994
worden in de zaken waarin een medisch expert wordt aangewezen, de voorschotten,
de erelonen en de kosten van deze expert die vervat zijn in de nota die hij opstelt overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, aangeduid met de toepassing van het door de Koning vastgestelde tarief.
In uitvoering van dit wetsartikel werd bij koninklijk besluit van 25 juni 1997 het
tarief van de erelonen en kosten vastgesteld voor de deskundigen aangewezen door
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de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S. 24 juli 1997).
Het koninklijk besluit werd genomen op voordracht van de minister van Sociale zaken en de minister van Justitie na kennisname van onder meer het advies van het Algemeen Beheerscomite van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
gegeven op 21 juni 1996.
Hieruit volgt dat de opgelegde tariefregeling aileen van toepassing is inzake geschillen uitkeringsverzekering voor werknemers (!).
Het koninklijk besluit van 25 juni 1997 waarnaar (eiser) verwijst werd niet medeondertekend door de bevoegde minister die de middenstand onder zijn bevoegdheid heeft. Voor de aangelegenheden die betrekking hebben op de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen wordt de dienst voor uitkeringen beheerd door een
afzonderlijk Beheerscomite (artikel86, § 3, derde lid, Gee. ZlV-wet). Uit de aanhefvan
het kwestieuze koninklijk besluit van 25 juni 1997,blijkt niet dat dit afzonderlijk
Beheerscomite om advies werd gevraagd.
Huidig geschil betreft inderdaad de toepassing van de uitkeringsverzekering voor
zelfstandigen (koninklijk besluit van 20 juli 1971).
Het hof meent dan ook dat dit koninklijk besluit in onderhavige materie niet van
toepassing is zodat het hof geroepen is om soeverein te oordelen over de begroting van
het gevorderde ereloon (artikel 984, 2° lid, Gerechtelijk Wetboek).
3.2 ....
Zoals gezegd is de tarifering in onderhavige materie niet bij koninklijk besluit geregeld.
In huidige stand van de wetgeving kan het hof niets anders dan zich schikken naar
artikel 982 van het Gerechtelijk Wetboek dat in zijn tweede lid bepaalt dat 'de staat
wordt opgemaakt met inachtneming van de hoedanigheid van de deskundige, de moeilijkheid en de duur van de verrichte werkzaamheden en de waarde van het
geschil' ... ",
terwijl artikel167, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoiirdineerd op 14 juli 1994, geen onderscheid of beperking bevat wat de zaken betreft waarin een medisch expert wordt
aangewezen wiens voorschotten, erelonen en kosten dienen "aangeduid met toepassing van het door de Koning vastgestelde tarief'; de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 juni 1997, genomen ter uitvoering van voormeld artikel167, inzonderheid de artikelen 1, 4 en 5, evenmin vermelden dat zij slechts van toepassing zijn op
geschillen over de uitkeringsverzekering voor werknemers met uitsluiting van de geschillen over de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ook al werd dit besluit niet
medeondertekend door de bevoegde minister die de middenstand onder zijn bevoegdheid heeft en ook al werd niet het advies ingewonnen van het beheerscomite bevoegd voor de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, maar van het algemeen beheerscomite van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; voormelde
tarifering immers voornamelijk van belang is voor het budget administratiekosten van
dit instituut; bijgevolg deze aangelegenheid wel degelijk viel onder de bevoegdheid van
het algemeen beheerscomite zoals omschreven in artikel 12 van voormelde gecoiirdineerde wet van 14 juli 1994, inzonderheid 4°, 5° en 6°, waarin overigens ook, conform artikelll, eerste lid, a), van deze wet, vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de zelfstandigen zitting hebben, en als zodanig niet behoorde
tot de bevoegdheden van het in de artikelen 79 en 80 bedoelde beheerscomite voor de
uitkeringsverzekering voor werknemers (waarvan het advies evenmin werd ingewonnen), noch tot de bevoegdheden van het in artikel 86, § 3, eerste en derde lid, van
dezelfde wet bedoelde afzonderlijke beheerscomite voor de uitkeringsverzekering voor
zelfstandigen; de bepalingen van voormeld koninklijk besluit van 25 juni 1997 dus,
in afwijking van artikel 982, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, mede krachtens artikel 82 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, van toepassing zijn op de
geschillen over de toepassing van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen waarin
een medisch expert werd aangewezen,
zodat het arbeidshof, door het tegendeel te beslissen en door bij toepassing van artikel 982, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, het bedrag van het ereloon en de
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kosten van verweerder te bepalen op 27.500,- BEF, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van alle in het middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat artikel 982 van het Gerechtelijk Wetboek de criteria bepaalt op grond waarvan de staat van ereloon en kosten van het deskundigenonderzoek moet worden opgemaakt; dat, luidens het tweede lid, dit artikel van toepassing is "behoudens een andersluidende wetsbepaling";
Overwegende dat, krachtens artikel 167, vierde lid, van de gecoordineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, in de akten waarin een medisch expert wordt aangewezen, de voorschotten, de erelonen en kosten van deze
expert die vervat zijn in de nota die hij opstelt overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, aangeduid worden met toepassing van het
door de Koning vastgesteld tarief;
Overwegende dat deze laatste bepaling betrekking heeft op de in het eerste lid van hetzelfde artikel167 bedoelde betwistingen in verband met de rechten en plichten voortvloeiend uit de wetgeving en reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren;
Dat deze bepalingen geen onderscheid maken naar gelang van de verzekerden die in die geschillen betrokken zijn;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
in uitvoering van artikel167, vierde lid, van de gecoordineerde wet van 14
juli 1994 werd genomen;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 25 juni 1997 een algemene
draagwijdte heeft en van toepassing is op de staat van ereloon en onkosten van door de arbeidsgerechten opgedragen deskundigenonderzoeken in de
voormelde geschillen, zowel ten aanzien van werknemers als ten aanzien van
zelfstandigen; dat het feit dat dit koninklijk besluit tot stand is gekomen zonder medeondertekening van de minister van middenstand en het advies niet
werd ingewonnen van het beheerscomite bevoegd voor de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, hieraan geen afbreuk doet;
Overwegende dat het arrest, dat oordeelt dat het koninklijk besluit van 25
juni 1997 niet van toepassing is in geschillen betreffende de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor zelfstandigen en op die grond artikel 982 van het Gerechtelijk Wetboek toepast voor de kostenbegroting van het deskundigenonderzoek, de hierboven
vermelde wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het
bedrag van ereloon en kosten van het deskundigenonderzoek begroot op
27.500 BEF; verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
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27 november 2000 - 38 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Biitzler.
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3• KAMER - 27 november 2000
1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING -ALGEMEEN- WE'ITELIJKE BEPALINGEN- OPENBARE ORDE.

2° OPENBARE ORDE- ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- WE'ITELIJKE BEPALINGENOPENBARE ORDE.

3° BERUSTING- SOCIALE ZAKEN- GERECHTELIJKE BESLISSING -ARBEIDSONGEVALLENWET- VERGOEDING- OPENBARE ORDE - GEVOLG.

4 ° ARBEIDSONGEVAL- RECHTPLEGING- HERZIENING- TERMIJN- VERTREKPUNT- GERECHTELIJKE BESLISSING- KRACHT VAN GEWIJSDE.

1°, 2°, 3° en 4° De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de vaststelling van
de aan de getroffene of zijn rechthebbenden verschuldigde vergoedingen zijn van openbare orde, zodat de partijen in een vonnis als bedoeld in art. 24 van de
Arbeidsongevallenwet niet kunnen berusten; hieruit volgt dat de beslissingen van zulk
vonnis slechts in kracht van gewijsde kunnen gaan na betekening van het vonnis en
bij ontstentenis van hoger beroep (1). (Art. 28 Ger.W. en 24 Arbeidsongevallenwet.)
(J ... E.A. T. AGF BELGIUM INSURANCE N.V. E.A., T.A.V. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN)
ARREST

(A.R. S.00.0065.N)

HET HOF; - Gelet op het arrest van het Hof van 21 oktober 1996;
Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1999 op verwijzing gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 24, tweede lid, en 72 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 (artikel 72 zoals vervangen bij wet van 1 augustus 1985), en 23, 25, 28,
1050, inzonderheid eerste lid, 1051 (zowel v66r als na zijn wijziging bij wet van 12 januari 1993) en 1054 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing het vonnis van 28 maart 1991 van
de Arbeidsrechtbank te Antwerpen vernietigt en, na te hebben vastgesteld dat bij vonnis van 18 december 1980 van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen een volledige arbeidsongeschiktheid vanaf 16 augustus 1975 tot en met 2 februari 1979 werd erkend, met consolidatie van de letsels op 3 februari 1979, met een blijvende
arbeidsongeschiktheid van 100 pet. en 50 pet. hulp van derde, en met een basisloon
(1) Zie Cass., 17 oktober 1988, A.R. nr. 8311, nr. 91; 23 april1990, A.R. nr. 8759, nr. 492; vgl.
Cass., 4 sept. 2000, A.R. nr. S.00.0024.N, nr. 438.
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van 310.766,- BEF en dat dit vonnis door hetArbeidshofteAntwerpen bij arrest van
26 juli 1983 slechts hervormd werd in die zin dat geen hulp van derden meer noodzakelijk werd geacht, de oorspronkelijke vordering onontvankelijk verklaart wegens laattijdigheid, op volgende gronden:
'1n het beschikkend gedeelte van het arrest (van 26 juli 1983) verklaarde hetArbeidshof het hager beroep ontvankelijk doch slechts gegrond in de volgende mate,
'Het bestreden vonnis wijzigend enkel wat de blijvende arbeidsongeschiktheid betreft,
Bepaalt deze op honderd procent (100 pet.) in functie van de uit te keren vergoedingen en bij uitsluiting van iedere verdere vergoeding,'.
Bij gebrek aan een incidenteel beroep was het Arbeidshof overeenkomstig artikel
9 en 1068, 1ste lid, Gerechtelijk Wetboek niet gevat over een ander punt uitspraak te
do en.
Dit arrest heeft kracht van gewijsde gekregen vanafhet ogenblik dat het niet meer
voor verzet of hager beroep vatbaar is (artikel 28 Gerechtelijk Wetboek) en namelijk vanaf de uitspraak van het arrest op 26 juli 1983.
Deze beslissing houdt aldus een definitieve beslissing in wat betreft de graad van
blijvende arbeidsongeschiktheid, zijnde de ongeschiktheid die een bestendig karakter vertoont vanaf de consolidatiedatum, vanaf dewelke een jaarlijkse vergoeding van
100 pet., berekend op het basisloon en de graad van de ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding, verschuldigd gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vervangt.
In acht genomen de bovenstaande overwegingen kan de consolidatiedatum die het
vertrekpunt aangeeft vanafwanneer de arbeidsongeschiktheid een bestendig karakter vertoont en eenjaarlijkse vergoeding, onder meer berekend op de graad van de ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding vervangt, zelf niet meer het voorwerp worden van enige betwisting, zonder de aldus reeds definitief vastgestelde graad van
bestendige arbeidsongeschiktheid in het gedrang te brengen.
In deze omstandigheden heeft het niet-betekend vonnis van de Arbeidsrechtbank
te Antwerpen van 18 december 1980 wat de consolidatiedatum betreft gezag van gewijsde tussen Monique Janssens en de kinderen Goossens enerzijds en de N.V. AGF/De
Schelde anderzijds (artikel 23 Gerechtelijk Wetboek; Cass. 27 februari 1995, Arr. Cass.
1995, I, 227; Cass. 23 oktober 1979, Arr. Cass. 1979-1980, I, 236; Cass. 23 juni 1995,
Arr. Cass. 1995, II, 658).
De beslissing van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 18 september 1980 heeft
bijgevolg wat de consolidatiedatum betreft kracht van gewijsde gekregen (artikel 28
Gerechtelijk Wetboek) vanafhet ogenblik dat het niet meer voor verzet ofhoger beroep vatbaar is (artikel1054 Gerechtelijk Wetboek) en namelijk vanaf de uitspraak
van het arrest op 26 juli 1983. Tot zolang kon immers nog incidenteel beroep worden aangetekend.
De herzieningstermijn began derhalve te lopen vanaf 26 juli 1983 zodat de vordering tot herziening bij dagvaarding van 21 oktober 1986 laattijdig is.
De vordering is bijgevolg niet ontvankelijk.
Het hager beroep is gegrond." (arrest pagina 13 en 14),
terwijl overeenkomstig artikel 72, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, zoals van toepassing op onderhavig geschil, de eis tot herziening van de
vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid van
de getroffene of op zijn overlijden aan de gevolgen van het ongeval, kan ingesteld worden binnen drie jaar die volgen op de datum van homologatie van de overeenkomst
tussen de partijen of van de in artikel 24 bedoelde beslissing of kennisgeving;
Overeenkomstig artikel 24, tweede lid, van dezelfde Arbeidsongevallenwet, indien de arbeidsongeschiktheid blijvend is of wordt, een jaarlijkse vergoeding van
100 pet., berekend op het basisloon en de graad van de ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding vervangt vanaf de dag waarop de ongeschiktheid een bestendig karakter vertoont; dit vertrekpunt wordt vastgesteld bij een overeenkomst tussen partijen of bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing;
De eis tot herziening derhalve kan worden ingesteld na, en vanaf de consolidatie der
letsels, die de grondslag vormt voor de vaststelling van de vergoedingen waarop het
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slachtoffer of zijn rechthebbenden aanspraak kunnen maken, tot het verloop van drie
jaar nadat, in geval van gerechtelijke betwisting, de beslissing waarbij de consolidatie der letsels wordt vastgesteld, in kracht van gewijsde is getreden;
Het arbeidshof te dezen vaststelde dat het vonnis van 18 december 1980 van de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen, dat uitspraak deed over de graad en de periode van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, over de consolidatiedatum en over de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid, slechts bestreden werd wat de vaststelling van de graad
van blijvende arbeidsongeschiktheid betrof; het arbeidshof terecht vaststelde dat bij
gebreke aan incidenteel beroep dienvolgens bij het Arbeidshof te Antwerpen geen ander punt der vordering aanhangig was en dit hof derhalve over geen ander punt van
de vordering uitspraak kon doen;
Het arbeidshof tevens vaststelde dat het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 18 december 1980 ondertussen nog altijd niet betekend werd; dit vonnis dienvolgens nog geen kracht van gewijsde kon bekomen; de eis tot herziening derhalve op ontvankelijke wijze kon worden ingeleid op 21 oktober 1986;
Hieraan geen afbreuk doet de omstandigheid dat het niet betekend vonnis van de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 18 december 1980 wat de consolidatiedatum betreft, overeenkomstig artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek, gezag van gewijsde heeft
tussen de partijen; het gezag van rechterlijk gewijsde immers overeenkomstig artikel 25 van het Gerechtelijk Wetboek alleen verhindert dat eenzelfde vordering, tussen dezelfde partijen in dezelfde hoedanigheid, opnieuw zou worden ingesteld;
Te dezen evenwel, voor het verstrijken van de herzieningstermijn inzake arbeidsongevallen, vereist is dat de rechterlijke beslissing inzake de consolidatiedatum niet
alleen gezag van rechterlijk gewijsde geniet, doch tevens kracht van gewijsde heeft;
Overeenkomstig artikel28 van het Gerechtelijk Wetboek iedere beslissing in kracht
van gewijsde gaat zodra zij niet meer voor verzet ofhoger beroep vatbaar is, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone rechtsmiddelen;
Overeenkomstig artikel 1050 van het Gerechtelijk Wetboek in alle zaken hoger beroep kan worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken; overeenkomstig artikell051 de termijn voor het aantekenen van hoger beroep een maand bedraagt die,
wat het vonnis van 18 december 1980 betreft, slechts kan ingaan ingevolge de betekening van het vonnis ten verzoeke van de belanghebbende; overeenkomstig artikel
1054 de gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep;
Te dezen derhalve, bij gebrek aan betekening van het vonnis van 18 december 1980,
en bij gebrek aan hoger beroep of incidenteel beroep tegen genoemd vonnis inzake de
vaststelling van de consolidatiedatum, nog steeds hoger beroep mogelijk is tegen deze
beslissing tot vaststelling van de consolidatiedatum; deze beslissing op dat vlak derhalve nog niet in kracht van gewijsde is gegaan;
Het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 18 december 1980 evenmin in kracht van gewijsde kan gegaan zijn wat betreft de vaststelling van de
consolidatiedatum, door het enkele feit dat het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 26 juli 1983, waarbij uitspraak gedaan wordt over het beroep tegen het genoemd vonnis van 18 december 1980 op het vlak van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid, in kracht van gewijsde is gegaan;
De omstandigheid dat de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid reeds definitiefwerd vastgesteld door een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, niet verhindert dat nag geen definitieve beslissing voorligt inzake de consolidatiedatum, zijnde de datum die het vertrekpunt aangeeft vanaf wanneer de
arbeidsongeschiktheid een bestendig karakter vertoont; de omstandigheid dat partijen immers akkoord kunnen gaan met, of zich dienen neer te leggen bij de rechterlijke vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid, niet met zich meebrengt dat zij noodzakelijkerwijze reeds akkoord gaan over, of dat een definitieve
gerechtelijke beslissing voorligt in verband met, de consolidatiedatum, zijnde het ogenblik vanaf wanneer deze blijvende arbeidsongeschiktheid is ingegaan,
zodat het arbeidshof niet wettig de oorspronkelijke vordering onontvankelijk kon verklaren wegens laattijdigheid (schending van alle in de aanhefvan het middel vermelde wetsbepalingen):
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. Karel Goossens op 16 augustus 1975 het slachtoffer werd van een arbeidsongeval;
2. de Arbeidsrechtbank te Antwerpen bij vonnis van 18 december 1980 de
consolidatiedatum van de letsels van Karel Goossens vaststelde op 3 februari 1979, oordeelde dat de getroffene van dan afbehept was met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 100 pet. vermeerderd met 50 pet. voor hulp
van derden, en het basisloon bepaalde op 310.677 BEF;
3. dit vonnis niet werd betekend;
4. alleen verweerster sub 1 hoger beroep instelde en uitsluitend met betrekking tot de graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid;
5. het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26 juli 1983 de graad van de
blijvende arbeidsongeschiktheid op 100 pet. bepaalde;
6. Karel Goossens op 14 maart 1986 overleden is;
7. de eisers (nabestaanden van Karel Goossens) de NV Verzekeringsmaatschappij De Schelde op 21 oktober 1986 in herziening hebben gedagvaard;
Overwegende dat het middel tegen het arrest opkomt in zoverre dit oordeelt dat de vordering tot herziening laattijdig ingesteld werd, mitsdien niet
ontvankelijk was, op grond dat met het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 26 juli 1983 het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 18 december 1980 dat de consolidatiedatum bepaalde op 3 februari 1979, in kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat, krachtens artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek, iedere beslissing in kracht van gewijsde gaat zodra zij niet meer vatbaar is voor
verzet of hoger beroep, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en
onverminderd de gevolgen van de buitengewone rechtsmiddelen;
Overwegende dat de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de
vaststelling van de aan de getroffene of zijn rechthebbenden verschuldigde vergoedingen van openbare orde zijn, zodat de partijen in een vonnis als bedoeld in artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet niet kunnen berusten; dat hieruit volgt dat de beslissingen van zulk vonnis slechts in kracht
van gewijsde kunnen gaan na betekening van het vonnis en bij ontstentenis van hoger beroep;
Overwegende dat het voormeld arrest van 26 juli 1983 ten gevolge van het
beperkt hoger beroep van de wetsverzekeraar uitsluitend oordeelde over de
in het vonnis van 18 december 1980 bepaalde graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid van Karel Goossens; dat het voormeld vonnis van 18 december 1980, bij ontstentenis zowel van betekening ervan als van hoger beroep met betrekking tot de andere beslissingen ervan, door voormeld arrest
uitsluitend met betrekking tot de graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid van Karel Goossens in kracht van gewijsde is gegaan en niet met betrekking tot de consolidatiedatum en het basisloon;
Dat het bestreden arrest, door de vordering tot herziening van de eisers
wegens laattijdigheid niet ontvankelijk te verklaren op grond dat het vonnis van 18 december 1980 met betrekking tot de aanvangsdatum van de blijvende arbeidsongeschiktheid in kracht van gewijsde was gegaan op 26 juli
1983, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
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worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op
artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet, veroordeelt de verweersters in de
kosten; verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshofte Gent.
27 november 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en Van Ommeslaghe.
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3e KAMER- 27 november 2000

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE -

VERKIEZINGEN- TECHNI-

SCHE BEDRIJFSEENHEID - BESTAAN - CRITERIA- OMVANG.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE -

VERKIEZINGEN- TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - BESTAAN - WETTELIJK VERMOEDEN- BEWIJSLAST- DRAAGWIJDTE.

3° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- VERMOEDENS- ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - SOCIALE VERKIEZINGEN - JURIDISCHE ENTITEITEN - TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - WETTELIJK VERMOEDEN- BEWIJSLAST- BEOORDELINGSVRIJHEID.

4° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE- VERKIEZINGEN- TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - JURIDISCHE ENTITEITEN- WETTELIJK VERMOEDEN - BESTAANDE
ORGANEN -WERKING- NIEUWE VERKIEZINGEN- GEVOLG.

5° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE- VERKIEZINGEN- TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - JURIDISCHE ENTITEITEN- SOCIALE SAMENHANG- BEWIJS BEOORDELINGSVRIJHEID.

6° BEWIJS -

BUGERLIJKE ZAKEN- VERMOEDENS- ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - SOCIALE VERKIEZINGEN - JURIDISCHE ENTITEITEN - TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - WETTELIJK VERMOEDEN - BEWIJSLAST- BEOORDELINGSVRIJHEID.

1o Een technische bedrijfseenheid tussen verschillende juridische entiteiten komt in aan-

merking, wanneer de belanghebbende die een beroep doet op het vermoeden uit de wet
dat meerdere juridische entiteiten een technische bedrijfseenheid vormen, het bewijs levert van het bestaan van een van de bepaalde economische criteria en van slechts
enkele elementen inzake de sociale samenhang tussen de verschillende entiteiten. (Art.
14, § 2, b, Bedrijfsorganisatiewet 20 sept. 1948, zoals vervangen bij art. 6, 2°, wet
5 maart 1999, art. 50 wet 4 aug. 1996, Welzijn van werknemers bij de uitvoering
van hun werk, zoals vervangen bij art. 16 wet 5 maart 1999.)
2° en 3° Het vermoeden in verband met de verschillende juridische entiteiten werd ingesteld ten gunste van de eiser in het geding en niet uitsluitend voor de werknemers of de werknemersorganisaties; wanneer de werkgever zelf een beroep doet op het
wettelijk vermoeden in verband met de verschillende juridische entiteiten moeten de
werknemers of de werknemersorganisaties het tegenbewijs aanbrengen om het vermoeden te weerleggen. (Art. 14, § 2, b, Bedrijfsorganisatiewet 20 sept. 1948, zoals
vervangen bij art. 6, 2°, wet 5 maart 1999, art. 50 wet 4 aug. 1996, Welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals vervangen bij art. 16 wet 5 maart 1999.)
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4 o De regel dat het vermoeden uit de wet in verband met verschillende juridische en-

titeiten geen weerslag mag hebben op de continui'teit, de werking en de bevoegdheidssfeer van de bestaande organen, houdt niet in dat de bestaande organen bij nieuwe
verkiezingen niet mogen worden gewijzigd. (Art. 14, § 2, b, Bedrijfsorganisatiewet
20 sept. 1948, zoals vervangen bij art. 6, 2°, wet 5 maart 1999, art. 50 wet 4 aug.
1996, Welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals vervangen bij
art. 16 wet 5 maart 1999.)
5° en 6° De rechter mag, bij het beoordelen van het bewijs van het bestaan van elementen die wijzen op een sociale samenhang tussen de juridische entiteiten, rekening houden met alle regelmatig voorgebrachte gegevens waarvan hij vaststelt dat
ze dienstig zijn. (Art. 14, § 2, b, Bedrijfsorganisatiewet 20 sept. 1948, zoals vervangen bij art. 6, 2° wet 5 maart 1999, art. 50 wet 4 aug. 1996, Welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals vervangen bij art. 16 wet 5 maart 1999.)
(A.C.V T. VLAAMSE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ N.V: E.A., T.A.V: A.B.V:V. E.A.)
ARREST

(A.R. S.00.0076.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 14 februari 2000 in laatste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 14, § 1 en§ 2, b), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en 49, eerste en tweede lid, en 50, inzonderheid § 3, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (deze wetten zoals laatst gewijzigd bij wet van
5 maart 1999),
doordat de arbeidsrechtbank in de bestreden beslissing, na te hebben vastgesteld
dat de vordering ertoe strekte te horen zeggen voor recht dat de N.V. Het Volk (met
vestigingen te Gent en Erpe-Mere) voor de sociale verkiezingen 2000 als een afzonderlijke technische bedrijfseenheid diende te worden opgevat, oordeelt dat deze vennootschappen tezamen met de N.V. V.U.M., de N.V. Communication Technologies en
de N.V. Jobat als een technische bedrijfseenheid moesten worden opgevat, op volgende gronden :
"Thans worden meerdere juridische entiteiten vermoed, tot het tegendeel bewezen is, een technische bedrijfseenheid te vormen wanneer aan twee voorwaarden is
voldaan, aldus het artikel14, § 2, b), Bedrijfsorganisatiewet zoals gewijzigd door artikel 6, 2°, van de wet betreffende de sociale verkiezingen.
(... ) Het vermoeden is zoals vroeger weerlegbaar. Overeenkomstig artikel14, § 2, b),
lid 2, Bedrijfsorganisatiewet kan de werkgever het vermoeden weerleggen door te bewijzen dat het personeelsbeheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht brengen.
Volgens de eisende partij laat de uitdrukkelijke tekst van de wet er geen twijfel over
bestaan dat enkel de werknemers zich op het vermoeden kunnen beroepen. Toelaten dat de werkgever het vermoeden zou inroepen om bestaande organen te laten samensmelten, druist is tegen de geest van de wet.
Er mag niet uit het oog verloren worden dat het vermoeden enkel beoogt de bewijslast tussen de partijen te verdelen. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt niet
dat het de bedoeling was van de wetgever de weerlegbaarheid van het vermoeden enkel voor te behouden aan de werkgevers. Niets belet dat de werkgever zelf de samenvoeging van verscheidene juridische entiteiten inroept en dat het zodoende de werknemers en/of de vakorganisaties zijn die het tegenbewijs moeten aanbrengen om het
vermoeden te ontkrachten (... ). Het is in die zin dat de betekenis van het laatste lid
van artikel14, § 2, waarin wordt bepaald dat het vermoeden geen weerslag mag hebben op de continui:teit, de werking en de bevoegdheidssfeer van de nu bestaande or. ganen moet worden gelezen. Volgens de Memorie van Toelichting moet het laatste lid
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van artikel14, § 2, in die zin worden gei:nterpreteerd dat dit vermoeden, zoals ten andere in het verleden, geen afbreuk doet aan het feit dat de verschillende juridische entiteiten van dergelijke aard kunnen zijn dat er reden is om meerdere raden op te richten voor het geheel van de entiteiten (. .. ). Het vermoeden werkt aldus in twee
richtingen : enerzijds moet vermeden worden dat ondememingen dermate worden opgesplitst dat kan ontsnapt worden aan de organisatie van sociale verkiezingen en anderzijds moet worden voorkomen dat zodanig overkoepelende overlegorganen worden opgericht dat de finaliteit ervan verloren gaat.
(. .. ) Indien het principe kan aangenomen worden dat het vermoeden niet mag gebruikt worden om bij ongewijzigde feitelijke toestanden bestaande organen te laten
samensmelten, betekent zulks niet dat het vermoeden niet zou kunnen ingeroepen worden wanneer de werkgever aantoont dat de veranderingen en de wijzigingen binnen de structuren de samenvoeging verantwoorden.
De eisende partij is verder van oordeel dat voor de afbakening van de technische
bedrijfseenheid geen rekening kan en mag gehouden worden met de toekomstperspectieven. Enkel de situatie hie et nunc mag beoordeeld worden.
Mogelijke plannen van de werkgever om bepaalde reorganisaties door te voeren, blijven inderdaad buiten beschouwing (. .. ).Anders ligt het wanneer de werkgever reeds
een aanvang heeft genomen met de uitvoering van zijn voorgenomen beslissingen en
indien vaststaat (of tach zo goed als) dat de beslissingen zullen uitgevoerd worden. In
deze hypothese lijkt het gerechtvaardigd dat hiermee rekening wordt gehouden (. .. ).
Er mag niet uit het oog verloren worden dat het vastleggen van de technische bedrijfseenheid geldt voor de komende vier jaar en dat het uiteindelijk weinig zin heeft een
technische bedrijfseenheid af te bakenen die binnen de kortste keren niet meer beantwoordt aan de realiteit, zoals terecht wordt aangestipt in het advies van het openbaar ministerie.
In concreto :
Om te bepalen ofhet vermoeden van artikel14, § 2, b), van de Bedrijfsorganisatiewet in casu kan worden ingeroepen moet onderzocht worden of de dubbele voorwaarde, (. .. ) bewezen is.
Het economisch luik kan geen aanleiding geven tot betwisting. (. .. )
Aangaande de sociale samenhang blijkt uit de stukken voorgelegd door de verwerende partijen het volgende : (. .. )
In tegenstelling tot wat de eisende partij voorhoudt, kan uit deze gegevens geen werkelijke sociale autonomie afgeleid worden voor de werknemers van de N.V. Het Volk.
Belangrijk hierbij is te benadrukken dat een subjectief gevoel van sociale autonomie niet voldoende is, de sociale autonomie moet ook op objectieve gegevens gebaseerd zijn.
Het is juist dat er vandaag nog verschillen bestaan tussen de werknemers van de
N.V. Het Volk en de werknemers van de N.V. VUM en dat die verschillen betrekking hebben op de loon- en de arbeidsvoorwaarden. Ter illustratie heeft de eisende partij een antwerp van collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak voorgelegd betreffende de extralegale voordelen die toegekend worden aan de werknemers
van de N.V. VUM. De rechtbank is nochtans van oordeel dat aan de thans bestaande verschillen niet te veel gewicht mag worden gegeven. Tegenover het geheel
van de aanduidingen die hierboven werden aangehaald wegen de bestaande verschillen niet open bovendien is het (de) bedoeling van de werkgever de verschillen binnen afzienbare tijd weg te werken. Het feit dat het integratieproces en de uniformisering op heden nog niet volledig rand is, verhindert niet dat thans reeds van een enkele
technische bedrijfseenheid kan gesproken worden. (. .. )
De beslissing dat de N.V. VUM en de N.V. Het Volk, samen met de N.V. Communication Technologies en de N.V. Jobat, een technische bedrijfseenheid vormen is terecht." (vonnis pagina 4, onderaan; 5, onderaan; 6, eerste alinea; 7, deels; 8, derde alinea; 9, vanaf de voorlaatste alinea en 10, deels),
terwijl overeenkomstig de artikelen 14, § 1, eerste lid, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en 49, eerste lid, van de wet van
4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, ondernemingsraden respectievelijk comites voor preventie en bescherming op
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het werk, moeten worden ingesteld in al de ondernemingen die gewoonlijk een gemiddelde van ten minste 50 werknemers tewerkstellen; overeenkomstig deze zelfde
artikelen, tweede lid, 1 o, onder onderneming moet worden verstaan de technische
bedrijfseenheid, bepaald op grand van de economische en sociale criteria, waarbij, in
geval van twijfel, de sociale criteria primeren;
Elke juridische entiteit in beginsel bestaat uit minstens een technische bedrijfseenheid; binnen elke juridische entiteit die voldoet aan de voorwaarden inzake tewerkstelling derhalve minstens een ondememingsraad en/of comite moet worden opgericht;
Een juridische entiteit evenwel kan bestaan uit meerdere technische bedrijfseenheden; in elk van deze technische bedrijfseenheden dienvolgens, wanneer aan de
tewerkstellingsvoorwaarden is voldaan, verkiezingen voor de sociale overlegorganen zullen moeten worden gehouden;
Omgekeerd, wanneer een juridische entiteit niet aan de tewerkstellingsvoorwaarden
voldoet, zij nochtans in bepaalde gevallen tezamen met een of meerdere andere juridische entiteiten als een technische bedrijfseenheid tot de oprichting van een ondememingsraad en/of comite kan gehouden zijn;
Daartoe, overeenkomstig artikel14, § 2, b), van de genoemde wet van 20 september 1948 en artikel 50, § 3, van de genoemde wet van 4 augustus 1996, meerdere juridische entiteiten worden vermoed, tot het tegendeel wordt bewezen, een technische bedrijfseenheid te vormen, indien het bewijs kan worden geleverd :
(1) dat ofwel deze juridische entiteiten deel uitmaken van eenzelfde economische groep
of beheerd worden door eenzelfde persoon of door personen die onderling een economische band hebben, ofwel deze juridische entiteiten eenzelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar afgestemd zijn;
(2) en dat er elementen bestaan die wijzen op een sociale samenhang tussen deze
juridische entiteiten, zoals met name een gemeenschap van mensen verzameld in dezelfde gebouwen of in nabije gebouwen, een gemeenschappelijk personeelsbeheer, een
gemeenschappelijk personeelsbeleid, een arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomsten die gemeenschappelijk zijn of die gelijkaardige bepalingen bevatten;
Overeenkomstig dezelfde, laatstgenoemde bepalingen, wanneer het bewijs wordt geleverd van een van de voorwaarden bedoeld in (1) en het bewijs van bepaalde elementen bedoeld in (2), de betrokken juridische entiteiten zullen beschouwd worden als
vormend een enkele technische bedrijfseenheid behalve indien de werkgever(s) het bewijs levert(en) dat het personeelsbeheer en (personeels)beleid geen sociale criteria aan
het licht brengen, kenmerkend voor het bestaan van een technische bedrijfseenheid
in de zin van respectievelijk artikel14, § 1, tweede lid, 1°, van de genoemde wet van
20 september 1948 of artikel 49 van de genoemde wet van 4 augustus 1996;

en terwijl, eerste onderdeel, de wetgever er aldus naar gestreefd heeft te verhinderen dat de opsplitsing van een juridische entiteit in meerdere kleinere juridische entiteiten die economisch en sociaal met elkaar verweven zijn, tot gevolg zou hebben dat
de verplichting tot oprichting van sociale overlegorganen zou opgeheven worden; de
wetgever daarom, ten bewijze van de eenheid van verschillende juridische entiteiten, aan de werknemersorganisaties een minimale bewijslast oplegt, in het voordeel van de werknemers en hun organisaties een wettelijk vermoeden instelt, en aan
de werkgevers een bijzonder en wettelijk omschreven tegenbewijs oplegt;
Opdat er sprake zou kunnen zijn van een technische bedrijfseenheid tussen verschillende juridische entiteiten, het immers volstaat dat de belanghebbende, naast het
economisch criterium enkele bewijselementen aanbrengt, met name een begin van bewijs dat er een sociale samenhang bestaat tussen de verschillende entiteiten; de belanghebbende dus niet het volledig bewijs van het bestaan van een sociale samenhang dient aan te brengen, maar enkel het bewijs van bepaalde feiten, waarvan een
deel opgenomen is in de niet-exhaustieve opsomming in de betreffende bepalingen zelf
en waarbij andere pertinente feiten kunnen worden gevoegd die toelaten te onderstellen dat er een sociale samenhang bestaat tussen de verschillende juridische entiteiten;
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Aldus, wanneer naast het bewijs van een zogenaamd "economische" voorwaarde tevens bepaalde elementen die wijzen op het bestaan van een sociale samenhang tussen de verschillende entiteiten worden aangevoerd, een vermoeden geldt dat de verschillende juridische entiteiten een technische bedrijfseenheid vormen, en dienvolgens
de werkgever(s) het tegenbewijs moet(en) leveren dat ''het personeelsbeheer en (personeels)beleid geen sociale criteria aan het licht brengen, kenmerkend voor het bestaan van een technische bedrijfseenheid";
Het wettelijk vermoeden aldus ingesteld wordt, zoals door eiser voorgehouden in zijn
conclusie na het advies van het openbaar ministerie, ten voordele van de werknemers of hun representatieve organisaties, en het aan de werkgevers behoort het tegenbewijs te leveren;
Het betreffende vermoeden niet kan worden ingeroepen door de werkgevers teneinde juridische entiteiten die voorheen als onderscheiden technische bedrijfseenheden werden opgevat binnen dewelke sociale verkiezingen werden gehouden en
sociale overlegorganen werden opgericht, voortaan als een enkele technische bedrijfseenheid te laten in aanmerking nemen;
Een en ander steun vindt in het laatste lid van artikel14, § 2, b), van de wet van
20 september 1948 of in artikel 50,§ 3, laatste lid, van de wet van 4 augustus 1996,
luidens hetwelk het wettelijk vermoeden geen weerslag mag hebben op de continui:teit, de werking en de bevoegdheidssfeer van de bestaande organen;
De arbeidsrechtbank vaststelde dat bij de sociale verkiezingen van 1995 de technische bedrijfseenheid "VUM" bestond uit de juridische entiteiten N.V: Vlaamse Uitgeversmaatschappij, de N.V: Communication Technologies, de N.V: Decom en de N.V:
Infotex en dat de technische bedrijfseenheid "Het Volk" bestond uit de juridische entiteit N.V: Het Volk (vonnis pagina 3, "De feitelijke achtergrond", tweede alinea); binnen deze verschillende technische bedrijfseenheden afzonderlijke ondernemingsraden en comites werden opgericht,
zodat de arbeidsrechtbank niet zonder miskenning van de genoemde wettelijke bepalingen kon oordelen dat het de werkgever toegelaten was zich op het genoemde wettelijke vermoeden te beroepen teneinde verschillende juridische entiteiten, waarbinnen voorheen afzonderlijke overlegorganen waren ingesteld, als een technische
bedrijfseenheid te laten aannemen (schending van alle in het middel genoemde wetsbepalingen);
en terwijl, tweede onderdeel, de beoordeling van de voorwaarden waaraan de ondernemingen moeten voldoen met het oog op het bepalen van de verplichting om tot
het organiseren van verkiezingen voor een ondernemingsraad, respectievelijk een comite voor preventie en bescherming op het werk over te gaan, dient te geschieden in
functie van de omstandigheden zoals die bestaan op het ogenblik van de verkiezingsprocedure, te dezen eind 1999-begin 2000;
De wettelijke voorwaarden inzake het houden van sociale verkiezingen, zoals uitgedrukt in de artikelen 14 van de genoemde wet van 20 september 1948 en 49 en 50
van de wet van 4 augustus 1996, inuners gesteld zijn in de tegenwoordige tijd, en geenszins betrekking hebben op toekomstige feiten, toestanden of gebeurtenissen;
Plannen van de werkgever om tot reorganisatie van zijn bedrijf over te gaan derhalve niet in aanmerking kunnen worden genomen, zelfs al werd een aanvang genomen met de uitvoering van deze plannen en staat het "zo goed als vast" dat de beslissingen zullen worden uitgevoerd;
De arbeidsrechtbank te dezen uitdrukkelijk vaststelde dat het de bedoeling van de
werkgever was de verschillen in de rechtstoestand van de personeelsleden van de N.V:
Het Volk en deze van de N.V: Vlaamse Uitgeversmaatschappij, "binnen afzienbare tijd
weg te werken", en dat het integratieproces en de uniformisering tussen de onderscheiden juridische entiteiten, "nog niet volledig rond was" (vonnis pagina 10, bovenaan);
De arbeidsrechtbank geen rekening kon houden met deze toekomstige en dus hypothetische toestand ter bepaling van de graad van sociale verwevenheid tussen de
onderscheiden vennootschappen, doch zich diende te houden aan de toestand zoals deze
bestond op het ogenblik van haar beoordeling,
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zodat de arbeidsrechtbank, niet zonder miskenning van de in het middel aangehaalde wetsbepalingen, deels op grand van toekomstige, hypothetische feiten kon oordelen dat verweersters als een technische bedrijfseenheid moesten worden opgevat,
waarbinnen tot oprichting van een ondernemingsraad en een comite voor preventie
en bescherming op het werk moest worden overgegaan (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het vermoeden van het bestaan van een technische
bedrijfseenheid van artikel14, § 2, b, van de Bedrijfsorganisatiewet van 20
september 1948, zoals vervangen bij artikel 6, 2°, van de wet van 5 maart
1999, en van artikel 50, § 3, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals vervangen bij artikel 16 van de wet van 5 maart 1999, ten gunste van de eiser tot
het vormen van een technische bedrijfseenheid bestaat zodra een van de bepaalde economische criteria is bewezen en een elementair bewijs wordt geleverd van de sociale samenhang tussen meerdere juridische entiteiten door
het aantonen van slechts enkele elementen van de sociale criteria;
Overwegende dat de wetgever dit vermoeden in het kader van de gewone regels van de bewijslast ingesteld heeft ten gunste van de eiser in het
geding en niet uitsluitend voor de werknemers of de werknemersorganisaties; dat de wettekst die de werkgever toelaat het tegenbewijs te leveren, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding, geschreven is op maat van de
meest voorkomende situatie waarbij het de werkgever is die het samenvoegen van meerdere juridische entiteiten wenst te voorkomen; dat dit niet eraan in de weg staat dat de werkgever zelf een beroep doet op het vermoeden en dat dan de werknemers of de werknemersorganisaties het tegenbewijs
moeten aanbrengen om het vermoeden te weerleggen;
Overwegende dat, krachtens het laatste lid van de voormelde wetsbepalingen, dat voormeld vermoeden geen weerslag mag hebben op de continui:teit, de werking en de bevoegdheidssfeer van de bestaande organen; dat deze
bepaling niet inhoudt dat de bestaande organen bij nieuwe verkiezingen niet
mogen worden gewijzigd;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter bij het beoordelen van het bewijs van het bestaan van elementen die wijzen op een sociale samenhang tussen de juridische entiteiten, rekening mag houden met alle regelmatig voorgebrachte
gegevens waarvan hij vaststelt dat ze dienstig zijn;
Dat de arbeidsrechtbank de gegevens opsomt op grand waarvan zij oordeelt dat er een sociale samenhang tussen de juridische entiteiten bestaat; dat zij de door eiser voorgehouden sociale autonomie van de werknemers van de N.V. Het Volk verwerpt;
Dat zij bepaalde verschillen verwerpt op grond dat aan de harmonisering ervan wordt gewerkt en oordeelt dat het feit dat het integratieproces en
de uniformisering op heden nog niet volledig rond is, niet verhindert dat thans
reeds van een enkele technische bedrijfseenheid kan gesproken worden;
Dat het bestreden vonnis aldus te kennen geeft dat de bedoeling om de verschillen weg te werken, reeel is en deze verschillen binnen afzienbare tijd zullen weggewerkt zijn;
Dat het bestreden vonnis mitsdien zijn beslissing niet laat steunen op toekomstige hypothetische feiten;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
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Overwegende dat de verwerping van de voorziening alle belang ontneemt aan de vordering tot bindendverklaring van het arrest;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt eiser in de kosten.
27 november 2000 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- i-Erslaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.
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28

KAMER -

28 november 2000

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING- BETEKENING- BURGERLIJKE RECIITSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ - REGELMATIGHEID DER BETEKENING- GEVOLG.

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ- CASSATIEBEROEP- VORM- REGELMATIGHEID DER BETEKENING- GEVOLG.

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ- CASSATIEBEROEP
- BETEKENING- VORM- REGELMATIGHEID DER BETEKENING- GEVOLG.

1 o, 2° en 3° Nu de uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering uoor de strafrechter beheerst wordt door de regels van het strafprocesrecht, is het cassatieberoep van
de burgerlijke partij niet ontvankelijk wanneer het aan de partij tegen wie het is gericht, wordt betekend overeenkomstig de bepalingen van art. 38, § 1, Ger. W, dat de
betekeningen in andere dan in strafzaken betreft (1). (Art. 38 Ger.W.)
(Y. .. , C... T. D ... )

ARREST

(A.R. P.99.0064.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 november 1998 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Overwegende dat de uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering voor
de strafrechter beheerst wordt door de regels van het strafprocesrecht; dat,
wegens de aard van die rechtspleging, de betekening van de voorziening dient
te geschieden overeenkomstig de regels van de betekening in strafzaken;

..

(1) Cass., 3 dec. 1996, A.R. nr. P.95.1337.N, nr. 475.
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Overwegende dat de voorziening werd betekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 38, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, dat de betekeningen in andere dan in strafzaken betreft; dat de betekening niet regelmatig is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de door de eisers aangevoerde middelen die niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreffen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
28 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J. Nichels, Gent.
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KAMER -

28 november 2000

1° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN- STRAFRECHTER- BERAADSLAGING- DUUR- GEVOLG.

2° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BERAADSLAGING- DUUR- REDELIJKE TERMIJN.

3 o RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BERAADSLAGING- DUUR- VERANT-

WOORDING.

4o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN

CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BERAADSLAGINGDUUR- VERANTWOORDING.

1o en 2° De duur van het beraad door de strafrechter volstaat op zichzelf niet om een

overschrijding van de redelijke termijn van art. 6 E. VR.M. vast te stellen (1). (Art.
6.1. E.V.R.M.)
3° en 4° De strafrechter is niet verplicht in zijn beslissing de duur van het beraad te

verantwoorden.
(S ... )

ARREST

(A.R. P.99.0082.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 1998 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
(1) Cass., 10 febr. 1999, A.R. nr. P.98.1137.F, nr. 77.
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I. Op de voorziening van M.S. :
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht er daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel dat een motiveringsgebrek aanvoert, in werkelijkheid geheel opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de rechter;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de duur van het beraad op zichzelf niet volstaat om een
overschrijding van de redelijke termijn van artikel 6 E.V.R.M. vast te stellen;
Dat voor het overige de rechter niet verplicht is in zijn beslissing de duur
van het beraad te 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;
II. Op de voorziening van G.I.:
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat het middel, dat schending aanvoert van artikel 149
Grondwet, maar niet preciseert op welk verweer of conclusie de appelrechters niet antwoorden, wegens onnauwkeurigheid 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;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
28 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mrs. K. Govaerts, Hasselt, en G. Miermans, Tongeren.

Nr. 649
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1o RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN- ALGEMEEN- VERVROEGDE UITSPRAAK- GELDIG-

HEID.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN SPRAAK- GELDIGHEID.

STRAFZAKEN - ALGEMEEN- VERVROEGDE UIT-
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3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- DAAD VAN STUITINGDAAD VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING- BEGRIP.

1o en 2° Niets verbiedt de strafrechter uitspraak te doen op een terechtzitting die voorafgaat aan deze waarop hij de zaak voor uitspraak heeft gesteld (1). (Art. 190 Sv.)

3° Stuit de verjaring van de strafvordering de akte ondertekend door de procureur des
Konings met de vermelding dat een medebeklaagde niet gekend is in het hestand van
het centraal strafregister (2). (Art. 22 V.T.Sv.)
(T.. )

ARREST

(A.R. P.99.0150.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1998 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het tweede middel :
Overwegende dat niets de rechter verbiedt uitspraak te doen op een terechtzitting die voorafgaat aan deze waarop hij de zaak voor uitspraak heeft
uitgesteld;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de in het onderdeel bedoelde akte waarop het Hof vermag acht te slaan, de datum 6 december 1993 draagt en door de procureur des Konings is ondertekend met de vermelding dat een medebeklaagde
niet gekend is in het hestand van het centraal strafregister;
Overwegende dat het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat hierdoor de
verjaring van de strafvordering niet kan worden gestuit omdat geen strafrechtelijke voorgaanden van een medebeklaagde gekend zijn, faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat om dezelfde redenen als vermeld in het antwoord op het
tweede middel, het onderdeel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. P. Vanderveeren en P. Monville, Brussel.
(1) Zie Cass., 8 sept. 1987, A.R. 1759, nr. 16.
(2) Zie Cass., 26 mei 1987, A.R. 737, nr. 581.
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1o RECHTBANKEN - STRAFZAKEN- ALGEMEEN- UITSPRAAK BIJ ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING- VERKEERSZAKEN- UITSTEL VAN STRAFUITVOERING- WEIGERING VAN UITSTEL.

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE-

LING- GEWOON UITSTEL- WEIGERING DOOR DE STRAFRECHTER- VERKEERSZAKEN- UITSPRAAK BIJ ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING.

3o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- ALGEMEEN- ONWETTIGHEID VAN DE UITGESPROKEN STRAF- GEVOLG T.A.V. DE
SCHULDIGVERKLARING.

4 o CAS SATIE - VERNIETIGING. OMVANG. - STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE - VEROORDELING MET UITSTEL- ONWETTIGHEID VAN DE UITGESPROKEN
STRAF- GEVOLG T.A.V. DE SCHULDIGVERKLARING.

1o en 2° De strafrechter die oordeelt dat uitstel in verkeerszaken in principe ondoel-

matig is, gezien er geen specifieke vorm van herroeping van het uitstel in verkeerszaken bestaat, doet uitspraak bij wijze van algemene en als regel geldende beschikking en schendt art. 6 Ger. W.
3° en 4° De enkele onwettigheid van de uitgesproken strafwegens schending van art.
8, § 1, Probatiewet tast de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan, zodat de
vernietiging enkel slaat op het opleggen van straf (1).
(B ... )

ARREST

(A.R. P.99.0163.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 december 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 :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 6 Gerechtelijk Wetboek de rechters in
de zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak mogen doen
bij wijze van algemene en als regel geldende beschikking;
Overwegende dat de appEllrechters oordelen dat "uitstel in verkeerszaken in principe ondoelmatig is, gezien er geen specifieke vorm van herroeping van het uitstel in verkeerszaken bestaat, zodat aileen maar toepassing kan worden gemaakt van artikel14, § 1, van de wet van 29 juni 1964,
wat in casu ondoelmatig is";
Dat zij aldus artikel 6 Gerechtelijk Wetboek schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
(1) Zie Cass., 8 febr. 2000, AR P.97.1697.N, nr. 98, en de conclusie van eerste adv.-gen. J. du Jardin.
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Overwegende dat de enkele onwettigheid van de uitgesproken straf wegens schending van artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie evenwel de wettigheid van de schuldigverklaring niet aantast;
En overwegende dat, wat de schuldigverklaring betreft, de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat de overige onderdelen niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist over
het opleggen van straf; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiser in de helft van de kosten en laat de
overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Brussel.
28 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. C. Davidts, Leuven.

Nr. 651
2e KAMER - 28 november 2000

1o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- EENPARIGHEID- VERMINDERING VAN HOOFDSTRAF- TOEVOEGING VAN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING- GEEN STRAFVERZWARING.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- 'IERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING- TOEVOEGING IN HOGER BEROEP- VERMINDERING VAN HOOFDSTRAF- GEEN STRAFVERZWARING.

1o en 2° Wanneer de appelrechters de door de eerste rechter uitgesproken hoofdstraf verminderen en de bijkomende straf van terbeschikkingstelling van de regering toevoegen, verzwaren zij de door de eerste rechter uitgesproken straf niet en dienen ze
hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen (1). (Art. 211bis Sv.)
(D ... T. D'IETEREN N.V. E.A.)
ARREST

(A.R. P.00.1383.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 2000 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
(1) Vgl. Cass., 21 dec. 1976,A.C., 1977,455.
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Gelet op eisers memorie die aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
1. waarbij eiser wegens de feiten van de telastleggingen C.1, D.1, D.2, D.3
en E werd vrijgesproken:
Overwegende dat de voorziening bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
2. waarbij eiser wegens de overige telastleggingen tot straf en in kosten
is veroordeeld :
Over het middel :
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bestaat;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat wanneer de appelrechters de door de eerste rechter uitgesproken hoofdstraf verminderen, zij de door de eerste rechter toegepaste straf niet verzwaren, wanneer de uitgesproken bijkomende straffen worden verzwaard;
Overwegende dat de terbeschikkingstelling van de regering een bijkomende straf is;
Overwegende dat de appelrechters derhalve hun beslissing niet met eenparige stemmen dienden te nemen;
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 beslissingen op de tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
1. uitgaande van Botel Saint Saveur :
Overwegende dat mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hofvan Cassatie, namens eiser zonder berusting afstand van de voorziening doet;
2. uitgaande van de overige verweerders :
Overwegende dat eiser afstand deed van zijn hoger beroep op burgerlijk
gebied en deze afstand door alle verweerders, Hotel Saint Saveur uitgezonderd, werd aanvaard;
Overwegende dat de voorziening bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verleent akte van de afstand; verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiser in de kosten.
28 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter verslaggeuer : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. Geinger.
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Nr. 652
2e KAMER

-

29 november 2000

WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGENARTIKEL 12- ARTIKEL 12.3 - VOORRANGSPLICHT- BEGRIP.

De voorrangplichtige bestuurder die een verheersvrije voorrangsweg oprijdt, voldoet aan
zijn voorrangsplicht als hij, zodra hij een voorranghebbende weggebruiher opmerht, zijn manoeuvre onmiddellijh staaht zonder de volledige rijbaan te versperren, zodat de andere bestuurder hem han voorbijrijden ofnog tijdig han stoppen (1).
(Art. 12.3.1. Wegverkeersreglement.)
(H ... T. R. .. E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0541.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 18 februari 2000 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te H.;
I. Op de voorziening van eiseres, beklaagde :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering (... );
2. waarbij zij veroordeeld wordt wegens de telastlegging A :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestuurder die overeenkomstig artikel12.3.1 van het
Wegverkeersreglement voorrang moet verlenen en een verkeersvrije voorrangsweg oprijdt, aan zijn voorrangsplicht voldoet als hij, zodra hij een
voorranghebbende weggebruiker opmerkt, zijn manoeuvre onmiddellijk staakt
zonder de volledige rijbaan te versperren, zodat de andere bestuurder hem
kan voorbijrijden of nog tijdig kan stoppen;
Overwegende dat de appelrechters, door vast te stellen dat eiseres "gestopt is op een plaats waar zij de normale voortgang van de voorranghebbende weggebruiker onmogelijk maakte, en waar zij zijn verschijning had
moeten voorzien", wettig hebben kunnen beslissen dat de voorrangplichtige eiseres haar verplichting om voorrang te verlenen, niet was nagekomen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Batsele - Gelijhluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Kirkpatrick; J.-L. Dessy, Huy.
(1) Zie Cass., 13 mei 1992, A.R. 9693, nr. 473.
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2•

KAMER -

29 november 2000

VERZET- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VEROORDELING BIJ VERSTEK- VERZET VAN
DE BEKLAAGDE- VERZETDOENDE PARTIJ DIE REEDS OP DE EERSTE DIENENDE TERECHTZIT·
TING IS VERSCHENEN- VERDAGING- GEVOLG.

Het rechtscollege waarbij verzet tegen een bij verstek gewezen beslissing wordt gedaan, kan dat verzet niet ongedaan verklaren wanneer de verzetdoende partij, die
op de eerste dienende terechtzitting is verschenen, niet meer verschijnt op een latere terechtzitting waarnaar de zaak werd verdaagd (1). (Artt. 151, 188 en 208 Sv.)
(M ... )

ARREST

(uertaling)

(A.R. P.00.0574.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 maart 2000 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank teL.;
Over het derde middel :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat eiser op 4 november 1999 verzet heeft gedaan tegen het op 2 maart 1999 op verstek gewezen vonnis en dat de zaak, op dat verzet, "oorspronkelijk werd vastgesteld
op 19 november 1999, en vervolgens, op verzoek van de beklaagde, een eerste keer werd verdaagd tot 16 december 1999, en ten slotte, wegens deafschaffing van de terechtzitting, een tweede keer werd verdaagd tot 4 februari, datum waarop hij opnieuw en op regelmatige wijze werd gedagvaard; dat het verzet van de beklaagde, wegens zijn afwezigheid op die laatste
terechtzitting, ongedaan moet worden verklaard";
Overwegende dat de artikelen 151, 188 en 208 van het Wetboek van Strafvordering het rechtscollege waarbij een verzet aanhangig wordt gemaakt, niet
toestaan dat verzet ongedaan te verklaren, wanneer de verzetdoende partij, die op de eerste dienende terechtzitting van het rechtscollege datervan kennis diende te nemen is verschenen, niet meer verschijnt op een latere terechtzitting waarnaar de zaak werd verdaagd;
Dat het vonnis, dat het verzet ongedaan verklaart, de voormelde wetsbepalingen schendt;
Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van de overige middelen, die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te V., zitting houdende in hager beroep.
(1) Cass., 4 juni 1974 (AC., 1974, 1090) en 8 jan. 1986, A.R. 4578, nr. 298. In het geval van onderhavig arrest had het rechtscollege waarbij verzet werd gedaan, dat verzet niet ontvangen.
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29 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

Nr. 654
2e KAMER - 29 november 2000

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- STRAFVORDERING INGELEID VOOR DE EERSTE RECHTER- HOGER BEROEP ALLEEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE INGESTELD- GEVOLG.

Wanneer de verjaring van de strafvordering geschorst wordt vanaf de dag van de terechtzitting waarop die rechtsvordering voor het vonnisgerecht op de bij wet bepaalde wijze is ingesteld, blijft die schorsing ook na het in eerste aanleg gewezen vonnis voortduren tot de datum waarop het O.M. hager beroep heeft ingesteld, wanneer
alleen het O.M. hager beroep instelt (1). (Art. 24, 1°, V.T.Sv.; art. 3 wet 11 dec. 1998.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE B. T. N ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.0591.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 maart 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te B.;
Overwegende dat verweerder onder meer is vervolgd wegens overtreding van artikel 8.3. van het Wegverkeersreglement (telastlegging A) en nietinschrijving van zijn voertuig (telastlegging C), welke misdrijven zijn gepleegd op 13 juni 1997 en waarvoor de strafvordering verjaart door verloop
van een jaar;
Overwegende dat een nieuwe wet inzake verjaring van de strafvordering van toepassing is op alle strafvorderingen die zijn ontstaan v66r de inwerkingtreding ervan en die, krachtens de oude wet, op die datum nog niet
zijn verjaard; dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, blijkt
dat de laatste onderzoeksdaad die de verjaring van de telastleggingen A en
C, onder vigeur van de oude wet, regelmatig heeft gestuit, een verzoek van
5 juni 1998 om het inlichtingenblad was; dat de strafvordering dus niet was
verjaard ten tijde van de inwerkingtreding, op 16 december 1998, van de wet
van 11 december 1998 betreffende de verjaring van de strafvordering; dat die
wet te dezen bijgevolg van toepassing is;
Overwegende dat, luidens artikel 24, 1o, van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de voormelde wet van 11 december 1998, de verjaring van de strafvordering geschorst wordt vanaf de
dag van de zitting waarop de strafvordering op de door de wet bepaalde wij ze
(1) Zie Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1697.F, en 20 sept. 2000, A.R. P.00.0326.F, nrs. 179 en
482.
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bij het vonnisgerecht wordt ingeleid; dat de schorsing van de verjaring, met
toepassing van de derde streep van die bepaling, die betrekking heeft op het
geval waarin het hoger beroep uitsluitend door het openbaar ministerie is
ingesteld, na de datum van het in eerste aanleg gewezen vonnis blijft voortduren tot de datum waarop het openbaar ministerie hoger beroep heeft ingesteld; dat de verjaring vanaf die laatste datum opnieuw begint te lopen;
Overwegende dat de tweede verjaringstermijn van een jaar is geschorst op
23 april 1999, datum waarop de zaak bij de politierechtbank te B. is ingeleid en behandeld, en waarbij ten aanzien van eiser bij verstek uitspraak is
gedaan, tot 26 oktober 1999, datum van de verklaring van hoger beroep van
het openbaar ministerie; dat de verjaring van de strafvordering opnieuw is
beginnen te lopen vanaf die laatste datum tot 25 november 1999, datum
waarop de zaak is ingeleid voor het appelgerecht;
Overwegende dat de strafvordering bijgevolg niet was verjaard op 25 november 1999; dat, daarenboven, de verjaring vanaf die datum opnieuw voor
een jaar werd geschorst;
Overwegende dat het vonnis, dat beslist dat de strafvordering betreffende de telastleggingen A en C verjaard was op 13 november 1999 en dus
ook was verjaard ten tijde van de inleiding van de zaak voor het appelgerecht, bijgevolg artikel 24, 1 o, van de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te C., zitting houdende in hoger beroep.
29 november 2000 - 2e karner - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

Nr. 655
2e KAMER - 29 november 2000

1° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- OVERTUIGINGSSTUKKEN- AFWEZIGHEID TIJDENS HET DEBAT- GEVOLGEN.

2° MISBRUIK VAN VERTROUWEN -

BESTANDDELEN- GESCHRIFTEN- BEGRIP.

3° MISBRUIK VAN VERTROUWEN- BESTANDDELEN- VERANDERING VAN HET BEZIT- BEGRIP.

1o Uit de omstandigheid alleen dat een aantal in de bewezen verklaarde telastleg-

ging bedoelde overtuigingsstukken zich tijdens het debat voor het strafgerecht niet
meer op de griffie bevinden, zodat zij er niet konden worden voorgelegd, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging van de beklaagde geschonden werd of dat
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hi} geen recht heeft gehad op een eerlijk proces, aangezien die stukken, bij hun inbeslagneming, nauwkeurig zijn beschreven in een bij het dossier gevoegde inventaris en de partijen er vrij tegenspraak over hebben kunnen voeren (1). (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
2° De roerende goederen waarop het misbruik van vertrouwen betrekking kan heb-

ben, zijn die welke op beperkende wijze worden opgesomd in art. 491 Sw.; die bepaling is, in de regel, weliswaar niet van toepassing op geschriften die noch een verplichting noch een schuldbevrijding bevatten, maar ze bestraft wel de verduistering
ervan wanneer die geschriften een goed vertegenwoordigen of een vermogensrechtelijke waarde hebben (2). (Art. 491 Sw.)
3° Het misdrijfmisbruik van vertrouwen vereist, aan de zijde van de dader, een on-

rechtmatige verandering van het ter bede onder zich hebben in een bezit animo domini (3). (Art. 491 Sw.)
(R. .. .)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P. 00.1098 .F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 2000 gewezen door
het Hofvan Beroep te B.;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die, enerzijds,
de telastlegging met betrekking tot de in het arrest opgesomde documenten bewezen verklaart en de gewone opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt, en, anderzijds, beslist dat er geen grond bestaat om die docum enten aan eiser terug te geven;
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser is vervolgd wegens verduistering, ten nadele van
een vennootschap in vereffening waar hij als onafhankelijk medewerker tewerkgesteld was geweest, van de technische en commerciele archieven die
bij hem in beslag zijn genomen en die daarna op de griffie van de correctionele rechtbank zijn neergelegd;
Overwegende dat de appelrechters de telastlegging aileen ten aanzien van
een aantal documenten bewezen hebben verklaard; dat zij eiser voor het overige hebben vrijgesproken;
Overwegende dat eiser, voor de appelrechters, de schending van zijn recht
van verdediging en van het recht op een eerlijk proces heeft aangevoerd, op
(1) Zie Cass., 8 mei 1996, A.R. P.96.0414.F, nr. 161; 18 juli 2000, A.R. P.00.0742.N, nr. 428.
(2) Cass., 20 juni 1934 (Bull. en Pas., 1934, I, 332); zie R. CHARLES, V "Abus de confiance",
R.P.D.B., Aanv., d. III, Brussel, 1969, nr. 23, G. ScHUIND, 'D·aite pratique de droit criminel, 4e uitg.,
door A. Vandeplas, Brussel, 1993, blz. 442, M. DELMAS-MARTY, Droit penal des affaires, 3e uitg., Parijs, 1990, dl. 2, blz. 42, en W. JEANDIDIER, Droit penal des affaires, Parijs, 1991, blz. 17.
0

(3) Zie Cass., lljuli 1938 (Bull. en Pas., 1938, I, 266); 25 feb. 1997,A.R. P.95.1308.N, nr. 107;
8 sept. 1998, A.R. P.97.0662.N, nr. 391, en de noot 3 sub Cass., 2 okt. 1973 (A. C., 1974, 118), R.
CHARLES, V "Abus de confiance", R.P.D.B., Aanv., dl. III, Brussel, 1969, nr. 2, en L. HUYBRECHTS,
V "Misbruik van vertrouwen", Comm. Stra{1: en Strafv., Antwerpen, 1996, nr. 3.
0

0
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grond dat bepaalde van de bij hem in beslag genomen documenten zich niet
meer in de griffie bevonden toen de zaak voor de bodemrechter werd gehoord;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt, enerzijds, dat bepaalde, volgens eiser ontbrekende documenten niet
opgenomen zijn in de lijst van documenten ten aanzien waarvan de telastlegging bewezen is verklaard, en, anderzijds, dat een aantal documenten waarvan geoordeeld werd dat eiser ze bedrieglijk in zijn bezit had, niet opgenomen zijn in de lijst van de volgens hem ontbrekende documenten;
Dat het middel, wat dat betreft, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Overwegende, voor het overige, dat uit de omstandigheid aileen dat een
aantal in de bewezen verklaarde telastlegging bedoelde overtuigingsstukken zich tijdens het debat voor het strafgerecht niet meer op de griffie
bevinden, zodat zij er niet konden worden voorgelegd, niet kan worden afgeleid dat eisers recht van verdediging werd geschonden of dat hij geen recht
heeft gehad op een eerlijk proces, aangezien die stukken, bij hun inbeslagneming in de door het arrest omschreven omstandigheden, nauwkeurig zijn
beschreven in een bij het dossier gevoegde inventaris en de partijen er vrij
tegenspraak over hebben kunnen voeren;
Overwegende dat het arrest, zonder verweten te worden de bewijskracht van de akten van de rechtspleging te hebben miskend, vermeldt dat
"het niet terzake doet dat bepaalde documenten, die opgenomen zijn in de
door de telastlegging bedoelde lijsten, niet neergelegd zijn als overtuigingstukken, in zoverre eiser, die aanwezig was bij hun inbeslagneming, de precieze aard ervan kent en die lijsten een nauwkeurige beschrijving ervan geven";
Dat de appelrechters hun beslissing dat "het proces in zijn geheel eerlijk is verlopen", naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de roerende goederen waarop het misbruik van vertrouwen betrekking kan hebben, die zijn welke op beperkende wijze worden opgesomd in artikel491 van het Strafwetboek; dat die bepaling, in de
regel, weliswaar niet van toepassing is op geschriften die noch een verplichting noch een schuldbevrijding bevatten, maar wel de verduistering ervan
bestraft wanneer die geschriften een goed vertegenwoordigen of een
vermogensrechtelijke waarde hebben;
Overwegende dat het arrest door een beoordeling in feite, vaststelt dat de
documenten die voorlopig aan eiser zijn overhandigd om hem in staat te stellen de hem toevertrouwde opdracht uit te voeren, roerende goederen zijn die
verhandeld kunnen worden;
Dat, aldus, de appelrechters geantwoord hebben op eisers conclusie en hun
beslissing naar recht hebben verantwoord;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens veronderstelt, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
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Overwegende, voor het overige, dat het arrest niet aileen wijst op eisers
weigering om de door de klagende partijen gevorderde archieven terug te geven; dat het arrest tevens eisers bewering weerlegt dat hij over die documenten vrij kon beschikken omdat zij hem definitief waren overhandigd; dat
de appelrechters, uit al die overwegingen, aan de zijde van eiser een onrechtmatige verandering van het ter bede onder zich hebben in een bezit
animo domini hebben kunnen afleiden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
29 november 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. P. Vanderveeren en M.-G. Tassin, Brussel.

Nr. 656
2e KAMER- 29 november 2000
1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- ALLERLEI- JEUGDBESCHERMING- VOORLOPIGE MAATREGELENNIEUWE MAATREGEL- VOORZIENING VAN DE OUDERS VAN DE MINDERJARIGE- GEEN
BESTAANSREDEN.

2° JEUGDBESCHERMING- VOORLOPIGE MAATREGELEN- NIEUWE MAATREGEL- VOORZIENING VAN DE OUDERS VAN DE MINDERJARIGE- GEEN BESTAANSREDEN.

1o en 2° De voorziening van de ouders van een minderjarige tegen de beslissing van

de jeugdrechter in hager beroep tot bevestiging van de beschikking van de jeugdrechter die t.a.v. die minderjarige een voorlopige maatregel van bewaring treft, is niet
ontvankelijk wanneer de jeugdrechter, op het ogenblik dat het Hof uitspraak moet doen
over de voorziening, een nieuwe maatregel t.a.v. die minderjarige treft (1). (Art. 39,
Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991.)
(D ... , F... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1240.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juli 2000 in hager beroep gewezen door de jeugdrechter te B.;
Overwegende dat het arrest de beroepen beschikking bevestigt van de
jeugdrechter te B., om de minderjarige S.D., zoon van de eisers, met toepassing van artikel 39 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4
(1) Zie Cass., 26 nov. 1986, A.R. 5413, nr. 191; 19 nov. 1998, A.R. P.98.0685.F, nr. 486.
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maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, vanaf 16 juni 2000 in het
home "X." te M. te plaatsen voor een periode van niet langer dan veertien
dagen;
Overwegende dat de nieuwe maatregelen, ten aanzien van die minderjarige, respectievelijk zijn genomen bij beschikking van 30 juni 2000 van de
voormelde jeugdrechter en bij vonnis van 25 juli 2000 van de jeugdrechtbank;
Dat de voorzieningen, die geen bestaansreden hebben, mitsdien niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, ongeacht de memorie van de eisers, die geen verband houden met de ontvankelijkheid van de voorzieningen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
29 november 2000 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter Yerslaggever: de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.

Nr. 657
1e KAMER - 30 november 2000

1° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- BESCHIKKINGSBEGINSEL- MISKENNING.

2° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- RECHT VAN VERDEDIGINGBESCHIKKINGSBEGINSEL - MISKENNING.

1o en 2° De rechter die ambtshalve een geschil opwerpt dat de openbare orde niet raakt

en waarvan de partijen het bestaan hadden uitgesloten, miskent het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging (1). (Art. 1138, tweede
lid, Ger.W.)
(TRANSMEUSE B.VB.A. T. BREUR-ANTOINE N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0067.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel: schending van de artikelen 774, inzonderheid tweede lid, 1138, inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het contradictoir karakter van het debat en van het beginsel van het recht
van verdediging,
(1) Cass., 17 sept. 1999, A.R. C.98.0144.F, nr. 467.
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doordat het arrest het vonnis van de beslagrechter bevestigt dat beslist dat het uitvoerend beslag op roerend goed dat heeft plaatsgevonden op grand van het bij verstek gewezen vonnis van 31 december 1992 regelmatig is en eiseres veroordeelt tot betaling van een bedrag van 50.000 frank als schadevergoeding wegens dilatoire
procedure, op grond "dat de schuldeiser enkel kan optreden wanneer hij in het bezit is van een uitvoerbare titel die zijn valle werking heeft behouden op het tijdstip
van de tenuitvoerlegging; dat 'het verlies van de uitvoerbare kracht van de titel niet
verward mag worden met de ongeldigverklaring ervan en met het verlies van het gezag van gewijsde ten gevolge van de uitoefening van een rechtsmiddel (. .. ); dat het verlies van uitvoerbare kracht de titel zelf niet aantast en als dusdanig geen aanleiding geeft tot enige betwisting of tot een nieuw onderzoek; enkel de tenuitvoerlegging
van die titel belemmerd wordt door nieuwe feiten die een weerslag hebben op het uit
het vonnis of arrest ontstane recht'; dat het verstekvonnis, in burgerlijke zaken, uitvoerbaar blijft in geval van bevestiging door de rechter die over het verzet uitspraak heeft gedaan; dat het overigens, in casu, uitdrukkelijk bevestigd wordt door
het vonnis dat op verzet uitspraak doet; dat in feite het uitstel van betaling de uitvoerbaarheid van het eerste vonnis enkel belemmerd heeft gedurende de tijd dat werd
vastgesteld dat de betalingstermijnen niet in acht waren genomen, zodat de schadevergoeding waartoe de rechter veroordeeld had ten valle eisbaar werd; dat het beslag idealiter tevens betrekking had moeten hebben op het vonnis op verzet; dat indien het gedane beslag had moeten worden vernietigd, (verweerster) dadelijk opnieuw
beslag zou kunnen leggen op grand van de twee vonnissen, waarvan het tweede, gesteld dat het nog vatbaar is voor hager beroep, bij voorraad uitvoerbaar verklaard was;
dat (eiseres) dus geen enkele schade lijdt ten gevolge van de door haar aangeklaagde onregelmatigheid; dat de rechter bevoegd is te oordelen of hij een straf zal opleggen voor het misbruik van recht waarop in de gegeven omstandigheden de nietigverklaring van het beslag zou neerkomen, daar hierdoor de kosten voor de inning
van de schuldvordering zwaarder zouden worden voor (verweerster), zonder dat (eiseres) er enig profijt van heeft; dat het verzet tegen beslag daarom moet worden verworpen",
terwijl, eerste onderdeel, uit de redenen van het arrest blijkt dat het hofvan beroep geweigerd heeft het beslag te vernietigen, niet omdat het regelmatig zou zijn, maar
omdat het een strafwou opleggen voor het verzet tegen beslag dat het aan de zijde
van eiseres als een misbruik van recht beschouwde; het hofvan beroep immers aan
de zijde van eiseres een fout in aanmerking heeft genomen omdat zij onrechtmatig verzet tegen het litigieuze beslag heeft gedaan, en om de schade te beletten die genoemde fout voor verweerster zou teweegbrengen, geweigerd heeft dat verzet toe te
wijzen, maar daarbij wel aannam dat "het beslag idealiter tevens betrekking had moeten hebben op het vonnis op verzet"; verweerster nochtans in haar conclusie geen dergelijk verweermiddel had geformuleerd; het hofvan beroep aldus een geschil heeft opgeworpen dat de openbare orde niet raakt en waarvan het bestaan in conclusie was
uitgesloten; het hofvan beroep artikell138, inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk Wethoek schendt en tevens het algemeen rechtsbeginsel van het contradictoir karakter
van het debat en het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent en zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, om het verzet van eiseres tegen het litigieuze uitvoerend beslag op roerend goed niet ontvankelijk te verklaren, zonder aan te nemen dat genoemd beslag geldig is, overweegt "dat indien (het)
had moeten worden vernietigd, (verweerster) dadelijk opnieuw beslag zou kunnen leggen (op grand van de twee vonnissen [. .. ]); dat (eiseres) dus geen enkele schade lijdt ten gevolge van de door haar aangeklaagde onregelmatigheid; dat de rechter bevoegd is te oordelen of hij een straf zal opleggen voor
het misbruik van recht waarop in de gegeven omstandigheden de nietigverklaring van het beslag zou neerkomen, daar hierdoor de kosten voor de
inning van de schuldvordering zwaarder zouden worden voor (verweerster),
zonder dat (eiseres) er enig voordeel van heeft";
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat verweerster voor het hofvan beroep staande heeft gehouden dat
eiseres, wanneer zij de vernietiging vordert van het uitvoerend beslag dat
zij heeft doen leggen, een misbruik van recht heeft begaan;
Dat het hofvan beroep, aangezien het ambtshalve, tot staving van zijn beslissing, het bestaan van een dergelijk misbruik heeft opgeworpen zonder dat
middel aan de tegenspraak van de partijen voor te leggen, artikel 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek schendt en het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging miskent;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar Hof van Beroep te Brussel.
30 november 2000 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 658
1e KAMER - 30 november 2000
1° RECHT VAN VERDEDIGING- TUCHTZAKEN- VASTGOEDMAKELAAR- BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS- BEROEPSKAMER- BESLISSING- DATUM VAN UITSPRAAK- GEEN BEPALING VAN RECHTSDAG- GEEN DAGVAARDING- GEVOLG.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- VASTGOEDMAKELAAR- BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS- BEROEPSKAMER- BESLISSING- DATUM VAN UITSPRAAK- GEEN BEPALING VAN RECHTSDAG- GEEN
DAGVAARDING- GEVOLG.

3° MAKELAAR- VASTGOEDMAKELAAR- BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARSUITVOERENDE KAMER- BERAADSLAGING- VEREISTE AANWEZIGHEDEN.

1o en 2° De omstandigheid dat de beroepskamer van het Beroepsinstituut van Vastgoed-

makelaars geen datum vastgesteld heeft voor de uitspraak van haar beslissing en dat
zij eiser niet heeft gedagvaard om bij de uitspraak aanwezig te zijn, houdt geen enkele miskenning van het recht van verdediging in (1). (Art. 6.1 E.VR.M.)
3° Een uitvoerende kamer van een beroepsinstituut dat voor dienstverlenende intellectuele beroepen is opgericht, kan slechts op geldige wijze beraadslagen indien ten
minste de voorzitter of de ondervoorzitter, twee werkende of plaatsvervangende leden en de rechtskundige bijzitter of diens plaatsvervanger aanwezig zijn.(Art. 7,
§ 1, en 44 K.B. 27 nov. 1985; art. 779 Ger.W.)
(1) Over de toepassing van art. 6.1 E.VR.M., zie Cass., 20 okt. 1997, A.R. D.96.0003.N, nr. 417.
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(D .. T. BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.99.0013.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 20 april 1999 gewezen door de kamer van beroep van het beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars met het Frans als voertaal;
Over het eerste middel : schending van artikel 6, inzonderheid eerste lid, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en
miskenning van het algemeen begrip van het recht van verdediging,
doordat de bestreden beslissing, na verhoor van eiser in openbare terechtzitting van
12 mei 1998, hem als straf zes maanden schorst met ingang van het tijdstip waarop
voornoemde beslissing niet langer voor beroep vatbaar zal zijn,
terwijl de kamers van beroep die bij artikel 6, § 3, van de kaderwet van 1 maart 1976
tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van
de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn ingesteld, overeenkomstig artikel 8,
§ 5, van die wet, uitspraak doen over de beroepen die zijn ingesteld tegen beslissingen van de uitvoerende kamers in tuchtzaken; de kamers van beroep, wanneer ze
kennisnemen van het beroep tegen een beslissing van de uitvoerende kamer die schorsing, namelijk het verbod om gedurende een bepaalde tijd het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen, als tuchtmaatregel oplegt, uitspraak doen over een geschil
betre:ffende burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel6.1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; ingevolge laatstgenoemde bepaling eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten of verplichtingen recht he eft op de verschillende in dat artikel neergelegde
waarborgen en met name hierop dat zijn zaak in het openbaar behandeld en gevonnist wordt; de verplichting om in openbare terechtzitting over de zaak uitspraak te doen
geen betekenis meer zou hebben en het recht van verdediging miskend zou zijn, indien aan betrokkene, bij wege van een oproeping, niet was gemeld wanneer die uitspraak zou plaatsvinden; betrokkene immers, wanneer dat tijdstip hem niet wordt gemeld, niet kan nagaan of er met name daadwerkelijk in openbare zitting over zijn zaak
uitspraak is gedaan en of de zetel die de beslissing uitspreekt dezelfde is als die welke
hem heeft gehoord bij de behandeling van zijn zaak en bij het de bat; uit de bestreden beslissing noch uit enig ander stuk waarop het Hofvermag acht te slaan, blijkt
dat eiser op de hoogte is gebracht en opgeroepen om de uitspraak van zijn zaak te horen; de kamer van beroep derhalve artikel6.1, van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schendt en eisers recht van verdediging miskent :

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de kamer van beroep bij het sluiten van het debat geen datum heeft
vastgesteld voor de uitspraak van haar beslissing en eiser niet heeft opgeroepen om de uitspraak te horen;
Overwegende dat genoemd verzuim geen enkele schending van het recht
van verdediging tot gevolg heeft gehad, aangezien eiser aan de hand van de
vermeldingen van de beroepen beslissing en het proces-verbaal van de terechtzitting heeft kunnen nagaan dat de beslissing in openbare terechtzitting was gewezen en dat de zetel die uitspraak had gedaan, dezelfde was als
die welke eiser had gehoord bij de behandeling van zijn zaak en bij het debat:
Dat het middel niet aangenomen kan worden;
Over het tweede middel: schending van de artikelen 7, § 1, 44 (zoals het van toepassing was v66r de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 30 november 1998) van
het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de or-
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ganisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, 2 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de bestreden beslissing, die afWijzend beschikt op eisers conclusie dat het
beroep nietig was we gens de onregelmatige samenstelling van de uitvoerende kamer, beslist dat: "artikel 7, § 1, van voornoemd koninklijk besluit bepaalt dat elke uitvoerende Kamer uit zes werkende en zes plaatsvervangende leden bestaat en dat hun
voorzitter en hun ondervoorzitter onder de werkende leden worden gekozen; artikel 44
van dat besluit het quorum vaststelt, dat is het minimum aantal personen van elke
categorie dat aanwezig moet zijn opdat de uitvoerende kamer op geldige wijze kan beraadslagen en beslissen; een tuchtorgaan gerechtigd is, tenzij zulks bij een tekst van
verordenende aard verboden is, om zitting te houden met een hager aantal personen dan het quorum; het Hofvan Cassatie aldus geoordeeld heeft dat het koninklijk
besluit tot regeling van de organisatie en werking der raden van de Orde der geneesheren weliswaar bepaalt dat de raad van beroep aileen wettig kan beraadslagen en beslissen wanneer, benevens de griffier, minstens drie verkozen en drie benoemde leden aanwezig zijn, 'maar dat genoemd artikel enkel een quorum vaststelt; dat de raad
van beroep, die samengesteld was uit vijf benoemde en vier verkozen leden, derhalve wettig en beraadslaagd en beslist heeft'; het cassatiearrest van 13 december 1973,
dat (eiser) in conclusie aanvoert, precies betrekking heeft op een zaak waar een welomschreven verordenende bepaling het aantal plaatsvervangende leden die in een raad
zitting moeten houden, beperkt tot het aantal plaatsvervangers dat noodzakelijk is om
het vereiste quorum te bereiken, waarbij aldus verboden is de 'door toevoeging van
plaatsvervangende leden, het aantal aanwezige leden boven het aldus vastgestelde minimum te brengen'; in de kaderwet van 1 maart 1976, het koninklijk besluit van 27
november 1985 of enige andere verordenende bepaling die geldt voor de dienstverlenende intellectuele beroepen, geen enkele bepaling van dien aard het aantal personen dat zitting mag houden, beperkt tot het quorum",
terwijl, ingevolge artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, dat ingevolge artikel2
van dat wetboek van toepassing is, een beslissing enkel kan worden gewezen door het
voorgeschreven aantal rechters; ingevolge het in het middel aangewezen artikel 44,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985, de uitvoerende kamers
slechts op geldige wijze beraadslagen en beslissen indien de voorzitter of een ondervoorzitter, twee werkende of plaatsvervangende leden en de rechtskundige bijzitter
of zijn plaatsvervanger aanwezig zijn; die bepaling het aantal personen vastlegt dat
vereist is om op geldige wijze te beraadslagen en te beslissen en niet toestaat, door toevoeging van andere werkende of plaatsvervangende leden, het aantal aanwezige !eden boven het aldus vastgestelde quorum te brengen; de bestreden beslissing derhalve, aangezien zij beslist dat de tuchtrechtelijke beslissing die op 5 september 1997
gewezen is door de uitvoerende kamer die samengesteld was uit de voorzitter, de ondervoorzitter, vier werkende leden, de rechtskundige bijzitter en de secretaris niet nietig was op grand van de in het middel weergegeven redenen, de artikelen 7, § 1, 44,
eerste lid, (zoals het van toepassing was v66r de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 30 november 1998) van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die
voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, 2 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek schendt :

Overwegende dat artikel 44 van het koninklijk besluit van 27 november
1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de
beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, bepaalt dat de uitvoerende kamers slechts op geldige wijze kunnen beraadslagen en beslissen indien de voorzitter of een ondervoorzitter, twee
werkende of plaatsvervangende leden en de rechtskundige bijzitter of zijn
plaatsvervanger aanwezig zijn; dat de beslissingen bij meerderheid van de
stemmen worden genomen; dat bij staking van stemmen de stem van de voorzitter beslist;
Dat die bepaling betekent dat een uitvoerende kamer slechts op geldige
wijze kan beraadslagen en beslissen indien ten minste de in die bepaling vermelde personen aanwezig zijn;
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Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Simont en Draps.

Nr. 659
1e

KAMER -

30 november 2000

1o CASSATIEMIDDELEN- TUCHTZAKEN- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING- MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK OEFENT OP BEPAALDE REDENEN VAN DE BESTREDEN BESLISSINGONTVANKELIJKHEID.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- TUCHTZAKEN- ONPARTIJDIGHEID- ONAFHANKELIJKHEID- RAAD VAN BEROEP VAN
DE ORDE VAN ADVOCATEN- SAMENSTELLING.

3° ADVOCAAT- TUCHTZAKEN- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
-ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- ONPARTIJDIGHEID- ONAFHANKELIJKHEID- RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN- SAMENSTELLING.

4 ° CASSATIEMIDDELEN -

TUCHTZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- BODEMRECHTERWEIGERING OM HET ARBITRAGEHOF EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN- SCHENDING VAN
GRONDWETSREGELS- NORMEN DIE VOORNOEMDE REGELS SCHENDEN NIET AANGEGEVENONTVANKELIJKHEID.

5° CASSATIEMIDDELEN- TUCHTZAKEN -ALLERLEI- BODEMRECHTER- WEIGERING OM
HET ARBITRAGEHOF EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN- BESLISSING DIE UIT DIE WEIGERING VOLGT - BESLISSING WAARTEGEN EEN ONDUIDELIJK MID DEL KRITIEK OEFENT- GEVOLG.

6° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE- MIDDEL DAT GEEN BE TREKKING HEEFT OP DE BESTREDEN BESLISSING- ONTVANKELIJKHEID.

7o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASBATIE- MIDDEL DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP DE BESTREDEN BESLISSING- ONTVANKELIJKHEID.

8° ADVOCAAT- TUCHTZAKEN- VERSCHEIDENE OVERTREDINGEN- EEN STRAF- MIDDEL BETREFFENDE EEN OVERTREDING- ONTVANKELIJKHEID.

go CASSATIEMIDDELEN- TUCHTZAKEN- BELANG- VERSCHEIDENE OVERTREDINGEN
- EEN STRAF- MID DEL MET BETREKKING TOT EEN TELASTLEGGING- ONTVANKELIJKHEID.
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1o Een middel dat niet opkomt tegen een motive ring die een beslissing op zelfstan-

dige wijze verantwoordt, kan niet tot cassatie leiden en is bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk (1).
2° en 3° De samenstelling van de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten
kan geen grand zijn om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid ervan in de zin van
artikel 6.1 E.V.R.M. in twijfel te trekken (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 473 Ger.W.)
4° In tuchtzaken is het middel dat een schending van de artt. 10 en 11 Gw. aanvoert

en niet preciseert welke normen, die in casu toepasselijk zijn en die bedoeld zijn in
art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, de voornoemde grondwetsregels zouden schenden, niet ontvankelijk. (Art. 1080 Ger.W.)

-----

-

-

5° In tuchtzaken is het middel dat kritiek oefent tegen de weigering van de bodem-

rechter om het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen en dat niet met de vereiste nauwkeurigheid opkomt tegen de beslissing die uit die weigering volgt, niet ontvankelijk (3). (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
6° en 7° lndien een cassatiemiddel een vraag opwerpt omtrent de schending door een
wet van de artt. 10 en 11 Gw., dient het Hofvan Cassatie het Arbitragehof geen prejudiciele vraag te stellen, wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het geen betrekking heeft op de bestreden beslissing (4). (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
8° en go Wanneer de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten wegens ver- ,

scheidene telastleggingen een enkele tuchtstraf uitspreekt, is het cassatiemiddel dat
betrekking heeft op sommige telastleggingen niet ontvankelijk, daar de straf naar recht
verantwoord blijft door de gegrondheid van de overige telastleggingen (5).
(T... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL)
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.00.0023.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 27 april 2000 gewezen door de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het
Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel :
schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
doordat de bestreden beslissing de vervolgingen ten laste van eiser ontvankelijk verklaart, de bezwaren die te zijnen laste zijn geuit sub 1 (behalve de brief van 22 januari 1999 aan de procureur des Konings te Nijvel), 2 en 3, a en b (behalve de weigering om een afschrift van de brief van 4 juni 1999 aan de verslaggever te bezorgen),
bewezen verklaart, en hem acht dagen schorst op grand dat eiser onterecht staande
(1) Vgl. Cass., 23 nov. 1995, A.R. C.94.0303.N, nr. 504.
(2) Zie Cass., 13 sept. 1984, A.R. 7105, nr. 39; 15 dec. 1994, A.R. D.94.0016.F, nr. 560, en 10 nov.
1995, A.R. C.94.0477.F, nr. 487.
(3) Vgl. Cass., 12 jan. 1996, A.R. C.95.0124.F, nr. 26.
(4) Cass., 14 sept. 1999, A.R. P.99.1219.N, nr. 456.
(5) Zie Cass., 25 jan. 1996, A.R. D.94.0015.N, nr. 54; vgl. 16 dec. 1999, A.R. C.99.0062.N, nr. 685.
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houdt dat de raad van de Orde en de tuchtraad van beroep niet voldoen aan de vereisten van artikel 6 van het Verdrag van de rechten van de mens; dat het Europees
Hof van de rechten van de mens, in de arresten Albert en Le Compte van 10 februari 1983, H. tJ Belgie van 30 november 1987 en De Moor tJ Belgie van 23 juni 1994,
tegelijk de traditionele onafhankelijkheid van de balie, die volledig bevoegd is zowel voor het tableau als voor de tucht, en de onafhankelijkheid van de leden van de
raad van de Orde die door hun gelijken zijn verkozen, en onder geen enkele overheid vailen en aileen hun eigen geweten volgen, heeft erkend; dat het Hof, in het eerste van de hierboven genoemde arresten, erop gewezen heeft dat talrijke Lidstaten van
de Raad van Europa de bevoegdheid van de tuchtgerechten van de orden hebben vastgelegd en beslist heeft dat zij verenigbaar is met artikel6.1 van het Verdrag, ofwel wanneer die gerechten zelfvoldoen aan de vereisten waarin dat artikel voorziet, ofwel, wanneer ze er niet aan voldoen, "naderhand onder het toezicht vailen van een rechterlijke
instantie met voile rechtsmacht die de waarborgen van dat artikel biedt"; dat zulks
wel degelijk het geval is met de tuchtraad van beroep waarvan "de samenstelling (... )
geen twijfel kan doen ontstaan omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid ervan" (Cass., 15 december 1994, A. C., nr. 194; zie ook Cass., 10 november 1995, A. C.,
nr. 488 : "uit de omstandigheid aileen dat de tuchtraad van beroep samengesteld is
uit vier advocaten en een enkele magistraat, valt niet afte leiden dat dat rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is, in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M."),

terwijl, eerste onderdeel, de raad van de Orde, aangezien zij uitsluitend is samengesteld uit advocaten die door hun confraters van het rechtsgebied voor een jaar zijn
verkozen, maar waarin geen magistraat zitting houdt, op structureel vlak geen onpartijdig en onafhankelijk rechtscollege is in de zin van artikel6.1 van het Verdrag; aile leden van raad, doordat zij advocaat zijn, persoonlijk belang hebben bij de
beslechting van de zaken, wat een weerslag heeft op de vereiste onpartijdigheid; de
beperkte tijd van een jaar waarvoor zij als lid van de raad verkozen zijn hun niet de
vereiste onafhankelijkheid biedt om uitspraak te doen over de zaken waarvan zij hebben kennisgenomen; het natuurlijke verlangen om opnieuw te worden verkozen ze bovendien afhankelijk maakt van de wijze waarop de opinie van hun confraters evolueert; de raad bijgevolg geen onafhankelijke en onpartijdige rechtbank is (schending
van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950);
tweede onderdeel, de tuchtraad van beroep, die samengesteld is uit een magistraat, die de raad voorzit, en uit vier advocaten-assessoren, evenmin een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank is in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag; de
advocaten-assessoren immers voor een jaar aangeduid zijn op een lijst die is opgemaakt door hun stafhouders; twee van de assessoren behoren tot de balie van de verdachte advocaat en de overige twee tot een andere balie van het rechtsgebied van hetzelfde hofvan beroep; de beperkte duur van hun functie en hun natuurlijke verlangen
om opnieuw aangesteld te worden, strijdig zijn met de vereiste onafhankelijkheid en
onpartijdigheid; de omstandigheid dat er in de raad van beroep geen evenwicht is tussen de advocaten en de magistraat er eveneens toe leidt dat die raad op eenzijdige en
partijdige wijze is samengesteld (schending van artikel6.1 van het Verdrag van 4 november 1950);
derde onderdeel, eiser aldus verschenen is voor een rechtbank die noch onafhankelijk noch onpartijdig was; hij dus geen eerlijk proces heeft gehad (schending van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing, door te steunen op de rechtspraak van het Europees Hofvan de Rechten van de Mens, oordeelt "dat bevoegdheid van de tuchtgerechten van de arden (... ) verenigbaar is met artikel6.1 van het Verdrag (tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden), ofwel wanneer die gerechten zelfvoldoen aan
de vereisten waarin dat artikel voorziet, of\vel, wanneer ze er niet aan voldoen, 'naderhand onder het toezicht vallen van een rechterlijke instantie met
valle rechtsmacht die de waarborgen van dat artikel biedt"' en beslist "dat
zulks wel degelijk het geval is voor de tuchtraad van beroep";
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Overwegende dat het onderdeel, dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid betwist van de raad van de Orde die in eerste aanleg moet kennisnemen van tuchtvervolgingen tegen een advocaat, niet opkomt tegen die overwegingen van de bestreden beslissing blijkens welke in de ogen van de
tuchtraad van beroep inzake tucht van de beroepsorden voldoende is en vaststaat dat het gerecht van beroep die waarborgen biedt;
Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, uit de omstandigheid alleen dat de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten samengesteld is uit vier advocaten en een enkele magistraat, niet af te leiden valt dat dat rechtscollege niet onafhankelijk en onpartijdig is, in de zin van artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
Dat, anderzijds, de waarborgen waarmee artikel 473, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de aanwijzing omringt van de advocaten die kunnen geroepen geworden om zitting te nemen in de tuchtraad van beroep, uitsluiten dat de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van die advocaten, die ten
persoonlijken titel in die raad zitting houden, aangetast kunnen worden door
de korte duur van hun aanwijzing;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het onderdeel geuite grief, uitsluitend is afgeleid
uit de grieven die vergeefs in het eerste en het tweede onderdeel zijn aangevoerd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
schending van de artikelen 6.1, 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950,
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 10, 11 van de Grondwet, 26, § 1, 3°, en§ 2,
eerste en derde lid, 1o, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof,
doordat de bestreden beslissing de vervolgingen ten laste van eiser ontvankelijk verklaart, de bezwaren die te zijnen laste zijn geuit sub 1 (behalve de brief van 22 januari 1999 aan de procureur des Konings te Nijvel), 2 en 3, a en b (behalve de weigering om een afschri:ft van de brief van 4 juni 1999 aan de verslaggever te bezorgen),
bewezen verklaart, en hem acht dagen schorst op grond dat eiser beweert dat hij "verweer (moet) voeren voor tuchtgerechten met een andere samenstelling dan die waarin
de wet voorziet voor soortgelijke geschillen m.b.t. beoefenaars van andere vrije beroepen" en dat ingevolge artikel26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof moet worden gesteld; dat het Arbitragehof, in zijn
arrest nr. 23/97 van 30 april1997 (J.T., 1997, 475), met name beslist heeft dat "de betwistingen waartoe de door de Orde van advocaten vastgestelde verordenende bepalingen aanleiding geven, door het Gerechtelijk Wetboek worden toevertrouwd, deels
aan de tuchtoverheden van de balie, deels aan het Hofvan Cassatie; ( ... )in zoverre
de overheden van de balie reglementen vaststellen die met name tot doel hebben de
voorwaarden te bepalen waaraan de inschrijving op het tableau of de toelating tot de
stage is onderworpen, zijn zij vergelijkbaar met de overheden van andere vrije beroepen; de verschillende behandeling die is voorbehouden aan de raden van de Orde
van Advocaten steunt evenwel op verscheidene elementen waarvan het geheel een objectief criterium vormt; krachtens artikel 444, eerste lid, van het.Gerechtelijk Wethoek moeten de advocaten vrij hun ambt uitoefenen ter verdediging van het recht en
van de waarheid; zij kunnen worden opgeroepen om rechters en ambtenaren van het
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opertbaar ministerie te vervangen (artikel442); zij kunnen ambtshalve worden aangewezen (artikel 446 en 455bis, § 1); zij moeten voorzien in de bijstand aan minvermogenden (artikel 455, § 1); die regels en beginselen, die eigen zijn aan het beroep van
advocaat, voeren een objectief verschil in ten opzichte van het geheel van de andere
vrije beroepen; de handelingen van de raden van de Orde hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat te verzekeren en zijn onafhankelijkheid te waarborgen; de wetgever heeft het beroep van advocaat rechtstreeks betrokken bij de openbare dienst van de rechtsbedeling en het is in die hoedanigheid
verbonden met de rechterlijke orde; door de betwistingen betreffende de handelingen en reglementen van de balies toe te vertrouwen aan overheden en aan een rechtscollege die ook tot de rechterlijke orde behoren, heeft de wetgever een maatregel genomen die in verhouding staat tot de doelstelling die hij nastreeft"; tegen de beslissing
van de tuchtraad van beroep cassatieberoep kan worden ingesteld zodat er geen grand
bestaat om een prejudiciele vraag te stellen,
terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten samengesteld is uit de eerste voorzitter van het hofvan beroep, die het voorzitterschap ervan waarneemt en vier assessoren, namelijk advocaten die aangeduid
zijn op een lijst die is opgemaakt door de stafhouders van de balies van het rechtsgebied van het hofvan beroep; anderzijds, de tuchtraad van beroep van de Orde van
geneesheren samengesteld is uit vijf geneesheren en uit vijf magistraten, raadsheren in het hofvan beroep, en de tuchtraad van beroep van de Orde van architecten
bestaat uit drie magistraten die raadsheer zijn in het hof van beroep en uit drie leden van de raden van de Orde van architecten; dat dit verschil in de samenstelling
van de instanties van beroep waarin tuchtgeschillen van die vrije beroepen worden
geregeld, tussen de Orde van advocaten, waar advocaten in de meerderheid zijn, en
de arden van geneesheren en van architecten, waar de samenstelling gelijkelijk verdeeld is, niet op redelijke wijze wordt verantwoord en dat het onderscheid in de behandeling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet van de Grondwet schendt; zulks ook
het geval is wanneer advocaten, in beroep, met het openbaar ministerie als tegenstrever worden geconfronteerd, wat niet het geval is in de overige beroepsorden (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet); het arrest nr. 23/97 van 30 april 1997
van het Arbitragehof, dat in de bestreden beslissing wordt aangehaald, geen uitspraak doet over die kwestie en dus niet hetzelfde voorwerp heeft; genoemd arrest nr.
23/97 immers betrekking heeft op de inschrijving op het tableau en de toelating tot
de stage van advocaten en geen verband houdt met tuchtzaken die voor alle beroepsorden een zelfde voorwerp hebben, namelijk de inwendige tucht regelen; de bestreden beslissing derhalve ten onrechte beslist om die zaak bij wege van een prejudiciele beslissing niet aan het Arbitragehof voor te leggen (schending van de artikelen
10 en 11 van de Grondwet, 26, § 1, 3°, en§ 2, eerste en derde lid, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989); eiser bovendien, aangezien hij zowel in eerste aanleg
als in beroep verschenen is voor gerechten die uitsluitend of grotendeels uit advocaten bestonden, geen eerlijk proces heeft gehad (schending van de artikelen 6.1 en 14
van het in het middel aangewezen verdrag);
tweede onderdeel, het Hof van Cas satie, in de huidige stand van de rechtspleging
verplicht is om zelf het Arbitragehof de prejudiciele vraag te stellen in verband met
de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door het verschil in samenstelling van de instanties van beroep van de arden van advocaten, geneesheren en architecten die tuchtzaken berechten; eiser, in zijn appEdconclusie, die ondertekend is
door zijn raadsman, meester Luc Misson, de prejudiciele vraag als volgt heeft gesteld: "Mag de wetgever, in het licht van de artikelen 6 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, op grand van
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet tuchtgeschillen betreffende beoefenaars van
vrije beroepen voorleggen aan rechtscolleges die op structureel vlak anders samengesteld zijn voor advocateli dan voor beoefenaars van overige vrije beroepen? Is het
met name redelijkerwijs verantwoord dat advocaten : in (eerste) aanleg, verweer moeten voeren voor een raad van de Orde die uitsluitend bestaat uit advocaten van hetzelfde arrondissement als het hunne, waarbij aan die raad, zonder dat maar enig magistraat aanwezig is, tuchtvervolgingen worden voorgelegd door de dienstdoende
stafhouder die genoemde raad niet voorzit voor tuchtgeschillen maar ze gewoonlijk wel
voorzit; in beroep verweer moet voeren voor een tuchtraad van beroep die bestaat uit
een magistraat en uit vier advocaten waarvan er twee uit hetzelfde arrondissement
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als het zijne komen, waarbij die advocaten door de stafhouders van het rechtsgebied worden gekozen en de procureur-generaal het recht heeft het openbaar ministerie uit te oefenen" (toepassing van de artikelen 6.1 en 14 van het in het middel aangewezen Verdrag, 10, 11 van de Grondwet, 26, § 1, 3°, en§ 2, eerste lid, van de
bijzondere wet van 6 januari 1989) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de enkele omstandigheid dat eiser zowel in eerste aanleg als in beroep verschenen is voor een tuchtgerecht dat volledig of grotendeels bestond uit leden die het beroep van advocaat uitoefenen, niet kan
worden afgeleid dat hij geen eerlijk proces in de zin van artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden heeft gehad;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, het onderdeel de tuchtraad van beroep verwijt dat hij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet heeft geschonden door uitspraak te doen met toepassing van normen die de voornoemde
grondwettelijke bepalingen schenden en dat hij in dat verband geweigerd heeft
een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen;
Dat, enerzijds, het onderdeel niet preciseert welke normen die te dezen toepasselijk zijn, en bedoeld zijn in artikel26, § 1, 3°, van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof, de aangevoerde grondwettelijke regels
zouden schenden;
Dat, anderzijds, het onderdeel, aangezien het niet met de vereiste precisering opkomt tegen de beslissing van de tuchtraad van beroep om met toepassing van dergelijke normen uitspraak te doen, die het gevolg is van de weigering van dat gerecht om het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen,
in zoverre het opkomt tegen die weigering, niet tot cassatie kan leiden;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel niet opkomt tegen de bestreden beslissing;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat het onderdeel niet ontvankelijk is op grond van een
reden die eigen is aan de rechtspleging voor het Hof, zodat de door eiser voorgestelde prejudiciele vraag niet aan het Arbitragehof gesteld client te worden;
Over het derde middel :
schending van de artikelen 6.1, 6.2, 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950,
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 14.2, g), van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New York op 7 maart 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, 149 van de Grondwet, 457, 831 van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het beginsel van het recht van verdediging, van
het rechtsbeginsel van de goede rechtsbedeling en van de onpartijdigheid van de openbare overheid,
doordat de bestreden beslissing de vervolgingen ten laste van eiser ontvankelijk verklaart, de bezwaren die te zijnen laste zijn geuit sub 1 (behalve de brief van 22 januari 1999 aan de procureur des Konings te Nijvel), 2 en 3, a en b (behalve de weigering om een afschrift van de brief van 4 juni 1999 aan de verslaggever te bezorgen),
bewezen verklaart, en hem acht dagen schorst op grond dat de raad van de Orde, wat
de feiten betreft, op oordeelkundige gronden, die de raad (van beroep) overneemt, de
bezwaren sub 1 (behalve m.b.t. de brief van 22 januari 1999 aan de procureur des Konings te Nijvel), 2 en 3, a en b (behalve m.b.t. de weigering om een afschrift van de
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brief van 4 juni 1999 aan de verslaggever te bezorgen), bewezen heeft verklaard en
eiser voor acht dagen heeft geschorst; dat die straf matig is, gelet op de antecedenten van eiser die al voor soortgelijke feiten gestraft is, en op de bijzondere grove houding die hij heeft aangenomen in een zaak die in se erg eenvoudig was en waaraan
hij een al te grote ruchtbaarheid heeft willen geven; dat de raad van de Orde in de bestreden beslissing, wat het eerste bezwaar betreft, beslist had dat de toon en de bewoordingen die eiser in zijn brief van 15 juni 1999 aan de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep te Brussel had gebruikt de grenzen van de normale uitoefening van
het recht op kritiek overschreden; dat de aantijgingen tegen bepaalde rechterlijke overheden die de rechten van de rechtzoekenden zouden minachten en zich door
verzekeringsondernemingen de wet laten voorschrijven, alsook de beschuldiging dat
magistraten leden van een misdadigersbende zouden zijn, niet aileen beledigend zijn
maar kennelijk indruisen tegen de erecode van de openbare functie van advocaat; dat
eiser, door zich aldus uit te drukken, zowel het beroep van advocaat als de orde waartoe hij behoort, in diskrediet brengt; dat hij aldus tekortgeschoten is in de plicht tot
waardigheid, terughoudendheid en discretie die geldt voor iedere advocaat; dat, wat
het tweede bezwaar betreft, die zelfde beweringen en beschuldigingen indruisen tegen de regels van fatsoen en respect die gelden in de contacten tussen de leden van
de balie en van de magistratuur; dat eisers bewoordingen in zijn voornoemde brief van
15 juni 1999 aan de procureur-generaal bij het Hofvan Beroep te Brussel beledigend zijn voor de rechterlijke overheid; dat eiser zijn eed dat hij niet zal afwijken van
de eerbied die aan het gerecht verschuldigd is, niet nakomt; dat hij, wat het derde bezwaar betreft, toen hij op 21 mei 1999 aan de stafhouder schreef dat het hem niet "verbaasde" dat hij "zijn verantwoordelijkheid zou ontlopen", dat hij "beslist zeker wist"
dat hij "niet de moed zou hebben om (hem) voor de procureur-generaal te verdedigen," dat de eer van de Orde van advocaten "allang verloren is gegaan", dat de balie "de minstbedeelden, verdrukten en slachtoffers" volledig overgeleverd heeft aan de
financiiHe machten; dat hij niet zou reageren op de oproepingen van de verslaggever omdat hij "uit ervaring" wist "dat in zo'n schijnjustitie toch allemaal doorgestoken kaart is", dat (eiser) "al genoeg te lijden heeft gehad van hetgeen (de) voorganger (van de stafhouder) en sommige leden van de raad van de Orde hem hebben doen
ondergaan", en in zijn brief van 31 mei 1999, dat zijn lichamelijke en morele gezondheidstoestand hem toen beletten "het schijnproces te gedogen dat (de stafhouder) (hem)
wil(de) doen ondergaan"; dat er geen sprake van was om "meester Lemaitre als verslaggever te aanvaarden aangezien (hij) kort tevoren al de gelegenheid (had) gehad
om zijn volstrekte partijdigheid te beoordelen", dat hij wist dat de stafhouder een goed
geweten heeft "als het hem goed uitkomt" en dat het zijn plicht is "de publieke opinie in te lichten over hetgeen wordt bekokstoofd en over alle ambtsmisdrijven die sommigen van (diens) voorgangers en bepaalde leden van de raad van de Orde hebben begaan", eiser tekortgeschoten is in de eerbied die aan het ambt en de persoon van de
stafhouder en aan de gezagdragers van de Orde verschuldigd is; dat eisers brief van
15 juni 1999 aan de stafhouder en aan de procureur-generaal bij het Hofvan Beroep zich aan dezelfde uitspattingen schuldig maakt; dat de beschuldigingen tegen de
stafhouder en diens voorganger beledigend en kwetsend zijn; dat zulks ook geldt voor
beschuldiging van partijdigheid van de verslaggever; dat de essentiele opdracht om
toezicht te houden op de uitoefening van het beroep die de wetgever aan de tuchtoverheid heeft verleend, impliceert dat haar gezag ten volle door de leden van de balie wordt erkend; dat eiser, door in de hierboven weergegeven bewoordingen kritiek
te leveren op de stafhouder en de gezagsdragers van de Orde en door voorts een ontmoeting met de verslaggever te weigeren, opzettelijk de uitoefening van die opdracht heeft verhinderd,
terwijl, (. .. )
derde onderdeel, de vervolgingen die door de stafhouder tegen eiser zijn ingesteld, niet ontvankelijk zijn; de in bezwaar nr. 3, a, gelaakte brieven immers rechtstreeks de houding van de stafhouder jegens eiser bekritiseren; de stafhouder, met toepassing van het algemeen rechtsbeginsel van de goede rechtsbedeling en dat van de
onpartijdigheid van de openbare overheid, zich van de zaak had moeten onthouden en
die bevoegdheid aan een ander lid van de raad of aan een voormalig stafhouder moeten overdragen; artikel457 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk de raad van
de Orde, door toedoen van de stafhouder, kennisneemt van de zaken, een toepassing van de algemene regel is en geenszins eraan in de weg staat dat de stafhouder,
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die wist dat een dergelijke grond tot wraking te zijnen aanzien bestond, zich van de
zaak moest onthouden (schending van de artikelen 457, 831 van het Gerechtelijk Wethoek en miskenning van de algemene rechtsbeginselen van de goede rechtsbedeling
en van de onpartijdigheid van de openbare overheid); daaruit volgt dat eiser, door dat
toedoen van de stafhouder, geen eerlijk proces heeft gehad (schending van artikel6.1
van het Verdrag van 4 november 1950);
vierde onderdeel, eiser in zijn appelconclusie, ondertekend door zijn raadsman meester Jean VanRossum, wat betreft het derde bezwaar sub b, uitdrukkelijk staande hield
dat volgens de traditionele leer, de advocaat die door het hoofd van de Orde wordt aangemaand, hem voiledige loyaliteit verschuldigd is; dat hij hem in aile oprechtheid aile
noodzakelijke inlichtingen moet geven; hij evenwel, in zoverre de tuchtraad op de hoogte
is gebracht van de inlichtingen en stukken die de advocaat aan zijn stafhouder heeft
bezorgd, gevaar loopt om tijdens de tuchtprocedure, niet Ianger een eerlijk proces te
hebben; de moeilijkheid ligt in de dubbele bevoegdheid van de stafhouder, die tegelijk hoofd van de Orde is, jegens wie loyaliteit verschuldigd is, en "openbaar ministerie" in tuchtzaken; genoemd dilemma als volgt zou kunnen worden opgelost : de inlichtingen die de advocaat aan het hoofd van de Orde geeft, mogen noch aan de
verslaggever, noch aan de tuchtraad bekend worden gemaakt zodra de stafhouder zijn
bevoegdheid van "openbaar ministerie" uitoefent door een verslaggever-informateur
aan te wijzen, de advocaat heeft dan het recht om te zwijgen, wat impliceert dat hij
het recht heeft niet te antwoorden op de oproepingen of de vragen van verslaggever; de toepassing van het traditionele beginsel dat aan de stafhouder zonder voorbehoud loyaliteit is verschuldigd immers zou kunnen indruisen tegen de artikelen 6.1
en 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, die het recht om te zwijgen, dat is om niet tegen zichzelf te getuigen, erkennen; eiser bijgevolg, zodra de stafhouder beslist had tegen eerstgenoemde een onderzoek in te steilen, het recht had om te weigeren aan de verslaggever
te antwoorden of om (hem) te ontmoeten; hij immers de verantwoordelijkheid voor dat
verweer op zich neemt en gevaar loopt dat in het verslag bepaalde gegevens die in zijn
voordeel pleiten, niet voorkomen; de telastlegging 3, b, bijgevolg niet bewezen is; eiser in geen enkel opzicht tekortgeschoten is in de eerbied die aan de gezagsdragers
van de Orde verschuldigd is; hij aileen maar zijn wettelijk recht van verdediging heeft
uitgeoefend; de bestreden beslissing evenwel het litigieuze bezwaar gegrond acht zonder eisers verweer te beantwoorden; zij derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet);
uijfde onderdeel, het feit dat eiser niet verschenen is voor de verslaggever die de tuchtzaak tegen hem diende te onderzoeken, omdat hij wilde beletten door hem te worden ondervraagd, aan de zijde van eiser geen gebrek aan respect voor de stafhouder of voor de gezagsdragers van de Or de oplevert; eiser terzake zijn recht van
verdediging kan uitoefenen door niet te reageren op de oproepingen van de verslaggever en door te weigeren diens vragen te beantwoorden; de gezagsdragers van de Orde
niet naar recht eiser ertoe kunnen dwingen om, in tuchtzaken, een volstrekte loyaliteit en oprechtheid aan de dag te leggen jegens de stafhouder, de verslaggever of de
raad; eiser immers er niet toe gedwongen kan worden tegen zichzelf te getuigen of een
bekentenis afte leggen of zichzelfte beschuldigen (schending van de artikelen 6.1 en
6.2 van het Verdrag van 4 november 1950, 14. 2, g, van het Verdrag van 16 december 1966, en miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging); eiser, doordat van hem een volstrekte loyaliteit in tuchtzaken wordt geeist, geen
eer lijk proces heeft gehad en een dis criminatie heeft ondergaan die onverantwoord is
in vergelijking met de tuchtrechtelijke vorderingen in andere vrije beroepen, met name
die van geneesheer en architect, waar die verplichting tot loyaliteit niet zo dwingend is; het recht van verdediging van de beoefenaars die voor tuchtraden verschijnen over het algemeen onverkort blijft (schending van de artikelen 6.1 en 2, 14 van
het Verdrag van 4 november 1950) :

Wat het derde, vierde en vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing eiser een enkele straf oplegt op
grond van verscheidene telastleggingen;
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Dat de onderdelen, aangezien ze maar betrekking hebben op twee van die
telastleggingen, terwijl de straf naar recht verantwoord blijft op grond van
de overige telastleggingen, niet tot cassatie kan leiden en derhalve, wegens gemis aan belang, niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 november 2000 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter
- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier.
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Verwijzing van een rechtbank naar een andere.
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Cassatieberoep - Vonnissen en arresten.

2 november
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Cassatiemiddelen -

Grondwet.

2 november
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Cassatiemiddelen -

Inkomstenbelastingen.

3 november
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Inkomstenbelastingen.

3 november
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Inkomstenbelastingen.

3 november
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Rechtsbeginselen (Algemene) - Inkomstenbelastingen - Grondwet.

3 november

Nr. 596

Inkomstenbelastingen.

6 november

Nr. 597

Rechtsbeginselen (Algemene) - Inkomstenbelastingen.

6 november
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Arbitragehof- Prejudicieel geschil.

6 november

Nr. 599

Inkomstenbelastingen.

6 november
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Jaarlijkse vakantie.

6 november
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Sociale zekerheid.

6 november
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Europese Unie- Werkloosheid.

6 nvember
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Verjaring.

7 november
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Verjaring.

8 november
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Arbitragehof- Prejudicieel geschil.

8 november
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Openbaar ministerie - Cassatie -Recht van verdediging- Arbitragehof- Prejudicieel geschil- Vonnissen en arresten.

8 november
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Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

8 november
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Burgerlijke rechtsvordering - Verjaring - Grondwet.

9 november
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Beslag- Bevoegdheid en aanleg.

9 november
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Bewijs -

9 november
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Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

9 november
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Ongeoorloofde mededinging - Apotheker.

9 november
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Cassatiemiddelen.
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10 november
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Inkomstenbelastingen.

10 november
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Bewijs - Ondernemingsraad en veiligheidscomite Openbare orde.

13 november
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Hoger beroep - Vonnissen en arresten.

13 november
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Redenen van de vonnissen en arresten - StrafHoger beroep.

14 november
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Cassatiemiddelen - Huwelijksvermogensstelsels Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

14 november
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Wraking- Bevoegdheid en aanleg- Misdrijf- Rechthanken - Oplichting.

14 november
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Cassatieberoep - Onderzoek in strafzaken - Onderzoeksrechter - Onderzoeksgerechten - Hoger be-l
roep.

14 november
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Regeling van rechtsgebied - Bevoegdheid en aanleg- Samenhang- Voorlopige hechtenis.

14 november
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Rechterlijke organisatie - Openbaar ministerie.

15 november
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Misdrijf- Redenen van de vonnissen en arresten.

15 november
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Hoger beroep - Cassatie.

15 november
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Betekeningen en kennisgevingen - Recht van verdediging - Cassatie.

15 november
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Cassatiemiddelen - Bescherming van de maatschappij - Redenen van de vonnissen en arresten.

15 november
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Cassatieberoep.

15 november
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Cassatieberoep.

17 november
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Grondwet - Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen.

17 november
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Verwijzing van een rechtbank naar een andere Wraking.

20 november
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Recht van verdediging.

20 november
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Werkloosheid.

20 november
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Cassatieberoep - Gerechtskosten.

20 november
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Cassatiemiddelen - Misdrijf- Redenen van de vonnissen en arresten.

22 november
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Aansprakelijkheid buiten overeenkomst gerlijke rechtsvordering.
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Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling - Cassatie.

22 november
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Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

22 november

Nr. 638
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23 november
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Red enen van de vonnissen en arresten - Arbeidsongeval - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

23 november

Nr. 640

Redenen van de vonnissen en arresten.

24 november
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Wegverkeer.

24 november

Nr. 642

Bevoegdheid en aanleg- Burgerlijke rechten. Politieke rechten - Machten.

24 november
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Deskundigenonderzoek - Ziekte- en invaliditeitsverzekering.

27 november
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Arbeidsongeval - Openbare orde - Berusting.

27 november

Nr. 645

27 november

Nr. 646

Cassatieberoep - Betekeningen en kennisgevingen Burgerlijke rechtsvordering.

28 november
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Rechten van de Mens - Rechtbanken- Redenen van
de vonnissen en arresten.

28 november
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Rechtbanken - Vonnissen en arresten- Verjaring.

28 november
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Rechtbanken - Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling - Cassatie.

28 november

Nr. 650

Hoger beroep- Bescherming van de maatschappij.

28 november
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Wegverkeer.

29 november
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Verzet.

29 november

Nr. 653

Verjaring.

29 november
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Recht van verdediging - Misdruik van vertrouwen.

29 november

Nr. 655

Cassatieberoep - Jeugdbescherming.

29 november
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Recht van verdediging - Rechtbanken.

30 november
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Recht van verdediging- Rechten van de Mens Makelaar.

30 november
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Cassatiemiddelen - Rechten van de Mens - Advocaat - Arbitragehof- Prejudicieel geschil.

30 november

Nr. 659

Ondernemingsraad en veiligheidscomite wijs.
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