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2e KAMER- 28 februari 2001
1o CASSATIE - VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- OPENBAAR
MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ- VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- VERNIETIGING VAN HET BESCHIKKEND GEDEELTE OVER DE STRAFVORDERING- BESCHIKKEND GEDEELTE DAT UITSPRAAK DOET OVER DE GRONDSLAG VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ- GEMIS AAN BELANG.

1 o Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van het O.M. alleen, het beschikkend ge-

deelte van een vonnis over de strafvordering vernietigt, strekt die vernietiging zich
niet uit tot het beschikkend gedeelte dat uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen (1).
2° De burgerlijke partij heeft geen belang om cassatieberoep in te stellen tegen het ar-

rest dat haar een tweede vergoeding toekent voor een schade waarvoor ze reeds is vergoed door een in kracht van gewijsde gegane beslissing (2).
(J ... E.A. T. A... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1642.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 2000 in hoger beroep op verwijzing gewezen door het Hofvan Beroep teL.;
Gelet op het arrest van het Hof van 22 maart 2000;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing over de tegen verweerder ingestelde strafVordering :
(1) Cass., 3 april1979 (A.C., 1978-79, blz. 911).

(2) Zie Cass., 7 februari 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 738). Bij een op tegenspraak gewezen vonnis van 20 oktober 1999 heeft de Correctionele Rechtbank te B. de beklaagde veroordeeld wegens verschillende zedenmisdrijven en heeft zij hem, wat de burgerlijke belangen betreft, veroordeeld om aan de burgerlijke partijen verschillende bedragen te betalen, waarvan sommige
definitief en andere provisioneel. De beklaagde en het O.M. hebben tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld. Bij een op tegenspraak gewezen arrest van 10 januari 2000 heeft het Hofvan Beroep te B. dat vonnis bevestigd, onder de enige wijziging, wat de stra:!Vordering betreft, dat de aan
de beklaagde opgelegde gevangenisstrafbeperkt wordt. Het O.M. heeft tegen dat arrest cassatieberoep ingesteld.
Bij arrest van 22 maart 2000 heeft het Hofvan Cassatie het bestreden arrest vernietigd, op grond
dat het voormelde arrest door geen enkele overweging antwoordt op de vorderingen van het O.M.
betreffende de omstandigheid waarin de beklaagde de herhaling heeft gepleegd, en heeft het de
zaak naar het Hofvan Beroep teL. verwezen. Bij hun vrijwillige verschijning voor dat hofvan beroep hebben de burgerlijke partijen voor het hof tussenberoep ingesteld.
Bij arrest van 31 oktober 2000 heeft het Hofvan Beroep teL., dat op tegenspraak en met eenstemmigheid van haar !eden uitspraak deed als rechtscollege op verwijzing, zowel de hoofd- als
de tussenberoepen ontvankelijk verklaard, onder de wijziging, wat de stra:!Vordering betreft, dat
een telastlegging van verkrachting van een minderjarige van minder dan 10 jaar niet bewezen is
verklaard, dat de omstandigheid van herhaling t.a.v. de beklaagde bewezen is verklaard, dat de
hem opgelegde gevangenisstraf is verminderd en, wat de burgerlijke belangen betreft, dat de aan
de burgerlijke partijen definitief toegekende schadevergoedingen, in hun geheel, in andere bedragen zijn gewijzigd.
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Overwegende dat de eisers burgerlijke partijen zijn die niet zijn veroordeeld in de kosten van de strafVordering, zodat zij niet de hoedanigheid hebben om tegen de beslissing over die vordering cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen over de
door de eisers tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat de op 22 maart 2000, op de enkele voorziening van het
openbaar ministerie uitgesproken vernietiging van de beslissing over de tegen verweerder ingestelde strafVordering, zich niet uitstrekte tot het beschikkend gedeelte dat uitspraak doet over de grondslag van de door de eisers tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen;
Overwegende dat de eisers, jegens wie reeds volledig recht is gedaan, geen
belang hebben om cassatieberoep in te stellen tegen het arrest dat hen een
tweede vergoeding toekent voor een schade waarvoor ze reeds zijn vergoed door een in kracht van gewijsde gegane beslissing;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, ongeacht de memorie van de eisers, die geen verband
houdt met de ontvankelijkheid van de voorzieningen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
28 februari 2001 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal-Advocaten : mrs. Mahieu; A. Pirotte en F. Kuty, Luik.

Nr. 121
1e KAMER - 1 maart 2001
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- REDENGEVING
EN GEBREK AAN REDENGEVING- 'IEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- EINDVONNIS OVER GESCHILPUNT- MIDDEL DAT MISKENNING VAN HET GEZAG VAN GEWIJSDE AANVOERT- ONTVANKELIJKHEID.

1o Tegenstrijdigheid in de redengeving kan niet worden afgeleid uit tegenstrijdig-

heid tussen de redengeving van twee arresten die achtereenvolgens in dezelfde zaak
zijn gewezen (1). (Art. 149 Gw.)

2° Het middel dat miskenning van het gezag van gewijsde en niet de schending van
art. 19, eerste lid, Ger. W. aanvoert, terwijl het een hofvan beroep verwijt dat het uitspraak heeft moeten doen over een geschilpunt dat niet Zanger meer bij dat hof aanhangig was omdat het vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover uitspraak had gedaan, is niet ontvankelijk (2). (Artt. 19, eerste lid, en 1080, Ger.W.)
(1) Cass., 30 maart 1987, A.R. 5558, nr. 453.
(2) Cass., 11 feb. 1999, A.R. C.97.0325.F, nr. 81.
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(G .. T. SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT)
ARREST

(uertaling)

(A.R. C.OO.Ol55.F)

HET HOF;- Gelet op bestreden arrest, op 14 mei 1999 gewezen door het
Hof van Beroep te Bergen;
Over het eerste middel : schending van artikel 149 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep op verwijzing in zijn arrest van 14 mei 1999 de hogere beroepen niet gegrond verklaart en in al zijn beschikkingen de beroepen beslissing bevestigt, zulks op grond ''het aldus duidelijk is dat de onteigenende overheid terecht altijd erop gewezen heeft dat de theoretische kans dat er op die gronden gebouwd
zou worden erg klein was; dat uit de twee deskundigenverslagen duidelijk blijkt dat
de administratie, al van bij haar oorspronkelijke voorstel (135 franklm 2 ), rekening had
gehouden met de concrete kenmerken van de bewuste gronden die geleidelijk hun bestemming als landbouwgrond aan het verliezen waren (in hoofdzaak wegens de aanleg van de snelweg) maar die slechts in een heel verre toekomst een bestemming als
bouwgrond zouden kunnen krijgen, wat bovendien heel onzeker was gelet op de nabije omgeving (niet uitgeruste zone, 'gekneld' tussen de snelweg, de expresweg en het
tramdepot); dat deskundige B. voorts terecht gewezen had op de negatieve invloed van
het nabijgelegen vliegveld van Gosselies; dat de onteigenende overheid dus, voor twee
percelen waarvoor er een mondelinge huurovereenkomst bestond en waardoor er een
niet uitgeruste buurtweg liep en waarvan duidelijk was dat hij nooit op korte of lange
termijn uitgerust zou worden, een prijs voorgesteld heeft die, toentertijd, duidel~k hager was dan die van landbouwgrond (die schommelde tussen 40 en 80 franklm ); dat
de schadevergoeding, zoals zij opnieuw door deskundige B. begroot is op 150 frank/
m 2 , als rechtmatig en billijk moet worden beschouwd en geacht moet worden op passende wijze rekening te houden met de omstandigheden dat de litigieuze onteigende percelen - op termijn en rekening houdend met de hierboven vermelde
onzekerheid - als bouwgrond bestemd waren; dat de uitspraak van de eerste rechter dus terecht is",
terwijl, het hofvan beroep in zijn eerste arrest van 9 september 1994, definitiefbeslist had dat de litigieuze percelen als bouwgrond bestemd waren en dat het, gelet op
die aard de begrotingen van deskundige B. niet in aanmerking kon nemen, "aangezien hij steunt op kenmerken die door het hofworden afgewezen"; het bijgevolg een
nieuw deskundigenonderzoek heeft bevolen teneinde de waarde van de litigieuze percelen te bepalen, rekening houdend met het feit dat de percelen als bouwgrond bestemd waren; het hofvan beroep, dat naderhand uitspraak deed na het deskundigenonderzoek, niet meer, zonder zichzelf tegen te spreken, de begroting van deskundige
B. in aanmerking kon nemen; het immers tegenstrijdig is, enerzijds, te beslissen dat,
gelet op de aard van de onteigende goederen, het hof van beroep de begrotingen van
deskundige B. niet in aanmerking kon nemen, "aangezien hij steunt op kenmerken
die door het hof worden afgewezen" en, anderzijds, in een tweede arrest, die begrotingen van dezelfde deskundige wei in aanmerking te nemen door te beweren dat de
door deskundige B. begrote vergoeding op passende wijze rekening houdt met de omstandigheid dat de litigieuze onteigende percelen - op termijn en onder voorbehoud van de hierboven vermelde onzekerheid - als bouwgrond bestemd waren; een
dergelijke tegenstrijdigheid gelijkstaat met een gebrek in de redengeving; het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed zodat het hofvan beroep artikel149 van de Grondwet schendt:

Over de door verweerster tegen het middel opgeworpen grand van nietontvankelijkheid: de aangevoerde griefhoudt geen verband met artikel149
van de Grondwet :
Overwegende dat het middel eigenlijk beweert dat in het bestreden arrest een beslissing is vervat die tegenstrijdig is met een beslissing in een vorig arrest;
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Dat een dergelijke grief geen verband houdt met artikel149 van de Grandwet;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Over het tweede middel : schending van artikel 149 van de Grondwet en van de artikelen 19, 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep in zijn arrest de hogere beroepen niet gegrond verklaart en de beslissing waarvan het op verwijzing heeft kennisgenomen, in al haar beschikkingen bevestigt,
terwijl, eerste onderdeel, het hof van beroep in zijn eerste arrest van 9 september
1994, het hoofd- en tussenberoep had aangenomen en het beroepen vonnis in al zijn
beschikkingen op de volgende gronden had tenietgedaan : "het hof (van beroep) kan,
gelet op de aard van de onteigende goederen de begrotingen van de deskundige niet
in aanmerking nemen, aangezien hij steunt op kenmerken die door het hofworden afgewezen; de door (eiser) voorgestelde berekeningen blijkbaar niet in aanmerking mogen worden genomen, aangezien hij zich ertoe beperkt ze te berekenen tegen een waarde
van 550 frank/m 2 , zijnde de maximumwaarde van een koop in 1978, waarbij duidelijk verschillende en lagere prijzen werden gehanteerd in de onmiddellijke nabijheid van de litigieuze percelen; er moet dus, zoals in het dictum is gezegd, een nieuw,
tot dat punt beperkt, deskundigenonderzoek gebeuren"; het hofvan beroep aldus definitief beslist had dat het vonnis waarvan het op verwijzing had kennisgenomen,
waarin een vergoeding werd toegekend die berekend was op grond van het verslag van
deskundige B., gewijzigd moest worden, aangezien dat verslag steunt op kenmerken die door het hofvan beroep worden afgewezen; de beslissing om het beroepen vonnis te wijzigen een eindbeslissing was in de zin van artikel 19 van het Gerechtelijk
Wetboek, zodat het hof van beroep naderhand, niet zonder die bepaling te scherrden, het tegenovergestelde kon beslissen door het beroepen vonnis te bevestigen; het
hofvan beroep, door het beroepen vonnis in het arrest van 14 mei 1999 te bevestigen op grond "dat de schadevergoeding, zoals zij opnieuw door deskundige B. begroat is op 150 frank/m 2 , als rechtmatig en billijk moet worden beschouwd en geacht moet worden op passende wijze rekening te houden met de omstandigheden dat
de litigieuze onteigende percelen - op termijn en rekening houdend met de hierboven vermelde onzekerheid - als bouwgrond bestemd waren", opnieuw uitspraak heeft
gedaan over een definitiefbeslechte zaak en aldus artikel19 van het Gerechtelijk Wethoek heeft geschonden en tevens het gezag van gewijsde heeft miskend van het vorige arrest van 9 september 1994 dat het beroepen vonnis had gewijzigd met de overweging dat "gelet op de aard van de onteigende goederen, het hof (van beroep) de
begrotingen van deskundige B. niet in aanmerking kon nemen, aangezien hij steunt
op kenmerken die door het hof worden afgewezen" (schending van de artikelen 23 tot
28 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onderdeel, het tegenstrijdig is in een eerste arrest het vonnis in al zijn beschikkingen teniet te doen en naderhand in het volgende arrest het verwezen vonnisin al zijn beschikkingen te bevestigen; het hofvan beroep, in een eerste arrest van
14 september 1994 beslist had dat het eerste vonnis gewijzigd moest worden aangezien "gelet op de aard van de onteigende goederen, het hof(van beroep) de begrotingen van deskundige B. niet in aanmerking kon nemen, aangezien hij steunt op kenmerken die door het hofworden afgewezen"; het hofvan beroep in zijn tweede arrest
van 14 mei 1999, de beroepen beslissing in al haar beschikkingen had bevestigd met
de overweging "dat de schadevergoeding, zoals zij opnieuw door deskundige B. begroat is op 150 frank/m 2 , als rechtmatig en billijk moet worden beschouwd en geacht moet worden op passende wijze rekening te houden met de omstandigheden dat
de litigieuze onteigende percelen - op termijn en rekening houdend met de hierboven vermelde onzekerheid- als bouwgrond bestemd waren"; die twee beslissingen
tegenstrijdig zijn, zodat het arrest van 14 mei 1999 niet regelmatig met redenen is omkleed en artikel 149 van de Grondwet schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 23 tot 28 van
het Gerechtelijk Wetboek :
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Over de door verweerster tegen het middel aangevoerde grond van nietontvankelijkheid : die wetsbepalingen houden geen verband met de aangevoerde grief :
Overwegende dat het middel het bestreden arrest verwijt dat het uitspraak doet over een geschil waarover reeds een eindbeslissing was gewezen;
Overwegende dat de rechter, wanneer hij in een vonnis uitspraak doet over
een geschilpunt dat bij hem niet langer aanhangig is omdat hij reeds in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover uitspraak heeft gedaan, daardoor niet het gezag van gewijsde van het vorige vonnis miskent, maar uitspraak doet over een geschilpunt waarover hij zijn rechtsmacht reeds volledig
heeft uitgeoefend;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet worden;
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek :
Overwegende dat het arrest van 9 september 1994, bij de wijziging van het
beroepen vonnis, vaststelt dat "de bestemming van de litigieuze percelen als
bouwgrond ten onrechte wordt betwist" en "dat het hof (van beroep), gelet
op de aard van de onteigende goederen de begrotingen van de deskundige niet
in aanmerking kan nemen, aangezien hij steunt op kenmerken die door het
hofworden afgewezen; de door (eiser) voorgestelde berekeningen echter blijkbaar niet in aanmerking mogen worden genomen, aangezien h~ zich ertoe
beperkt ze te berekenen tegen een waarde van 550 frank/m , zijnde de
maximumwaarde van een koop in 1978, waarbij duidelijk verschillende en
lagere prijzen werden gehanteerd in de onmiddellijke nabijheid van delitigieuze percelen; er dus een nieuw, tot dat punt beperkt, deskundigenonderzoek moet gebeuren";
Overwegende dat het hof van beroep, in dat arrest, aangenomen heeft dat
de litigieuze percelen begroot moesten worden door rekening te houden met
hun bestemming als bouwgrond maar geenszins uitspraak heeft gedaan over
hun waarde; dat het bestreden arrest, dat die beslissing niet opnieuw in het
geding brengt maar, op grond van de feitelijke gegevens die het nader omschrijft, die waarde definitiefvaststelt, artikel19 van het Gerechtelijk Wethoek niet schendt;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel149 van de Grondwet geen verband houdt met
de grief volgens welke het dictum van het bestreden arrest tegenstrijdig is
met dat van een vorig arrest;
Dat het onderdeel, zoals verweerster staande houdt, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 maart 2001 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de mevr. Matray - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en T'Kint.
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Nr. 122
1 e KAMER- 2 maart 2001

1 o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS- GERECHTELIJKE SCHEIDING VAN GOEDEREN- FORMALITEITEN- VONNIS- TERMIJN- AARD.

2° RUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS -

WIJZIGING vAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL- FORMALITEITEN- VONNIS - TERMIJN- AARD.

1o en 2° De formaliteiten die in acht moe ten zijn genomen opdat de schuldeisers van
een der echtgenoten ontvankelijk zouden zijn om op te komen tegen een vereffening, zijn slechts de door de wet betreffende een vordering tot scheiding van goederen voorgeschreven publiciteitsvoorschriften; de termijn van een maand die in acht
moet worden genomen alvorens op die vordering een vonnis mag worden uitgesproken heeft op die publiciteitsvoorschriften geen betrekking (1). (Artt. 1311 tot 1316, 1319
en 1319bis Ger.W.)
(A ... , H ... T.V .. )

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis dat het derdenverzet van verweerster toelaatbaar verklaart tegen het vonnis van homologatie van de akte van wijziging van
het huwelijksvermogensstelsel van eisers.
Ret oordeelt dat de bij artikel1319bis Ger.W. bepaalde termijn van eenjaar na het
homologatievonnis, binnen dewelke een schuldeiser - zoals verweerster - tegen de
vereffening kan opkomen, indien de wettelijke publiciteitsformaliteiten zijn nageleefd, geen aanvang heeft genomen omdat deze door de wet vereiste publiciteit niet werd
nageleefd, namelijk omdat het homologatievonnis werd verleend voor het verstrijken van de op straffe van nietigheid door artikel1313 Ger.W. voorgeschreven termijn van een maand na de publicatie van het verzoekschrift tot homologatie in het Belgisch Staatsblad.
Ret eerste onderdeel van het eerste cassatiemiddel - dat deze beslissing over de
toelaatbaarheid van het verzet aanvecht - lijkt me gegrond :
Het stelt m.i. terecht dat de termijn door de wet voorgeschreven om vonnis te verlenen geen betrekking heeft op de op straffe van nietigheid voorgeschreven publiciteitsformaliteiten (die het vonnis voorafgaan), zodat het niet naleven van die termijn geen
invloed kan hebben op de aanvang van de termijn waarover de schuldeisers beschikken om tegen een vereffening op te komen.
Artikel1319 Ger.W., aanhef, maakt de formaliteiten bij de scheiding van goederen toepasselijk op de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel behoudens, o.m.
de in het 2e van dat artikel bepaalde :
De nietigheid van artikel1313 - d.i. het niet in acht nemen van de termijn van een
maand na het vervullen van de wettelijke formaliteiten, om het vonnis over de vordering tot scheiding van goederen uit te spreken - kan alleen door de schuldeisers
van de echtgenoten worden tegengeworpen. Alvorens dat te kunnen doen moeten de
schuldeisers ontvankelijk zijn. En, krachtens artikel1319bis zijn ze niet meer ontvankelijk na de termijn van een jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing in het Belgisch Staats bald, indien de formaliteiten, voorgeschreven in het vorige artikel, d.i. artikell319- en dus niet alle bepalingen van de artikelen 1311 tot
1316- zijn in acht genomen.
Men kan tach niet een termijn om een rechtsmiddel tegen een vonnis aan te wenden laten afhangen van de keuze van een partij - die gerechtigd is ertegen op te komen - om al dan niet ook haar recht uit te oefenen de eraan klevende nietigheid in
(1) Zie conclusie O.M.
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te roepen. Dit zou er, in dezen, op neerkomen dat de schuldeiser zelfbepaalt wanneer de termijn om tegen de vereffening op te komen, voor hem begint te lopen. Dat
kan uiteraard niet.
De regel dat geen vonnis mag worden uitgesproken voor een maand na de door de
wet voorgeschreven publiciteit is bedoeld om de schuldeisers de gelegenheid te hieden desgevallend hun bezwaren tegen de voorgenomen (scheiding van goederen of) wijziging van de huwelijksvoorwaarden te doen kennen, zoals dit uitdrukkelijk is geregeld in artikel 1314 Ger.W.
Dat de rechter hen niet "voldoende" die gelegenheid bood lijkt me niet de loutere miskenning te zijn van een "formaliteit" maar een reden om hem te verplichten op zijn
beslissing terug te komen als de schuldeiser, wiens recht miskend werd, zulks vraagt,
op voorwaarde dat die schuldeiser dit doet binnen een vooraf door de wet en niet a.h.w.
"door hemzelf' bepaalde termijn waarvan de echtgenoten dus "ad infinitum" afbankelijk zouden zijn.
Ret is niet eerst de schuldeiser die bepaalt of de formaliteiten werden nageleefd om
daaruit af te leiden dat de termijn voor zijn rechtsmiddel nog een aanvang kon nemen, maar dat komt uiteraard uiteindelijk de rechter toe.

Conclusie : vernietiging.
ARREST

(A.R. C.98.0230.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1952 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 1394 en 1395 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976, 1122, 1311, 1312, 1313, 1315,
1316, 1319 en 1319bis van het Gerechtelijk Wetboek (de artikelen 1312, 1313, 1316,
1319 en 1319bis gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976) en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de vordering van verweerster ontvankelijk en toelaatbaar verklaart en voor recht zegt dat het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, tweede kamer, van 20 maart 1991, R.V. 35.696,
zijnde een akte tot wijziging huwelijksvermogensstelsel, zoals verleden door notaris
M.N., met standplaats te Lille, op 11 december 1990, niet kan worden tegengesteld
ten overstaan van verweerster, derwijze dat beide eisers ten overstaan van verweerster dienen aangezien te worden als nog steeds zijnde gehuwd en gehuwd zijnde
en blijvend onder hun oorspronkelijk huwelijksstelsel van gemeenschappelijk vermogen, bij ontstentenis van huwelijkscontract met ingang van de datum van hun huwelijk, zijnde 5 juli 1985, op grond dat verweerster is opgekomen tegen het homologatievonnis bij wijze van derdenverzet om het vonnis te bestrijden in de zin van artikel 1167
B.W.; dat echter het gemene recht van de artikelen 1122 e.v. Ger.W. buiten werking
is gesteld door het artikel1319bis Ger.W. voor zover de bepalingen nopens de publiciteit zijn nageleefd; dat de bepalingen nopens de formaliteiten die dienen te worden vervuld krachtens artikel1319 B.W. niet werden nageleefd; dat een uittreksel van
het verzoekschrift tot de grote wijzigingsprocedure dient opgenomen te worden op verzoek van de eisende partij in het Belgisch Staatsblad krachtens artikel1312 Ger.W.;
dat geen vonnis mag worden uitgesproken dan een maand nadat voldaan is aan de
publiciteitsvoorschriften van de artikelen 1311-1312 en 1319 Ger.W. die moeten worden in acht genomen op straffe van nietigheid krachtens artikel 1313 Ger.W. en artikel1319, 2°, Ger.W.; dat het verzoekschrift tot homologatie werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 3 april 1991 en de beschikking inhoudende de homologatie van
wijziging van huwelijksstelsel werd verleend op 20 maart 1991; dat de door de wet ver-
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eiste publiciteit derhalve niet werd nageleefd zodat de vervaltermijn voorzien in artikel1319bis Ger.W. geen aanvang heeft genomen zodat verweerster bij toepassing van
artikel1122 Ger.W. tegen de bedrieglijke benadeling van haar rechten kan opkomen; dat de oorspronkelijke vordering dan ook terecht toelaatbaar verklaard werd,

terwijl, eerste onderdeel, wanneer een verzoek tot homologatie van de akte houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel op de rol is gebracht, dan dient een
uittreksel uit het verzoek krachtens de artikelen 1311 en 1319 van het Gerechtelijk
Wetboek door de griffier in een daartoe op de griffie gehouden register ingeschreven
en dan dient een uittreksel uit dat verzoek krachtens de artikelen 1312 en 1319 van
het Gerechtelijk Wetboek door de zorgen van beide echtgenoten bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad wanneer de wijziging tot gevolg heeft dat het vorige stelsel wordt
vereffend of dat de bestaande samenstelling van de vermogens wordt gewijzigd; dat
de voormelde vormvoorschriften krachtens de artikelen 1313 en 1319 van het Gerechtelijk Wetboek in acht moeten genomen worden op straffe van nietigheid; dat artikel1313 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing krachtens artikel1319
van het Gerechtelijk Wetboek, ook nog bepaalt dat geen homologatiebeslissing mag
worden uitgesproken dan een maand nadat voldaan is aan de voormelde vormvoorschriften en dat deze termijn niet op straffe van nietigheid werd voorgeschreven; dat wanneer de homologatiebeslissing uitgesproken wordt, dan dient de griffier krachtens de artikelen 1315 en 1319 van het Gerechtelijk Wetboek er melding van
te maken op de kant van de inschrijving verplicht ingesteld bij de artikelen 1311 en
1319 van het Gerechtelijk Wetboek en dan dient een uittreksel uit die beslissing krachtens de artikelen 1316 en 1319 van het Gerechtelijk Wetboek door de zorg van beide
echtgenoten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad; dat artikel1319bis van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de schuldeisers van een der echtgenoten niet meer
ontvankelijk zijn om op te komen tegen de vereffening na de termijn van een jaar te
rekenen van de bekendmaking van de homologatiebeslissing in het Belgisch Staatsblad, op voorwaarde dat de formaliteiten voorgeschreven in de vorige artikelen in acht
genomen zijn; dat artikel1319bis van het Gerechtelijk Wetboek met de voorgeschreven formaliteiten de verschillende publiciteitsmaatregelen bedoelt die voorgeschreven werden in de vorige artikelen; dat de termijn van een maand voorgeschreven door
artikel 1313 van het Gerechtelijk Wetboek, geen publiciteitsmaatregel is en dus geen
formaliteit in de zin van artikel1319bis van het Gerechtelijk Wetboek; dat de omstandigheid dat de homologatiebeslissing werd uitgesproken voor het verstrijken van
de termijn van een maand van artikel 1313 van het Gerechtelijk Wetboek derhalve
niet belet dat de vervaltermijn van een jaar van artikel1319bis van het Gerechtelijk Wetboek aanvangt indien de publiciteitsmaatregelen voorgeschreven in de vorige artikelen in acht genomen werden; dat de eisers staande hielden dat de
homologatiebeslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 20 maart
1991 bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 1991, hetgeen niet
betwist werd; dat verweerster tegen de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van de eisers pas opkwam bij exploot van 24 maart 1993, dus na het verstrijken van de vervaltermijn van een jaar van artikel 1319bis van het Gerechtelijk Wethoek; dat het bestreden arrest ten onrechte beslist heeft dat de door de wet vereiste
publiciteit niet werd nageleefd louter omdat het verzoekschrift tot homologatie werd
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 april 1991 en de homologatiebeslissing
verleend werd op 20 maart 1991, dus omdat de termijn van een maand voorgeschreven door artikel 1313 van het Gerechtelijk Wetboek niet werd nageleefd; dat dietermijn immers geen publiciteitsmaatregel is en dus ook geen formaliteit in de zin van
artikel1319bis van het Gerechtelijk Wetboek en dat de vervaltermijn van artikel
1319bis van het Gerechtelijk Wetboek dus niet afhangt van de termijn van artikel1313
van het Gerechtelijk Wetboek (schending van de artikelen 1313, 1319 en 1319bis
Ger.W.); dat het bestreden arrest derhalve op die gronden evenmin wettelijk kon beslissen dat verweerster bij toepassing van artikel 1122 Ger.W. tegen de wijziging van
het huwelijksvermogensstelsel kon opkomen (schending van de artikelen 1122, 1311,
1312, 1313, 1315, 1316, 1319 en 1319bis, Ger.W., 1394 en 1395, B.W.);
terwijl, tweede onderdeel, de appelrechters ambtshalve beslisten dat de door de wet
vereiste publiciteit niet werd nageleefd vermits het verzoekschrift tot homologatie werd
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 april 1991 en de beschikking inhoudende de homologatie van wijziging van huwelijksstelsel verleend werd op 20 maart 1991;
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dat deze exceptie of dit middel door geen der partijen was aangevoerd; dat de appelrechters, door de oorspronkelijke vordering van verweerster toelaatbaar te verklaren op grond van dit ambtshalve ingeroepen middel, zonder de eisers de gelegenheid te geven hun verweermiddelen desaangaande te doen gelden, de rechten van de
verdediging van de eisers geschonden hebben (schending van artikel 6, lid 1, E.V.R.M.
en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van
de verdediging),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen en algemeen
rechtsbeginsel geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel1319bis van het Gerechtelijk Wethoek, indien de formaliteiten, voorgeschreven in het vorige artikel, in acht
zijn genomen, de schuldeisers van een der echtgenoten niet meer ontvankelijk zijn om, na de termijn van een jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing in het Belgisch Staatsblad, op te komen tegen de vereffening, wanneer deze met bedrieglijke benadeling van hun rechten is
geschied;
Overwegende dat artikel1319 van hetzelfde wetboek zoals toepasselijk bepaalt: "De bepalingen van de artikelen 1311 tot 1316 zijn van toepassing op
de verzoeken tot homologatie van de akte houdende wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel, behoudens het hierna bepaalde :
1 o het uittreksel uit het verzoek en de homologatiebeslissing worden in het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door de zorg van beide echtgenoten. Zij
zijn hiervan evenwel vrijgesteld indien de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel niet tot gevolg heeft dat het vorige stelsel wordt vereffend of dat de bestaande samenstelling van de vermogens wordt gewijzigd;
2° de nietigheid waarin artikel1313 voorziet, kan aileen door de schuldeisers van de echtgenoten worden tegengeworpen (. .. )";
Overwegende dat het voornoemde artikel1319bis de toepassing van determijn van een jaar waarover de schuldeisers beschikken, afhankelijk maakt
van het in acht nemen van de formaliteiten van het vermelde artikel1319
dat de bepalingen van de artikelen 1311 tot 1316 van datzelfde wetboek van
toepassing verklaart, onverminderd enkele te dezen niet toepasselijke voorschriften;
Overwegende dat, volgens artikel1313 van het Gerechtelijk Wetboek, behoudens de bewarende maatregelen, op de vordering tot scheiding geen vonnis mag worden uitgesproken dan een maand nadat voldaan is aan de voormelde vormvoorschriften, die moeten worden in acht genomen op straffe van
nietigheid;
Overwegende dat de formaliteiten bedoeld in het voornoemd artikel1319bis,
slechts de publiciteitsvoorschriften zijn voorzien in de door artikel1319 vermelde artikelen 1311 tot 1316;
Overwegende dat de in artikel1313 voorgeschreven termijn van een maand
geen betrekking heeft op publiciteitsvoorschriften;
Overwegende dat het arrest dat anders beslist, de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
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de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
2 maart 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaten: mrs. Houtekier en Nelissen Grade.
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ze KAMER -

6 maart 2001

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- GEBRUIK VAN VALSE

STUK-

KEN- VOORWAARDEN.

2° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEIDRAADKAMER- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HEROMSCHRIJVING- FEITELIJKE ELEMENTEN- VEREISTEN.

1 o Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit van de da-

der van de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het
door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling zonder verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hi} ervan verwachtte; niet volstrekt uitgesloten is het gebruik van een vals stuk eenmaal het verzonden of opgestuurd is en aldus buiten het materiele bereik van de dader (1). (Artt. 196, 197 en
Sw.)

zo

De feitenrechter is niet gebonden door de plaatsbepaling van het feit vermeld in de
beschikking van de raadkamer voor zover hi}, bij wijziging van de kwalificatie, de
identiteit en de continui"teit van het feit behoudt (2). (Art. 182 Sv.)
(B. .. , B. .. T. PFAFF MACHINES N.V, R. .. )

ARREST

(A.R. P.00.1736.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikking, op 17 januari 1997 door
de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen gewezen,
die de eisers naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen verwijst;
Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 2000 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen, dat de hogere beroepen ontvankelijk verklaart en dat, alvorens verder recht te doen over de strafVordering en over
de burgerlijke rechtsvordering, zegt dat" de Correctionele Rechtbank te Mechelen territoriaal bevoegd is om kennis te nemen van de strafvordering;
Gelet op de memories die aan dit arrest zijn gehecht en daarvan deel uitmaken;
(1) Cass., 23 dec. 1998, voltallige terechtzitting, A.R. A.94.000l.F, nr. 534; Cass., 6 okt. 1999,
A.R. P.99.00633.F, nr. 511.
(2) Zie Cass., 12 mei 1998, A.R. P.96.1448.N, nr. 243; Cass., 19 jan. 1999, A.R. P.97.0599.N, nr.
30; Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.0966.F,nr. 647; Cass., 21 juni 2000, A.R. P.00.0446.F, nr. 647.
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I. Op de voorzieningen tegen het arrest van 12 oktober 2000 dat beslist over
de bevoegdheid om kennis te nemen van :
A. de strafvordering :
Over het eerste middel van de beide memories :
Overwegende dat het gebruik van een vals stuk voortduurt, zelfs zonder
nieuw feit oftussenkomst van de vervaardiger ervan, zolang het doel dat hij
beoogde niet volledig werd bereikt en zolang het oorspronkelijk feit dat hem
verweten wordt, in zijn voordeel en zonder dat hij zich ertegen verzet, het
beoogde nut oplevert;
Overwegende dat het middel in zoverre het ervan uitgaat dat gebruik van
een vals stuk volstrekt is uitgesloten eenmaal het verzonden of opgestuurd is en aldus buiten het materiele bereik van de dader is, faalt naar
recht;
Overwegende, voor het overige, dat de rechter onaantastbaar in feite vaststelt waar een vals stuk is gebruikt;
Overwegende dat het middel, in zoverre het opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel van de beide memories :
Overwegende dat de kwalificatie van een strafbaar feit betrekking heeft
op de constitutieve bestanddelen ervan zoals deze blijken uit de bewoordingen van de wet;
Overwegende dat de feitenrechter, zo hij bij wijziging van de kwalificatie de identiteit en de continui:teit van het feit dient te behouden, niet gebonden is door de plaatsbepaling ervan vermeld in de beschikking van de
raadkamer;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het middel, in zoverre het opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. de burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat de beslissing van de appelrechters dat de Correctionele Rechtbank te Mechelen territoriaal bevoegd is om kennis te nemen van
de strafvordering, inhoudt dat deze rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen;
Dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;
II. Op de voorzieningen tegen de beschikking van 17 januari 1997 :
Overwegende dat de door de eisers aangevoerde betwisting over de territoriale bevoegdheid tegelijkertijd de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht en van het vonnisgerecht betreft;
Overwegende immers dat als de correctionele rechtbank territoriaal bevoegd is om uitspraak te doen over de strafvordering, de raadkamer eveneens bevoegd is om de rechtspleging te regelen;
Overwegende dat ingevolge de verwerping van de voorzieningen tegen het
arrest van 12 oktober 2000, de voorzieningen tegen de verwijzingsbeschikking
geen bestaansreden meer hebben;
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
6 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. H. Van Bavel, Brussel, en B. Spriet, Turnhout.
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3e KAMER - 12 maart 2001
1o ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL

GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING.

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGER OF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING.
3° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- NIEUWE
BEZWAREN- TERMIJN - GRONDWET - OVEREENSTEMMING- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING- PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF.

4 o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN -

RECHTSPLEGING- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- FEDERALE INKOMSTENBELASTINGENINKOMSTENBELASTINGEN- NIEUWE BEZWAREN- TERMIJN- GRONDWET- OVEREENSTEMMING- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING- PREJUDICIEEL GESCHIL -ARBITRAGEHOF.

1o, 2°, 3° en 4 o Wanneer een cassatiemiddel aanvoert dat de artt. 377, tweede lid, 378,
tweede lid, en 381 W.I.B. (1992), die op de zaak van toepassing zijn en krachtens welke
de nieuwe, aan het hof van beroep onderworpen bezwaren uiterlijk binnen de wettelijke termijn van zestig dagen moeten worden geformuleerd, in strijd zijn met de
artt. 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet (1994), moet het Hofvan Cassatie in
beginsel daarover een prejudiciele vraag stellen aan het Arbitragehof (1). (Art. 26,
§ 1, 3°, en§ 2 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE. - DE LEEUW N.V. T. GEMEENTE WANZE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.013l.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 mei 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 10, 11 en 149 van de Grandwet,
doordat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat eiseres in de door haar in
september 1998 ter griffie neergelegde hoofdconclusie en in de door haar ter zitting
neergelegde aanvullende conclusie een aantal nieuwe bezwaren opwerpt die zij niet
heeft uiteengezet in haar bezwaarschrift en niet heeft voorgelegd aan de bestendige
(1) Zie Cass., 16 dec. 1997, AR. P.97.0510.N, nr. 559; W.I.B. (1992) v66r de wijziging ervan bij
wet van 15 maart 1999.
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deputatie, beslist "dat de bestreden beslissing heeft geantwoord op de door (eiseres)
tijdig aangevoerde bezwaren en dat het op artikel 3 van de belastingverordening gegronde bezwaar niet ontvankelijk was omdat het voor de eerste maal was opgeworpen in een conclusie die meer dan 60 dagen na de neerlegging van het administratief dossier was ingediend",

terwijl artikel 377 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het van
kracht was v66r de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van :fiscale geschillen, bepaalt dat "de eiser aan het hofvan beroep bezwaren mag onderwerpen die
noch in het bezwaarschrift werden geformuleerd, noch ambtshalve door de directeur of door de door hem gedelegeerde ambtenaar werden onderzocht, voor zover zij
een overtreding van de wet of een schending van de op straf van nietigheid voorgeschreven procedurevormen aanvoeren", - artikel 378, tweede lid, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, zoals het van kracht was voor de wet van 15 maart 1999
betreffende de beslechting van :fiscale geschillen, bepaalt dat "de in artikel 377 bedoelde nieuwe bezwaren mogen worden geformuleerd ofwel in de voorziening, ofwel
in een geschrift dat aan de griffie van het hof van beroep wordt afgegeven en dit op
strafvan verval binnen de termijn gesteld in artikel381",- artikel381 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, zoals het van kracht was voor de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van :fiscale geschillen, bepaalt dat "de eiser die gebruik wil maken van nieuwe stukken, gehouden is deze neer te leggen ter griffie van
het hof, binnen 60 dagen na neerlegging van de uitgifte en van de stukken, bedoeld
in artikel 380, door de directeur der belastingen"; die artikelen in strijd zijn met de
grondwettelijke regels inzake gelijkheid en non-discriminatie (artikelen 10 en 11 van
de Grondwet), in zoverre ze tussen de justitiabelen een ongelijkheid scheppen al naar
gelang laatstgenoemden de voordelen genieten van de rechtspleging naar gemeen recht,
die vervat ligt in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek en die hun te allen tijde
de mogelijkheid biedt nieuwe argumenten en stukken aan te voeren bij conclusie, mits
zij berusten op een feit of akte, die in de oorspronkelijke vordering wordt aangevoerd, of naar gelang die zelfde justitiabelen onderworpen zijn aan de beperkende regels van de artikelen 377, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals zij van kracht waren voor de wet van 15 maart 1999; het arrest,
door die wetsbepalingen toe te passen, de grondwettelijke regels inzake gelijkheid en
non-discriminatie miskent (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet) :

Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van artikel149
van de Grondwet aanvoert, niet ontvankelijk is, nu het niet preciseert in welk
opzicht het arrest die grondwetsbepaling schendt;
Overwegende voor het overige dat uit de overwegingen van het arrest volgt
dat het de in de artikelen 377 tot 385 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 vervatte regels toepast op de voorziening van eiseres voor
het hof van beroep;
Overwegende dat, krachtens artikel 377, tweede lid, van voornoemd wethoek, de belastingplichtige aan het hof van beroep bezwaren mag onderwerpen die noch in het bezwaarschrift werden geformuleerd, noch ambtshalve door de bestendige deputatie werden onderzocht, voor zover zij een
overtreding van de wet of een schending van de op straf van nietigheid voorgeschreven procedurevormen aanvoeren; dat artikel 378, tweede lid, van genoemd wetboek evenwel bepaalt dat die nieuwe bezwaren mogen worden geformuleerd ofwel in de voorziening, ofwel in een geschrift dat aan de griffie
van het hofvan beroep wordt afgegeven en dit op strafvan verval binnen de
termijn gesteld in artikel 381; dat, krachtens dat artikel, die termijn 60 dagen bedraagt te rekenen van de neerlegging van de uitgifte en van de in artikel 380 bedoelde stukken;
Overwegende dat het arrest beslist dat het "op artikel 3 van de belastingverordening gegronde bezwaar niet ontvankelijk (is), omdat het voor de eerste maal is opgeworpen in een conclusie, die meer dan 60 dagen na de neerlegging van het administratief dossier is ingediend";
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Overwegende dat het middel de vraag opwerpt of er een met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet strijdige discriminatie bestaat tussen de justitiabelen die onderworpen zijn aan de rechtspleging naar gemeen recht die
hun te allen tijde de mogelijkheid biedt nieuwe middelen aan te voeren en
degenen die onderworpen zijn aan de voornoemde beperkende regels van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
Overwegende dat het Arbitragehof, overeenkomstig artikel 26, § 1, 3°, van
de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak doet bij wege van arrest, over de vragen omtrent de schending door een wet van de artikelen 10 en 11 van de Grandwet;
Dat, krachtens artikel26, § 2, van die bijzondere wet, het Hofverplicht is
het Arbitragehof de vraag te stellen die in de slotsom van dit arrest wordt
geformuleerd;
Overwegende dat er in de huidige stand van de rechtspleging geen redenen zijn om de overige middelen te onderzoeken;

Om die redenen, schorst de uitspraak tot het Arbitragehof zal hebben geantwoord op de volgende prejudiciele vraag: schenden de artikelen 377,
tweede lid, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, omdat de justitiabele voor het hof van beroep aileen een nieuw bezwaar in de zin van die artikelen mag aanvoeren wanneer hij de aldaar bepaalde beperkende
voorwaarden in acht neemt, terwijl die zelfde justitiabele, wanneer hij aan
het gemeen recht onderworpen is, te allen tijde, tot de sluiting van het debat, nieuwe bezwaren mag aanvoeren?
12 maart 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver·
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal-Advocaat: mr. D. Bolle, Brussel.
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3e KAMER - 12 maart 2001

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- TERMIJN- KENNIS·
GEVING VAN AANSLAG- KENNISGEVING- GEADRESSEERDE.

Het aanslagbiljet te rekenen vanaf wanneer het bezwaarschrift moet worden inge·
diend, moet door het belastingbestuur gericht worden aan de belastingplichtige of diens
gemachtigde (1). (Art. 371 W.I.B. [1992].)
(1) Zie Cass., 11 maart 1958 (A.C., 1958, 509); 10 sept. 1993, A.R. F.1970.N, nr. 342.
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(G ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0152.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 1349, 1353 van het Burgerlijk Wethoek, 4 78, 496 van titel I, boek III, van het Wetboek van Koophandel (laatstgenoemd
artikel zoals het is gewijzigd door de wet van 24 juli 1962) en 371 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992,
doordat het arrest, met bevestiging van de beslissing van de gewestelijk directeur der belastingen, het bezwaarschrift van eiser tegen een aanslag in de personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting voor het aanslagjaar 1989 die is opgenomen in een aanslagbiljet, dat op 14 januari 1991 bij gewone brief aan eiser is
gezonden naar een adres (rue Renkin, 62 te Verviers), ofschoon dat adres op 14 oktober 1990 ambtshalve was geschrapt, niet ontvankelijk verklaart, op grond "dat het
bezwaarschrift de dagtekening van 15 november 1994 draagt; dat (eiser) terecht opwerpt dat het aanslagbiljet niet bij hem is toegekomen"; dat "de administratie evenwei op 27 februari 1991 in zijn failliete boedel een aangifte van schuldvordering heeft
ingediend die, ongeacht de uitspraak daarover, alle dienstige inlichtingen bevatte om
rechtsgeldig een bezwaarschrift in te dienen; dat, ook al waren de betrekkingen met
zijn curator moeilijk, er toch dient te worden beklemtoond dat het faillissement (van
eiser) werd opgeheven op 4 juni 1992 en dat zijn brieven aan hem werden teruggegeven; dat, nu er sedertdien meer dan zes maanden verlopen zijn vooraleer (eiser) reageerde, zijn bezwaarschrift, bij gebrek aan overmacht ofbij gebrek aan een bevel van
hogerhand gedurende het tweede semester van 1992, in ieder geval als niet ontvankelijk moet worden aangemerkt",
terwijl, eerste onderdeel, het arrest aldus op grond van bekende feiten (het feit dat
de administratie op 27 februari 1991 een aangifte van schuldvordering heeft ingediend in de failliete boedel van eiser, het feit dat eisers faillissement werd opgeheven op 4 juni 1992), vermoedt dat de curator, de dag volgend op het arrest van 4 juni
1992 waarbij het faillissement werd ingetrokken, de brieven die aan eiser waren gericht sedert het vonnis van faillietverklaring van 14 januari 1991 en die met toepassing van de Faillissementswet aan de curator hadden moeten worden afgegeven, aan
eiser heeft terugbezorgd (Wetboek van Koophandel, artikel 4 78 van titel I van boek
III), en dat derhalve eiser op dat tijdstip (daags na het arrest van 4 juni 1992) in het
bezit was gesteld van de aangifte van schuldvordering, die de administratie had ingediend op 27 februari 1991; het arrest aldus uit het oog verliest dat de aangifte van
een schuldvordering in de passiva van de failliete boedel wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel (Wetboek van Koophandel, artikel 496 van titel I van boek III, gewijzigd bij de wet van 24 juli 1962) en geen aan de gefailleerde
gerichte brief is die met toepassing van voornoemd artikel478 aan de curator werd
afgegeven en die aan de gefailleerde moet worden teruggegeven, wanneer, zoals te dezen, het faillissement wordt opgeheven; uit de stukken waarop het Hofvermag acht
te slaan te dezen weliswaar blijkt dat verweerder zijn aangifte van schuldvordering
heeft ingediend bij een aan de curator gerichte brief, maar uit die stukken eveneens blijkt dat de curator ze aan de griffie heeft bezorgd (belastingdossier, stukken VIIV
10, 12 en 13); het arrest derhalve, nu het beslist dat de aangifte van schuldvordering van de administratie deel uitmaakte van de aan de gefailleerde gerichte brieven, en dus aan eiser moest worden teruggegeven, zodra zijn faillissement werd opgeheven, de artikelen 496 en 478 van titel I van boek III van het Wetboek van
Koophandel schendt; het bovendien het wettelijk begrip feitelijk vermoeden miskent, nu het uit de feiten die het vaststelt een gevolgtrekking maakt die op de grandslag van die feiten geenszins kan worden verantwoord (schending van de artikelen 1349
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek);
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tweede onderdeel, artikel 371 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
bepaalt dat "de bezwaarschriften, op straffe van verval moeten worden ingediend", binnen een termijn die niet minder mag bedragen dan zes maanden vanaf de datum van
het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag"; onder datum van het aanslagbiljet moet worden verstaan de datum waarop dat aanslagbiljet "aan de betrokken belastingplichtige wordt gezonden" (uitvoeringsbesluit van het W.I.B. 92, artikel 136); uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan te dezen blijkt dat het
aanslagbiljet op 14 januari 1991 bij gewone brief aan eiser is gezonden naar een adres
dat voordien ambtshalve was geschrapt (bericht van de met het onderzoek van het bezwaarschrift belaste inspecteur, stuk IX, waarin wordt verwezen naar de stukken van
het belastingdossier); het arrest aanneemt dat de termijn van zes maanden niet is kunnen ingaan op de datum van de toezending van het aanslagbiljet, maar vermoedt dat
eiser de dag volgend op het arrest van 4 juni 1992 waarbij zijn faillissement werd ingetrokken, van de curator de aangifte van schuldvordering van de administratie ontving die voor zijn failliete boedel bestemd was (de onwettigheid van die beslissing wordt
aangeklaagd in het eerste onderdeel) en beslist dat die aangifte van schuldvordering "aile dienstige gegevens bevatte om rechtsgeldig een bezwaarschrift in te dienen", zodat de in voornoemd artikel371 van het W.I.B. 92 bepaalde termijn van zes
maanden is ingegaan daags na het arrest van 4 juni 1992, toen eiser die aangifte van
schuldvordering van de curator ontving; de aangifte van schuldvordering, die de administratie te dezen in de failliete boedel van eiser heeft ingediend, evenwel geen "kennisgeving van aanslag" is in de zin van voornoemd artikel 371 van het W.I.B. 92, zodat de aangifte, in de veronderstelling dat ze door de curator aan eiser werd
teruggegeven, na de opheffing van diens faillissement, de in die bepaling bedoelde termijn van zes maanden niet kon doen ingaan; de op de griffie van de rechtbank van koophandel ingediende aangifte van schuldvordering immers, in tegenstelling tot een aanslagbiljet of een bevel dat aan de belastingplichtige wordt betekend bij deurwaardersexploot, door de administratie niet aan de belastingplichtige wordt gericht, en zulks
noch op het tijdstip van de neerlegging ter griffie, noch op het tijdstip van de veronderstelde teruggave ervan door de curator aan de belastingplichtige, na de opheffing van diens faillissement; de aangifte van schuldvordering van de administratie in
de failliete boedel van eiser en de daarbij gevoegde staat (stukken VIII, 13 en 14 van
het belastingdossier) bovendien te dezen niet alle vermeldingen bevatten die nodig zijn
voor het bewijs van het bestaan van een uitvoerbare titel; zij meer bepaald noch de
datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier noch de datum van de toezending van het aanslagbiljet vermelden; het arrest trouwens niet vaststelt dat die stukken die vermeldingen bevatten; het arrest derhalve het wettelijk begrip aanslag miskent en artikel 371 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen schendt:

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 371 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, waarvan het arrest toepassing maakt, bepaalt dat de bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval ingediend uiterlijk op 30 april van het jaar na dat waarin de belasting is gevestigd, zonder
dat de termijn evenwel minder dan zes maanden mag bedragen vanaf de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf
de datum van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per kohier;
Overwegende dat de in dat artikel bedoelde kennisgeving van aanslag door
de administratie van belastingen aan de belastingplichtige of aan diens gemachtigde moet worden gericht;
Overwegende dat het arrest, na erop te hebben gewezen dat "(eiser) terecht opwerpt dat het aanslagbiljet niet bij hem is toegekomen", vaststelt dat
de administratie van de belastingen in de failliete boedel van eiser een aangifte van schuldvordering heeft ingediend en dat voornoemd stuk aan laatstgenoemde is terugbezorgd door de curator, nadat het faillissement door het
hof van beroep was ingetrokken;
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Dat het arrest, nu het impliciet doch onmiskenbaar de door de administratie van belastingen gedane aangifte van schuldvordering aanmerkt als
een kennisgeving van aanslag en de voor de indiening van een bezwaarschrift vereiste termijn van zes maanden doet ingaan vanafhet tijdstip waarop
de aangifte door de curator achteraf aan de ex-gefailleerde wordt teruggegeven, voornoemd artikel 371 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
12 maart 2001 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver·
slaggever : de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Kirkpatrick en T'Kint.
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3" KAMER - 12 maart 2001

1o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)- ARTIKEL 167- VERDRAGEN- GEVOLG- INTERNE RECHTSORDE - INSTEMMING.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN- VERDRAGEN- GEVOLG- INTERNE RECHTSORDE - INSTEMMING.

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) -

INTERNATIONAAL PUBLIEKRECHT- IMMUNITEIT- IMMUNITEIT VAN RECHTSMACHT- INTERNATIONALE ORGANISATIES.

4 o IMMUNITEIT- IMMUNITEIT VAN RECHTSMACHT- INTERNATIONALE ORGANISATIESALGEMENE RECHTSBEGINSELEN - INTERNATIONAAL PUBLIEKRECHT.

so

INTERNATIONALE VERDRAGEN- INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN -ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN- INTERNATIONAAL PUBLIEKRECHT- IMMUNITEIT- IMMUNITEIT VAN RECHTSMACHT- INTERNATIONALE ORGANISATIES.

1o en 2° Ook al is een verdrag ten aanzien van Belgie van kracht in de internationale rechtsorde, tach heeft het bij ontstentenis van instemming van de Kamers
en I of, in voorkomend geval, van de bevoegde Gewest- of Gemeenschapsraden, geen
verbindende kracht in de interne rechtsorde; de rechtbanken mogen het niet toepassen (1). (Art. 167 Gw.[1994].)
3°, 4° en so Er bestaat geen algemeim beginsel van het internationaal publiek recht dat
de immuniteit van rechtsmacht vastlegt van de internationale organisaties ten aanzien van de Staten die hen hebben opgericht of erkend (2). (Art. 38, 1, c, Statuut van
het Internationaal Gerechtshof, ondertekend te San Francisco op 26 juni 194S; wet
14 dec. 194S.)
(1) Zie concl. O.M.

(2) Zie concl. O.M.
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(LIGA VAN DE ARABISCHE STATEN T. T... )

Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in substantie gezegd (uertaling) :
1o Naar mijn oordeel kan het eerste onderdeel van het eerste middel niet worden aangenomen.
Inderdaad:
1. de grond van niet-ontvankelijkheid die verweerder tegen het onderdeel opwerpt en hieruit afleidt dat het Verdrag van Wenen van 21 maart 1986 niet in werking is getreden, dient te worden aangenomen;
2. het is wel zo dat de door verweerder tegen dit onderdeel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid : het Zetelakkoord van 16 november 1995 niet heeft de instemming van het Belgisch Parlement gekregen, niet kan woren aangenomen. Maar het
middel faalt naar recht inzoverre het betoogt dat het ontbreken van de instemming(en) bepaald bij artikel 167 Gw. niet eraan in de weg kan staan dat een verdrag door
de Belgische rechtbanken wordt toegepast.
Wat dat laatste punt betreft volgt de oplossing uit de tekst zelfvan art. 167, §§ 2
en 3, Gw., uit de leer van de arresten van uw Hof en uit de onderrichtingen van de
procureurs-generaal bij uw Hof.
Art. 167, §§ 2 en 3, Gw. bepaalt dat de verdragen eerst gevolg hebben nadat zij, valgens de aangelegenheden, de instemming van de Kamers of van de bevoegde
Gemeenschaps- of Gewestraden hebben verkregen. Een verdrag heeft dus pas gevolgen in de interne rechtsorde als het de instemming van de Kamers en/of, in voorkomend geval, van de bevoegde gemeenschaps- of gewestorganen heeft verkregen. Die
regel blijft gelden zelfs wanneer het verdrag t.a.v. Belgie van kracht is in de internationale rechtsorde.
Die regel wordt beklemtoond in het arrest van uw Hof van 27 november 1950 met
de conclusie van procureur-generaal Hayoit de Termincourt, toen eerste advocaatgeneraal, in het arrest van uw Hof van 25 november 1955 met de conclusie van
procureur-generaal Dumont, toen advocaat-generaal, en in het arrest van uw Hofvan
19 maart 1981 op conclusie van mevr. de procureur-generaal Liekendael, toen advocaatgeneraal. De regel wordt eeneens verwoord door procureur-generaal Velu, toen
eerste advocaat-generaal, in zijn plechtige opieningsrede van 1 september 1992
"Toetsing van de grondwettigheid en toetsing van de verenigbaarheid met de
verdragen" (3).
2° Ook het derde onderdeel van het eerste middel faalt mijns inziens naar recht.
Immers, zoals volgt uit het voorgaande, volstaat het niet dat een verdrag de instemming van de bevoegde gemeenschaps- of gewestorganen heeft verkregen om noodzakelijk uitwerking in de interne rechtsorde te hebben. Zoals artikel167, § 2, Gw. uitdrukkelijk bepaalt, hebben de door de Koning gesloten verdragen eerst gevolg nadat
zij de instemming van de Kamers hebben verkregen.
3° Tenslotte faalt, volgens mij, ook het tweede onderdeel van het eerste middel naar
recht.
Er bestaat immers geen algemeen beginsel van het internationaal publiek recht dat
de immuniteit van rechtsmacht vastlegt van de internationale organisaties ten aanzien van de Staten die hen hebben opgericht of erkend (4).
(3) Zie Cass., 27 nov. 1950 (Bull. en Pas., 1951, I, 180) met concl. proc.-gen. Hayoit de Termicourt, toen eerste adv.-gen.; 25 nov. 1955 (ibid., 1956, I, 285) met conclusie proc.-gen. Dumont, toen
adv.-gen.; 19 maart 1981, A.R. 1981, A. C., 1980-81, nr. 417, en de noot getekend E.L.; J. Velu, plechtige openingsrede van 1 sept. 1992 "Toetsing van de grondwettigheid en toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen" in A. C., 1992, nr. 34, en de vermelde verwijzingen.
(4) Ingevolge art. 38, 1, van het Statuut van het Internationaal Gerechtshofvan 26 juni 1945
(goedgekeurd bij de wet van 14 december 1945), maakt het Internationaal Gerechtshof toepassing van : a) internationale overeenkomsten; b) internationale gewoonte als bewijs van een algemeen als recht aanvaarde praktijk; c) de door de beschaafde volkeren erkende algemene rechtsbeginselen; d) rechterlijke beslissingen en de leerstellingen van de meest bevoegde schrijvers als
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De rechtsleer is verdeeld over de bron van die immuniteit. Sommigen schrijven ze
toe aan de gewonte, anderen aan de overeenkomst. Tenzij ik me vergis, houdt niemand echter staande dat de immuniteit van rechtsmacht van de internationale organisaties stoelt op een algemeen beginsel van het internationaal publiekrecht.
4° Verder meen ik dat alle drie de onderdelen van het tweede middel niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang.
hulpmiddel ter bepaling van de rechtsregelen. Het Statuut maakt geen onderscheid tussen de drie
eerste rechtsbronnen. Over de algemene beginselen waarvan sprake in art. 38, 1, c, van het Statuut woedt in de rechtsleer een hevige controverse.
Doorgaans neemt men aan dat de algemene beginselen, zowel in het internationaal als in het
intern recht, een aanvullend karakter hebben omdat zij een algemene strekking in tegenstelling tot de bijzondere regel uit een overeenkomst ofuit een gewoonte (W.J. Ganshofvan der Meersch,
"Propos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit", plechtige openingsrede van 1 sept.
1970, Bull., 1970, 46.)
Men onderscheidt twee soorten beginselen : enerzijds, beginselen die voortkomen uit het intern recht van de Staten en die door het grootste deel van de die Staten worden erkend (pacta sunt
servanda, uitvoering te goeder trouw, enz.), en anderzijds, beginselen die specifiek van toepassing zijn op de onderlinge betrekkingen tussen Staten (beginselen inzake de betrekkingen tussen verschillende rechtsorden, zoals de voorrang van het verdrag op de interne wet; beginselen
inzake de uitoefening van de Staatsmacht, zoals de beginselen van de onafhaneklijkheid en de continui:teit vvan de Staat; beginselen inzake de internationale aansprakelijkheid; beginselen inzake het voeren van oorlog op zee, enz.).
Sommigen menen dat die laatste beginselen enkel extrapolaties zijn van de regels uit overeenkomst of gewoonte en geen autonome rechtsbron vormen (J.J.A. SALMON "Droits des gens", dl.
I, Brussel, Presses universitaires de Bruxelles, 1999, nr. 5.1 e.v., p. 171 e.v.), anderen menen dat
zij noch met de regels uit oveenkomst noch die uit gewoonte samenvallen (W.J. GANSHOF VAN DER
MEERSCH, op. cit., Zoe. cit; CH. RousSEAU, "Droit international public", dl. 1, Parijs, Sirey, 1971, nr.
278 en 311 e.v.; Jurisclasseur de droit international, dl. 1, fasc. 10, nr. 4, p. 3).
Volgens een auteur die eerder huiverig staat tegenover de algemene beginselen van het internationaal publiekrecht, zou het Internationaal Gerechtshof weigerachtig staan tegen het aanwenden van die beginselen en eerder wijzen op het bestaan van gewoonterecht (J.J.A. SALMON "Changement et droit international public", Nouveaux initeraires en droit- Hommage a Franr;ois Rigaux,
Brussel, Bruylant, 1993, nr. 14, p. 437).
Het antwoord op het tweede onderdeel van het eerste middel dat in de conclusie wordt voorgesteld, impliceert dat het Hof de toepassing door de bodemrechter van de algemene beginselen
van het internationaal publiekrecht toetst.
In zijn voormelde plechtige openingsrede over de algemene rechtsbeginselen (Bull., 1970) spreekt
procureur-generaal Ganshof van der Meersch zich niet uit ovr dat netelig probleem, evenmin als
over het probleem van de toetsing van de internationale gewoonte (p. 18 en de noot [85]).
In een arrest van 21 januari 1848 (Bull. en Pas., 1848, I, 277) wordt beslist dat de miskenning van de beginselen van het volkenrecht alleen tot cassatie kan leiden als die beginselen in een
wet zijn vastgelegd.
We merken evenwel dat het Hofbij het begin van de twintigste eeuw verwijst naar een "regel" en naar een "beginsel" van het volkenrecht (Cass., 11 juni 1903, Bull. en Pas., 1903, I, 294,
met concl. proc.-gen. Terlinden, toen eerste adv.-gen., waarin de grenzen van immuniteit van rechtsmacht van de Staten worden bepaald).
Het Hofneemt aan dater een "usage certain, continu et general" kan bestaan in het volkenrecht, maar beslist dat het aan de bodemrechter toekomt dat bestaan op onaantastbare wijze vast
te stellen (Cass., 25 jan. 1906, Bull. en Pas., 1906, 95, met conl. proc.-gen. Janssens- zaak over
de erfopvolging van H.M. Marie-Henriette, Koningin der Belgen). Hetzelfde arrest (p. 109), dat zegt
dat het zich richt naar de rechtspraak van de Supreme Court van de Verenigde Staten van Amerika, oordeelt dat het volkenrecht een deel is van het nationaal recht en maakt geen onderscheid tussen het volkenrecht uit gewoonte en uit overeenkomst.
Het arrest van het Hofvan 4 juli 1949 beslist dat, onder voorbehoud van de verplichtingen en
verbodsbepalingen die uitdrukkelijk worden vermeld in een internationale overeenkomst die overeenkomstig art. 69 Gw. (1831) is goedgekeurd, de beoordeling van het flagrant karakter van een
schending van oorlogswetten en -gebruiken aan de bodemrechter staat. In zijn conclusie preciseerde het O.M. dat wanneer er geen dergelijke verplichting of geen dergelijk verbod bestaat, het
flagrant karakter van de schending van die wetten en gewoonten afhangt van feitelijke gegevens, zo het min of meer algemeen karakter, in beschaafde Staten, van het gebruik dat door de
dader is miskend (Bull. en Pas., 1949, I, 516, met concl. proc.-gen. Hayoit de Termicourt, toen eerste adv.-gen., inz. p. 514, en de noot [1)).
=>
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Het middel dat zoals te dezen een ten overvloede gegeven reden van de bestreden
beslissing bekritiseert is immers bij gebrek aan belang niet onvankelijk (5).
5° Uw Hof zal geen acht slaan op de stukken die op 14 februari 2000 door verweerder zelf of in zijn naam zijn neergelegd zonder tussenkomst van een advocaat bij
het Hof van Cassatie.
Besluit: verwerping.
ARREST

(uertaling)

(A.R. S.99.0103.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 januari 1999 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Op 27 nov. 1950 oordeelde het Hof dat het bevoegd was om nate gaan of de bodemrechter, wanneer hij oordeelt dat sommige handelingen "de oorlogswetten en -gebruiken schenden", de gebruikelijke betekenis van die bewoordingen in het internationaal publiekrecht niet miskent (Bull.
en Pas., 1951, I, 180, met cone!. proc.-gen. Hayoit de Termicourt, toen eerste adv.-gen.).
Verder moeten nog worden vermeld : een arrest dat een onderdeel van een middel niet ontvankelijk want zonder belang verklaart, waarin eerder dan schending van een geschreven wet,
miskenning van "gewoonterechtelijke beginselen van het internationaal publiekrecht inzake opvolging van Staten die de betrekkingen tussen Staten beheersen" wordt aangevoerd (26 mei 1966,
eerste zaal, Bull. en Pas., 1966, I, 1211) en een ander anest dat in dezelfde zin uitspraak doet over
een middel afgeleid uit de miskenning "van een algemeen beginsel of gewoonte uit het internationaal recht" (18 dec. 1979, A. C., 1979-80, nr. 246).
Men kan aannemen dat heden ten dage het Hof ook de internationale gewoonte en de algemene beginselen van het internationaal publiekrecht toetst (zie J.J.A. SALMON, "Le role de la Cour
de cassation belge a l'egard de la coutume internationale", Miscellanea, W.J. GANSHOF VANDER
MEERSCH, Brussel, Bruylant, 1972, 217). Blijft de vraag of de immuniteit van rechtsmacht van internationale organisaties t.a.v. de Staten die hen opgericht of erkend hebben een algemeen beginsel van het internationaal publiekrecht is.
De rechtsleer is het niet eens over de bron van die immuniteit. Sommigen zeggen dat de gewoonte de om·prong vormt, althans voor bepaalde internationale organisaties (P. KLEIN, "La responsabilite des organisations internationales dans les ordres juridiques internes et en droit des gens",
Brussel, Bruylant, en Editions de l'Uniuersite de Bruxelles, 1998, p. 227-231, genuanceerd; J. MoussE,
·"Le contentieux des organisations internationales et l'Union europeenne", Brussel, Bruylant, 1997,
nr. 221 tot 225; CHR DOMINICE, "L'immunite de juridiction et d'execution des organistions internationales", Recueil des cours de l'Academie de droit international, 1984, rv; dl. 187, 220; J.FL. LALIVE, "L'immunite desjuridictions des Etats et des organisations internationales", ibid., 1953, III,
dl. 84, 305; Jurisclasseur de droit international, dl. 1, fasc. 13, nr. 136).
Anderen die meer oog hebben voor de verschillende grenzen die aan die immuniteit kunnen worden gesteld in de verdragen waarin zij wordt voorzien, zijn van oordeel dat die immuniteit aileen uit overeenkomst kan ontstaan en dat gewoonte hier slechts een zeer bijkomende rol kan spelen (E. DAVID, "Droit des organisations internationales", Brussel, Presses universitaires de Bruxelles,
10e uitg., 1997-1998, p. 319 e.v.; Repertoiue Dalloz de droit international, dl. II, vo Immunites, nr.
123; zie ook de zeer interessante noot van A. Mahion onder Parijs, 13 jan. 1993, Clunet, 1993, 353,
waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen organisaties die afhangen van de Verenigde Naties en de anderen, zoals wordt voorgesteld door Chr. Dominice; raadpl. ook de noot van dezelfde auteur onder het beroepen vonnis, Clunet, 1992, 692). De Hoge Raad heeft beslist dat ingevolge het ongeschreven volkenrecht en internationale organisatie in beginsel niet onder de
rechtsmacht valt van de Staat waar haar zetel is gevestigd wanneer het geschil haar opdracht betreft (20 dec. 1985, Ned.jur., 1986, nr. 438, met concl. adv.-gen. Franx). Het atTest van de Hoge Raad
zegt evenwel niet waarin dat ongeschreven recht bestaat : gaat het om een gewoonte of om een
algemeen beginsel?
Het Franse Hofvan Cassatie heeft beslist dat, met betrekking tot een overeenkomst die immuniteit verleent aan bepaalde ambtenaren van een internationale organisatie, maar met geen
woord rept over de immuniteit van de organisatie zelf, het zetelakkoord aan die ambtenaren geen
immuniteit zou hebben kunnen verlenen als de organisatie die zelf niet zou hebben gehad. Het
verduidelijkt echter de bron van immuniteit van de organisatie niet (8 nov. 1988, Bull. ciu., 1988,
I, nr. 309). Niemand houdt blijkbaar vol dat de immuniteit van rechtsmacht van internationale
organisaties stoelt op een algemeen beginsel van het internationaal publiekrecht. Het tweede onderdeel van het middel voert echter aileen dat beginsel aan en in de ontwikkeling ervan wordt zelfs
verduidelijkt dat eiseres een aanspraak wenst te maken op de internationale gewoonte.
(5) Cass., 8 jan. 1990, A.R. 8647, nr. 276.
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Over het eerste middel: schending van de aanhef, van de artikelen 1, 31 en, voor zoveel nodig, 22, 26 en 30 van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk Belgie en de Liga
van de Arabische Staten gesloten op 16 november 1995, met name goedgekeurd door
de volgende akten: het decreet van de Duitse Gemeenschap van 20 oktober 1997 houdende instemming met de volgende internationale akten : (... ) 2. het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk Belgie en de Liga van de Arabische Staten, ondertekend te Brussel op 16 november 1995 (B.S. 14 januari 1998); het decreet van de Franse
Gemeenschap van 23 maart 1998 houdende instemming met het akkoord tussen het
Koninkrijk Belgie en de Liga van de Arabische Staten, ondertekend te Brussel op 16
november 1995 (B.S. 15 augustus 1998); de ordonnantie van het Brussels Gewest van
26 maart 1998 houdende instemming met de volgende internationale akten : (... ) het
Zetelakkoord tussen het Koninkrijk Belgie en de Liga van de Arabische Staten, ondertekend te Brussel op 26 (lees : 16) november 1995 (B.S. 13 juni 1998); het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 9 februari 1999 houdende instemming met
de volgende internationale akten: (... ) 7. het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk Belgie en de Liga van de Arabische Staten, ondertekend te Brussel op 16 november 1995
(B.S. 20 maart 1999); het decreet van Waalse Gewest van 25 februari 1999 houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk Belgie en de Liga van
de Arabische Staten, ondertekend te Brussel op 16 november 1995 (B.S. 11 maart 1999);
van de artikelen 1, 2, 11 tot 14, 16 tot 18, 24 tot 27, inzonderheid 12 en 25 tot 27, van
het Verdrag van Wenen van 20 (lees : 21) maart 1986 inzake het verdragenrecht tussen Staten en internationale organisaties oftussen internationale organisaties, goedgekeurd bij de wet van 8 juni 1992 (B.S. van 25 december 1993); miskenning van het
algemeen beginsel van internationaal recht dat de immuniteit van rechtsmacht vastlegt van de internationale organisaties ten aanzien van de Staten die hen hebben opgericht of erkend, met name vastgelegd in artikel105 van het Handvest van de Verenigde N a ties ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945 en goedgekeurd bij de wet
van (14 december) 1945, in artikel 28 van het Verdrag van 8 april1965 tot instelling van een Raad en een Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1966, en inzonderheid in artikel1 van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk Belgie en de Liga van de Arabische Staten, en schending
van de artikelen 167, § 2 tot 4, van de Grondwet en 16, § 1, van de bijzondere wet tot
hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij artikel 1, § 1, van de
bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten,
doordat het arrest, bij de uitspraak over de vordering van verweerder tegen eiseres, de door haar aangevoerde exceptie verwerpt die was afgeleid uit de immuniteit
van rechtsmacht waarop zij aanspraak maakt en zulks, enerzijds, met verwijzing naar
de motivering van de eerste rechter, luidens welke, volgens het arrest : "het door haar
aangevoerde akkoord dat op 16 november 1995 is ondertekend niet door de Kamer van
volksvertegenwoordigers van het Belgische parlement is bekrachtigd hoewel artikel
167, § 2, in fine, van de Grondwet bepaalt dat internationale verdragen in Belgie eerst
gevolg hebben nadat zij de instemming van de Kamers hebben gekregen; bovendien
toont (eiseres) niet aan dat die akkoorden stilzwijgend door de Belgische Staat bekrachtigd werden; de aangevoerde gegevens kunnen hoogstens aantonen dat de permanente missie van de Liga erkend is, maar niet de Liga van de Arabische Staten als
dusdanig. Tenslotte wordt de weigering om aan (eiseres) in deze zaak een immuniteit van rechtsmacht toe te kennen ook verantwoord door het feit dat het geschil een
beheersdaad betreft die niet door de immuniteit van rechtsmacht is gedekt" en, anderzijds, daaraan volgende eigen motivering toevoegt: "die vaststellingen van de eerste rechter moeten zeker worden bevestigd aangezien (eiseres) nog steeds niet aantoont dat het Zetelakkoord van 16 november 1995 door het Belgisch Parlement zou
zijn bekrachtigd, te meer daar uit de bepalingen van dat akkoord blijkt dat : 'Artikel 28 : de Liga, de ambtenaren en de lokale medewerkers de Belgische wetten en voorschriften in acht dienen te nemen. Artikel31 :elk van beide partijen de andere partij ervan in kennis stelt dat aan de in haar wetgeving vereiste wetgeving vereiste
procedures voor de inwerkingtreding van dit Akkoord is voldaan'. De lezing van die
laatste bepaling staaft de stelling dat het vervullen van de formaliteiten die respectievelijk de interne orde van elke partij betreffen een noodzakelijke vereiste voor de
inwerkingtreding van het Akkoord is, zodat een stilzwijgende overeenkomst over de
toepassing waardeloos is. Welnu, en dat werd reeds gepreciseerd, (eiseres) heeft nooit
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aangetoond dat het Belgische Parlement het Zetelakkoord van 16 november 1995 zou
hebben bekrachtigd (in het Frans verkeerdelijk 'notifie'), zodat het niet in werking is
getreden en bijgevolg de immuniteit van rechtsmacht die uit dat Zetelakkoord is afgeleid, niet in aanmerking kan worden genomen",

terwijl, eerste onderdeel, het verbindend karakter en met name de inwerkingtreding van het Zetelakkoord van 16 november 1995, dat een akte van intemationaal recht
is en als dusdanig onder toepassing valt van het in het middel aangewezen Verdrag
van Wenen van 21 maart 1986, door de bepalingen van dat verdrag en verder door de
bedingen van het Zetelakkoord zelfworden bepaald; naar luid van de artikelen 11 en
12 van het Verdrag van Wenen, de instemming van een Staat of van een internationale organisatie door een verdrag gebonden te worden tot uitdrukking wordt gebracht door ondertekening door die Staat of die organisatie, wanneer het verdrag erin
voorziet dat de ondertekening dit gevolg heeft ofwanneer het vaststaat dat de Staten of de organisaties die aan de onderhandelingen hebben deelgenomen, zijn overeengekomen dat de ondertekening dit gevolg heeft; naar luid van artikel 25 van het
Verdrag van Wenen, een verdrag of een deel van een verdrag voorlopig wordt toegepast in afwachting van zijn inwerkingtreding indien de Staten en de organisaties die
hebben deelgenomen aan de onderhandelingen op een of andere wijze aldus zijn overeengekomen; het Zetelakkoord van 16 november 1995 in zijn aanhefbepaalt dat de
partijen "wensende een akkoord te sluiten ten einde het stelsel van voorrechten en immuniteiten vast te stellen dat nodig is voor de uitoefening van de taken van de Liga
in Belgie" en hetzelfde akkoord in zijn artikel 1 bepaalt dat de goederen en activa die
de Liga uitsluitend voor de uitoefening van haar officiele werkzaamheden gebruikt,
immuniteit van rechtsmacht genieten, behalve voor zover de Liga er in een bijzonder geval uitdrukkelijk afstand van heeft gedaan; uit die bepalingen volgt dat het hoofddoel van het Zetelakkoord, met name het beginsel zelfvan de immuniteit van rechtsmacht van eiseres, geen nieuwe regel is die enkel en aileen uit het akkoord is ontstaan,
maar een reeds bestaande regel die het akkoord enkel preciseert en waarvan het trouwens de noodzakelijkheid vaststelt; artikel 31 van het Akkoord bepaalt dat elk van
beide partijen de andere partij ervan in kennis stelt dat aan de in haar wetgeving vereiste procedures voor de inwerkingtreding van dit Akkoord is voldaan en dat dit Akkoord van kracht zal blijven volgens de voorwaarden die het bepaalt; uit de samenlezing van die bedingen volgt dat de verwijzing naar "de in haar wetgeving vereiste
procedures voor de inwerkingtreding van dit Akkoord" alleen betrekking heeft op de
kennisgeving die de ene partij aan de andere moet doen maar dat die verwijzing het
verbindend karakter van het Akkoord tussen partijen niet doen afhangen van het voltrekken van de "procedures vereist door (elke) wetgeving"; die verwijzing dus geenszins uitsluit maar integendeel bewijst dat de partijen het stelsel van de voorrechten en immuniteiten, dat zij noodzakelijk achten, hebben willen bevestigen - en bij
deze gelegenheid verduidelijken - en dat zij zich aldus vanaf de ondertekening van
het verdrag hebben will en binden, of in bijkomende orde dat ze zich vanaf die ondertekening voorlopig hebben willen binden, althans wat betreft het beginsel van de
immuniteit van rechtsmacht van eiseres; zulks des te meer het geval is daar de in het
middel aangewezen decreten en ordonnanties bepalen dat zij op 16 november 1995 uitwerking zullen hebben en dat hetzelfde geldt voor het ontwerp van federale wet tot
goedkeuring van het Zetelakkoord van 16 november 1995, dat achtereenvolgens door
de Senaat en door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 22 en 29 april 1999 is
aangenomen en dat thans ter bekrachtiging aan de Koning is voorgelegd; artikel167,
§ 2, van de Grondwet bepaalt dat de Koning de verdragen sluit, met uitzondering van
die welke betrekking hebben op de aangelegenheden waarvoor de Gemeenschappen
en Gewesten bevoegd zijn en zegt dat die verdragen eerst gevolg hebben nadat zij de
instemming van de Kamers hebben verkregen; artikel167, § 3, van de Grondwet evenzo
bepaalt wat betreft de verdragen die gesloten zijn door de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, met name door te zeggen dat die verdragen eerst gevolg hebben nadat zij
de instemming van de overeenstemmende Raad hebben verkregen; artikel167, § 4,
van de Grondwet aan de bijzondere wetgever de bevoegdheid verleent om denadere regelen vast te stellen voor het sluiten van gemengde verdragen, dat wil zeggen verdragen die betrekking hebben op federale materies en op materies die tot de
bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten of van een van hen behoren; naar
luid van bepalingen van de bijzondere wet van 5 mei 1993, inzonderheid van haar artikel 1, § 1, dat is ingevoegd in artikel 16, § 1, van de bijzondere wet van 8 augus-
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tus 1980, de instemming met verdragen die onder zijn bevoegdheid vallen door de betrokken Raad wordt gegeven; artikel 167 van de Grondwet, in alle onderstellingen en
inzonderheid in de laatste, aldus moet worden uitgelegd dat de vereiste instemming de akte is waarvan de verbindende werking van het verdrag of van een internationaal akkoord afhangt in de betrekkingen die uitsluitend door de Belgische rechtsorde worden geregeld, terwijl de verbindende werking van dat verdrag of van die
overeenkomst in de betrekkingen die door de internationale rechtsorde worden geregeld onder toepassing valt van de regels van het internationaal recht, in dit geval
het Verdrag van Wenen van 21 maart 1986; artikel 26 van dat Verdrag bepaalt dat
elk in werking getreden verdrag de partijen verbindt en door hen te goeder trouw ten
uitvoer moet worden gelegd en artikel 27 van hetzelfde verdrag bepaalt dat een Staat
die partij is bij een verdrag zich niet mag beroepen op de bepalingen van zijn nationale recht om het niet ten uitvoer leggen van een verdrag te rechtvaardigen; de immuniteit van rechtsmacht die aan de intemationale organisaties is verleend en die impliceert dat de rechtbanken van de Staten helemaal geen rechtsmacht hebben, in de
eerste plaats tot de internationale rechtsorde behoort en het ontbreken van de instemming(en) bepaald bij artikel167 van de Grondwet dus de toepassing ervan door de Belgische rechtbanken niet in de weg mag staan; daaruit volgt dat het arrest dat weigert het Zetelakkoord van 16 november 1995 toe te passen terwijl Belgie daardoor
verbonden is althans wat betreft het door eiseres aangevoerde beginsel van de immuniteit van rechtsmacht, op grond dat de instemming (in werkelijkheid het geheel van de instemmingen) die vereist is door de Belgische grondwettelijke en wettelijke regels nog niet is verworven, de artikelen 12, of in bijkomende orde 25, en 26
en 27 van het Verdrag van Wenen, de aanhef en de artikelen 1 en 31 en, voor zoveel als nodig, 22, 26 en 30 van het Zetelakkoord van 16 november 1995 schendt en
bovendien, door artikel167, § 2 tot 4, van de Grondwet verkeerd uit te leggen, eveneens die grondwettelijke regels schendt;

tweede onderdeel, de immuniteit van rechtsmacht van internationale organisaties
is vastgelegd in een algemeen beginsel van het internationaal publiek recht, wat een
verbindende formele bron is van de regels van het intemationaal publiek recht, met
name naar luid van artikel 38, 1, c, van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof van 26 juni 1945, goedgekeurd bij de Belgische wet van 14 december 1945; daaruit volgt dat het arrest, door te weigeren aan eiseres de door haar aangevoerde immuniteit van rechtsmacht toe te kennen, het in het middel aangewezen algemeen
rechtsbeginsel miskent;
derde onderdeel, het Zetelakkoord van 16 november 1995 nu reeds door de deereten en de ordonnantie die in het middel zijn aangewezen, de instemming van verschillende instanties heeft verkregen met uitwerking op 16 november 1995, zodat het
Zetelakkoord, althans wat betreft de materies die onder de bevoegdheid van de betrokken Gemeenschappen en Gewesten vallen, van kracht is geworden en dus tot de
Belgische juridische regelgeving behoort die door de Belgische rechtbanken moet worden toegepast; het arrest niet vaststelt dat de door eiseres aangevoerde immuniteit
van rechtsmacht helemaal niets te maken zou hebben met de materies die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten behoren die de voormelde akten van
instemming hebben genomen; daaruit volgt dat het arrest, door de immuniteit van
rechtsmacht die volgt uit het Zetelakkoord van 16 november 1995 niet te willen erkennen, de artikelen 167, § 2 en 4 van de Grondwet en 16, § 1, van de bijzondere wet
tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 5 mei 1993, schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Over de eerste grand van niet-ontvankelijkheid die verweerder tegen dit
onderdeel opwerpt : het Verdrag inzake het verdragrecht tussen Staten en
internationale organisaties of tussen internationale organisaties, gesloten te
Wenen op 8 juni 1992, is nog niet van kracht :
Overwegende dat de instemming van de wetgevende macht met een verdrag dat verdrag slechts verbindende kracht in de interne rechtsorde verleent onder de opschortende voorwaarde dat het ten aanzien van Belgie in
de internationale rechtsorde van kracht wordt;

402

HOF VAN CASSATIE

Nr. 126

Overwegende dat het Verdrag van Wenen van 21 maart 1986 naar luid van
zijn artikel 85, 1, in werking treedt op de dertigste dag volgend op de datum van neerlegging van de vijfendertigste akte van bekrachtiging oftoetreding door Staten of door N amibie, vertegenwoordigd door de Raad van de
Verenigde Naties voor Namibie;
Overwegende dat die voorwaarde niet is vervuld zodat dit verdrag, hoewei Belgie zijn akte van bekrachtiging op 1 september 1992 heeft neergelegd, ten aanzien van Belgie in de internationale rechtsorde niet in werking is getreden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid client te worden aangenomen;
Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid die verweerder tegen dit
onderdeel opwerpt : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk Belgie en de Liga
van de Arabische Staten, ondertekend te Brussel op 16 november 1995, heeft
niet de instemming van de Kamers gekregen en werd niet bekrachtigd :
Overwegende, enerzijds, dat de instemming van de Kamers met het voornoemd Zetelakkoord is gegeven bij de wet van 9 juni 1999, die in het Belgisch Staatsblad van 4 november 1999 is bekendgemaakt, en waarvan artikel 3 bepaalt dat zij uitwerking zal hebben op 16 november 1995;
Dat, anderzijds, dat Zetelakkoord aan elk van beide partijen slechts een
vormvereiste oplegt dat is bepaald in artikel 31, eerste lid, en dat erin bestaat dat zij de andere partij ervan in kennis moet stellen dat aan de in haar
wetgeving vereiste procedures voor de inwerkingtreding van dit akkoord is
voldaan;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de gegrondheid van het onderdeel :
Overwegende dat, ingevolge artikel 167, § 2, van de Grondwet, de Koning de verdragen sluit, met uitzondering van die welke betrekking hebben op de aangelegenheden, bedoeld in § 3 van hetzelfde artikel die tot de
bevoegdheid van de Gemeenschaps- en Gewestraden behoren, en die verdragen eerst gevolg hebben nadat zij de instemming van de Kamers hebben verkregen;
Dat noch artikel167, § 4, van de Grondwet noch artikel16, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen dat, ingevolge die grondwettelijke bepaling, voorschrijft dat instemming met de verdragen in de aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is, wordt verleend door
de betrokken Gemeenschaps- of Gewestraad, afbreuk doen aan de regel dat
een door de Koning gesloten verdrag zonder instemming van de Kamers geen
uitwerking kan hebben;
Dat die regel voorschrijft dat een dergelijk verdrag, ook al is het ten aanzien van Belgie van kracht in de internationale rechtsorde, bij ontstentenis van die instemming geen verbindende kracht heeft in de interne rechtsorde en dat de rechtbanken het niet mogen toepassen;
Overwegende dat de immuniteit van rechtsmacht van een gedingvoerende
partij tot gevolg heeft dat de hoven en rechtbanken die normaal volgens het
interne recht bevoegd zijn, die bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering verliezen;
Overwegende dat de Belgische rechter zich bijgevolg niet onbevoegd kan
verklaren wegens een immuniteit die is bepaald in een verdrag dat door de
Koning is gesloten maar waarmee de Kamers niet hebben ingestemd;
Wat het derde onderdeel betreft :
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Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat een
door de Koning gesloten verdrag aileen uitwerking heeft na de instemming van de Kamers, zelfs als het gedeeltelijk betrekking heeft op materies die tot de bevoegdheid van de Gemeenschaps- en Gewestraden behoren;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat er geen algemeen beginsel van het internationaal publiek recht, in de zin van artikel 38, 1, c, van het Statuut van het Internationaal Gerechtshof ondertekend te San Francisco op 1 juni 1945 en goedgekeurd bij de wet van 14 december 1945, bestaat dat de immuniteit van
rechtsmacht vastlegt van de internationale organisaties ten aanzien van de
Staten die hen hebben opgericht of erkend;
Dat de drie onderdelen, in zoverre zij ontvankelijk zijn, falen naar recht;
Over het tweede middel : schending van de artikelen 1 van het Zetelakkoord dat op
16 november 1995 is gesloten tussen de Liga van de Arabische Staten en het Koninkrijk Belgie, goedgekeurd bij de in het eerste middel weergegeven decreten en ordonnanties, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest bij de uitspraak over de vordering van verweerder tegen eiseres, de door haar aangevoerde exceptie verwerpt die was afgeleid uit de immuniteit
van rechtsmacht waarop zij aanspraak maakt en zulks om de volgende redenen, die
volgen op die waarbij het arrest zegt dat het Zetelakkoord van 16 november 1995 niet
van toepassing is : "bovendien en ten overvloede, kan de immuniteit van rechtsmacht niet worden toegekend omdat het geschil betrekking heeft op de uitvoering van
een arbeidsovereenkomst, dat is een handeling van prive-bestuur en geen handeling van de overheid. Dienaangaande zegt een vaste en gevestigde rechtspraak dat de
hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde bevoegd zijn om uitspraak te doen over
geschillen uit een handeling van bestuur; welnu, de verbintenissen die ontstaan uit
de uitvoering van een arbeidsovereenkomst behoren ontegenzeggelijk tot die categorie. ( ... ) Die rechtspraak en (die) rechtsleer erkennen dat het, in het kader van het
sluiten van een arbeidsovereenkomst, gaat om een handeling van prive-bestuur en dat
er dus geen immuniteit van rechtsmacht kan zijn",
terwijl, eerste onderdeel, in de onderstelling van die motivering, te weten die van het
verbindend karakter van het Zetelakkoord van 16 november 1995, artikel1 van dat
akkoord zonder enige beperking stelt dat de goederen en activa die eiseres uitsluitend voor de uitoefening van haar officiele werkzaamheden gebruikt, immuniteit van
rechtsmacht genieten, behalve voor zover de Liga er in een bijzonder geval uitdrukkelijk afstand van heeft gedaan; die bepaling helemaal geen onderscheid maakt tussen de handelingen van de overheid, die immuniteit van rechtsmacht zouden genieten, en de handelingen van privebestuur waarvoor dat niet zou gelden; dat onderscheid,
dat van toepassing kan zijn op de immuniteiten van rechtsmacht die voor de verdragsluitende Staten voortvloeien uit het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 betreffende de diplomatieke betrekkingen, daarentegen niet geldt voor de immuniteit die
aan internationale organisaties is verleend krachtens het algemeen beginsel van het
internationaal publiek recht waarin zij is vastgelegd, ofkrachtens bijzondere akkoorden; daaruit volgt dat het arrest door een onderscheid te maken dat in artikel 1 van
het Zetelakkoord niet is vervat, die bepaling schendt;
tweede onderdeel, het arrest, in de onderstelling dat het Zetelakkoord van 16 november 1995 niet wordt beschouwd als een norm, in de zin van artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek, die door het Hofwordt getoetst, die akte althans uitlegt op een
wijze die onverenigbaar is met zijn bewoordingen en dus de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, eiseres in haar regelmatig aan de appelrechters voorgelegde conclusie had gesteld dat het gemaakte onderscheid tussen het 'Jure imperii' en het 'Jure
gestionis' aileen geldt voor Staten maar niet voor internationale organisaties en dat
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een internationale organisatie volstrekte immuniteit geniet; het arrest in de weergegeven motivering dat verweer helemaal niet beantwoordt (schending van artikel149
van de Grondwet) :

Wat de drie onderdelen samen betreft :
Overwegende dat de door het eerste middel tevergeefs bekritiseerde motieven van het arrest een voldoende grondslag vormen voor de beslissing van
het arbeidshof dat het bevoegd is om kennis te nemen van de vordering;
Dat de drie onderdelen van het middel, die enkel ten overvloede gegeven overwegingen van het arrest bekritiseren, die overigens door dat middel als dusdanig worden betiteld, niet tot vernietiging kunnen leiden en, zoals verweerder betoogt, niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, zonder acht te slaan op de stukken die verweerder op 14
februari 2000 ter griffie heeft neergelegd zonder tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 maart 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Gerard, Mahieu en Simont.

Nr. 127
3e KAMER- 12 maart 2001

BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- AKTE WAAROP DE RECHTER NIET STEUNT - GEVOLG.

De bewijskracht van een akte wordt door de rechter niet miskend, wanneer hi} niet op
die akte steunt (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(O.C.M.W. METTET T. R. .. )
ARREST

(A.R. S.00.0139.F)

HETHOF;12 maart 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclerq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. T'Kint en Mahieu.
(1) Cass., 23 april 1990, A.R. 8720-8854, nr. 493.
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Nr. 128

2e

KAMER -

13 maart 2001

ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHTFElTEN WAARVOOR GEEN GERECHTELIJK ONDERZOEK WAS GEVORDERD.

De raadkamer kan een verdachte oak verwijzen voor feiten waarvoor geen gerechtelijk onderzoek was gevorderd maar waaruoor de procureur des Konings in zijn einduordering de uerwijzing naar de rechtbank uordert (1). (Art. 130 Sv.)
(D ... )

ARREST

(A.R. P.00.1739.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat de raadkamer een verdachte ook kan verwijzen voor de
feiten waarvoor geen gerechtelijk onderzoek was gevorderd maar waarvoor de procureur des Konings in zijn eindvordering de verwijzing naar de
rechtbank vordert;
Overwegende dat het middel steunt op de onderstelling dat de raadkamer enkel een verdachte naar de politie- of de correctionele rechtbank kan
verwijzen voor feiten waarvoor een gerechtelijk onderzoek was gevorderd;
Dat het middel faalt naar recht;
Overwegende dat eiser het Hof vraagt aan het Arbitragehof prejudiciele
vragen te stellen die gestoeld zijn op grieven die niet ontvankelijk zijn om
de in het antwoord op het tweede middel vermelde redenen, ontleend aan regels eigen aan de cassatieprocedure en die zelf niet het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de prejudiciele vragen;
Dat het verzoek 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 voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaten: mrs. P. Lommelen, Brussel.
(1) R.

DECLERCQ,

Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 469.
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Nr. 129

2e KAMER - 13 maart 2001
1° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- HERKWALIFICERING VAN DE FElTEN IN
DE LOOP VAN DE RECHTSPLEGING.

2o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPENJ- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- EENPARIGHEID- VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE- TOEPASSING.

1 o Een herhaalde kwalificatiewijziging in de loop van de rechtspleging van de feiten

die het voorwerp zijn van de strafvordering schendt het recht van verdediging
niet (1).
2° De appidrechters verzwaren de tegen de beklaagde uitgesproken straf niet en hoe-

ven niet met eenparigheid te oordelen, wanneer zij, nadat de eerste rechter enkel een
gevangenisstraf heeft uitgesproken, die gevangenisstraf verminderen en daarbij een
geldboete opleggen (2). (Art. 211bis Sv.)
(G ... )

ARREST

(A.R. P.00.1760.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 november 2000 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter in strafzaken gehouden is aan de feiten die
het voorwerp zijn van de strafvordering hun juiste kwalificatie te geven;
Overwegende dat een herhaalde kwalificatiewijziging in de loop van de
rechtspleging, geen van de in het onderdeel vermelde verdragsbepalingen
schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde middel :
Overwegende dat de appelrechters de tegen de beklaagde uitgesproken straf
niet verzwaren in de zin van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering wanneer zij, nadat de eerste rechter enkel een gevangenisstraf heeft uitgesproken, die gevangenisstraf verminderen en daarbij een geldboete opleggen;
Overwegende dat de appelrechters, wanneer zij aldus beslissen op het verzet van de beklaagde, diens toestand niet verzwaren;
Dat het middel faalt naar recht;
(1) Zie Cass., 2 februari 1988, A.R. 17 4 7, nr. 333.
(2) Zie Cass., 28 maart 1979, A. C., 1978-79, 893.
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En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijri genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. W. Mertens, Antwerpen.

Nr. 130
2e KAMER - 13 maart 2001
1o TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- IN CASSATIE- STRAFZAKENVERKLARING VAN VOORZIENING AAN DE GEMACHTIGDE VAN DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS -AKTE VAN VOORZIENING OPGESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN
VERMELDINGEN -AKTE VAN VOORZIENING GESTELD IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE BESTREDEN BESLISSING- GEVOLG.

1o en 2° De akte van voorziening is nietig en de voorziening is niet ontvankelijk wanneer de gemachtigde van de directeur van de gevangenis de akte heeft opgesteld in
een andere taal dan de taal van het bestreden arrest, ongeacht de taal waarin de gedetineerde de verklaring van de voorziening aan hem heeft gedaan (1). (Art. 1 wet
25 juli 1893; artt. 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken.)
(P.. .)

ARREST

(A.R. P.Ol.0343.N)

HET HOF;- Gelet op het arrest, op 28 februari 2001 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat eiser, overeenkomstig artikel 1 van de wet van 25 juli
1893 betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in cassatie van de gedetineerde of gei:nterneerde personen, zijn verklaring van voorziening heeft gedaan aan de gemachtigde van de directeur van de gevangenis waar hij was opgesloten;
(1) Cass., 21juni 1965, Pas. 1965, p. 1152; 26 sept. 1974,AC., 1975, p. 110; 11 aug. 1988, A.R.
2592, nr. 687; 1 maart 1989, A.R. 7300, nr. 372, en 22 maart 2000, A.R. P.00.022l.F en P.00.0248.F,
nr. 198.

HOF VAN CASSATIE

408
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Dat deze gemachtigde hiervan een akte heeft opgesteld in het Frans;
Dat het bestreden arrest in het N ederlands is gewezen zodat die akte van
voorziening, krachtens de artikelen 27 en 40 van de wet van 15 juni 1935,
nietig is ongeacht de taal waarin de verklaring van voorziening is gedaan;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
13 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal.

Nr. 131

2e KAMER- 14 maart 2001

1 o STRAF -

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- VASTSTELLING DOOR DE RECHTER- MISDAAD- UITWERKING.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN

CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- DUBBELZINNIGE REDENEN- HOF VAN ASSISEN- MISDAAD- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.

3° HOF VAN ASSISEN- EINDARREST- MOTIVERING- DUBBELZINNIGE REDENEN- MISDAAD- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.

4 o STRAF- VERZACHTENDE

OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- MISDADEN- HOF VAN ASSISEN- DUBBELZINNIGE REDENEN.

5o HOF VAN ASSISEN- EINDARREST- STRAF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- WETTIGHEID- TOEZICHT DOOR HET HOF VAN CASSATIE ONMOGELIJK- CASSATIE- OMVANG.

6° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE- HOF VAN ASSISEN- STRAF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- WETTIGHEID- TOEZICHT DOOR HET HOF VAN CASSATIE ONMOGELIJK- GEVOLG.

7o VERWIJZING NA CASSATIE- STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN- STRAF- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- WETTIGHEID- TOEZICHT DOOR HET HOF VAN CASSATIE ONMOGELIJK- GEVOLG.

1o De rechter die verzachtende omstandigheden ten voordele van de dader van een mis-

daad aanneemt, moet de straf die de wet op die misdaad stelt, verminderen of wijzigen (1). (Art. 79 en 80 Sw.)

2°, 3° en 4° Het arrest is niet regelmatig met redenen omkleed, wanneer het geen duidelijkheid verschaft over de vraag of het hof van assisen heeft willen beslissen dat
het bestaan van verzachtende omstandigheden ten voordele van de dader van een misdaad geen invloed kan hebben op de straf die de wet op die misdaad stelt, dan wel
(1) Zie Cass., 17 okt. 1966 (A.C., 1967, 228).

Nr. 131

HOF VAN CASSATIE

409

of het in feite heeft geoordeeld dat de in het arrest in aanmerking genomen omstandigheden geen verzachtende omstandigheden zijn, aangezien die dubbelzinnigheid
het toezicht van het Hofvan Cassatie onmogelijk maakt (2). (Art. 149 Gw.; artt. 79
en 80 Sw.)
5°, 6° en 7o Wanneer het arrest van het hofvan assisen wordt vernietigd omdat het een

straf heeft uitgesproken waarvan het Hof niet kan nagaan of het de straf is die de
wet op een dergelijke misdaad stelt, strekt de vernietiging zich uitsluitend uit tot de
straf en wordt de zaak naar een ander hof van assisen verwezen, dat zijn arrest op
de reeds door de jury gedane schuldigverklaring zal wijzen, zonder evenwel gebonden te zijn door de beslissing over de verzachtende omstandigheden (3). (Art. 434 Sv.)
(B ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1718.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 2000 onder het nummer 940 gewezen door het Hofvan Assisen van de provincie H.;
Over het middel: schending van artikel149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot levenslange opsluiting, op grond
"dat, weliswaar, enerzijds, (eiser) bewezen heeft zich te willen beteren door zich na zijn
misdaad bij de ordediensten aan te geven en na een voorlopige invrijheidstelling van
een jaar voor het hof van assisen te verschijnen om terecht te staan we gens de tegen hem uitgebrachte beschuldiging; dat, anderzijds, het slachtoffer zelf, in een
afscheidsbrief die zij hem had geschreven en hem op 17 maart 1997 had achtergelaten, hem een reden van verschoning heeft gegeven door hem, samen met haar, het
'slachtoffer' van een mislukt huwelijk te noemen, aangezien (eiser), om socioculterele redenen, niet heeft kunnen voldoen aan aile vereisten van zelfopoffering en
wederzijds respect; dat het door het hof en de gezworenen samengestelde college, na
beraadslaging, evenwel heeft geoordeeld met die omstandigheden geen rekening te moeten houden",
terwijl het bestreden arrest aldus geen duidelijkheid verschaft over de vraag of er
omstandigheden bestaan die niet verzachtend zijn en waarmee bijgevolg geen rekening moet worden gehouden, dan wei of er weliswaar verzachtende omstandigheden bestaan maar dat het hof van assisen beslist hiermee geen rekening te moeten
houden;
de bestreden beslissing, in die eerste interpretatie, eiser tot de hoogst voorgeschreven strafveroordeelt en dus wettig is; zij in de tweede interpretatie de artikelen 79
en 80 van het Strafwetboek schendt, die bepalen dat, indien er verzachtende omstandigheden voorhanden zijn, de levenslange hechtenis zal worden vervangen door
levenslange dwangarbeid, door tijdelijke dwangarbeid, door opsluiting of door gevangenisstraf van ten minste drie jaar; het arrest, dat in een interpretatie wettig is maar
niet in de andere, artikel 149 van de Grondwet schendt :

Overwegende dat de rechter, door verzachtende omstandigheden ten aanzien van de dader van een misdaad aan te nemen, verplicht is de straf die
de wet op die misdaad stelt te verminderen of te wijzigen;
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot levenslange opsluiting wegens moord; dat het arrest evenwel vermeldt, enerzijds, dat eiser bewezen
heeft zich te willen beteren door zich, na zijn misdaad, bij de ordediensten
(2) Zie Cass., 22juli 1988, A.R. 6919, nr. 685, met concl. adv.-gen. Declercq in Bull. en Pas., 198788, I, nr. 685.
(3) Zie Cass., 13 juni 2000, A.R. P.00.0629.N, nr. 362.
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aan te geven, en, anderzijds, dat eiser de feiten heeft gepleegd in de context van een weinig harmonieuze verbintenis waarvan hij het "slachtoffer"
is geworden, en, ten slotte, dat het huwelijk een stand is waarvan eiser om
socio-culturele redenen niet alle vereisten heeft kunnen vervullen;
Overwegende dat het arrest hieraan toevoegt dat ''het door het hof en de
gezworenen samengestelde college, na beraadslaging, evenwel heeft geoordeeld met die omstandigheden geen rekening te moeten houden";
Overwegende dat die grond geen duidelijkheid verschaft over de vraag of
de bodemrechters hebben willen beslissen dat de uit hoofde van de dader van
een misdaad aan te nemen verzachtende omstandigheden geen invloed hebben op de straf die de wet op die misdaad stelt, of zij in feite hebben beslist dat de in het arrest in aanmerking genomen omstandigheden geen verzachtende omstandigheden zijn;
Dat die dubbelzinnigheid het Hof belet haar toezicht uit te oefenen en artikel 149 van de Grondwet schendt;
Overwegende dat, wat de schuldigverklaring betreft, de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn nageleefd en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Overwegende dat het arrest overeenkomstig artikel 434 van het Wethoek van Strafvordering wordt vernietigd omdat het een straf heeft uitgesproken waarvan het Hof niet kan nagaan of het de straf is die de wet op een
dergelijke misdaad stelt, zodat het hofvan assisen waarnaar de zaak wordt
verwezen zijn arrest, op de reeds door de jury gedane schuldigverklaring, zal
wijzen overeenkomstig de artikelen 362 en volgende van het Wetboek van
Strafvordering;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de straf; verwerpt de voorziening voor het overige; verwijst de zaak naar het Hofvan Assisen van de provincie L., teneinde uitsluitend uitspraak te doen over de straf die aan eiser moet worden opgelegd
ten gevolge van de antwoorden die de jury op de door de voorzitter gestelde vragen heeft gegeven; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat.
14 maart 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.

Nr. 132
2e KAMER- 14 maart 2001

1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -

AFSTAND- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGAFSTAND DIE DOOR DWALING IS AANGETAST- UITWERKING.

Nr. 132
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CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- 'IERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- EINDBESLISSING - BE GRIP - BURGERLIJKE BELANGEN -AMBTSHALVE AANHOUDING- ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP- VOORWAARDEN.

3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN
- ARTIKEL 19- ARTIKEL 19.1- DRAAGWIJDTE.

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

zo

De beslissing die ambtshalve de burgerlijke belangen aanhoudt van een benadeelde die niet in de zaak betrokken is en uitspraak heeft gedaan over alles wat het
voorwerp was van de voor de bodemrechter gebrachte vorderingen, is een eindbeslissing en, derhalve, voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar (2). (Art. 416 Sv.; art.
4, tweede lid, V.T.Sv.)

3° De bestuurder die naar links wil afslaan om de rijbaan te verlaten moet zich vooraf

ervan vergewissen of hij dit kan doen zonder gevaar, rekening houdende met de
vertragingsmogelijkheden van de achterliggers; die verplichting houdt op als de bestuurder, na zijn voornemen om links af te slaan tijdig genoeg kenbaar te hebben gemaakt, zich daadwerkelijk naar links heeft begeven (3). (Art. 19.1 Wegverkeersreglement.)
(L ... T. P... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1737.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 november 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank teL.;
A. Op de voorziening van B.L., beklaagde:
2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening, op grond dat de
beslissing geen eindbeslissing is, in zoverre zij de burgerlijke belangen aanhoudt van een schadelijder die niet in de zaak betrokken is, overeenkomstig artikel 4, tweede lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van StrafVordering;
Overwegende dat er geen grond bestaat om akte te verlenen van die afstand, die door dwaling is aangetast, aangezien de rechtbank definitief uitspraak heeft gedaan over alles wat betrekking heeft op de voor hem gebrachte vorderingen;
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
B. Op de voorziening van B.L., burgerlijke partij :
(1) Cass., 15 dec. 1996, A.R. P.99.129l.F, nr. 683; 11 okt. 2000, A.R. P.00.0576.F, nr. 538.
(2) Zie Cass., 16 juni 1998, A.R. P.97.0624.N, nr. 316.
(3) Cass., 14 okt. 1997, A.R. P.96.1266.N, nr. 403; 27 mei 1998, A.R. P.97.1712.F, nr. 275.
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bij artikel19.1 van het Wegverkeersreglement opgelegde verplichting ophoudt wanneer de bestuurder, na zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar te hebben gemaakt, zich daadwerkelijk naar links heeft
begeven;
Overwegende dat het vonnis beslist dat L.P., die op de midden rijstrook reed
waarnaar hij zich had begeven nadat hij een vrachtwagen op regelmatige
wijze was beginnen in te halen, zijn linker richtingaanwijzers niet heeft afgezet teneinde zijn voornemen kenbaar te maken om een laan links van hem
in te slaan;
Overwegende dat de appelrechters bijgevolg niet meer hoefden vast te stellen dat verweerder L.P., v66r zijn manoeuvre met een matige snelheid uit te
voeren, zich nog ervan had vergewist dat hij dit kon doen zonder gevaar voor
de achterliggers;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 maart 2001 - ze kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- 1krslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.

Nr. 133

ze KAMER- 14 maart 2001
1 o VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING- RECHTSMIDDELEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST DAT DE INVRIJHEIDSTELLING BEVEELT- CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN- GEVOLG.

zo

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- ALGEMEEN- VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING- RECHTSMIDDELEN- KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST DAT DE INVRIJHEIDSTELLING BEVEELT- CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN- GEVOLG.

3° VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING- RECHTSMIDDELEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST DAT DE INVRIJHEIDSTELLING BEVEELT- IN KRACHT VAN
GEWIJSDE GEGANE BESLISSING- UITWERKING.

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE- KRACHT VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VREEMDELINGEN- RECHTSMIDDELEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING-ARREST DAT DE INVRIJHEIDSTELLING BEVEELT- IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING- UITWERKING.

5° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 3 - FOLTERINGEN, ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE BEHANDELINGEN OF STRAFFEN- VERBOD- DRAAGWIJDTE - VREEMDELING- VERWIJDERING.
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6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 13- DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL- BEGRIP- VREEMDELINGEN- VLUCHTELING.

7° VREEMDELINGEN- VLUCHTELING- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -

DAADWER-

KELIJK RECHTSMIDDEL- BEGRIP.

so RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 13- DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL- BEGRIP- VREEMDELINGEN- VLUCHTELING- COMMISSARISGENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN- RAAD VAN STATE- BEROEP TOT
NIETIGVERKLARING- NIET OPSCHORTENDE WERKING- VERWIJDERING.

go VREEMDELINGEN- VLUCHTELING- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL- BEGRIP- COMMISSARIS-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN
DE STAATLOZEN- RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING- NIET OPSCHORTENDE WERKING- VERWIJDERING.

1o en 2° Oak na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis kan het O.M. cassatieberoep instellen tegen het arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling dat de invrijheidstelling beveelt van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, aangezien dat
cassatieberoep door de bepalingen van het Sv. geregeld wordt (1). (Art. 373 Sv.; art.
72 Vreemdelingenwet; art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
3° en 4° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist de aanhouding niet te

handhaven van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, wordt deze pas in vrijheid gesteld wanneer die beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, dus niet v66r het verstrijken van de termijn van vijftien dagen waarbinnen cassatieberoep kan worden ingesteld (2). (Art. 373 Sv.; art. 73 Vreemdelingenwet.)
5° De beslissing waarbij de verwijdering van een vreemdeling bevolen wordt, kan lei-

den tot een situatie die onder de toepassing valt van art. 3 E. V.R.M., als er ernstige gronden bestaan om te vrezen dat de betrokkene, na zijn verwijdering, bedreigd zal worden met folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of
straffen (3). (Art. 3 E.V.R.M.)
6° en 7o De vraag of de kandidaat-vluchteling over een daadwerkelijk rechtsmiddel be-

schikt in de zin van art. 13 E. V.R.M., moet worden onderzocht in het licht van de volledige rechtspleging en rechtsmiddelen waarover de vreemdeling in het interne recht
beschikt (4). (Art. 13 E.V.R.M.)
so en go Wegens het geheel van de rechtsmiddelen waarover de vreemdeling, kandidaatvluchteling, in het Belgische recht beschikt, wordt hem geen daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegd in de zin van artikel13 E.V.R.M., als hij gedwongen wordt het grondgebied te verlaten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over zijn beroep
tot vernietiging van een beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die, op een dringend beroep, de binnenkomst, het verblijf of
de vestiging van de betrokkene in het Koninkrijk heeft geweigerd (5). (Art. 13 E.V.R.M.)
(1) Zie concl. O.M.
(2) Zie concl. O.M.
(3) Zie concl. O.M.
(4) Zie concl. O.M.
(5) Zie concl. O.M.
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(PROC.-GEN. BIJ RET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. N .. .)

Advocaat-generaal J. Spreutels heeft in substantie gezegd :
1. Verweerder, van Georgische nationaliteit, had zich vluchteling verklaard, maar
zijn binnenkomst, verblijf of vestiging in het Koninkrijk werd hem door de Minister
van Binnenlandse Zaken of diens gemachtigde geweigerd met toepassing van art. 52
Vreemdelingenwet, en tevens werd de beslissing genomen om hem krachtens art. 7 4-6,
§ 1, van die wet, in een welbepaalde plaats vast te houden om zijn effectieve verwijdering te waarborgen. Hij stelde op grond van art. 63-2, § 1, van die wet, tegen die beslissing tot weigering dringend beroep in bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Dat beroep werd verworpen. Vervolgens stelde hij tegen de
beslissing van de commissaris-generaal een beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing in voor de Raad van State.
Aangezien hij weigerde gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, werd jegens hem een maatregel van hechtenis, bepaald in art. 27 van de wet,
getroffen. Hij stelde tegen die beslissing beroep in voor de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik. De raadkamer verwierp het verzoek, maar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Luik wijzigde die beslissing op het hoger beroep van de vreemdeling en beval zijn invrijheidstelling, op grond
dat het bestuur, door de niet opschortende werking van een beroep voor de raad van
State te interpreteren als een toestemming tot gedwongen terugwijzing van de vreemdeling die zich in een onwettige toestand bevindt, de vreemdeling een daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegde in de zin van art. 13 E.V.R.M.
De procureur-generaal bij het Hofvan Beroep te Luik stelde tegen dat arrest cassatieberoep in, en voerde in het middel de schending aan van de artt. 27, 63 en 69 tot 72
Vreemdelingenwet, wat echter neerkomt op de vraag of er een daadwerkelijk rechtsmiddel bestaat in de zin van 13 E.V.R.M.
2. Verweerder werpt tegen het cassatieberoep een grond van niet-ontvankelijkheid
op, hieruit afgeleid dat art. 72, vierde lid, Vreemdelingenwet, verwijst naar de wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis, zodat aileen tegen een beslissing tot
handhaving van de hechtenis cassatieberoep kan worden ingesteld krachtens art. 31
Wet Voorlopige Hechtenis. Die grond kan m.i. niet worden aangenomen. Zoals uw Hof
immers reeds beslist heeft (6), verwijst art. 72 Vreemdelingenwet noodzakelijkerwijs naar de Wet Voorlopige Hechtenis, zoals die van toepassing was bij de afkondiging van de Vreemdelingenwet, t.w. de wet van 20 april1874, die geen enkele bepaling over het cassatieberoep bevatte.
De Wet Voorlopige Hechtenis, die een bijzonder hoofdstuk wijdt aan het cassatieberoep, heeft art. 72 Vreemdelingenwet niet gewijzigd. Zelfs na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen over de voorlopige hechtenis, is dat art. 72 dus niet
van toepassing op het cassatieberoep. Verweerder betoogt m.i. dan ook onterecht dat
art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis uitsluit dat de procureur-generaal bij het hofvan beroep cassatieberoep instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot invrijheidstelling van de vreemdeling. Dat cassatieberoep wordt nog steeds geregeld door de bepalingen van het Sv. en heeft dus een opschortende werking krachtens
art. 373, laatste lid, Sv. (7).
Uit de samenlezing van de artt. 373 Sv. en 73 Vreemdelingenwet volgt m.i. dat wanneer het onderzoeksgerecht beslist de aanhouding van de vreemdeling niet te handhaven, laatstgenoemde pas in vrijheid wordt gesteld wanneer de beslissing in kracht
van gewijsde is gegaan.
3. Het middel is volgens mij gegrond, in zoverre het de schending aanvoert van art.
13 E.V.R.M, krachtens hetwelk eenieder wiens in dat Verdrag vermelde rechten en vrijheden zijn geschonden, recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie.

(6) Cass., 9 dec. 1992, A.R. 361, nr. 782.
(7) Cass., 31 aug. 1999, A.R. P.99.1294.N, nr. 428, met conclusies advocaat-generaal De Swaef.
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Uw Hof wees erop (8) dat het be grip rechtshulp be trekking he eft op een procedure waarbij een handeling die een schending inhoudt van de in het Verdrag vermelde rechten en vrijheden aan een bevoegde instantie kan worden voorgelegd. In deze
zaak gaat het om de in art. 3 E.V.R.M. erkende rechten volgens welke niemand onderworpen mag worden aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende behandelingen of stra:ffen (9).
Om e:ffectiefte zijn moet het rechtsmiddel voor een instantie gebracht worden, eventueel een niet-jurisdictioneel orgaan, wier onafhankelijkheid en onpartijdigheid echter gewaarborgd moet zijn. Er moeten voldoende procedurele waarborgen zijn. Daarenboven moet de beslissing van die instantie bindend zijn, in die zin dat de bevoegde
overheid een passend gevolg moet geven aan elk hoger beroep dat verantwoord werd
geacht (10).
Volgens het Europees Hofvan de Rechten van de Mens leidt art. 13 E.V.R.M ertoe dat een intern rechtsmiddel voorhanden moet zijn waarmee de inhoud van een op
het Verdrag gegronde en verdedigbare grief kan worden onderzocht en het passende herstel kan worden geboden. De draagwijdte van de verplichting die art. 13 aan
de Verdragsluitende partijen oplegt, hangt af van de aard van de grief van de verzoeker. De doeltre:ffendheid van een dergelijk rechtsmiddel hangt niet af van de zekerheid van een voor de verzoeker gunstige afioop. Zo hoeft de instantie waarvan sprake
in die bepaling ook geen rechterlijke instantie te zijn, maar in dat geval moet rekeningworden gehouden met de bevoegdheden en de waarborgen die zij biedt om de doeltre:ffendheid van het voor haar ingestelde rechtsmiddel te beoordelen. Bovendien kan
het geheel van de door het interne recht geboden rechtsmiddelen voldoen aan de vereisten van art. 13, ook al beantwoordt geen enkel rechtsmiddel afzonderlijk volledig
aan die vereisten (11).
4. De vreemdeling die zich vluchteling verklaart, maar wiens binnenkomst, verblijf of vestiging in het Koninkrijk door een beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken of van zijn gemachtigde geweigerd wordt, beschikt met toepassing van
art. 52 Vreemdelingenwet over de twee volgende rechtsmiddelen :
- een eerste, zogeheten dringend beroep dat de vreemdeling op grond van art. 63-2
van die wet tegen de beslissing van de minister kan instellen bij de commissarisgeneraal bij de vluchtelingen en de vreemdelingen;
- een tweede beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de commissarisgeneraal bij de raad van State, op grond van art. 14 Wet Raad van State; naast dat
beroep kan daarenboven op grond van art. 17 van die wet een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing, zelfs tot schorsing wegens dringende noodzakelijkheid, worden ingesteld.
De onafhankelijkheid van de commissaris-generaal wordt gewaarborgd door zijn statuut, dat is geregeld bij de artt. 57-2 e.v. Vreemdelingenwet. Hij is bevoegd om de hoedanigheid van vluchteling in de zin van de internationale verdragen waardoor Belgie
gebonden is, te erkennen of te weigeren. Art. 113bis, K.B. 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen bepaalt dat het beroep door de vreemdeling of door zijn raadsman kan
worden ingesteld, en bevestigt aldus de regel van de tussenkomst van de advocaat tijdens die procedure. De Raad van State heeft in zijn rechtspraak erover gewaakt bepaalde toepasselijke beginselen te bevestigen. Zo kan, wanneer de verzoeker is gedagvaard en hij door overzending van een medisch getuigschrift zijn wens heeft
(8) Cass., 4 dec. 1996, A.R. P.95.1166.F, nr. 481.
(9) Zie Cass., 4 februari 1993, A.R. 9567, nr. 75; 16 maart 2000, A.R. C.99.0258.N, nr. 183, redenen.
(10) J. VELU, "La notion de 'tribunal' et les notions avoisinantes dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ", Liber Amicorum F. Duman, Antwerpen, 1983, biz. 1312 e.v.; J. VELU en R. ERGEC, V "Convention europeenne des droits de l'homme",
R.PD.B., Aanu., dl. 7, Brussel, 1990, biz. 185 en 186, nrs. 124 tot 128.
0

(11) Arresten Silver e.a. t. Verenigd Koninkrijk van 25 maart 1983, § 113, Chahal t. Verenigd
Koninkrijk van 15 nov. 1996, § 145, en Kudla t. Polen van 26 oktober 2000.
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bevestigd om gehoord te worden, de commissaris-generaal niet zonder de vreemdeling gehoord te hebben, beslissen dat het dringend beroep geen enkel nieuw gegeven bevat dat de gegrondheid van de beslissing van de minister in het geding kan brengen (12).
Tevens moet worden beklemtoond dat de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van toepassing is op de beslissingen van de commissaris-generaal die uitspraak doen over het dringend beroep. Ik
herinner eraan dat die wet bepaalt dat de vereiste motivering bestaat in de opgave,
in de akte, van de juridische en feitelijke overwegingen waarop de beslissing is gegrond en dat die motivering passend moet zijn. Daarenboven ontslaat, volgens art. 5
van die wet, de dringende noodzakelijkheid de bestuurlijke overheid niet van haar plicht
om haar handelingen uitdrukkelijk te motiveren. Dit maakt dus een betere controle
van de beslissing mogelijk.
Dienaangaande heeft de Raad van State gepreciseerd dat de commissaris-generaal
rekening dient te houden met alle gegevens van het dossier en niet alleen met de gegevens die ongunstig zijn voor de erkenning van het statuut van vluchteling. De Raad
van State heeft ook op die grond geconcludeerd tot een manifeste beoordelingsfout aan
de zijde van de commissaris-generaal (13). In al die gevallen heeft de Raad van State
de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de commissaris-generaal tot bevestiging van de weigering van verblijf geschorst, soms n.a.v. een procedure van dringende noodzakelijkheid. In twee zaken was de beslissing van de Raad van State ingegeven door het risico om blootgesteld te worden aan folteringen of aan onmenselijke
of vernederende behandelingen of straffen.
Ten slotte schorst het dringend beroep bij de commissaris-generaal, krachtens art.
63-5 Vreemdelingenwet, de aangevochten beslissing van de minister of van diens gemachtigde. De maatregelen tot verwijdering worden dus geschorst tot na de beslissing van de Commissaris-generaal.
5. Uw Hofbehoort geen uitspraak te doen over de vraag ofhet dringend beroep bij
de commissaris-generaal, op zich, beantwoordt aan de criteria van art. 13 van het Verdrag. Het Hof moet bepalen of de volledige procedure een daadwerkelijk rechtsmiddel oplevert in de zin van dat verdrag, d.w.z. niet alleen het dringend beroep tot schorsing dat bij die onafhankelijke bestuurlijke instantie wordt ingesteld, maar ook het
beroep tot nietigverklaring dat voor de Raad van State wordt ingesteld, en dat vergezeld kan worden van een vordering tot schorsing, in voorkomend geval, wegens dringende noodzakelijkheid.
De vermelde arresten van de Raad van State tonen m.i. aan dat zulks wel degelijk het geval is (14).
Conclusie : cassatie.
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.01.0179.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 januari 2001 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep teL.;
Over de door verweerder tegen de voorziening opgeworpen grand van nietontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat artikel 72, vierde lid, van de wet van
(12) R.v.S., 4 december 1995, Rev. d1: et1:, 1996, blz. 49. In die zaak heeft de Raad van State met
hoogdringendheid uitspraak gedaan en de beslissing van de commissaris-generaal tot bevestiging van de weigering van verblijf voorlopig geschorst.
(13) R.v.S., 11 juni 1996, 29 okt. 1996 et 3 dec. 1996, Rev. d1: et1:, 1996, blz. 745, 800 en 802.
(14) Zie oak R.v.S., 9 juli 1997, Rev. d1: et1:, 1997, blz. 234, dat, wegens dringende noodzakelijkheid, de tenuitvoerlegging schorst van de beslissing van de commissaris-generaal tot bevestiging van de weigering van verblijf, op grand dat de commissaris-generaal niet passend heeft geoordeeld of de nieuwe elementen die de kandidaat-vluchteling voorlegt ernstige aanwijzingen opleveren
dat er een gewettigde vrees voor vervolging bestaat.
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15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, in de regel verwijst naar
de rechtspleging betreffende de voorlopige hechtenis en uit artikel 31 van de
wet van 20 juli 1990 betreffende die voorlopige hechtenis blijkt dat alleen de
arresten en de vonnissen die de voorlopige hechtenis handhaven, voor cassatieberoep vatbaar zijn :
Overwegende dat artikel 72 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die geen melding maakt van het cassatieberoep, eensdeels, alleen betrekking heeft op de rechtspleging tot behandeling
van de daarin bepaalde rechtsmiddelen, waarover de raadkamer en, in geval van hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doen,
en, anderdeels, noodzakelijkerwijs verwijst naar de wet betreffende de voorlopige hechtenis die van toepassing was ten tijde van de afkondiging van de
voormelde wet van 15 december 1980, te weten die van 20 april1874, die geen
enkele wetsbepaling bevat betreffende het cassatieberoep, dat ingesteld werd
overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, die een hoofdstuk wijdt aan het cassatieberoep, voormeld artikel 72 van
de wet van 15 december 1980 niet heeft gewijzigd; dat, derhalve, het openbaar ministerie zelfs na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis cassatieberoep kan instellen tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die de invrijheidstelling van een vreemdeling beveelt, aangezien die voorziening door de bepalingen van het Wetboek van StrafVordering geregeld wordt;
Overwegende dat uit artikel 73 van de voormelde wet van 15 december 1980
overigens blijkt dat laatstgenoemde, net als in het daarin vermelde geval
waarin de raadkamer beslist de aanhouding van de vreemdeling niet te handhaven, pas in vrijheid kan worden gesteld na een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat een dergelijke beslissing bevat, wanneer deze in
kracht van gewijsde is gegaan, dus ten vroegste na het verstrijken van de
termijn bepaald in artikel 373 van het Wetboek van StrafVordering;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel: schending van de artikelen 27, 63 en 69 tot 72 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen,
doordat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep teL. de invrijheidstelling van N.M. heeft bevolen, op grond dat het bestuur, door de niet opschortende werking van een beroep voor de Raad van State te interpreteren als een toelating tot gedwongen terugwijzing van de vreemdeling die zich in een onwettige toestand
bevindt, de vreemdeling een daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegt in de zin van artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden,
terwijl de minister of zijn gemachtigde zich krachtens de wet van 15 december 1980
uitspreken over de aanvraag van de vreemdeling om als politiek vluchteling te worden erkend;
die met toepassing van artikel 52 genomen beslissing kan leiden tot een dringend beroep bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, en
dit beroep de betwiste beslissing opschort;
hoewel artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens bepaalt,dat eenieder recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, dat artikel evenwel niet toelaat een bijzonder rechtsmiddel te eisen en de verdragsluitende Staten wat dat betreft over een ruime beoordelingsmarge beschikken;
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het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, volgens de parlementaire bescheiden van de Senaat, een onafhankelijke instantie is in de zin van
artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
(Gedr. St. Senaat, 1992-1993, nr. 555-1, memorie van toelichting van de wijzigende wet
van 6 mei 1993);
die beslissingen vatbaar zijn voor een beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing;
de rechtspleging voor de Raad van State geregeld werd met toepassing van de artikelen 17 en 18 van de bij een koninklijk besluit van 27 oktober 1989 gecoordineerde wetten en artikel 7 van dat besluit automatisch opschortende werking verleende aan een beroep (meer bepaald aan de verzending ervan door de griffier) tot
nietigverklaring en aan een vordering tot schorsing; het evenwel snel is gebleken dat
die automatische opschortende werking een groot aantallouter met vertragingsdoeleinden ingestelde beroepen tot gevolg had; de wetgever die opschortende werking daarom heeft geschrapt bij koninklijk besluit van 10 juli 1991; het voornoemde besluit evenwel een rechtspleging van dringende noodzakelijkheid heeft
ingericht waarop de betrokkene te dezen een beroep had kunnen doen;
het Arbitragehof in een arrest van 9 augustus 1994 met betrekking tot die procedures heeft geschreven (arrest van 9 augustus 1994, bekendgemaakt in het B.S. blz.
20163) : "Geen enkele tekst verbiedt de bevoegde overheid de negatieve beslissing van
de Commissaris-generaal of diens adjunct uit te voeren wanneer hij de beslissing van
de Minister of diens gemachtigde bevestigt. Aangenomen kan worden dat, om elke onzekerheid hierover te vermijden, de wetgever de Commissaris-generaal heeft toegestaan zijn beslissing uitvoerbaar te verklaren, zelfs als voor de Raad van State een beroep tot vernietiging en een vordering tot schorsing zouden zijn ingesteld. In dat geval
zal aileen een beslissing tot schorsing die wordt genomen door de Raad van State, en
die eventueel bij dringende noodzakelijkheid wordt genomen door een voorzitter, onder voorbehoud van de bevestiging door de kamer waarbij de zaak aanhangig is gemaakt en na de vaststelling van het ernstige karakter van de middelen en van het nadeel, de verwijdering van het grondgebied verhinderen";
de onderzoeksgerechten de wettigheid moeten nagaan van de maatregelen van vrijheidsberoving en verwijdering van het grondgebied, maar geen uitspraak mogen doen
over de wenselijkheid van die maatregelen;
de wet van 15 december 1980 een daadwerkelijk rechtsmiddel toekent aan de vreemdeling die hem wenst aan te wenden;
M.N. te dezen op 15 juni 2000 in Belgie zou zijn binnengekomen; hij de erkenning van de status van vluchteling heeft gevraagd op 16 juni, en hem op die datum
een bijlage 26 is overhandigd; op 20 september hem een bijlage 26bis (beslissing tot
weigering van verblijf met het bevel om het grondgebied te verlaten) ter kennis is gebracht, alsook een bijlage 39 (beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats)
op grond van artikel 74/6, § 1, van de wet van 15 december 1980; M.N. op 20 september beroep bij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft
ingesteld tegen de beslissing tot weigering van verblijf; er jegens hem op 14 november een beslissing tot verlenging van de hechtenis is genomen, die hem op 19 november ter kennis is gebracht; hij sinds 8 december is opgesloten op grond van artikel 27 van de wet van 15 december 1980, op grond dat hij op die datum geen gevolg
heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten; die beslissing hem op dezelfde datum ter kennis is gebracht; hij op 22 december en 19 januari op grond van
artikel 27 is opgesloten, daar hij geweigerd had gevolg te geven aan de hem op 22 december en 19 januari ter kennis gebrachte bevelen om het grondgebied te verlaten;
M.N. op 3 januari 2001 een nieuwe verklaring van vluchteling heeft afgelegd, die
de Minister van Binnenlandse Zaken op 12 januari geweigerd heeft in aanmerking te
nemen;
de maatregel van vrijheidsberoving overeenkomstig de wet was genomen en de kamer van inbeschuldigingstelling zijn arrest niet wettig met redenen omkleedt :
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Overwegende dat het voorwerp van de betwisting er eigenlijk in bestaat
te weten of het feit dat een vreemdeling, kandidaat-vluchteling, gedwongen wordt het grondgebied te verlaten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over zijn beroep tot vernietiging van een beslissing van
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die, op een
dringend beroep ingesteld op grand van artikel 63-2 van de wet van 15 december 1980, de binnenkomst, het verblijf of de vestiging van de betrokkene in het Koninkrijk heeft geweigerd, laatstgenoemde een daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegt in de zin van artikel 13 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
Overwegende dat, krachtens artikel 13 van het voormelde Verdrag, eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in dat Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs als deze schending zou zijn begaan door personen in de
uitoefening van hun ambtelijke functie;
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van dat Verdrag, niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke ofvernederende behandelingen of straffen; dat de beslissing tot verwijdering van een vreemdeling aanleiding kan geven tot een situatie die onder de toepassing van dat
artikel valt, als er ernstige gronden bestaan om te vrezen dat de betrokkene, na zijn verwijdering, bedreigd zal worden met folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen;
Overwegende dat de vraag of de kandidaat-vluchteling over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt in de zin van het voormelde artikel 13, moet
worden onderzocht in het licht van de volledige rechtspleging;
Overwegende dat de vreemdeling die zich vluchteling verklaart en aan wie
de binnenkomst, het verblijf of de vestiging in het Koninkrijk is geweigerd
door een beslissing van de bevoegde minister of van zijn gemachtigde, met
toepassing van artikel 52 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, gewijzigd bij de wetten van 6 mei 1993 en 15 juli 1996, over
twee opeenvolgende rechtsmiddelen beschikt;
Overwegende dat hij op grand van artikel 63-2 van de voormelde wet van
15 december 1980 een dringend beroep kan instellen bij de Commissarisgeneraal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die een nationale instantie is wiens onafhankelijkheid bij wet gewaarborgd wordt en procedurele waarborgen aan de vreemdeling biedt, en hem inzonderheid de mogelijkheid biedt
te worden gehoord, in voorkomend geval met de medewerking van een talk,
door een advocaat te worden bijgestaan en een met redenen omklede beslissing te verkrijgen overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; dat, krachtens artikel 63-5 van die wet, dat beroep de betwiste beslissing van de minister of
van zijn gemachtigde zo schorst dat alle ten aanzien van de vreemdeling genomen maatregelen tot verwijdering van het grondgebied geschorst worden, zowel tijdens de termijn waarbinnen het beroep kan worden ingesteld als tijdens de duur van het onderzoek ervan;
Overwegende dat de vreemdeling, daarenboven, op grand van artikel14
van de op 12 januari 1973 gecoi:irdineerde wetten van de Raad van State, over
een jurisdictioneel beroep tot nietigverklaring beschikt wegens miskenning van hetzij substantiele, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht; dat, hoewel dat be-
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roep geen opschortende werking heeft, in alle gevallen een aanvullend beroep tot gewone schorsing of tot schorsing met uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad van State kan worden ingesteld op grand van artikel 17 van de voormelde gecoordineerde wetten;
Overwegende dat, aldus, het geheel van die door het interne recht aan de
vreemdeling geboden beroepen beantwoordt aan de vereisten van artikel 13
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te B.
14 maart 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- "lkrslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. R. Lecomte, Luik, en P. Robert, Brussel.

Nr. 134
2 8 KAMER -14 maart 2001
1° VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- PROBATIEUITSTELHERROEPING.

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE-

LING- PROBATIEUITSTEL- HERROEPING- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING.
3o VERWIJZING NA CASSATIE - STRAFZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- PROBATIEUITSTEL HERROEPING- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- GEVOLG.

4 ° VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- PROBATIEUITSTEL- HERROEPING- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- CASSATIE - VERWIJZING.

1 o en 2° Aangezien de beslissing om het probatieuitstel te herroepen onderscheiden is

van de eerder uitgesproken veroordeling met uitstel, kan de rechter die dat uitstel herroept de onmiddellijke aanhouding van de veroordeelde niet bevelen. (Art. 33, § 2,
Wet Voorlopige Hechtenis; art. 14 Probatiewet.)
3° en 4o De vernietiging wordt zonder verwijzing uitgesproken wanneer het Hof een ar-

rest van de kamer van inbeschuldigingstelling vernietigt dat het verzoek tot invrijheidstelling verwerpt van een veroordeelde, wiens onmiddellijke aanhouding was bevolen door de rechter die het probatieuitstel herroept dat hem door een eerdere
beslissing was toegekend. (Art. 429 Sv.)
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(W. .. )

ARREST

(uertaling)

(A.R. P.Ol.0322.F)

HET HOF;- Gelet op bestreden arrest, op 28 februari 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat uit artikel 33, § 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis volgt dat het recht om degene die tot een
gevangenisstraf van ten minste een jaar is veroordeeld onmiddellijk te
doen aanhouden slechts in de veroordelende beslissing zelf kan worden
uitgeoefend;
Overwegende dat eiser door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik op
4 maart 1998 veroordeeld is tot een gevangenisstraf van een jaar met een
probatieuitstel van drie jaar voor het gedeelte dat de voorlopige hechtenis
overschrij dt;
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Verviers in een vonnis van
21 februari 2001 het aan eiser toegestane probatieuitstel herroepen heeft;
dat de beslissing om het probatieuitstel te herroepen onderscheiden is van
de veroordeling met gedeeltelijk uitstel die eerder tegen eiser was uitgesproken;
Overwegende dat, aangezien de onmiddellijke aanhouding van eiser bevolen is in voornoemd vonnis van 21 februari 2001, het arrest eisers verzoek tot invrijheidstelling niet wettig kon afwijzen en evenmin de handhaving van zijn hechtenis kon bevelen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat; zegt dater geen grand is tot verwijzing.
14 maart 2001- 28 kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer: de h. Batsele -Andersluidende conclusie (1) van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. T. en A. Garot, Verviers.
(1) Het O.M. had besloten tot verwerping van de voorziening, op grond dat het middel faalde
naar recht. Volgens het O.M. diende de beslissing tot herroeping van het probatieuitstel immers gelijkgesteld te worden met het uitspreken van een effectieve straf. Hoewel het bevel tot onmiddellijke aanhouding niet onderscheiden is van de veroordelende beslissing (Cass., 13 nov. 1996,
A.R. P.96.1372.F, nr. 433, redenen; 26 feb. 1997, A.R. P.97.0105.F, nr. 111; vlg R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., Antwerpen, 1999, blz. 665, nr. 1494), moet dat bevel behandeld worden in een afzonderlijk debat, waarin nieuwe stukken neergelegd kunnen worden. De beslissing kan zelfs door een andere zetel worden genomen (R. VAN CAMP , yo "Onmiddellijke
aanhouding", Comm. Straf en Strafv., Antwerpen, 1993, nr. 16). Daarenboven bepaalt art. 16
Probatiewet dat de straffen die uitvoerbaar worden t.g.v. de herroeping van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen, zonder beperking worden samengevoegd met die welke worden uitgesproken voor het nieuwe misdrijf. Om de onmiddellijke aanhouding te bevelen, moet de rechter dus rekening houden met de straf waarvoor het uitstel was toegekend.
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2e KAMER- 14 maart 2001
VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
-ARREST TOT HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CASSATIEBEROEP- TERMIJN WAARBINNEN HET HOF UITSPRAAK MOET DOEN- ONDERZOEKSGERECHTEN- BEVOEGDHEDEN.

Wanneer cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige hechtenis, zijn de onderzoeksgerechten niet bevoegd om uitspraak te doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis en blijft de verdachte in hechtenis tot de datum van het arrest van het
Hof van Cassatie, dat binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van de datum van het cassatieberoep moet worden gewezen. (Art. 31, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(D ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0345.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 2001 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
L.;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel31, § 3, van de wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis :

Overwegende dat, krachtens artikel 31, § 3, tweede lid, van de wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de inverdenkinggestelde in hechtenis blijft tot de datum van het arrest van het Hof, dat gewezen wordt binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van de datum van de voorziening;
Overwegende dat het Hof, bij arrest van 21 februari 2001, eisers voorziening tegen het arrest van 6 februari 2001 van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van zijn voorlopige hechtenis heeft verworpen;
Overwegende dat, gelet op de voorziening tegen het arrest van 6 februari 2001 van de kamer van inbeschuldigingstelling, zowel de raadkamer als de kamer van inbeschuldigingstelling niet bevoegd waren om, respectievelijk op 12 februari en 27 februari 2001, uitspraak te doen over de
handhaving van eisers voorlopige hechtenis;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de in eisers memorie aangevoerde middelen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat; zegt dat er geen grond
bestaat tot verwijzing.
14 maart 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. T. Kleyntsens, Luik.
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Nr. I36
Ie

KAMER -

I5 maart 200I

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE -

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- NEERGELEGDE CONCLUSIE- PARTIJ VERSCHIJNT NIET- VONNIS OP TEGENSPRAAK- ANTWOORD.

Wanneer in burgerlijke zaken een van de partijen overeenkomstig artt. 728 of 729 Ger. W.
is verschenen en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd, dient de rechter daarop te antwoorden, zelfs indien die partij niet verschijnt op de terechtzitting waarop de zaak is vastgesteld ofverdaagd (I). (Artt. 728, 729 en 804, tweede
lid, Ger.W.)
(M ... T.S ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0366.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 februari 2000 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel in hoger beroep gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 804, tweede lid, I042, 1138, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het beschikkingsbeginsel,
doordat het bestreden vonnis het hoger beroep van eiseres a:furijst op de volgende
gronden: "wat de rechtspleging betreft, dat die ten aanzien van (eiseres) die is verschenen en heeft geconcludeerd volgens artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek op tegenspraak is, niettegenstaande (eiseres) a:furezig was op de pleitzitting die, door een verdaging op tegenspraak, bij gemeenschappelijk verzoek van de
partijen regelmatig was vastgesteld; dat het tegensprekelijk karakter van de rechtspleging alle in conclusie voorgestelde middelen aan de rechtbank voorlegt, zelfs zonder verschijning op de pleitzitting, maar belet dat een vordering die op die zitting niet
is voorgesteld wordt beantwoord, anders zou het beschikkingsbeginsel worden miskend; dat het beschikkingsbeginsel, dat een bij artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bevestigd algemeen rechtsbeginsel is, immers de rechtbank belet een partij iets toe te kennen dat zij op de regelmatig vastgestelde zitting niet aan de rechtbank
vraagt; dat het niet verschijnen van (eiseres) op de zitting waarop zij regelmatig was
opgeroepen, bijgevolg impliceert dat haar hoger beroep wordt afgewezen (... )",
terwijl de rechters, wanneer de rechtspleging ten aanzien van een partij ingevolge artikel 804, tweede lid, op tegenspraak is, haar conclusie dienen te beantwoorden en uitspraak te doen over de daarin vervatte vorderingen, ook al verschijnt die
partij niet op de pleitzitting om die vorderingen daar kracht bij te zetten; dezelfde regel ingevolge artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek in hoger beroep toepasselijk is; het beschikkingsbeginsel dat is vastgelegd in artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek van die regel niet a:furijkt; het bestreden vonnis dat heeft vastgesteld
dat "de rechtspleging (... )ten aanzien van (eiseres) die is verschenen en heeft geconcludeerd volgens artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek op tegenspraak is, niettegenstaande (eiseres) a:furezig was op de pleitzitting" en vervolgens oordeelt dat "het beschikkingsbeginsel (... ) de rechtbank belet een partij iets toe te kennen
wat zij op de regelmatig vastgestelde zitting niet aan de rechtbank vraagt", de artikelen 804, tweede lid, 1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt en het
beschikkingsbeginsel miskent :
(1) Cass. 15 dec. 1995, A.R. C.95.0108.F, nr. 554.
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Overwegende dat artikel 804 van het Gerechtelijk Wetboek in zijn eerste lid bepaalt dat indien een van de partijen niet verschijnt op de zitting
waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd, tegen haar een vonnis bij verstek kan worden gevorderd, en, in zijn tweede lid, dat de rechtspleging evenwel op tegenspraak is ten aanzien van de partij die is verschenen overeenkomstig artikel 728 of 729 enter griffie ofter zitting conclusies
heeft neergelegd;
Dat ingevolge artikel1042 van hetzelfde wetboek die regels toepasselijk
zijn op de rechtspleging in hoger beroep;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat eiseres verschenen is
en conclusies heeft genomen en dat de rechtspleging met toepassing van voornoemd artikel 804 te haren aanzien op tegenspraak is;
Dat daaruit volgt dat de appelrechters verplicht waren de conclusie van
eiseres te beantwoorden, en niet zonder schending van de wetsbepalingen en
miskenning van het algemeen beginsel die in het middel worden aangewezen, konden oordelen dat 'het beschikkingsbeginsel (... ) de rechtbank belet
een partij iets toe te kennen dat zij op de regelmatig vastgestelde zitting niet
aan de rechtbank vraagt';
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 vemietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting houdend in hoger beroep.
15 maart 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Draps.

Nr. 137
1e

KAMER -

15 maart 2001

1a HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE

ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- TUSSENKOMST IN HOGER BEROEP- VEREISTEN.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- EINDVONNIS OVER
EEN GESCHILPUNT- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST IN HOGER BEROEP- INVLOED.

1o Een partij kan in burgerlijke zaken voor de eerste maal in hager beroep tussen-

komen als zij zich alleen aansluit bij de stelling van een andere partij en haar tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een veroordeling, onverminderd de regeling van de hasten (1). (Art. 812 Ger.W.)
(1) Cass. 5 feb. 1998, A.R. C.94.0282.N, nr. 71.
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2° Wanneer het geding niet wordt hervat door de rechthebbenden van de appellant hebben de appelrechters, die vaststellen dat die partij geen be lang meer heeft bij het behandelen van zijn hager beroep, hun rechtsmacht volledig uitgeoefend over het geschilpunt inzake de schuldvordering van de appellant en konden zij derhalve geen
kennis nemen van het bodemgeschil, zelfs niet bij de uitspraak over de vrijwillige tussenkomst die bij hen aanhangig was. (Artt. 19, eerste lid, en 812, tweede lid, Ger.W.)
(I.E.S.M. C.V. E.A. T. CARRIERES D'ORET N.V. IN v.EREFFENING)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0408.F)

HET HOF;- Gelet op bestreden vonnis, op 27 oktober 1999 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant;
Over het eerste middel: schending van de artikelen 17, 18, 19, 780, eerste lid, 2°, 812,
815, 816, 819, 1042, 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de Grandwet,
doordat het bestreden vonnis de eisers sub 2° tot 6° ervan akte verleent "dat zij de
rechtsvordering die (de eerste eiseres) tegen (verweerster) heeft ingesteld, hebben overgenomen", ''het oorspronkelijk beroep ontvankelijk" verklaart en vaststelt "dat (de eerste eiseres) geen belang meer heeft bij de verdere behandeling ervan" en vervolgens
het beroepen vonnis bevestigt dat de rechtsvordering van de eerste eiseres tegen verweerster verjaard had verklaard m.b.t. de voor 3 december 1998 vervallen schulden, namelijk de huur en de onroerende voorheffing die verweerster als huurster verschuldigd was en "voor recht" gezegd had "dat het verschuldigd bedrag vastgesteld is
op eenjaarlijks bedrag van 25.000 frank met ingang van het aanslagjaar 1980, welk
bedrag, luidens de overeenkomst van 27 maart 1980, op verzoek van een van de partijen opnieuw besproken kan worden" met als enige wijziging dat de schuldvordering van de eerste eiseres tegen verweerster vastgesteld is op een maximumbedrag van
63.842 frank plus enkel gerechtelijke interest, zulks op alle gronden die geacht worden hier integraal weergegeven te zijn,

derde onderdeel, krachtens de artikelen 17, 18, 19, 812, 815, 816 en 819 van het Gerechtelijk Wetboek, bij ontstentenis van hervatting van geding door de rechtverkrijgenden van de appellante, de rechter die heeft kennisgenomen van het hoger beroep en vaststelt dat die partij geen belang meer heeft bij de verdere behandeling van
het hoger beroep, niet meer, zelfs niet door uitspraak te doen over de vrijwillige tussenkomst van de andere partijen, mag beslissen over de schuldvordering zelfvan eiseres in hoger beroep en het bedrag daarvan bepalen zonder de mate waarin de zaak
bij hem aanhangig is gemaakt te miskennen; het bestreden vonnis, ingeval het oordeelt dat "de vrijwillige tussenkomst van de werkelijke houders van de aldus overgedragen rechten (. .. ) van dien aard is dat zij, althans ten dele, de lacune in de rechtspleging dekt zodat vermeden kan worden dat de zaak, indien zij in haar oorspronkelijke
staat was gehandhaafd, niet ontvankelijk zou zijn, (dat) met andere woorden het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst onontbeerlijk lijkt om de rechtbank in staat te
stellen de zaak zelfte behandelen met inachtneming van de beginselen (. .. ), volgens
welke iedere agressieve vrijwillige tussenkomst verboden is wanneer ze voor het eerst
in hoger beroep gebeurt" en dat "de rechtbank (. .. ) niets anders (. .. ) zal kunnen doen
dan het vonnis bind end en tegenstelbaar te verklaren (. .. ) zonder, in voorkomend geval, een veroordeling te kunnen uitspreken gelet op de wijzigingen en schikkingen die
in oktober 1996 tussen de partijen tot stand zijn gekomen", beslist dat de vrijwillige tussenkomst niet gold als hervatting van geding, na te hebben vastgesteld dat de
eerste eiseres geen belang meer had bij de verdere behandeling van haar hager beroep, niet mocht beslissen dat "de oorspronkelijke vordering slechts gegrond is voor
(... ) 63.842 frank in hoofdsom" en evenmin het beroepen vonnis mocht bevestigen dat
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over die rechtsvordering zelf uitspraak had gedaan door ze ten dele verjaard te verklaren en de overeengekomen huur vast te stellen (schending van de artikelen 17, 18,
19, 812, 815, 816 en 819 van het Gerechtelijk Wetboek):

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de eerste eiseres, nadat zij haar hoger beroep had ingesteld, haar litigieuze schuldvordering jegens verweerster heeft overgedragen aan de overige eisers die dan vrijwillig in de zaak zijn tussengekomen;
Dat het bestreden vonnis vermeldt dat "de behandeling van de rechtspleging in hoger beroep (... ) problemen doet ontstaan aangezien er geen enkele hervatting van geding is gebeurd en er geen akte is om de rechtspleging te regulariseren, tenzij het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst (... )";
dat "de vrijwillige tussenkomst van de werkelijke houders van de aldus overgedragen rechten (... )van dien aard is dat zij, althans ten dele, de lacune in
de rechtspleging dekt zodat kan worden vermeden dat de zaak, indien zij in
haar oorspronkelijke staat was gehandhaafd, niet ontvankelijk zou zijn"; dat
"met andere woorden, het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst onontbeerlijk lijkt om de rechtbank in staat te stellen de zaak zelf te behandelen met inachtneming van de beginselen terzake, volgens welke iedere agressieve vrijwillige tussenkomst verboden is wanneer ze voor het eerst in hoger
beroep gebeurt" en dat "de rechtbank (... )in elk geval niets anders zal kunnen doen dan het vonnis bindend en tegenstelbaar te verklaren (... ) zonder, in voorkomend geval, een veroordeling te kunnen uitspreken gelet op de
wijzigingen en schikkingen die in oktober 1996 tussen de partijen tot stand
zijn gekomen";
Dat het bestreden vonnis aldus beslist dat de vrijwillige tussenkomst niet
geldt als hervatting van geding;
Dat die onderdelen feitelijke grondslag missen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een partij in burgerlijke zaken voor de eerste maal in hoger beroep mag tussenkomen als zij zich enkel aansluit bij de stelling van
een andere partij en haar tussenkomst niet strekt tot het verkrijgen van een
veroordeling;
Dat de appelrechters, door vast te stellen dat de eerste eiseres "geen belang meer heeft bij (... ) de verdere behandeling van (haar hoger beroep)", hun
rechtsmacht over het geschilpunt tussen die eiseres en verweerster ten voile
hebben uitgeoefend;
Dat zij, ingevolge artikel19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, derhalve niet konden kennisnemen van het geschil zelf tussen die partijen, zelfs
niet bij de uitspraak over de vrijwillige tussenkomst die bij hen aanhangig was gemaakt;
Overwegende dat het bestreden vonnis, dat het vonnis bevestigt van de eerste rechter, die uitspraak had gedaan over de vordering zelfvan de eerste eiseres tegen verweerster door ze ten dele veijaard te verklaren en door de overeengekomen huur te bepalen, met als wijziging dat de schuldvordering van
die eiseres "vastgesteld is op een maximumbedrag van 63.842 frank in hoofdsom plus enkel gerechtelijke interest", de in dat onderdeel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het tweede
middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnisin zoverre dit het beroepen vonnis bevestigt met de aangewezen wijziging en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen, zitting houdende in hager beroep.
15 maart 2001 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 138
1e KAMER - 15 maart 2001

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

BURGERLIJKE ZAKEN- ONTTREKKING- GEWETTIGDE VERDENKING- GEADIEERD RECHTSCOLLEGE- VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG IN KORT GEDING- PARTIJ DIE TOT DIE RECHTBANK BEHOORT- GEVOLG.

De banden tussen een magistraat en zijn collega's van een zelfde gerecht zijn een omstandigheid die bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking kunnen doen
ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die over de zaak uitspraak moeten doen; de opdracht van een magistraat van een ander rechtscollege is
in dat verband ondoeltreffend (1). (Art. 648, zo, Ger.W.)
(1) Gelet op de feiten van de zaak en de antecedenten van de rechtspleging besloot het O.M. tot
verwerping. Eiser tot onttrekking van de zaak had, enerzijds, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te (X), waar hij zijn woonplaats heeft en lid is van de balie van advocaten, een vordering tot
echtscheiding aanhangig gemaakt, waarna verweerster een tegenvordering tot echtscheiding had
ingesteld en, anderzijds, de voorzitter van die rechtbank, op grand van art. 1280 Ger.W., verzocht om voorlopige maatregelen te nemen. Verweerster is rechter in die rechtbank. De eerste voorzitter van het Hofvan Beroep te (. . .) heeft de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
(Y) opgedragen zijn ambt waar te nemen in de zetel van de rechtbank te (X). Met instemming van
de partijen en op beslissing van de rechtbank waarbij de zaak aanhangig was gemaakt,
enerzijds, alsook met instemming van het O.M. en op beslissing van de gedelegeerde voorzitter
die in kart geding zetelde, anderzijds, werden de zaken respectievelijk verwezen naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te (Y) en naar hemzelf in zijn hoedanigheid van voorzitter van
laatstgenoemde rechtbank. De rechtbank op verwijzing te (Y) sprak de echtscheiding uit ten voordele van verweerster en hield de uitspraak op de hoofdvordering van eiser aan; de eerste voorzitter van die rechtbank, wat hem betreft, nam in een tijdspanne van zowat drie maanden, twee
beschikkingen.
Naderhand stelde verweerster een nieuwe vordering in kart geding in bij de rechtbank te (X).
De eerste voorzitter van het Hofvan Beroep te (. .. ) gaf opnieuw opdracht aan de voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te ( Y) om in die zaak zijn ambt waar te nemen in de zetel van
de rechtbank te (X). Ret verzoekschrift tot onttrekking was dus in die zaak tegen laatstgenoemde rechtbank gericht.
In die bijzondere omstandigheden en op grand van een arrest van het Hof dat afwijzend beschikt op een verzoek tot onttrekking van een zaak aan een rechtbank van eerste aanleg wegens gewettigde verdenking dat gegrond is op de omstandigheid dat haar voorzitter bij de rechtbank een vordering tot echtscheiding aanhangig heeft gemaakt, wanneer de eerste voorzitter van
het hofvan beroep drie magistraten uit andere rechtbanken van het rechtsgebied van het hofvan
beroep heeft opgedragen hun ambt uit te oefenen bij de genoemde rechtbank en er uitsluitend ken-
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(D ... T.D .. .)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.Ol.005l.F)

HET HOF;- Gelet op het arrest van het Hofvan 8 februari 2001;
Gelet op de bij artikel 656, tweede lid, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven verklaring;
Gelet op de memorie van M.-P.D., die op 6 maart 2001 ter griffie is ingekomen;
nis te nemen van de vordering tot echtscheiding en wanneer noch de verzoeker, noch derden redelijkerwijze kunnen vrezen dat de zaak niet onpartijdig zal worden behandeld (Cass., 6 feb. 1986,
A.R. 7552, nr. 366), was het O.M. van mening dat eiser evenmin als de derden konden vrezen dat
die zaak niet onpartijdig zou worden behandeld. (Over het begrip "gewettigde verdenking" zie proc.gen. DELANGE, "Optreden van het Hofvan Cassatie bij onttrekking van de zaak aan de rechter en
verwijzing van een rechtbank naar een andere", plechtige openingsrede, 2 sept. 1974, A. C., 1974,
p. 9; P. RouARD, Traite elementaire de Droit judiciaire prive, tome preliminaire, val. II, Brussel,
Bruylant, 1979, nr. 818; R.P.D.B., trefwoord "Renvoi d'un tribunal a un autre", nr. 44, en dealdaar vermelde verwijzingen). Gelet op de persoonlijkheid van de partijen was het feit dat de magistraten waarbij de zaken aanhangig zijn gemaakt in de regel hun ambt waarnemen in het gelijkwaardige gerecht van het aangrenzende arrondissement waarnaar de zaken waren verwezen,
immers, meer bepaald wegens de minder nauwe banden tussen de magistraten van de twee gerechten, van dien aard dat er, althans aan de zijde van de partijen, geen gewettigde verdenking
van partijdigheid zou kunnen bestaan, hetgeen oak leek te blijken uit de omstandigheid dat er in
de vorige geschillen, voordat verweersters oorspronkelijke tegenvordering gegrond werd verklaard, geen vorderingen tot onttrekking van de zaak waren ingesteld. Ret gevaar dat er bij derden een gewettigde verdenking van partijdigheid zou kunnen ontstaan, bleek in casu niet voldoende ernstig te zijn om de onttrekking voor te stellen, die een erge en uitzonderlijke maatregel
vormt waarvan de toepassing niet kan worden uitgebreid, aangezien zij afwijkt van het in art. 13
Gw. vervatte beginsel dat niemand tegen zijn wil kan worden afgetrokken van de rechter die de
wet hem toekent (Cass., 1 okt. 1998, A.R. C.98.0369.F, nr. 427).
Wanneer echter een van de procespartijen rechter is in de rechtbank waaraan men de zaak wegens gewettigde verdenking wil doen onttrekken, wijst het Hof, volgens zijn rechtspraak, de vordering tot onttrekking toe en beveelt het de verwijzing van de zaak naar een rechtbank van eerste aanleg van een ander rechtsgebied (zie Cass., 24 juni 1994, A.R. C. 94.0214.N, nr. 333, en 17
dec. 1998, A.R. C. 98.0525.N, nr. 529). Nadat het Hofheeft overwogen dat de banden tussen een
magistraat en zijn collega's van een zelfde gerecht bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die over de zaak
uitspraak moeten doen, voegt het eraan toe - en zulks is niet onbeduidend - dat de opdracht
van een magistraat van een ander rechtscollege in dat verband "ondoeltreffend" is. Zo weerlegt
het de verweermiddelen van verweerster dat de zaak niet aan de rechtbank onttrokken hoeft te
worden aangezien de zaak, wegens de opdracht van een magistraat van buiten het geadieerde gerecht, door geen enkellid van rechtbank te (X) zal worden onderzocht. In zijn antwoord neemt het
Hof een duidelijk standpunt in : het geven van een opdracht om te beletten dat een gerecht niet
zou kunnen functioneren omdat zijn leden klaarblijkelijk geen zitting willen nemen in de zaak,
is ondoeltreffend wanneer met die maatregel beoogd wordt gewettigde verdenking te vermijden. En zulks is met name het geval omdat de regeling van de "opdrachten", zoals ze wordt aangewend, betwistbaar is en derhalve die onttrekking niet kan beletten. Ingevolge art. 98 Ger.W. is
de opdracht van een rechter van een rechtbank in een andere om er tijdelijk zijn ambt waar te nemen immers alleen toegestaan wanneer een rechter wettig verhinderd is ofwanneer er een plaats
van een rechter openstaat. Die opdrachten zijn enkel toegestaan "pour assurer la continuite du
service lorsque la reduction accidentelle de l'effectif disponible dans une juridiction y cree un risque de carence" (G. DE LEVAL, Institutionsjudiciaires, Faculte de Droit de Liege, 1992, nr. 181).
Volgens Koninklijk Commissaris voor de Gerechtelijke Hervormingen Charles Van Reephingen,
"gaat het (m.b.t. de ontworpen wetsbepalingen die later, o.a., art.98 Ger.W. zullen worden) enkel om een dienstregeling, bevolen door de rechterlijke overheid zelf, van een korte duur en van
voorlopige aard, die dus geen afbreuk doet aan de onafzetbaarheid van de magistraten. Die bepalingen zullen onder meer van toepassing zijn in geval van langdurige ziekte van een lid van een
rechtbank ( ... ). Zij moeten het mogelijk maken tijdelijk de normale gang van de gerechtelijke dienst
te verzekeren in de rechtbanken waar, door een geringe personeelssterkte, de langdurige afwezigheid van een magistraat ze zou kunnen in het gedrang brengen." (Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, I, Brussel, Belgisch Staatsblad, 1964, p.175; over de draagwijdte van art. 98,
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Overwegende dat een vordering van M.-P.D. betreffende een van de kinderen van de partijen aanhangig is gemaakt bij de rechter in kort geding te
(X): dat de eerste voorzitter van het Hofvan Beroep te (X) de voorzitter van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te (Y) heeft opgedragen zijn ambt waar te
nemen in de zetel van de Rechtbank van Eerste Aanleg te (X) om uitspraak te doen over die vordering;
Overwegende dat het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te (X) wegens gewettigde verdenking met name
hierop gegrond is dat M.-P.D. rechter in die rechtbank is;
Overwegende dat gelet op de banden tussen een magistraat en zijn collega's
van een zelfde gerecht, die omstandigheid bij de partijen en bij derden een
gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die over de zaak uitspraak moeten doen; dat de opdracht aan een magistraat van een ander rechtscollege in dat verband ondoeltreffend is;
Dat, in de omstandigheden van de zaak, de bekommernis om die gewettigde verdenking te vermijden, de onttrekking van de zaak en de verwijzing ervan naar een ander rechtscollege van eerste aanleg van een ander
rechtsgebied verantwoordt;
zie F. HERMANS, Rapport fait au nom de la Commission de lajustice, Pasin., 1967, Code judiciaire en son annexe- Loi du 10 octobre 1967, p.916 tot 917). Overeenkomstig art. 319 Ger.W wordt
de voorzitter van een rechtbank van eerste aanleg die verhinderd is de hem bepaaldelijk opgedragen ambtsverrichtingen te vervullen, vervangen door ondervoorzitter met de hoogste dienstancienniteit, of, bij gebreke daarvan, door de rechter met de hoogste dienstancienniteit; art. 322
bepaalt dat de verhinderde rechter vervangen kan worden door een andere rechter of door een
plaatsvervangend rechter. De redenen tot wraking worden op beperkende wijze opgesomd in art.
828 Ger.W (Cass., 24 sept. 1998, D.97.0002.N, nr. 416, en noot (2), alsook 19 nov. 1998, P.98.1420.F,
nr. 488) en art. 831 Ger.W. bepaalt dat iedere rechter die weet dater een reden van wraking tegen hem bestaat zich van de zaak moet onthouden. De rechter die zich van de zaak onthoudt, wordt
vermoed de oorzaak van de wraking in zijn hoofde te kennen (Cass., 4 maart 1991, A.R. 7157, nr.
352). 'Ibt slot regelen de artt. 648 e.v. Ger.W. op beperkende wijze het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de "rechter", nl. de verwijzing van een bevoegde rechtbank naar een rechtbank die niet geroepen is om ervan kennis te nemen - in tegenstelling tot de regeling van
bevoegdheidsconflicten waar de zaak van de onbevoegd verklaarde rechter wordt verwezen naar
de bevoegd verklaarde rechter - en, meer bepaald de onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking die beschouwd kan worden als een wraking van alle magistraten die een gerecht vormen (R.P.D.B., trefwoord "Renvoi d'un tribunal a un autre", nrs. 69 en 133; Pand. Belges, trefwoord, nrs. 44 tot 46; Ontwerp van Gerechtelijk Wetboek, Verslag Van Reephingen, Gedr.
St., Senaat, zitt. 1963-1964, nr. 60, p.202). In de zaak die aan de toetsing van het Hof is voorgelegd, blijkt uit de stukken waarop het vermag acht te slaan dat noch de voorzitter van de rechtbank te (X), in zijn hoedanigheid van rechter in kort geding, noch de rechters van de burgerlijke rechtbank te (X) wensten zitting te nemen in de zaken betreffende een van hun collega's. In
die omstandigheden schrijft het Ger.W. voor dat de dienstdoende magistraat, die wegens zijn persoonlijke toestand t.a.v. een van de partijen "ne se croit pas place dans des conditions d'impartialite
suffisantes pour rassurer sa conscience et inspirer confiance" ( P. RouARD, Traite elementaire de droit
judiciaire prive, tweede deel, vol. III, Brussel, Bruylant, 1977, nr. 420), zich met toepassing van
de voornoemde artt. 828 e.v., van de zaak moet onthouden. Derhalve betreft die wrakingsgrond
alle leden van de rechtbank omdat hij voortvloeit uit een vordering tot onttrekking van de zaak
wegens gewettigde verdenking (VAN REEPHINGEN, op. cit., p. 313; A. FETTWEIS, Manuel de la procedure civile, 2e uitg., Faculte de droit de Liege 1987, nr. 624). In dit geval volgt uit de samenlezing van art. 13 Gw. en art. 650 Ger.W. dat, behoudens de in artt. 651 en 652 Ger.W. bedoelde
onderstellingen die hier niet terzake doen, het aan de partijen staat de vordering tot onttrekking van de zaak aan het Hofvan Cassatie voor te leggen met inachtneming van de in art. 653
Ger.W. voorgeschreven vormvereisten. Wanneer een gerecht dus zelfbeslist een zaak aan zichzelfte onttrekken en ze ambtshalve naar een andere rechtbank te verwijzen, schendt het de voornoemde bepalingen. (Cass., 6 sept. 1999, A.R. S. 98.0048.F, nr. 435). Door het verzoek tot outtrekking van de zaak aan te nemen en door te vermelden dat het aanwenden van een opdracht,
om een eventuele gewettigde verdenking jegens een rechter te vermijden, in elk geval ondoeltreffend is, plaatst het Hof enkele essentiiile regels van de rechterlijke organisatie opnieuw in hun
juiste context.
A.H.
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Om die redenen, beveelt de zaak met rolnummer 1/8/C van de rol van de
zaken in kart geding van de Rechtbank van Eerste Aanleg te (X) aan dat
rechtscollege wordt onttrokken; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi; houdt de kosten aan een laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
15 maart 2001 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. F. Collard en Kessels, Luik, en H. Boularbah, Brussel.

Nr. 139
1e KAMER- 15 maart 2001

CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE

CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- VERWEERDER- INSTITUUT DAT EEN ANDER INSTITUUT OPVOLGT- ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is het tegen het Instituut der accountants ingestelde cassatieberoep, aangezien dat instituut wettelijk niet Zanger bestaat en de rechten en verplichtingen ervan zijn overgegaan op het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten dat rechtspersoonlijkheid geniet (1).
(V... T. INSTIUUT DER ACCOUNTANTS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.99.0023.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 23 juni 1999 gewezen
door de Franstalige commissie van hager beroep van het Instituut der accountants;
Over de door het openbaar ministerie tegen de voorziening ambtshalve aangevoerde grand van niet-ontvankelijkheid, volgens welke het verzoekschrift is betekend aan het Instituut der accountants, ofschoon dat instituut wettelijk niet meer hestand en de rechten en verplichtingen ervan waren
overgegaan op het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten:
Overwegende dat het openbaar ministerie de advocaten van de partijen bij
gewone brief van.4 december 2000 ter kennis heeft gebracht dat het voornoemde grand van niet-ontvankelijkheid zou opwerpen tegen de voorziening;
(1) Zie voor de overgang van de Pensioens- en gezinstoelagenkas voor de werknemers van Kongo
en Ruanda-Urundi naar de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, Cass., 24 feb. 1967, A. C.,
808; voor de rechtsopvolging van de Staat door de Gemeenschappen en Gewesten, 19 juni 1992
(volt. terechtz.), A.R. 7878, nr. 522, en concl. adv.-gen. De Swaef.; voor een ontbonden vennootschap, 23 feb. 1990, A.R. 6717, nr. 388.
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Overwegende dat artikel1097, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
zoals het van toepassing was ten tijde van dat bericht, het openbaar ministerie in een dergelijk geval de verplichting oplegt om dat bericht bij
gerechtsbrief ter kennis te brengen van de advocaten van de partijen;
Overwegende evenwel dat de raadsman van eiser, na ontvangst van het
bericht, op 8 januari 2001, tot staving van de ontvankelijkheid van de voorziening, op de griffie van het Hof een pleitnota heeft neergelegd waarnaar
hij verwees toen hij op de terechtzitting van 25 januari 2001 in zijn opmerkingen werd gehoord, nadat het openbaar ministerie zijn conclusie genomen had;
Dat het recht van verdediging aldus is uitgeoefend, zodat het Hof de grond
van niet-ontvankelijkheid onderzoekt zonder de kennisgeving ervan te bevelen;
Overwegende dat de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, artikel 2, eerste lid, een Instituut van de accountants en de belastingconsulenten opricht dat rechtspersoonlijkheid heeft;
Dat naar luid van voornoemd artikel, tweede lid, dat Instituut in de rechten en verplichtingen treedt van het Instituut der accountants;
Dat, krachtens artikel 55, § 1, eerste lid, van genoemde wet, artikel 83 van
de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, waarbij het Instituut der accountants was opgericht, wordt opgeheven;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 4 mei 1999, met toepassing
van artikel 64 van de wet van 22 april 1999, de datum van de inwerkingtreding van die bepalingen heeft vastgesteld op de dag van de bekendmaking van dat besluit in het Staatsblad, namelijk op 29 juni 1999;
Overwegende dat het verzoek is betekend op 22 september 1999;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 maart 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Gerard van Van Ommeslaghe.

Nr. 140
1e KAMER- 16 maart 2001

GEMEENSCHAP EN GEWEST- GEMEENSCHAPPEN EN

GEWESTEN DIE DE STAAT op.
VOLGEN- SCHULDEN- RECHTSVOORGANGER VAN HET WEGENFONDS- CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN UIT INVESTERINGEN - INVESTERINGEN AANGEGAAN VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 16 JAN. 1989- VORDERING TOT VERGOEDING VAN DE AANNEMERVORDERING TOT VRIJWARING TEGEN DE BELGISCHE STAAT- GEGRONDHEID.
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Wanneer de verbintenissen, waarvan de uitvoering wordt gevorderd, contractuele verplichtingen uit investeringen zijn, die door de rechtsvoorganger van het Wegenfonds werden aangegaan voor de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, en
niet wordt betwist dat deze verplichtingen geen betrekking hebben op de voor de inwerkingtreding van deze wet aangegane vastleggingen zoals deze blijken uit de boekhouding van het Wegenfonds, is naar recht verantwoord het arrest dat de vordering van de aannemer om een openbaar werk te vergoeden enkel tegen het Vlaams
Gewest gegrond verklaart en de vordering in vrijwaring van het Vlaams Gewest tegen de Belgische Staat ongegrond verklaart. (Art. 61, § 1, derde, vierde, vijfde en zesde
lid, Financieringswet 1989.)
(VLAAMS GEWEST T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN VERiillER EN INFRASTRUCTUUR)
ARREST

(A.R. C.99.0156.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 september 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 61, § 1, derde, vierde, vijfde en zesde lid, en 61, § 3, van de
bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat het bestreden arrest het vonnis a quo bevestigt en eiser aldus veroordeelt tot betaling van een hoofdsom van 2.241.153 BEF, te vermeerderen met interesten en kosten, onder meer op grond van volgende motieven :
"( ... ) dat het vermelde artikel 61, § 1, inderdaad een onderscheid maakt tussen 'investeringen' (leden 3, 4 en 5) en de 'andere uitgaven' van lid 6; ( ... ) dat in de investeringen o.m. de contractuele verplichtingen begrepen zijn van het Wegenfonds, rechtsopvolger van de Intercommunale E5; dat (verweerder) tot deze verbintenissen gehouden
is, o.m. op voorwaarde dat deze blijken uit de boekhouding (lid 5 van het vermelde artikel 61, § 1); ( ... ) dat (verweerder) voorhoudt dat de verbintenissen, oorzaak van de
huidige vordering, 'niet budgettair werd(en) vastgelegd' waarmee duidelijk verwezen wordt naar afwezigheid van de boekhoudingsvereiste; (... ) dat blijkt uit wat hierboven sub IV werd gezegd dat de verbintenissen waarvan in de huidige rechtspleging de uitvoering wordt gevorderd, contractuele verplichtingen zijn die door de
rechtsvoorganger van het Wegenfonds werden aangegaan voor de inwerkingtreding
van de Bijz.W. 16 januari 1989; dat in de betwisting tussen (eiser) en (verweerder)Wegenfonds omtrent de rechtsopvolging niet betwist wordt dat deze verplichtingen geen
betrekking hebben op de voor de inwerkingtreding van dezelfde wet aangegane vastleggingen, zoals deze blijken uit de boekhouding van het Wegenfonds; ( ... ) dat de inleidende vordering van de NV Wegebo bijgevolg enkel gegrond is tegen (eiser), terwijl de
vordering in vrijwaring van deze laatste tegen (verweerder) en het Wegenfonds- vordering die eveneens gesteund is op de vermelde bepalingen van artikel 61, § 1, Bijz.
W. 16 januari 1989- ongegrond is" (bestreden arrest, blzn. 12-13),
terwijl, eerste onderdeel, artikel 61, § 1, zesde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten bepaalt dat wat de andere uitgaven betreft dan die beoogd in de leden 2, 3 en 4 van artikel 61, § 1, de Staat gebonden blijft door de bestaande verplichtingen op 31 december
1988, hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het gaat over
vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden, hetzij door de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met geldende wetten en reglementen; volgens voormeld artikel 61, § 1, derde, vierde en vijfde
lid, de Staat alleen gebonden blijft door de contractuele verplichtingen die door het
Wegenfonds werden aangegaan voor de inwerkingtreding van de voormelde wet ten
laste van vastleggingskredieten die voorkomen in de begroting van deze instelling en
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die betrekking hebben op de voor de inwerkingtreding van de voormelde wet aangegane vastleggingen zoals blijkt uit de boekhouding van het Wegenfonds; contractuele verplichtingen door het Wegenfonds aangegaan die niet beantwoorden aan de
toepassingsvoorwaarden van artikel61, § 1, derde, vierde en vijfde lid, doordat zij niet
zijn vastgelegd v66r de inwerkingtreding van de voormelde wet, kunnen vallen onder de toepassing van artikel 61, § 1, zesde lid; de appelrechters, na uitdrukkelijk te
hebben vastgesteld dat eiser voorhoudt dat verweerder gebonden blijft door de litigieuze verplichtingen op grand van het tweede geval bedoeld in voornoemd artikel61,
§ 1, zesde lid, omdat deze verplichtingen vaststonden en regelmatig werden aangevraagd, beslissen dat de litigieuze contractuele verplichtingen van het Wegenfonds begrepen zijn in de investeringen bedoeld in artikel61, § 1, leden 3, 4 en 5 en dat ze geen
betrekking hebben op de voor de inwerkingtreding van de voormelde wet aangegane vastleggingen, zoals deze blijken uit de boekhouding van het Wegenfonds; de appelrechters louter op grand van deze redenen en zonder vast te stellen dat de voorwaarden bedoeld in het door eiser ingeroepen artikel61 § 1, zesde lid, niet vervuld waren,
niet wettig konden beslissen dat de litigieuze verplichtingen enkel ten laste zijn van
eiser en dat de vordering tot vrijwaring van eiser tegen verweerder ongegrond is (schending van alle aangehaalde wetsbepalingen); de appelrechters tevens in geen van de
voormelde of enige andere motieven van het bestreden arrest antwoorden op het door
eiser in verzoekschrift en conclusies aangevoerde middel dat strekte tot toepassing van
voornoemd artikel61, § 1, zesde lid, minstens de motieven niet toelaten aan het Hof
van Cassatie zijn wettigheidscontrole uit te voeren op de beslissing van de appelrechters (schending van artikel 149 van de gecoi:irdineerde Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 61, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tenzij in deze wet anders wordt bepaald, de Gemeenschappen en Gewesten de rechten en verplichtingen van de Staat
overnemen die betrekking hebben op de bevoegdheden die hen worden toegekend bij de wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met inbegrip van de
rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures;
Dat, krachtens het vierde lid van voornoemde paragraaf, met toepassing van het derde lid van dezelfde paragraaf, de Staat aileen gebonden blijft
door de contractuele verplichtingen die door het Wegenfonds werden aangegaan voor de inwerkingtreding van deze wet ten laste van de vastleggingskredieten die voorkomen in de begroting van deze instelling;
Dat, krachtens het vijfde lid van dezelfde paragraaf, de bedoelde contractuele verplichtingen betrekking hebben op de voor de inwerkingtreding van
deze wet aangegane vastleggingen, zoals blijkt uit de boekhouding van het
Wegenfonds;
Dat, krachtens het zesde lid van dezelfde paragraaf, wat de andere uitgaven betreft dan deze die beoogd worden in de leden 2, 3 en 4, de Staat eveneens gebonden blijft door de bestaande verplichtingen op 31 december 1988,
hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het gaat
over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden, hetzij door de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de
betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in
overeenstemming met de geldende wetten en reglementen;
Overwegende dat het begrip "andere uitgaven" te onderscheiden is van de
verplichtingen inzake investeringen;
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat de verbintenissen waarvan de uitvoering wordt gevorderd contractuele verplichtingen uit investeringen zijn
die door de rechtsvoorganger van het Wegenfonds werden aangegaan voor
de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 16 januari 1989;
Dat het arrest ook vaststelt dat in het geschil tussen eiser en verweerderWegenfonds met betrekking tot de rechtsopvolging niet wordt betwist dat deze
verplichtingen geen betrekking hebben op de voor de inwerkingtreding van
deze wet aangegane vastleggingen zoals deze blijken uit de boekhouding van
het Wegenfonds;
Overwegende dat het arrest aldus zonder schending van artikel 61, § 1,
derde, vierde en vijfde lid van de wet van 16 januari 1989, de vordering van
de NV Wegebo enkel tegen eiser gegrond verklaart en de vordering in vrijwaring van eiser tegen verweerder ongegrond verklaart;
Overwegende dat de appelrechters niet meer hoefden te antwoorden op het
verweer van eiser met betrekking tot artikel 61, § 1, zesde lid, van dezelfde wet, nu dit verweer wegens hun beslissing doelloos was geworden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 maart 2001- 18 kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever: mevr. Bourgeois- Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaten : mrs. Gerard en Delahaye.

Nr. 141
1e KAMER- 16 maart 2001

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE -

BEWIJSVOERING- VERMOEDENS- ONDERZOEK VAN DE AANGIFTE- AANWIJZINGEN INZAKE BELASTINGONTDUIKINGAANVULLENDE TERMIJN VAN TWEE JAAR- INZAGE VAN HET STRAFDOSSIER- VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN DE BELASTINGPLICHTIGE.

Het verkrijgen van inlichtingen door de administratie ingevolge de inzage van het straf
dossier is geen onderzoeking in de zin van art. 240 WI.B., zodat geen voorafgaandelijke kennisgeving aan de belastingplichtige vereist is van aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan (1). (Art. 240 W.I.B. 1964, thans art.
333 W.I.B. 1992.)
(1) Cass., 2 sept. 1999, AR F.96.0046.N, nr. 429, en Cass., 14 okt. 1999, AR F.96.0086.N en
F.96.0091.N, nr. 531.
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(V T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.99.0037.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel240, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals vervangen door artikel 38 van de wet van 3 november 1976, artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals vervangen door
artikel 22 van de wet van 11 april1983 en artikel149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist dat de bestreden aanslag niet nietig is en de
voorziening in beroep van eiser ongegrond verklaart, om redenen: "dat de inzage van
een gerechtsdossier het mogelijk maakt over de noodzaak van een nieuw onderzoek
te beslissen, zodat het bekomen van inlichtingen ingevolge die inzage geen onderzoek is bedoeld in artikel 240 W.I.B. (1964); dat geen voorafgaande kennisgeving van
eiser was vereist",
terwijl, eerste onderdeel, krachtens de artikelen 240 en 259, lid 1, W.I.B. (1964) de
administratie der directe belastingen haar onderzoeksbevoegdheden slechts kan uitoefenen gedurende een termijn van drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar
het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd; indien zij na
het verstrijken van die termijn, gedurende de aanvullende onderzoekstermijn van 2
jaar, voorzien door artikel 259, lid 2, W.I.B. (1964) nog onderzoeksverrichtingen wil
stellen, zij eerst de belastingplichtige schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis moet
geven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan; in casu de bestreden aanslag voor het aanslagjaar 1986 gevestigd werd en, derhalve, onderzoeksdaden lastens V. zonder voorafgaandelijke kennisgeving aileen machten uitgevoerd worden gedurende het jaar 1986, 1987 en 1988; uit het bericht van
wijziging echter blijkt dat de bestreden aanslag integraal gegrond is op inlichtingen
lastens eiser ingewonnen in een gerechtsdossier waarvan de toelating tot het nemen van inzage aan de administratie slechts op 17 oktober 1989 verleend werd; het
nemen van inzage van een strafdossier een onderzoeksdaad is waarop artikel 240 van
toepassing is; voornoemd artikel 240 inderdaad over "de in dit hoofdstuk bedoelde onderzoekingen" spreekt; het inzagerecht in artikel 235 W.I.B. (1964) beschreven is ; zowel artikel 235 als artikel 240 tot hoofdstuk III, Titel VII van het W.I.B. behoort; luidens het opschrift van afdeling IV van hoofdstuk III het nemen van inzage van een
strafdossier derhalve een onderzoeksverrichting bedoeld in hoofdstuk III is,
zodat het hofvan beroep, door te beslissen dat de bestreden aanslag over het aanslagjaar 1986 niet nietig is, hoewel geen voorafgaande schriftelijke en nauwkeurige kennis werd gegeven aan eiser van de aanwijzigen inzake belastingontduiking die te zijne
aanzien bestonden, voor de inzages in het gerechtsdossiers die plaatsgrepen tijdens
de in artikel 240, derde lid, bedoelde termijn, dit artikel en artikel 259, schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bepaalt : Onverminderd de bevoegdheden die haar bij de artikelen 256 tot 259 zijn toegekend, kan de administratie de in dit hoofdstuk bedoelde onderzoekingen verrichten en belastingen of aanvullende
aanslagen eventueel vestigen, zelfs wanneer de aangifte van de belastingplichtige reeds werd aangenomen en de desbetreffende belastingen reeds werden betaald. Bedoelde onderzoekingen mogen zonder voorafgaande kennis-
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geving worden verricht gedurende het belastbaar tijdperk evenals in de termijn bedoeld in artikel 259, § 1, eerste lid. Zij mogen bovendien worden verricht gedurende de in artikel 259, § 1, tweede lid, bedoelde aanvullende termijn van twee jaar, op voorwaarde dat de administratie de belastingplichtige
vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het
bedoelde tijdperk. Die voorafgaande kennisgeving is voorgeschreven op straffe
van nietigheid van de aanslag;
Overwegende dat de zelfs herhaalde inzage van een gerechtsdossier geen
onderzoeksdaad is in de zin van artikel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), daar die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een nieuw onderzoek te beslissen;
Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat het verkrijgen van inlichtingen ingevolge de inzage van het strafdossier geen onderzoeking is in de
zin van artikel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en
derhalve geen voorafgaandelijke kennisgeving aan eiser vereist was, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 maart 2001- 18 kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Thys, advocaatgeneraal met opdracht - Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; R. Tournicourt, Brussel.

Nr. 142
3e KAMER - 19 maart 2001

1 o VREEMD,ELINGEN -

VESTIGING EN VERBLIJF IN HET RIJK- MACHTIGING VERLEEND
VOOR MEER DAN DRIE MAANDEN- RECHTSGEVOLGEN -WERKING IN DE TIJD.

2° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) -

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- VREEMDELINGEN- VESTIGING EN VERBLIJF IN HET RIJKMACHTIGING VERLEEND VOOR MEER DAN DRIE MAANDEN- RECHTSGEVOLGEN- WERKING IN
DE TIJD.

1o en 2° De machtiging die aan de vreemdeling in buitengewone omstandigheden kan
worden verleend om Zanger dan drie maanden in het land te verblijven ressorteert
eerst rechtsgevolgen vanaf het tijdstip waarop zij wordt verleend. (Art. 9, derde lid,
Vreemdelingenwet 15 dec. 1980.)
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T. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN ANTWERPEN)
ARREST

(A.R. S.99.0195.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 september 1999 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, 9 en 13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, en de artikelen 1 en 57 van de wet van 8 juli 1976 betre:ffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing, recht sprekend over de hoofdvordering van eiser, - het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en gegrond verklaart en dienvolgens het bestreden vonnis van 23 december 1998 van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen teniet doet, behalve wat de kosten betreft, en, opnieuw beslissende,
voor recht zegt dat eiser en zijn gezin geen recht hebben op maatschappelijke dienstverlening voor de periode van 13 juli 1997 tot en met 9 juli 1998,- 'de tegenvordering' van eiser toelaatbaar doch ongegrond verklaart, op grond van de volgende motieven:
"Artikel 9 van de wet van 15 december 1980 betre:ffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voorziet de procedure om, tijdelijk, machtiging te bekomen !anger op het grondgebied te verblijven
voor de illegale vreemdeling die zich in buitengewone omstandigheden bevindt (gemeenzaam genoemd : om humanitaire redenen).
Deze procedure heeft echter enkel tot gevolg dat het bevel om het grondgebied te
verlaten tijdelijk wordt geschorst.
De beslissing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die ten overstaan van (eiser) en zijn gezin werd genomen op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet is
derhalve geen intrekking van het bevel het grondgebied te verlaten, en legaliseert als
dusdanig niet het verblijfvan de vreemdeling in het Rijk voor de voorbije periode.
De machtiging die in casu werd verleend bij toepassing van dit artikel 9 kan niet
beschouwd worden als een intrekking van een administratieve rechtshandeling waarbij een administratieve overheid een handeling die zij vroeger heeft verricht, ab initio, met terugwerkende kracht tot op het ogenblik waarop de handeling in het !even werd geroepen, teniet doet.
In de brief van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van 9 juni
1998 [stuk 3, dossier (van eiser)] wordt enkel meegedeeld dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken op dezelfde dag instructies had gegeven aan het gemeentebestuur
van Antwerpen om het gezin van (eiser) in te schrijven in het vreemdelingenregister en aan hen een bewijs van inschrijving af te geven ingevolge zijn aanvraag
op basis van artikel 9 van de Vreemdelingenwet.
Hieruit volgt dat het (eiser) en zijn gezin enkel wordt toegestaan tijdelijk in Belgie te verblijven vanaf het ogenblik dat zij in het be zit worden gesteld van de nodige verblijfsdocumenten door het gemeentebestuur (. .. ).
Voor deze datum blijft de verblijfstoestand van (eiser) en zijn gezin illegaal.
Er is geen enkele wetsbepaling voorhanden op grond waarvan de maatschappelijke steunverlening zou kunnen worden toegekend. Artikel 57,§ 2, van de Organieke wet van 8 juli 1976 betre:ffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn laat niet toe steun te verlenen aan de vreemdeling die zich vluchteling heeft
verklaard, maar aan wie de asielaanvraag werd geweigerd zonder dat de betrokkene hiertegen voorzien verhaal instelde, en aan wie een niet betwist uitvoerbaar bevel werd betekend om het grondgebied te verlaten. De tijdelijke machtiging verleend op basis van artikel 9 van de Vreemdelingenwet doet hieraan niets af.
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Voor de periode voorafgaand aan de ingangsdatum van deze machtiging kan (eiser) zich niet beroepen op een geldige verblijfstitel, zodat hij zich in een situatie bevond waarin hij geen rechten kon doen gelden op maatschappelijke dienstverlening" (4de en 5de blad van het arrest),
terwijlluidens artikel 1 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening;
Artikel57, § 1, van die wet het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ermee belast aan de personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de
gemeenschap gehouden is, met name lenigende of curatieve en preventieve hulp, van
materiele, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard;
De taak van het centrum, luidens artikel 57,§ 2, eerste en derde lid, van dezelfde wet, in afwijking op dat beginsel, beperkt is tot het verlenen van dringende medische hulp wanneer het gaat om een vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard en heeft gevraagd als zodanig te worden erkend, doch wiens asielaanvraag is
geweigerd en aan wie een bevel is betekend om het grondgebied te verlaten;
Artikel6 van de wet van 15 december 1980 betre:ffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de vreemdeling toestaat minstens drie maanden in het Rijk te verblijven;
De vreemdeling overeenkomstig artikel 9 van dezelfde wet door de minister of zijn
gemachtigde kan worden gemachtigd om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te verblijven;
Dergelijke machtiging tot verblijf, overeenkomstig artikel 13 van dezelfde wet, in
beginsel wordt verleend voor onbeperkte tijd en de verblijfsvergunning die constateert dat de vreemdeling gemachtigd is tot een verblijfvoor onbeperkte tijd, op aanvraag van de betrokkene door het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats verlengd
of vernieuwd wordt;
Een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9 van de wet van 15 december 1980
betre:ffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen die voor onbeperkte tijd wordt verleend, derhalve strijdig is
met een vroeger gegeven bevel het grondgebied te verlaten en dan ook neerkomt op
een intrekking van dat bevel,
zodat, eerste onderdeel, het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat de machtiging die aan eiser werd verleend met toepassing van artikel 9 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen niet kan beschouwd worden als een intrekking van
een administratieve rechtshandeling waarbij een administratieve overheid een handeling die zij vroeger heeft verricht, ab initio, met terugwerkende kracht tot op het ogenblik waarop de handeling in het leven werd geroepen, teniet doet (schending van de
artikelen 6, 9 en 13 van de wet van 15 december 1980 betre:ffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen);
tweede onderdeel, het arbeidshof evenmin wettig kon beslissen dat de machtiging
verleend op basis van artikel 9 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen geen afbreuk doet aan het feit dat artikel57, § 2, van de wet van 8 juli 1976
betre:ffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn niet toelaat steun te verlenen aan de vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard, maar aan wie de asielaanvraag werd geweigerd zonder dat de betrokkene hiertegen verhaal instelde en aan
wie een niet betwist uitvoerbaar bevel werd betekend om het grondgebied te vedaten (schending van de artikelen 1 en 57 van de wet van 8 juli 1976 betre:ffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) :

Wat de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, aan de vreemdeling in buitengewone omstandigheden de machtiging kan worden verleend om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven; dat een dergelijke machtiging eerst
rechtsgevolgen ressorteert vanaf het tijdstip waarop zij wordt verleend;
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Dat de onderdelen er geheel van uitgaan dat de machtiging zoals bedoeld in het vermelde artikel 9, derde lid, ingrijpt in de juridische positie van
de vreemdeling zoals die bestond voor dat tijdstip;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
19 maart 2001 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. van Eeckhoute en Biitzler.

Nr. 143
3e KAMER- 19 maart 2001
1o VREEMDELINGEN- VESTIGING EN VERBLIJF IN HET RIJK- MACHTIGING VERLEEND
VOOR MEER DAN DRIE MAANDEN- RECHTSGEVOLGEN- WERKING IN DE TIJD - GEVOLG.

2° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- VREEMDELINGEN- VESTIGING EN VERBLIJF IN HET RIJKMACHTIGING VERLEEND VOOR MEER DAN DRIE MAANDEN- RECHTSGEVOLGEN- WERKING IN
DE TIJD - GEVOLG.

1o en 2° De machtiging tot verblijf aan de vreemdeling verleend voor een verblijf van

meer dan 3 maanden geldt slechts voor de toekomst en heeft niet tot gevolg dat de
voorheen gegeven bevelen het grondgebied te verlaten worden ingetrokken waardoor met terugwerkende kracht recht op maatschappelijke dienstverlening antstand. (Art. 9 en 13 Vreemdelingenwet 15 dec. 1980.)
(E. ..

T. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN ANTWERPEN)
ARREST

(A.R. S.00.0069.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 2000 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, 7, 9 en 13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (de artikelen 6, 9 en 13 in de versies zoals die wetsbepalingen bestonden zowel v66r als na de wijziging bij wet van 15 juli 1996, artikel 7 in de versies waarin het bestond zowel v66r de wijziging bij wet van 15 juli 1996, als na de wijziging bij wet van 15 juli 1996, maar v66r de wijziging bij wet van 29 april 1999), 1
en 57, § 1 en§ 2, van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (artikel57, § 2, in de versies zoals het bestond zowel na de wijziging bij wet van 15 juli 1996 en v66r de vernietiging van de term "uitvoerbaar" in lid 3 en 4 bij arrest van het Arbitragehof nr. 43/98 van 22 april 1998 als
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na de vernietiging van de term "uitvoerbaar" in lid 3 en 4 bij arrest van het Arbitragehof nr. 43/98 van 22 april 1998),
doordat het arbeidshofverweerders hager beroep, wat de periode van 10 januari 1997
tot 10 juni 1998 betreft, gegrond verklaart en voor recht zegt dat aan eiser geen maatschappelijke dienstverlening kan worden verstrekt voor de'periode van 10 januari 1997
tot 10 juni 1998;
het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden :
"( ... ) dat (eiser) meent oak nag op een andere grand aanspraak te kunnen maken op
maatschappelijke dienstverlening; dat (eiser) voorhoudt dat, door de machtiging tot
verblijf op basis van artikel 9 van de Vreemdelingenwet en de inschrijving in het
vreemdelingenregister van de Stad Antwerpen vanaf 10 juni 1998, oak zijn verblijfstoestand en dat van zijn gezin automatisch met terugwerkende kracht zou gelegaliseerd zijn geworden en dat hij daardoor tach aanspraak zou kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening ten laste van het O.C.M.W. van Antwerpen; dat niet
gepreciseerd wordt voor welke periode juist deze aanspraak gemaakt wordt; dat, met
inachtname van de hierbovengestelde begrenzing van de vordering, mag aangenomen worden dat [eiser] de periode van illegaliteit van 10 januari 1997 tot 10 juni 1998
bedoelt.
( ... ) dat (eiser) niet kan gevolgd worden in zijn redenering.
(... ) dat artikel 9 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, voor de
illegale vreemdeling die zich in buitengewone omstandigheden bevindt, de procedure voorschrijft om, tijdelijk machtiging te bekomen om langer op het grondgebied
te verblijven.
Dat deze machtiging echter enkel tot gevolg heeft dat het bevel om het grondgebied te verlaten tijdelijk wordt geschorst.
Dat de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken, die ten overstaan van
(eiser en zijn gezin op grand van artikel 9 zou zijn genomen- maar die niet wordt
voorgelegd -, derhalve geen intrekking van het beeld (lees : bevel) om het grondgebied te verlaten inhoudt, en als dusdanig het verblijfvan de illegale vreemdeling niet
legaliseert.
Dat de machtiging verleend volgens voornoemd artikel 9 niet kan beschouwd worden als een intrekking van een administratieve handeling, waarbij een administratieve overheid een handeling, die zij vroeger heeft verricht, ab initio, met terugwerkende kracht tot op het ogenblik waarop de handeling in het leven werd geroepen,
tenietdoet.
Dat aan (eiser) en zijn gezin enkel werd toegestaan tijdelijk in het Rijk te verblijven vanaf het ogenblik dat zij in het bezit werden gesteld van de nodige verblijfsdocumenten door het gemeentebestuur, nadat dit daartoe verzocht werd door de Minister van Binnenlandse Zaken; dat deze datum gesitueerd was op 10 juni 1998.
Dat v66r deze datum de verblijfstoestand van (eiser) en zijn gezin illegaal blijft.
Dat geen enkele wetsbepaling toelaat maatschappelijke dienstverlening te verstrekken voor de bewuste periode van illegaliteit",
terwijl, luidens artikel1 van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening;
artikel57, § 1, van dezelfde wet het O.C.M.W. ermee belast aan de personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is;
de taak van het centrum, overeenkomstig artikel 57,§ 2, eerste en derde lid, van
dezelfde wet, beperkt is tot het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het
gaat om een vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard en heeft gevraagd als
zodanig te worden erkend, doch wiens asielaanvraag is geweigerd en aan wie een bevel is betekend om het grondgebied te verlaten;
artikel 6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de vreemdeling toestaat minstens drie maanden in het Rijk te verblijven;
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de vreemdeling overeenkomstig artikel 9 van dezelfde wet door de minister of zijn
gemachtigde kan worden gemachtigd om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te verblijven;
een dergelijke machtiging tot verblijf op grond van artikel 13 van dezelfde wet in
beginsel voor onbeperkte tijd wordt verleend;
een machtiging tot verblijf die voor onbeperkte tijd is verleend, derhalve strijdig is
met een vroeger gegeven bevel het grondgebied te verlaten en dan ook neerkomt op
een intrekking van dat bevel;
het arbeidshof bijgevolg niet naar recht kan beslissen dat de machtiging enkel tot
gevolg heeft dat het bevel om het grondgebied te verlaten tijdelijk wordt geschorst;
de appelrechters derhalve niet naar recht beslissen dat de machtiging niet de intrekking van het bevel om het grondgebied te verlaten tot gevolg heeft (schending van
de artikelen 6, 7, 9 en 13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals in het middel gepreciseerd) en niet op die grond naar recht kunnen beslissen dat
eiser als illegaal in de zin van artikel57, § 2, van de wet van 8 juli 1976 diende te worden beschouwd en geen aanspraak op maatschappelijke dienstverlening kon maken
(schending van de artikelen 1 en 57,§ 1 en§ 2, van de Organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, zoals in het middel gepreciseerd) :

Overwegende dat de in artikel 13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bedoelde machtiging tot verblijf aan de vreemdeling die, overeenkomstig artikel 9 van dezelfde wet machtiging vroeg voor
een verblijfvan meer dan drie maanden, slechts voor de toekomst geldt en
niet tot gevolg heeft dat vorige beslissingen worden ingetrokken waardoor
met terugwerkende kracht recht op maatschappelijke dienstverlening ontstaat;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
19 maart 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. Verbist en B-iitzler.

Nr. 144
3e KAMER- 19 maart 2001
1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- STRAFVORDERING EN BURGERLlJKE RECHTSVORDERlNG AFZONDERLlJK lNGESTELD - SCHORSlNG VAN DE BURGERLlJKE RECHTSVORDERING- GRONDSLAG VAN DE REGEL.

2° OPENBARE ORDE- BURGERLlJKE RECHTSVORDERlNG- STRAFVORDERlNG EN BURGERLlJKE RECHTSVORDERING AFZONDERLIJK lNGESTELD- SCHORSlNG VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERlNG.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST- ElNDE- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- FElT SEDERT TEN MlNSTE DRlE DAGEN BEKEND- KENNlS VAN RET FElT- BEGRlP.
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4 o RECHTBANKEN- BURGERLlJKE ZAKEN -SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)- ARBEIDSOVEREENKOMST- ElNDE- ONTSLAG OM DRlNGENDE REDEN- FElT SEDERT TEN MlNSTE DRlE DAGEN BEKEND - KENNlS VAN HET FElT- UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK- BEPERKING.

1o en 2° De regel van openbare orde krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die

niet terzelfder tijd en voor dezelfde rechters als de strafuordering wordt vervolgd, geschorst is zolang niet definitief beslist is over de strafvordering wordt gesteld omdat het strafuonnis, t.o.v. de afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering, gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die aan de strafvordering en aan de
burgerlijke rechtsvordering gemeen zijn (1). (Art. 4 VT.Sv.)
3° Het feit dat aanleiding geeft tot het ontslag wegens dringende redenen is volgens art.

35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet aan de ontslaggevende partij bekend wanneer deze omtrent het bestaan van het feit en de omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een
beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en tevens tegenover de andere partij en het gerecht (2). (Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
4 o Het arbeidsgerecht, om te beslissen of het ontslag om dringende reden al dan niet
binnen de in artikel 35, derde lid, van de arbeidsovereenkomst bepaalde termijn is
gegeven, dient alleen te onderzoeken of de aangevoerde kennis van de werkgever op
het ogenblik van het ontslag niet reeds meer dan drie werkdagen bestond; het arbeidsgerecht doet hierbij geen uitspraak over het bestaan van de feiten en het zwaarwichtige karakter ervan (3). (Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(V . T. ROVER BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. S.00.0129.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 2000 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 4, eerste lid, van de wet van 17 april1878, houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafVordering,
doordat het arbeidshof in het bestreden arrest beslist de zaak sine die uit te stellen in afwachting van een uitspraak in de strafzaak en derhalve verweersters hager beroep ontvankelijk en gegrond verklaart in de mate huidige zaak conform het adagium '1e penal tient le civil en etat" naar de bijzondere rol verzonden wordt en dit op
volgende gronden :
"(Verweerster) houdt voor dat de eerste rechter ten onrechte heeft geoordeeld dat
reeds uitspraak kon gedaan worden omtrent de naleving van de in artikel 35, lid 3 en
4, W.A.O. van 3 juli 1978 gestelde vormvereisten gezien het adagium 'le criminel tient
le civil en etat";
(Eiser) stelt daarentegen dat dit adagium slechts geldt inzoverre het de behandeling van de zaak ten gronde betreft of in casu de rechtmatigheid van het ontslag doch
(1) Zie Cass., 23 maart 1992, A.R. 9317, nr. 388.
(2) Zie Cass., 23 maart 1992, A.R. 9317, nr. 388.
(3) Zie Cass., 23 maart 1992, A.R. 9317, nr. 388.
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zonder invloed is op de beoordeling van de regelmatigheid van het ontslag dat alleen betrekking heeft op de al dan niet op straffe van nietigheid opgelegde vormvoorschriften;
Artikel 35, lid 8, W.A.O.van 3 juli 1978 bepaalt dat de partij die de dringende reden inroept het bewijs dient te leveren van de naleving van de termijnen voorzien in
het derde en vierde lid;
Volgens het derde lid van artikel 35 mag geen ontslag zonder dringende reden meer
gegeven worden zonder opzegging of v66r het verstrijken van de termijn, wanneer het
feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept en kon volgens het vierde lid van artikel 35 alleen de dringende reden, waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het ontslag, aangevoerd worden ter rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging of v66r het
verstrijken van de termijn;
Het verkrijgen van voldoende zekerheid nopens de werkelijkheid en de zwaarwichtigheid van de feiten, betekent echter niet dat de werkgever reeds in het bezit moet
zijn van het bewijs ervan vooraleer tot ontslag over te gaan en zal de termijn van 3
werkdagen na kennisname van de feiten, binnen dewelke het ontslag om dringende
reden dient gegeven te worden om geldig te zijn, pas aanvangen vanaf het ogenblik
dat de feiten vaststaan en dat hij er het zwaarwichtig karakter van kan beoordelen
(cfr. Cass., 28 februari 1983, Arr.Cass. 1982-1983, 815; Cass. 14 mei 1979, Arr. Cass.
1978-79, 1092; Cass. 22 januari 1990, TSR 1990, pagina 139; AH Brussel17 oktober 1979 MED VBO 1980, 4084).
Het is dus ook zo dat de in het derde lid van artikel 35 voorziene termijn van 3 werkdagen na kennisname van de feiten, binnen dewelke het ontslag om dringende reden dient gegeven te worden om geldig te zijn, zal aanvangen vanafhet ogenblik dat
de feiten vaststaan en het zwaarwichtig karakter ervan kan beoordeeld worden.
Daarom zal de naleving van de in artikel 35, derde lid, voorziene termijn van drie
werkdagen in functie van de geldigheid van het ontslag om dringende reden dan ook
afhangen van het bewijs van het tijdstip waarop voldoende zekerheid werd verkregen nopens de realiteit van de feiten zelf alsook vanafwanneer de mogelijkheid van
beoordeling bestond van het zwaarwichtig karakter ervan.
Hoewel in artikel 35, eerste lid, het oordeel omtrent de dringende reden (uiteindelijk) aan de rechter wordt overgelaten, is het in eerste instantie de partij die zich
hierop beroept, die de ernst van de tekortkoming zal dienen te onderzoeken, zodat naast
het tijdstip van de verkregen zekerheid nopens de feiten, in functie van de in artikel 35 bepaalde termijnen eveneens wel degelijk dient te worden rekening gehouden met de tijdspanne die nodig is om met voldoende zekerheid de ernst van de tekortkoming te kunnen vaststellen, zonder echter deze effectief reeds te moeten bewijzen.
Zodoende zal de burgerlijk rechter met betrekking tot de naleving van de in artikel35, lid 3 en 4, voorziene termijnen in functie van de formele geldigheid (ofregelmatigheid) van het ontslag om dringende reden, of met andere woorden om de termijn nate gaan die voor (verweerster) nodig was om de realiteit van de feiten met
voldoende zekerheid te kunnen vaststellen en het ernstig karakter ervan te kunnen
beoordelen, reeds, zij het impliciet, een uitspraak dienen te doen over het bestaan van
de feiten op zich en tevens een oordeel dienen te vellen omtrent het zwaarwichtig karakter ervan zodat wel degelijk aan de grond van de zaak wordt geraakt wat bijgevolg een (invloed) kan hebben op de hangende strafprocedure en kan leiden tot tegenstrijdige beslissingen;
De burgerlijke rechter moet bijgevolg wachten tot de strafrechter definitief een uitspraak heeft gedaan die kracht van gewijsde heeft verkregen gezien hij zich, om tegenstrijdige beslissingen te vermijden, dient te conformeren aan datgene wat de strafrechter zeker en noodzakelijk heeft beslist; (cfr. Cass. 26 mei 1972, J.T. 1973, pagina
26; Cass. 13 februari 1978, Arr. Cass. 1978, pagina 701; Cass. 23 maart 1992, A.R. 9317);
Dat volgens de rechtsleer de verplichting bestaat tot opschorting van de burgerlijke eindbeslissing voor zover de strafrechter geroepen is om uitspraak te doen over
"punten die gemeen zijn" aan de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering of met andere woorden voor zover er gevaar van tegenstrijdige beslissingen bestaat (cfr. Declercq R., Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer, Deurne, 1994, pagina 654; Franchimont M., Manuel de plaidoirie (procedure) penale, Ed. du Jeune
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Barreau de Liege 1989, pagina 149; Verstraeten R. Handboek Strafvordering, Maklu,
Antwerpen 1993, pagina 104);
Gezien hetgeen voorafgaat dient huidige zaak zodoende sine die te worden uitgesteld in afwachting van een uitspraak in de strafzaak (arrest, pagina 7-10).
Het hoger beroep is zodoende op dit punt gegrond.",
terwijl de werkgever, overeenkornstig artikel 35, eerste en tweede lid, van de wet
betreffende de arbeidsovereenkomsten, de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of
voor het verstrijken van de termijn kan beeindigen om een dringende reden, dit is een
ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en
de werlmemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
Het ontslag om dringende reden, luidens artikel 35, derde lid, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, niet meer zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn mag worden gegeven wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich erop beroept;
Artikel 35, vierde lid, van de wet betreffende arbeidsovereenkomsten bepaalt datalleen de dringende reden waarvan kennis is gegeven binnen drie werkdagen na het antslag kan worden aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag zonder opzegging of
voor het verstrijken van de termijn;
De werkgever die een dringende reden inroept overeenkomstig artikel 35, achtste
en laatste lid, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, hiervan het bewijs dient te leveren, evenals het bewijs van de naleving van de in het derde en vierde
lid van deze bepaling voorziene termijnen;
en terwijl, wanneer de wegens dringende reden ontslagen werknemer aanspraak
maakt op een opzeggingsvergoeding, zowel de regelmatigheid als de rechtmatigheid
van dit ontslag door de werkgever dient te worden bewezen;
Het ontslag om dringende reden niet regelmatig is wanneer de in artikel 35 van de
wet betreffende de arbeidsovereenkomsten gestelde vormvoorwaarden niet werden nageleefd;
Het ontslag om dringende reden aldus niet regelmatig is, en de werknemer recht
heeft op een opzeggingsvergoeding, wanneer het ontslag werd gegeven nadat het ter
rechtvaardiging ervan ingeroepen feit aan de werkgever reeds meer dan drie werkdagen bekend was;
Het feit dat aanleiding geeft tot ontslag wegens dringende reden volgens artikel 35,
derde lid, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, aan de werkgever bekend is, wanneer deze omtrent het bestaan van dat feit en de omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis
van zaken een beslissing te kunnen nemen, met name voor zijn eigen overtuiging en
tevens tegenover de werlmemer en het gerecht;
en terwijl, de rechter, bij het onderzoek naar de naleving van de in artikel 35, derde
lid, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten gestelde termijn, dient na te gaan
of de werkgever op het ogenblik van het ontslag al dan niet reeds meer dan drie werkdagen zekerheid had omtrent het bestaan van het feit dat ter rechtvaardiging van het
ontslag wordt ingeroepen en omtrent de omstandigheden die er een dringende reden van kunnen maken;
De rechter zich bij dit onderzoek niet uitspreekt over de vragen ofhet bestaan van
het ter rechtvaardiging van het ontslag ingeroepen feit al dan niet is bewezen, of de
omstandigheden die van dit feit een dringende reden zouden kunnen maken al dan
niet zijn bewezen en of deze omstandigheden van aard zijn dat ze elke professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maken;
Het bewezen zijn van het ter rechtvaardiging van het ontslag ingeroepen feit en de
omstandigheid dat dit feit een dringende reden in de zin van artikel 35 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten uitmaakt, immers niet relevant zijn bij de beoordeling van de naleving van de in artikel 35, derde lid, van de wet betreffende de
arbeidsovereenkomsten gestelde termijn;
Wanneer de rechter in deze eerste fase van zijn onderzoek heeft beslist dat het antslag om dringende reden werd gegeven binnen de termijn van drie werkdagen nadat het ter rechtvaardiging ervan ingeroepen feit aan de werkgever bekend was, en
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ook de andere door artikel 35 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten gestelde vormvoorwaarden werden nageleefd, zodat het ontslag regelmatig is, hij dient
na te gaan of het ontslag rechtmatig is;
De rechter, in deze tweede fase van zijn onderzoek, zal nagaan of het ter rechtvaardiging van het ontslag ingeroepen feit bewezen is en, zo ja, ofhet van die aard
is dat het elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
en terwijl de burgerlijke rechtsvorder:ing die niet terzelfder tijd en voor dezelfde rechter als de strafvordering, doch wel afzonderlijk, wordt vervolgd, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 17 april 1878, houdende de Voorafgaande Titel van het Wethoek van strafvordering, geschorst is zolang niet definitief is beslist over de
strafvordering die v66r of gedurende de burgerlijke rechtsvordering is ingesteld;
De in voornoemd artikel 4 neergelegde regel te verantwoorden valt door het feit dat
het strafvonnis, ten opzichte van de afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering, gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die aan de strafvordering en de
burgerlijke vordering gemeen zijn;
De verplichting tot opschorting van de eindbeslissing dan ook slechts bestaat voor
zover de strafrechter geroepen is om uitspraak te doen over de punten die gemeen zijn
aan de strafvordering en aan de burgerlijke rechtsvorder:ing, met andere woorden voor
zover er een gevaar van tegenstrijdigheid tussen de beslissingen bestaat;
en terwijl, wanneer naar aanleiding van de feiten die de werkgever inroept om de
werknemer om dringende reden te ontslaan, een strafvordering tegen de werknemer wordt ingesteld, het arbeidsgerecht, waarbij de werknemer een burgerlijke rechtsvordering instelt teneinde de werkgever te horen veroordelen tot betaling van een
opzeggingsvergoeding, de behandeling van de zaak zal dienen op te schorten in zoverre er een gevaar van tegenstrijdigheid bestaat tussen de beslissingen op strafrechtelijk en op burgerrechtelijk vlak;
Het arbeidsgerecht dat uitspraak doet over de regelmatigheid van het ontslag en
in het bijzonder nagaat ofhet ontslag werd gegeven binnen de bij artikel35, derde lid,
van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten gestelde termijn, nagaat vanafwelk
tijdstip de werkgever voldoende zekerheid had omtrent het bestaan en het ernstig karakter van de als dringende reden ingeroepen feiten, doch geen uitspraak doet omtrent het al dan niet bewezen zijn van deze feiten evenmin als over de vraag of deze
feiten ernstig genoeg zijn om een "dringende reden" in de zin van gezegd artikel 35
uit te maken;
Er derhalve geen gevaar voor tegenstr:ijdigheid kan bestaan tussen de beslissing van
het arbeidsgerecht omtrent de naleving van de in artikel 35, derde lid, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten gestelde termijn en de beslissing waarbij de strafrechter uitspraak doet over het bewezen zijn van het als dringende reden ingeroepen feit evenals over de vraag of dit feit al dan niet een inbreuk op de strafwet vormt;
Dergelijk gevaar voor tegenstrijdigheid slechts bestaat wanneer het arbeidsgerecht uitspraak doet over de rechtmatigheid van het ontslag, dit wil zeggen nopens het bewezen zijn van het als dringende reden ingeroepen feit;
Het arbeidsgerecht derhalve niet wettig kan beslissen dat omtrent de regelmatigheid van het ontslag, met name nopens de vraag of het ontslag tijdig werd gegeven,
geen uitspraak kan worden gedaan alvorens de strafrechter uitspraak heeft gedaan
omtrent de tegen de werknemer met betrekking tot het als dringende reden ingeroepen feit ingestelde strafvordering;
en terwijl het arbeidshof er in het bestreden arrest van uitgaat dat de in artikel 35,
derde lid, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten gestelde termijn aanvangt "vanaf het ogenblik dat de feiten vaststaan en het zwaarwichtig karakter ervan kan worden beoordeeld" (arrest, pagina 8, voorlaatste alinea) en dat de rechter
om na te gaan welke termijn voor de werkgever nodig was om de realiteit van de feiten met voldoende zekerheid te kunnen vaststellen en het ernstig karakter ervan te
kunnen beoordelen reeds, zij het impliciet, een uitspraak dient te doen over het bestaan van de feiten op zich evenals over het zwaarwichtig karakter ervan (arrest, pagina 9, tweede alinea);
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De in artikel 35, derde lid, van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten voorgeschreven termijn echter geen aanvang neemt op het ogenblik dat het bestaan en het
ernstig karakter van het als dringende reden ingeroepen feit vaststaat (ofbewezen is),
doch wel vanaf het ogenblik, waarop de werkgever omtrent het bestaan van dit feit
(en omtrent de omstandigheden die daarvan een dringende reden zouden kunnen rnaken) voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen;
Het arbeidsgerecht, wanneer het nagaat vanaf welk tijdstip de werkgever omtrent het bestaan van het feit en de omstandigheden die er een dringende reden kunnen van maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing
te kunnen nemen, zich dan ook geenszins, ook niet impliciet, behoeft uit te spreken
over het bestaan van dit feit alsook over de vraag of dit al dan niet een dringende reden in de zin van artikel 35 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten uitmaakt;
Er derhalve geen tegenstrijdigheid kan bestaan tussen de beslissing van het arbeidshof, dat zich beperkt uitspraak te doen over de regelmatigheid van het ontslag om dringende reden, meer in het bijzonder over de naleving van de in artikel35, derde lid,
van de Arbeidsovereenkomstenwet voorgeschreven termijn, en de beslissing van de strafrechter omtrent de lastens eiser ingestelde strafvordering naar aanleiding van de als
dringende reden ingeroepen feiten,
zodat het bestreden arrest op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen niet wettig kon beslissen dat de zaak sine die behoefde te worden uitgesteld in afwachting van een uitspraak in de strafzaak en ze derhalve conform het adagium '1e
criminel tient le civil en etat", naar de bijzondere rol te verzenden (schending van de
in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat de regel van openbare orde, vastgelegd in artikel 4 van
de wet van 17 april1878, krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die
niet terzelfdertijd voor dezelfde rechter als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is zolang niet definitief beslist is over de strafVordering, hierdoor verantwoord is dat het strafVonnis ten overstaan van de afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering gezag van gewijsde heeft aangaande de
punten die aan de strafVordering en aan de burgerlijke vordering gemeen zijn;
Overwegende dat, krachtens artikel 35, derde lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, een ontslag om dringende reden niet meer zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn mag worden gegeven
wanneer de feiten ter rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend zijn aan de partij die zich hierop beroept;
Dat het feit aan de werkgever bekend is wanneer deze voldoende zekerheid heeft, met name voor zijn eigen overtuiging tegenover de ontslagen partij en het gerecht, om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen omtrent het bestaan van dit feit en de omstandigheden die er een
dringende reden tot onmiddellijk ontslag van maken;
Overwegende dat dienvolgens het arbeidsgerecht om te beslissen ofhet outslag al of niet binnen de in artikel 35, derde lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn is gegeven, aileen dient te onderzoeken of de
aangevoerde kennis van de werkgever op het ogenblik van het ontslag niet
reeds meer dan drie werkdagen bestond; dat het hierbij geen uitspraak doet
over het bestaan van de feiten en het zwaarwichtig karakter ervan;
Dat het arrest anders oordeelt en op grand hiervan met toepassing van artikel 4 van de wet van 17 april1878, de zaak naar de bijzondere rol verwijst tot na de uitspraak van de strafrechter;
Dat het arrest aldus de aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het
hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
19 maart 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 145
3e KAMER- 19 maart 2001

MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- HOVEN EN RECHTBANKEN- RECHTSMACHT- AFWIJZING- VERPLICHTE VERWIJZING NAAR UITZONDERINGSBEPALING.

De rechter die kennis neemt van een vordering en zijn rechtsmacht afwijst moet vaststellen dat deze vordering door een wet aan zijn rechtsmacht is onttrokken. (Art. 556,
eerste lid, Ger.W.)
(LANDBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. 0 ... )
ARREST

(A.R. S.00.0171.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van
-de artikelen 144 en 145 van de gecoiirdineerde Grondwet,
- artikel 556, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing, recht sprekend over de hoofdvordering van de eiser, met hervorming van het vonnis van de eerste rechter, die vordering niet ontvankelijk verklaart, op grond van de volgende motieven :
"De oorspronkeljke vordering van eiser behoort noch ingevolge de wet van 11 april
1995 tot invoering van het 'Handvest' van de sociaal verzekerde noch ingevolge enige
andere wet tot de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht." (eerste blad van het arrest),
terwijl, artikel144 van de gecoiirdineerde Grondwet bepaalt dat de geschillen over
burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren, artikel145 van de gecoiirdineerde Grondwet bepaalt dat de geschillen over politieke rechten, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen, eveneens tot de bevoegdheid van
de rechtbanken behoren en artikel 556, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de hoven en rechtbanken kennis nemen van alle vorderingen, behalve van
die welke de wet aan hun rechtsmacht onttrekt;
De vordering van de eiser, zoals de eiser die in zijn inleidend verzoekschrift ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Brugge ingediend op 29 december 1997 formuleerde,
met name ''het verlenen van een uitvoerbare titel op basis van de niet betwiste terugvordering van de onverschuldigde betaling ten aanzien van (verweerder) voor een
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bedrag van 12.432 BEF" door geen enkele wet aan de rechtsmacht van de hoven en
rechtbanken onttrokken is,
zodat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat de "oorspronkelijke vordering" van
de eiser "niet behoort tot de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht" en bijgevolg die
vordering niet wettig onontvankelijk kon verklaren (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat de hoven en rechtbanken kennis nemen van alle vorderingen, behalve van die welke de wet aan hun rechtsmacht onttrekt;
Overwegende dat uit de stukk:en waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat eiser een uitvoerbare titel vorderde voor zijn niet betwiste beslissing tot terugvordering van een onverschuldige betaling ten aanzien van verweerder;
Dat die vordering een subjectief recht betreft;
Overwegende dat de appelrechters hun rechtsmacht om te oordelen over
eisers oorspronkelijke vordering niet konden afwijzen omdat deze vordering noch ingevolge de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde, noch ingevolge enige andere wet tot de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht behoort; dat zij immers niet vaststellen
dat deze vordering door een wet aan hun rechtsmacht is onttrokken;
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 Brussel.
19 maart 2001- se kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Stassijns - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. van Eeckhoutte.

Nr. 146
2e

KAMER-

20 maart 2001

1 a CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET HOF ALGEMEEN RECHTVAARDIGINGSGROND- OVERMACHT- TOETSJNG DOOR HET HOF.

STRAFZAKEN

-

2° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- OVERMACHT
- VASTSTELLJNGEN VAN DE FEITENRECHTER- ONAANTASTBARE BEOORDELING- AFLEIDING IN RECHTE- TOEZICHT VAN HET HOF.

3o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- OVERMACHT
-BEGRIP.

1 a en 2o Het Hof van Cassatie gaat na of de feitenrechter uit de door hem onaantastbaar vastgestelde feiten en omstandigheden ovennacht in rechte vermag af te leiden (1). (Art. 426 Sv.)
(1) Zie Cass., 10 jan. 1995, A.R. P.93.0976.N, nr. 17.
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3° Overmacht kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de wil van de mens die

hij niet kan voorzien of vermijden (2). (Art. '71 Sw.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T.V. EN V. B.V.B.A.l
ARREST

(A.R. P.99.0733.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1999 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 71 van het Strafwetboek, van de artikelen 16, 17 en 18 van
de wetsbepalingen inzake het accijnsregime van minerale olie, gecoi:irdineerd overeenkomstig de bij koninklijk besluit van 20 november 1963 gevoegde tekst, van de artikelen 20, 26, 30 en 31 van het ministerieel besluit van 28 december 1993 betreffende het accijnsstelsel van minerale olie, en voor zoveel als nodig van de artikelen
19 tot en met 24 van de wet van 27 oktober 1997 betreffende de structuur en het tarief van de accijnsrechten op mineraalolien,
doordat het hof (van beroep) nopens de feiten van de tenlastelegging, overweegt als
volgt : "Uit het door het hof (van beroep) gevraagde aanvullende onderzoek is duidelijk gebleken dat (eerste verweerder) zoals hij dit verklaarde voor het hof (van beroep) op 10 juni 1996 met zijn wagen zonder brandstof viellangs de A17, en dat hij
bij landbouwer A.D. is gaan aankloppen om wat mazout te krijgen. Uit de details, die
(eerste verweerder) heeft gegeven over de plaats waar het landbouwbedrijf D. stand,
evenals over de plaats van de mazouttank in dat bedrijf, blijkt overduidelijk dat het
wel degelijk (eerste verweerder) is die bij D., in de omstandigheden zoals hiervoor gezegd, is gaan brandstof hal en. Overigens herinnerde de landbouwer zich dat er drie
jaar geleden een persoon over zijn weide kwam, komende van de A1 '7, waar zijn auto
was stilgevallen en die hem vroeg naar wat mazout. In die omstandigheden kan er in
hoofde van (eerste verweerder) overmacht worden aangenomen, zodat ontslag van
rechtsvervolging zich opdringt",
en op die gronden eerste verweerder van de rechtsvervolging ontslaat en tweede verweerder buiten zaak stelt,

terwijl, overmacht enkel kan voortkomen uit een van de wil van de mens onafhankelijke omstandigheid welke de dader noch heeft kunnen voorzien, noch heeft kunnen voorkomen; het begrip overmacht, in strafzaken, veronderstelt dat de dader in de
onmogelijkheid is geweest een strafrechtelijk verboden handeling te vermijden of een
strafrechtelijk geboden handeling te stellen; de op overmacht gesteunde schuldopheffing een uitzonderingsmaatregel is, die restrictief moet worden toegepast; de door
de strafwet beoogde overmacht onverenigbaar is met een aan de dader te wijten nalatigheid of gebrek aan voorzorg; zij impliceert een volstrekte materiele onmogelijkheid om de wet in acht te nemen; het feit dat een weggebruiker zich niet van een voldoende hoeveelheid brandstof in zijn voertuig voorziet, is niet gelijk te stellen met een
gebeurtenis die onafhankelijk is van zijn vrije wil; het feit dat hij, ingevolge deze onvoorzichtigheid, hulp moet vinden langs de weg, kan hem verplichten een bran van
bevoorrading te zoeken, maar stelt op zich geen onmogelijkheid om het gebruik van
een verboden brandstof te vermijden,
zodat het arrest, dat naar aanleiding van de aangeduide omstandigheden het bestaan van overmacht aanneemt en op grand daarvan ontslag van rechtsvervolging uitspreekt, het begrip overmacht, waaruit schuldopheffing in strafzaken kan voort(2) Zie Cass., 17 jan. 1990, A.R. 7779, nr. 307.
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vloeien, miskent en ten onrechte beslist dat geen misdrijf begaan werd (schending van
al de in de aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Overwegende dat overtredillg van de wetsbepalingen betreffende het accijnsregime van minerale olie en van de artikelen 20, 26, 27, 30 en 31 ministerieel besluit van 28 december 1993 betreffende het accijnsstelsel van minerale olie, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, strafrechtelijke
schuld insluit;
Overwegende dat overmacht enkel kan voortvloeien uit een gebeurtenis
buiten de wil van de mens die hij niet kon voorzien ofvermijden; dat het Hof
nagaat of de feitenrechter uit de door hem onaantastbaar vastgestelde feiten en omstandigheden vermag in rechte overmacht af te leiden;
Overwegende dat de appelrechters in hoofde van eiser overmacht aannemen op de enkele grand dat het bewezen is dat verweerder met zijn auto op een
autostrade zonder brandstof was gevallen en bij een landbouwer is gaan aankloppen om wat mazout te krijgen; dat de appelrechters die onder meer niet
uitsluiten dat eiser kon weten dat hij in zijn voertuig niet de nodige brandstof had, hun beslissing ten aanzien van eiser niet wettig verantwoorden;
Dat zij meteen oak de buitenzakestelling van eiseres niet wettig verantwoorden;
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; veroordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen.
20 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Claeys Bouuaert.

Nr. 147

2e KAMER- 20 maart 2001

WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGENARTIKEL 67 - VERKEERSBORD B19- DRAAGWIJDTE.

De bij het verkeersbord B19 opgelegde verplichting om voorrang te verlenen verbiedt
de voorrangsplichtige niet om zijn weg te vervolgen, mits hij dat voorzichtig doet, maar
verplicht hem wel voorrang te verlenen zodra een voorranghebbende bestuurder verschijnt; de voorrangsplichtige, die als eerste de smalle doorgang is ingereden of hierin
reeds het verst gevorderd is, wordt van deze verplichting niet vrijgesteld (1). (Artt.
5 en 67.3 Wegverkeersreglement.)
(V: .. T. J ... )

(1) Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.0982.F, nr. 648.
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ARREST

(A.R. P.00.1217.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 14 juni 2000 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat het verkeersbord B19 (smalle doorgang) gebiedt voorrang
te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen;
Dat dit verkeersbord de voorrangsplichtige niet verbiedt zijn weg te vervolgen mits hij dat voorzichtig doet, maar hem wei verplicht voorrang te verlenen zodra een voorranghebbende bestuurder verschijnt;
Dat de voorrangsplichtige niet vrijgesteld wordt van deze verplichting omdat hij als eerste de smalle doorgang is ingereden of hierin reeds het verst
gevorderd is;
Overwegende dat de appEllrechters beslissen dat verweerder zich "(in de
smalle doorgang) reeds gedurende voldoende geruime tijd bevond om aan (eiseres) niet de voorrang te hoeven en te kunnen verlenen"; dat zij aldus hun
beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis op civielrechtelijk gebied, behalve in zoverre dit het hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven.
20 maart 2001 - 2 8 kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Bruyn.

Nr. 148
28 KAMER- 20 maart 2001

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- IN HET BUITENLAND- STRAFZAKEN
- GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE STUKKEN IN BELGIE OPGEMAAKT UITSLUITEND MET BETREKKING TOT DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- STUKKEN BESTEMD VOOR
PERSONEN DIE OP HET GRONDGEBIED VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VERBLIJVENWIJZE VAN TOEZENDING- TIJDSTIP"

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ- BETEKENING- BONDSREPUBLIEK DUITSLAND- WIJZE- TIJDSTIP- ONTVANKELIJKHEID.

1o De betekening, bestemd voor de personen die in Duitsland verblijuen, wordt door de
procureurs-generaal of door de procureurs des Konings rechtstreeks gezonden aan de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (Landgericht of Amtsgericht) in het
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rechtsgebied waarvan degene, voor wie het stuk is bestemd, zich bevindt; de betekening gebeurt pas op het ogenblik dat de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht het aan de geadresseerde te overhandigen stuk ontvangt (1). (Art. 40, eerste lid, Ger.W., en art. 1, 1°, Overeenkomst 25 april1959 tussen de Belgische regering
en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland ten einde de toepassing te vergemakkelijken van art. 6 van het lnternationaal Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, te Den Haag op 1 maart 1954 ondertekend en goedgekeurd
bij de wet van 28 maart 1958.)
2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij, gericht tegen een
in de Bondsrepubliek Duitsland wonende verweerde1; als geen stuk werd neergelegd waaruit blijkt dat de voorzitter van het Landgericht ofAmtsgericht, in het rechtsgebied waarvan degene voor wie de akte van betekening is bestemd zich bevindt, de
aan de geadresseerde te overhandigen akte heeft ontvangen (2). (Art. 418 Sv.; art. 40,
eerste lid, Ger.W.)
(A .. N.V T. P... E.A.; P. .. E.A. T. A .. N.V E.A.)
ARREST

(A.R. P.00.1303.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 juni 2000 in hager beroep en uitsluitend op burgerlijk gebied gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
I. Op de voorziening van Assuranties Groep Josi:
Overwegende dat artikel 40, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat
ten aanzien van hen die in Belgie geen gekende woonplaats, verblijfplaats, of gekozen woonplaats hebben, de gerechtsdeurwaarder het afschrift van de akte bij een ter post aangetekende brief stuurt aan hun woonplaats of verblijfplaats in het buitenland en met de luchtpost indien de plaats
van bestemming niet in een aangrenzend land ligt, onverminderd enige andere wijze van toezending overeengekomen tussen Belgie en hetland waar
zij hun woon- of verblijfplaats hebben;
Overwegende dat, krachtens artikel1, 1o, van de Overeenkomst van 25 april
1959, de betekening, bestemd voor de personen die in Duitsland verblijven, door de procureurs-generaal of door de procureurs des Konings rechtstreeks gezonden wordt aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (Landgericht of Amtsgericht) in het rechtsgebied waarvan degene, voor
wie het stuk is bestemd, zich bevindt;
Overwegende dat de betekening pas gebeurt op het ogenblik dat de voorzitter van het Landgericht of Amtsgericht het aan de geadresseerde te overhandigen stuk ontvangt;
Overwegende dat geen stuk werd neergelegd waaruit dergelijke ontvangst blijkt, zodat niet blijkt dat de voorziening van eiseres, burgerlijke partij, werd betekend;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van G.P. :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
III. Op de voorziening van lei Lacke Farben :
(1) Zie Cass., 27 april1999, A.R. P. 97.0214.N, nr. 240; Cass., 8 juni 1988, A.R. 6644, nr. 615.
(2) Zie noot 1.
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van eiseres werd betekend;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
20 maart 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin,
advocaat-generaal.

Nr. 149

2e KAMER - 20 maart 2001

1° VOORLOPIGE HECHTENIS -

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VEROORDELING MET
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- VERZOEK NA CASSATIEBEROEP TEGEN HET ARREST VAN VEROORDELING- BEVOEGDHEID.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERZOEK NA CASSATIEBEROEP TEGEN HET ARREST VAN VEROORDELING- BEVOEGDHEID.

1 o en 2° Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling tegen de beslissing tot onmiddellijke aanhouding afgeleverd na een veroordeling waartegen cassatieberoep is ingesteld, kan niet bij het Hof worden ingediend maar bij het gerecht dat uitspraak moet
- doen over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling, zijnde de hamer van inbeschuldigingstelling (1). (Art. 27, § 1, 5°, en§ 3, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
(D ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0313.N)

HET HOF;- Overwegende dat een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling tegen de beslissing tot onmiddellijke aanhouding afgeleverd na een
veroordeling waartegen cassatieberoep is ingesteld, niet bij het Hof kan
worden ingediend maar, krachtens artikel 27, § 1, 5°, en§ 3, Voorlopige
Hechteniswet, bij het gerecht dat uitspraak moet doen over het verzoek
tot voorlopige invrijheidstelling, zijnde de kamer van inbeschuldigingstelling;
Dat het verzoek niet ontvankelijk is;
(1) Cass., 19 juli 1993, A.R. P.93.1065.N, nr. 319.
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Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt eiser in de kosten.
20 maart 2001 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. R. De Ryck, Dendermonde.

Nr. 150
2 9 KAMER- 21 maart 2001
1o STRAF - GELDBOETE EN OPDECIEMEN - OPDECIEMEN - FElTEN DIE V66R 1 JANUARI 1995
ZIJN GEPLEEGD - BOETE VERHOOGD MET 1.990 OPDECIEMEN.

2° CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE - GELDBOETE- OPDECIEMEN- ONWETIIGHEID - GEVOLG.

3° VERWIJZING NA CASSATIE- STRAFZAKEN- GELDBOETE- OPDECIEMEN-

ON-

WETTIGHEID- CASSATIE ZONDER VERWIJZING- VOORWAARDE.

1o Het arrest, dat de geldboete met 1. 990 deciemen verhoogt die aan een beklaagde wor-

den opgelegd wegens een misdrijf dat gepleegd is v66r 1 januari 1995, datum van inwerkingtreding van de wet van 24 december 1993, is niet naar recht verantwoord (1).
(Art. 1, wet 5 maart 1952, gewijzigd bij art. 1, 2°, wet 24 dec. 1993.)
2° en 3° Wanneer het Hof een arrest vernietigt dat onwettig opdeciemen heeft opgelegd, wordt de vernietiging beperkt tot dat dictum (2) en vindt zij plaats zonder verwijzing als de toepasselijke opdeciemen met zekerheid kunnen worden bepaald op
grand van de vaststellingen van het vernietigde arrest. (lmpliciet.)
(F... T. O.M.O.B.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1626.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 2000 gewezen door het Hofvan Beroep teL.;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 1 van de
wet van 5 maart 1952 betreffende de deciemen op de strafrechtelijke geldboeten, gewijzigd bij artikel 1, 2°, van de wet van 24 december 1993 :
Overwegende dat de wetsbepaling die de geldboeten verhoogt met duizend negenhonderd negentig deciemen, op 1 januari 1995 in werking is getreden;
Dat de bij wet bepaalde verhoging niet van toepassing is op de geldboeten die zijn opgelegd wegens misdrijven die gepleegd zijn v66r de inwerkingtreding ervan;
(1) Cass., 17 sept. 1997, A.R. P.97.0360.F, nr. 355.
(2) Cass., 19 jan. 1982, A.R. 6718, nr. 298.
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Overwegende dat het arrest, dat vaststelt dat de jegens eiser bewezen verklaarde misdrijven zijn gepleegd "in de loop van de maanden november en december 1992, januari en februari 1993" en "tussen 16 november 1992 en 5 februari 1993", de geldboete verhoogt met duizend negenhonderd negentig
deciemen en niet met negenhonderd negentig deciemen, zoals bepaald bij artikel 1 van de voormelde wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij artikel 162 van
de wet van 26 juni 1992, dat op het ogenblik van de feiten van toepassing was;
Dat het arrest bijgevolg de in het middel aangehaalde wetsbepaling schendt;
En overwegende dat, voor het overige, dat de substanWile of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de aan eiser opgelegde geldboete verhoogt met meer dan negenhonderd negentig deciemen; 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 drie vierde van de kosten van zijn voorziening en laat het overige vierde ten
laste van de Staat; zegt dat er geen grand bestaat tot verwijzing.
21 maart 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- iierslaggever : de h. Plas - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (3) van de h. Spreutels, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Butzler.

Nr. 151
2e KAMER- 21 maart 2001

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -AFSTAND -ALGEMEEN- VOORWAARDE- UITWERKING.

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- VORM-

GRIEVEN AANGE-

VOERD IN DE AKTE VAN CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1o Het Hof van Cassatie slaat geen acht op de afstand die eiser ondergeschikt maakt
aan de verwerping van zijn middelen (1).

Noot arrest nr. 150:
(3) Het O.M. had geconcludeerd tot cassatie met verwijzing, op grand dat de vernietiging zonder verwijzing aileen plaatsvond wanneer de opdeciemen niet wettig konden worden toegepast (zie Cass., 19 jan.
1982, vermeld in voorgaande noot, alsook de noot 3 onder dat arrest en R. DECLERCQ, De cassatieprocedure in strafzaken, 1988, biz. 288, en de noot 5). Volgens hem kon het Hof het dictum van
het vernietigde arrest niet zelf wijzigen. Bovendien konden er moeilijkheden ontstaan bij de tenuitvoerlegging van dat arrest, daar het bedrag van de opgelegde geldboeten niet gepreciseerd was.
Noot arrest nr. 151:
(1) Zie Cass., 2 sept. 1986, A.R. 338, nr. 4, en de noot R.D.; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., biz. 975, nr. 2296, enS. SoNCK, Le pourvoi en cassation en matiere penale, 2000, biz. 70.
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2o In de regel slaat het Hofvan Cassatie acht op de grieven die eiser in de akte van
cassatieberoep aanvoert (2).
(T... T. D ... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1705.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
21 maart 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Verbist en De Bruyn.

Nr. 152

ze KAMER- 21 maart 2001
1° VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING- RECHTSMIDDELEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST DAT DE INVRIJHEIDSTELLING BEVEELT- CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN- GEVOLG.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
-ALGEMEEN- VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING- RECHTSMIDDELEN- KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST DAT DE INVRIJHEIDSTELLING BEVEELT- CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN- GEVOLG.

so

VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING- RECHTSMIDDELEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST DAT DE INVRIJHEIDSTELLING BEVEELT- IN KRACHT VAN
GEWIJSDE GEGANE BESLISSING- UITWERKING.

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE- KRACHT VAN

GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VREEMDELINGEN- RECHTSMIDDELEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST DAT DE INVRIJHEIDSTELLING BEVEELT- IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING- UITWERKING.

5° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 3- FOLTERINGEN, ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE BEHANDELINGEN OF STRAFFEN- VERBOD- DRAAGWIJDTE - VREEMDELING- VERWIJDERING.

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 13- DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL- BEGRIP- VREEMDELINGEN- VLUCHTELING.

7° VREEMDELINGEN- VLUCHTELING- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL- BEGRIP.

so

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 13- DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL- BEGRIP- VREEMDELINGEN- VLUCHTELING- COMMISSARISGENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN- RAAD VAN STATE- BEROEP TOT
VERNIETIGING- NIET OPSCHORTENDE WERKING- VERWIJDERING.

(2) Cass., 15 maart 2000, A.R. P.99.1419.F, nr. 178.
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go VREEMDELINGEN- VLUCHTELING- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL- BEGRIP- COMMISSARIS-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN
DE STAATLOZEN- RAAD VAN STATE - BEROEP TOT VERNIETIGING- NIET OPSCHORTENDE WERKING- VERWIJDERING.

1o en 2° Ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voor-

lopige hechtenis kan het O.M. cassatieberoep instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de invrijheidstelling beveelt van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, aangezien dat
cassatieberoep door de bepalingen van het Sv. geregeld wordt (1). (Art. 373 Sv.; art.
72 Vreemdelingenwet; art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
3o en 4 o Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist de aanhouding niet te
handhaven van een vreemdeling jegens wie een vrijheidberovende maatregel is genomen, wordt deze pas in vrijheid gesteld wanneer die beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, dus niet v66r het verstrijken van de termijn van vijftien dagen waarbinnen cassatieberoep kan worden ingesteld (2). (Art. 373 Sv.; art. 73 Vreemdelingenwet.)
5° De beslissing waarbij de verwijdering van een vreemdeling bevolen wordt, kan lei-

den tot een situatie die onder de toepassing valt van art. 3 E. V.R.M., als er ernstige gronden bestaan om te vrezen dat de betrokkene, na zijn verwijdering, bedreigd zal worden met folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of
straffen (3). (Art. 3 E.V.R.M.)
6o en 7o De vraag of de kandidaat-vluchteling over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt in de zin van art. 13 E. V.R.M., moet worden onderzocht in het licht van de volledige rechtspleging en rechtsmiddelen waarover de vreemdeling in het interne recht
beschikt. (4). (Art. 13 E.V.R.M.)
8 en go Wegens het geheel van de rechtsmiddelen waarover de vreemdeling, kandidaatvluchteling, in het Belgische recht beschikt, wordt hem geen daadwerkelijk rechtsmiddel ontzegd in de zin van artikel13 E. V.R.M., als hij gedwongen wordt het grondgebied te verlaten voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over zijn beroep
tot vernietiging van een beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die, op een dringend beroep, de binnenkomst, het verblijf of
de vestiging van de betrokkene in het Koninkrijk heeft geweigerd (5). (Art. 13 E.V.R.M.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. I .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0163.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
21 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.
(1) Cass., 14 maart 2001, A.R. P.Ol.0179.F, nr. 133, en de concl. O.M.

(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.
(4) Zie noot 1.
(5) Zie noot 1.
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Nr. 153
2e KAMER- 21 maart 2001

1 o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- VOORWAARDEVERMOEDEN VAN ONSCHULD- GEVOLG.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.2- VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- VOORWAARDE- VERMOEDEN VAN ONSCHULD - GEVOLG.

3o VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- HERROEPING- BESLISSING VAN
DE COMMISSIE - MOTIVERING- VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

1 o en 2° Wanneer de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling beslist om

de wetsbepaling toe te passen die haar machtigt om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen, na te hebben vastgesteld dat de betrokkene tijdens de proeftijd een bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd die in de beslissing van de commissie was opgelegd die over de voorwaardelijke invrijheidstelling uitspraak heeft
gedaan, miskent zij het vermoeden van onschuld niet (1). (Art. 10, 1°, wet 18 maart
1998; art. 6.2. E.V.R.M.)
3° Wanneer de bijzondere voorwaarden, die zijn opgelegd in de beslissing waarbij uit-

spraak is gedaan over de voorwaardelijke invrijheidstelling, niet nageleefd worden en de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling op die grand beslist heeft dat de rechtsdag van de zaak moest worden bepaald met het oog op een
mogelijke herroeping van die voorwaardelijke invrijheidstelling en de veroordeelde te dien einde heeft opgeroepen overeenkomstig de bij wet vereiste vorm en termijn, kan die commissie wettig beslissen om de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling te bevelen, oak al heeft het O.M., dat op de terechtzitting is
gehoord, zulks niet gevorderd. (Art. 10, § 1; wet 5 maart 1998; art. 10, 1 o, wet 18
maart 1998.)
(N ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0260.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 januari 2001 gewezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling teL.;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het gegrond is op "het geheel van het dossier van de stukken en van de rechtspleging" en de miskenning van de bewijskracht van de akten aanvoert, onduidelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat de bestreden beslissing niet verwijst
naar de in dat onderdeel aangegeven verslagen vanjustitieassistent G.; dat
de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling de bewijskracht van
die verslagen bijgevolg niet heeft kunnen miskennen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(1) Zie Cass., 20 juli 1999, A.R. P.99.0873.F, nr. 418.
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, dat nu eens verwijst naar de "gegevens
van het dossier", dan weer naar de "processtukken (... ) na de beslissing van
22 juni 2000", niet ontvankelijk is, aangezien het niet duidelijk aangeeft wat
de akten zijn waarop de commissie zich gegrond heeft en waarvan de bewijskracht zou zijn miskend;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de commissie, door zich te beperken tot de vaststelling "dat (eiser), in het gezelschap van een ex-gedetineerde, is aangehouden naar aanleiding van diefstallen in het ziekenhuis van de 'Bois de
l'Abbaye'", na te hebben herhaald dat het hem onder meer verboden was met
ex-gedetineerden om te gaan, noch het vermoeden van eisers onschuld heeft
miskend noch artikel 10 heeft geschonden van de wet van 18 maart 1998 tot
instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, die
de gevallen bepaalt waarin de voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden herroepen, met inbegrip van die waarin de bijzondere voorwaarden bepaald in de beslissing van de commissie die uitspraak heeft gedaan over de
voorwaardelijke invrijheidstelling, niet worden nageleefd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat de bestreden beslissing vermeldt dat "de procureur des
Konings te L. de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling bij brief
van 9 januari 2001 meedeelt dat hij op 3 januari 2001 de voorlopige aanhouding (van eiser) heeft bevolen, in zoverre deze de in de beslissing tot voorwaardelijke invrijheidstelling opgelegde bijzondere voorwaarden niet heeft
nageleefd";
Dat de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, op die grond,
met toepassing van artikel10, § 1, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, geoordeeld heeft dat de rechtsdag van de zaak moest worden bepaald met het oog op een mogelijke herroeping van die voorwaardelijke invrijheidstelling overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, en eiser te dien einde heeft
opgeroepen overeenkomstig de bij dat artikel vereiste vorm en termijn;
Dat de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, hoewel het
openbaar ministerie, dat op de terechtzitting is gehoord, de herroeping niet
heeft gevorderd, wettig heeft beslist deze te bevelen op de in de beslissing
vermelde gronden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 maart 2001- 2" kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Ponthiere, Luik.

460

HOF VAN CASSATIE

Nr. 154

Nr. 154

2e KAMER- 21 maart 2001

VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- MOTIVERING- SYSTEMATISCHE HERHALING- WETTIGHEID.

De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die een beschikking tot voorwaardelijke invrijheidstelling wijzigt en de handhaving van de voorlopige hechtenis beveelt door alleen te verwijzen naar de in het aanhoudingsbevel weergegeven redenen en naar de vroegere arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarvan
de motivering eveneens tot een verwijzing beperkt blijft, is niet naar recht verantwoord, wanneer die systematische herhaling van dezelfde motieven door de loutere
verwijzing naar een of meerdere eerdere beslissingen op een automatisme wijst dat
niet verenigbaar is met het uitzonderlijk karakter van de voorlopige hechtenis, met
de noodzakelijke individualisering en met het evolutief karakter ervan (1). (Artt. 16,
§ 1, 22, vijfde lid, en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis.)

(C ... )

ARREST

(verta.ling)

(A.R. P.01.0367.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 maart 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te B.;
Overwegende dat eiser op 30 maart 2000 onder aanhoudingsbevel is geplaatst wegens doodslagen en opzettelijke slagen ofverwondingen, inzonderheid op grand "dat, volgens de omstandige verklaringen van een getuige, vriend van de slachto:ffers, de zoon van C.D. (C.M.) en zijn schoonzoon
(K.T.), net als de broer van C.D. (C.M.) en op zijn minst een vierde persoon messteken en vuistslagen aan de slachtoffers zouden hebben toegebracht en hen zouden hebben geschopt. De feiten zouden ingegeven zijn door
vermoedens die de clan C. ten aanzien van de voornoemde A.K. zouden hebben gekoesterd met betrekking tot zedenfeiten die de laatstgenoemde op de
dochters van C.D. zou hebben gepleegd (. .. ); dat de genoemde C.D., die door
de getuige niet in opspraak wordt gebracht, verklaart de enige dader van de
feiten te zijn; dat (eiser), broer van de voornoemde D., erkent dat hij ter
plaatse aanwezig was en overigens licht gewond is geraakt tijdens het handgemeen; dat de getuige verklaart dat hij een mes droeg toen hij het slachto:ffer A. vastgreep; dat de verklaringen van de protagonisten van die zaak elkaar tegenspreken en afWijken van die van de hoofdgetuige van de feiten;
dat onderzoeksopdrachten, deskundigenverslagen en confrontaties moeten
bijdragen tot de ontdekking van de waarheid; dat evenwel kan worden gevreesd dat de betrokkene, als hij in vrijheid zou worden gelaten, zich met derden zou verstaan en het goed verloop van het onderzoek in het gedrang zou
brengen";
(1) Zie Cass., 3 feb. 1999, A.R. P.99.0133.F, nr. 65, en de noot A.H.
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Overwegende dat het bestreden arrest de beroepen beschikking wijzigt en
de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft door naar de gronden te verwijzen die aangegeven zijn in het aanhoudingsbevel en in het arrest van 12
januari 2001 van de kamer van inbeschuldigingstelling;
Dat voornoemd arrest evenwel zelfverwijst naar de arresten van 3 en 31
oktober en 5 december 2000, die, elk van hen, verwijzen naar een of meerdere eerdere arresten; dat de arresten van 17 juli, 7 augustus en 8 september 2000 zich ertoe beperken dezelfde motivering te herhalen; dat dit ook geldt
voor de elfbeschikkingen van de raadkamer die in de zaak zijn gewezen v66r
de beroepen beschikking, die de voorlopige invrijheidstelling van eiser onder voorwaarden heeft bevolen;
Overwegende dat die systematische herhaling van dezelfde motieven, door
aileen te verwijzen naar een of meerdere vorige beslissingen, wijst op een automatisme dat niet verenigbaar is met het uitzonderlijk karakter van de voorlopige hechtenis, met de noodzakelijke individualisering en met het evolutiefkarakter ervan; dat het arrest aldus de in het middel aangegeven artikelen
16, § 1, 22, vijfde lid, en 30, § 4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te B.
21 maart 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fettweis - Andersluidende conclusie (2) van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. R. Beco, Brussel.
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KAMER-

22 maart 2001

RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN- BINNEN DE TERMIJN NEERGELEGDE HOOFDCONCLUSIE - HOOFDCONCLUSIE DIE GEEN ENKEL MID DEL BEVAT- AANVULLENDE CONCLUSIE- VOORWAARDEN.

Het vonnis dat de aanvullende conclusie van de eisers waarin zij hun gehele argumentatie uiteenzetten uit het debat weert, nadat het eerst had vastgesteld dat hun
zogenaamde, binnen de toegestane termijn neergelegde, hoofdconclusie geen enkel middel bevat waarop de verweersters een wederantwoord hadden kunnen geven en waarop
(2) Ret O.M. besloot tot verwerping van het cassatieberoep, op grand dat het arrest van de kamer van inbeschuldiging van 12 jan. 2001, naar wiens motieven het bestreden arrest verwijst, m.n.
naar de motieven van het arrest van 3 okt. 2000 verwijst dat, benevens de verwijzing naar de motieven van het aanhoudingsbevel, vermeldde dat zo spoedig mogelijk een reconstructie van de feiten diende te gebeuren.
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zij een aanuullende conclusie hadden kunnen neerleggen, past art. 747, § 2, Ger. W.
correct toe (1). (Artt. 740 en 747, § 2, Ger.W.)
(F... E.A. T. ASVEDEC -ADMINISTRATION DE BIENS N.V E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker :
1. Het eerste middel verwijt het vonnis dat het de aanvullende conclusie van de eisers uit het debat heeft geweerd, hoewel deze eerder, en binnen de termijn die de voorzitter op grond art. 747, § 2, Ger.W. in zijn beschikking had vastgesteld, een puur formele hoofdconclusie hadden neergelegd.
2. De verweersters werpen in dat verband een grond van niet-ontvankelijkheid op,
namelijk een gebrek aan belang, op grond dat de beslissing de formele motiveringsverplichting in acht zou hebben genomen en geantwoord zou hebben op de middelen die de eisers als "aanvullende en samenvattende conclusie" op 13 februari 1998
hebben neergelegd en die door die beslissing is afgewezen.
Ik besluit, op grond van de verder vermelde redenen, tot verwerping van het eerste middel dient de grond van niet-ontvankelijkheid niet verder onderzocht te worden. Hij zou alleszins niet gegrond zijn aangezien hij impliceert dat eerst moet worden nagegaan of de redenen die "als voorbeeld" in het verzoekschrift zijn vermeld en
als dusdanig niet worden bekritiseerd tot staving van de voorziening, verenigbaar zijn
met art. 149 Gw.
3. De feiten die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek van het eerste middel kunnen als volgt worden samengevat :
Bij beschikking van 24 juni 1997 legt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
het volgende tijdschema vast:
- hoofdconclusie van de verweersters: 1 september 1997;
-

hoofdconclusie van de eisers: 3 december 1997;

-

aanvullende en samenvattende conclusie van de verweersters : 15 januari 1998;

-

aanvullende en samenvattende conclusie van de eisers : 15 februari 1998;

- eventuele laatste wederantwoorden : twee maanden v66r de datum van de pleidooien voor de partij die daartoe het initiatief zou nemen en 15 werkdagen nadien voor
de andere partij.
3.1. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eisers binnen de met toepassing van art.
7 4 7 vastgestelde termijn aanvullende en samenvattende conclusies hebben overgelegd, maar dat zij voorafgaandelijk niet geldig in hoofdzaak hebben geconcludeerd, aangezien de zogenaamde hoofdconclusie van de eisers geen enkel middel bevat waarop
de verweersters een wederantwoord hadden kunnen geven en waarop zij een aanvullende conclusie hadden kunnen neerleggen.
3.2. Het bestreden vonnis overweegt derhalve : "dat een partij die niet (of onregelmatig) heeft geconcludeerd binnen de haar toegestane termijn om een hoofdconclusie
over te leggen, niet voor het eerst haar volledige argumentatie mag uiteenzetten in
een aanvullende conclusie (. .. )"en beslist, om die redenen, dat de aanvullende conclusie van de eisers uit het debat moet worden geweerd.
4. Tot staving van hun eerste middel voeren de eisers aan dat art. 747, § 2, Ger.W.,
ingevoegd bij wet van 3 augustus 1992, slechts bepaalt dat de partijen binnen de termijn die is vastgesteld in de beschikking waarbij de zaak in rechterlijke staat van wijzen wordt gesteld hun conclusies mogen neerleggen.
Het zegt niet dat een puur formele conclusie geen conclusie is, noch dat de partij die
een puur formele conclusie neerlegt binnen de termijn die is vastgesteld in de beschikking waarbij de zaak in rechterlijke staat van wijzen wordt gesteld, het recht ver(1) Zie concl. O.M.
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liest om binnen die termijn een aanvullende conclusie neer te leggen. Dat artikel bepaalt evenmin dat de partij die nalaat haar eerste conclusie binnen de toegekende termijn neer te leggen, het recht verliest om binnen de daartoe vastgestelde termijn een
aanvullende conclusie neer te leggen.
Zij wijzen erop dat de rechtspraak zich vooralsnog niet uitgesproken heeft over hetgeen moet gebeuren met de aanvullende conclusie van een partij wanneer die partij
binnen de termijn die toegestaan is door de beschikking waarbij de zaak in staat van
wijzen wordt gesteld, een puur formele conclusie heeft neergelegd, wat hier het geval is.
5. Voor zover ik weet, wordt in de gepubliceerde rechtsleer en rechtspraak enkel een
standpunt ingenomen omtrent hetgeen moet gebeuren met de aanvullende conclusie wanneer de partij geen eerste conclusie heeft neergelegd binnen de termijn die door
de beschikking van de voorzitter is toegestaan.
6. Aangezien de bestreden beslissing een formele conclusie gelijkstelt met een gebrek aan conclusie, moet, enerzijds, worden nagegaan welk fundamenteel standpunt rechtsleer en rechtsspraak innemen wanneer binnen de toegestane termijn geen
hoofdconclusie is neergelegd en, anderzijds, of dat standpunt ook geldt ingeval binnen de toegestane termijn een puur formele conclusie is neergelegd.
7. Zoals de verweersters terecht erop wijzen, zijn rechtsleer en rechtspraak het nagenoeg erover eens dat de partij die haar hoofdconclusie niet heeft overgelegd en neergelegd binnen de termijn die haar is toegestaan in de op grond van art. 747, § 2, Ger.W.
genomen beschikking van de voorzitter, het recht verliest om een volgende conclusie over te leggen en neer te leggen, zelfs niet binnen de termijn die daartoe in voornoemde beschikking is toegestaan (2).
7.1. Die leer steunt zowel op het begrip "termijnplanning" die de voorzitter op grond
van art. 747, § 2, Ger.W. vastlegt en op het begrip "wederantwoord" dat luidens artt.
747, § 1, en 1064 van dat wetboek kenmerkend is voor de aanvullende conclusie, en
op de eerbiediging van het recht van verdediging.
7.2. Voornoemde rechtsleer en rechtspraak zijn in hoofdzaak van oordeel dat de regeling van art. 747, § 2, Ger.W. totaal onwerkzaam wordt wanneer een partij die niet
heeft geconcludeerd binnen de termijn die haar is toegestaan om haar hoofdconclusie
neer te leggen, voor het eerst haar volledige argumentatie mag uiteenzetten in een aanvullende conclusie, die derhalve geen antwoord is op de argumenten van de tegenpartij maar wel een uiteenzetting zijn van haar eigen voornaamste argumenten.
7.3. De in art. 747, § 2, vijfde lid, Ger.W. bedoelde beschikking waarbij de zaak in
staat van wijzen wordt gesteld, legt een chronologisch tijdschema vast om middelen
en argumenten voor te leggen; die termijnplanning, waarin een partij de mogelijkheid krijgt om een wederantwoord te geven, moet worden nageleefd, zo niet wordt het
recht van verdediging miskend. Niet-inachtneming van die termijnplanning zou immers betekenen dat een van de partijen onherroepelijk de mogelijkheid verliest om binnen een van de toegestane termijnen een passende conclusie neer te leggen.
8. Die leer sluit aan bij die welke voorheen was afgeleid uit de arresten van uw Hof
betreffende abnormaallate conclusies die de rechten van de tegenpartij schaden en
een rechtsmisbruik uitmaken (3).
(2) In die zin : J. ENGLEBERT, "Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en etat des causes", Kluwer, 1997, nr. 75-78; G. DE LEVAL, La mise en etat de la cause, in Le nouveau droitjudiciaire prive,
Larcier, 1994, p.78-79; van dezelfde auteur, "Les conclusions en matiere civile", Ed. Conference du
Jeune Barreau de Liege, 1981, p.16, "Les droits de la defense en droitjudiciaire prive: granit ou
alibi?", in Les droits de la dl!fense, Ed. Conference du Jeune Barreau de Liege, 1997, p. 189-190;
L. Du CASTILLON, "Ethique processuelle et comportements judiciaires", l.D.J., 1998/02, p.23 e.v.;
F. MouRLON-BEERNAERT, "Les conclusions de synthese: un effort louable des plaideurs", opm. onder Kooph. Brussel, 29 jan. 1998, J. T., 1998, p. 534; Brussel, 23 juni 1994, J.L.M.B., 1994, p. 1065;
Luik, 10 feb. 1997, J.L.M.B., 1997, p. 352; Bergen, 25 maart 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1679; contra: Burg. Namen, 15 sept. 1994, J.T., 1995, p. 434.
(3) Cass., 31 okt. 1991, A.R. 9069, nr. 123, en conclusie advocaat-generaal Piret; Cass., 22 nov.
1991, A.R. 7550, nr. 156; Cass., 14 feb. 1992, A.R. 7211, nr. 311.
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9. Het is belangrijk erop te wijzen dat uw Hof, m.b.t. een voorziening tegen de beslissing van het Hof te Bergen, waarnaar wordt verwezen in voetnoot 1, in een arrest van 26 november 1999, het geval diende te onderzoeken van een partij die een
aanvullende conclusie had neergelegd, terwijl zij binnen de termijn die was vastgesteld in de beschikking van de voorzitter geen hoofdconclusie had neergelegd (4).
In dat arrest was uw Hofvan oordeel dat het bestreden arrest, waarin eerst als algemene regel wordt gesteld "dat een partij die haar hoofdconclusie niet tijdig genamen heeft, geen aanvullende conclusie meer mag nemen", art. 747, § 2, Ger.W. schendt
omdat het eisers aanvullende conclusie uit het debat weert hoewel zij ter griffie is neergelegd binnen de termijn die was vastgesteld in de beschikking tot vaststelling van
de termijnen om conclusie te nemen.
9 .1. De in Arresten van het Hof van Cassatie gepubliceerde samenvatting van dat
arrest toont duidelijk aan dat omzichtigheid geboden is wanneer men uit dat arrest
een rechtsregel wil afieiden. Hij luidt immers als volgt : "Het is een partij die niet binnen de door de rechter bepaalde termijn een hoofdconclusie heeft overgelegd, niet noodzakelijk verboden naderhand een aanvullende conclusie en stukken over te leggen binnen de daartoe bepaalde termijn."
Uw Hof oefent immers uitsluitend toezicht uit op het feit dat de appelrechters als
algemene regel gesteld hadden dat een partij die haar hoofdconclusie niet tijdig genomen heeft, ambtshalve het recht wordt ontzegd om een aanvullende conclusie neer
te leggen.
Uw Hof nodigt de rechter dus impliciet uit om de gegevens van de zaak in concreto te onderzoeken.
9.2. Een geval waarin het verbod om een aanvullende conclusie neer te leggen niet
geldt, zou het volgende kunnen zijn : als antwoord op een met redenen omklede akte
van hoger beroep legt de gedaagde in hoger beroep een hoofdconclusie neer en de appellant, die nalaat binnen de toegestane termijn in hoofdzaak conclusie te nemen, legt
binnen de vastgestelde termijn een aanvullende conclusie neer waarin hij enkel antwoordt op de hoofdconclusie van de gedaagde.
In dat geval zet de partij die naliet in hoofdzaak conclusie te nemen, niet voor het
eerst haar argumentatie uiteen in een aanvullende conclusie, zodat zij haar tegenstander niet verrast en de vastgestelde termijnplanning respecteert. Zo is er in dat geval evenmin sprake van rechtsmisbruik of van miskenning van het recht van verdediging en komt de werkzaamheid van het bepaalde in art. 747, § 2, Ger.W. niet in het
gedrang.
10. In het geval dat ons bezighoudt, laat een partij bewust na haar voornaamste argumenten uiteen te zetten door binnen de toegestane termijn een puur formele "hoofd"conclusie neer te leggen en zet zij die argumenten slechts uiteen in een aanvullende, zogenaamde "samenvattende" conclusie.
10.1. Dat geval verschilt in niets van hetgeen waarop voornoemde rechtsleer en rechtspraak kritiek oefenen, namelijk het feit dat er binnen de toegestane termijn geen hoofdconclusie wordt neergelegd.
Door aldus te werk te gaan, veroorzaakt de partij een onrechtvaardige vertraging
van het debat op tegenspraak en ontneemt zij haar tegenstander onterecht de vervaldagen die de rechter haar had toegekend om haar eigen argumentatie uiteen te zetten.
10.2. De omstandigheid dat, zoals hier, termijnen zijn vastgesteld voor eventuele laatste wederantwoorden, doet helemaal niets af aan de voornoemde overweging.
Het staat immers vast dat een van de partijen een procedurale mogelijkheid wordt
ontzegd.
11. Uit aldie overwegingen volgt dat het bestreden vonnis art. 747, § 2, Ger.W. niet
schendt wanneer het beslist de aanvullende conclusie van de eisers uit het debat te
weren, nadat het eerder had vastgesteld dat hun zogenaamde hoofdconclusie die binnen de toegestane termijn was neergelegd, geen enkel middel bevat waarop de verweersters een wederantwoord hadden kunnen geven en waarop zij een aanvullende
(4) Cass., 26 nov. 1999, A.R. C.98.034l.F, nr. 633.
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conclusie hadden kunnen neerleggen, en dat de eisers pas voor het eerst hun volledige argumentatie hebben uiteengezet in de zogenaamde aanvullende conclusie.
Mijns inziens kan het eerste middel dus niet worden aangenomen. ( ... )
Besluit : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0293.F)

BET HOF; - Gelet op bestreden vonnis, op 22 december 1998 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Over het eerste middel: schending van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat de rechtbank vaststelt dat de eisers op 1 december 1997 conclusie en op 13
februari 1998 een aanvullende en samenvattende conclusie hebben neergelegd, zulks
binnen de termijn die met betrekking daartoe was vastgesteld in de beschikking van
24 juni 1997, en dat de verweersters op 1 september 1997 conclusie en op 30 maart
1998 een aanvullende conclusie hebben neergelegd, en vervolgens de aanvullende en
samenvattende conclusie van de eisers op de volgende gronden afwijst: "de eisers hebben niet rechtsgeldig in hoofdzaak geconcludeerd; de zogenaamde hoofdconclusie (van
de eisers) die op 1 december 1997 is neergelegd bevatte immers geen enkel middel
waarop (de verweersters) een wederantwoord hadden kunnen geven en waarop zij een
aanvullende conclusie hadden kunnen neerleggen; rechtspraak en rechtsleer zijn het
eens dat een partij die niet (of onregelmatig) heeft geconcludeerd binnen de haar toegekende termijn om een hoofdconclusie neer te leggen, niet voor het eerst haar volledige argumentatie mag uiteenzetten in een aanvullende conclusie, zo niet wordt de
in artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde regeling onwerkzaam; derhalve moet de aanvullende conclusie (van de eisers), die in werkelijkheid een hoofdconclusie is, uit het debat worden geweerd, aangezien (de verweersters) geen aanvullende conclusie hebben kunnen neerleggen en dus de (eisers) niet de gelegenheid
hebben geboden een wederantwoord te geven",
terwijl, artikel 747, § 2, vijfde en zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek devolgende bepalingen bevat: "De voorzitter of de door hem aangewezen rechter bepaalt de
termijnen om conclusie te nemen en de rechtsdag .... Conclusies die zijn overgelegd
na het verstrijken van de termijnen bedoeld in het voorgaande lid, worden ambtshalve uit de debatten geweerd. Op de rechtsdag kan de meest gerede partij een op tegenspraak gewezen vonnis vorderen"; die bepalingen slechts voorschrijven dat de partijen hun conclusies binnen de vastgestelde termijn moeten neerleggen; dat ze niet
zeggen dat een puur formele conclusie geen conclusie is en evenmin dat de partij die
binnen de termijn die is vastgesteld in de beschikking waarbij de zaak in rechterlijke staat van wijzen wordt gesteld een puur formele conclusie neerlegt het recht verliest om binnen die termijn een aanvullende conclusie neer te leggen; ze evenmin bepalen dat de partij die nalaat haar eerste conclusie binnen de toegekende termijn neer
te leggen, het recht verliest om binnen de daartoe vastgestelde termijn een aanvullende conclusie neer te leggen; een dergelijke oplossing uit geen enkele andere wetsbepaling voortvloeit; de eisers te dezen hun eerste conclusie hebben neergelegd op 1
december 1997 en hun aanvullende en samenvattende conclusie op 13 februari 1998,
dus binnen de termijn die is vastgesteld in de beschikking van 24 juni 1997 waarbij
de zaak in rechterlijke staat van wijzen wordt gesteld; de rechtbank die vaststelt dat
de eisers hun conclusie binnen de vastgestelde termijnen hebben neergelegd maar de
aanvullende en samenvattende conclusie van de eisers afwijst op grond van de hierboven weergegeven redenen, bijgevolg artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wethoek schendt :
Overwegende dat artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat de voorzitter of de door hem aangewezen rechter, op verzoek van ten minste een van de partijen, de termijnen om conclusie te nemen kan bepalen, dat
die magistraat de termijnen om conclusie te nemen en de rechtsdag bepaalt en dat, onverminderd de toepassing van de uitzonderingen bedoeld in
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artikel 748, § 1 en 2, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van
de aldus bepaalde termijnen, ambtshalve uit het debat worden geweerd;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de eisers binnen de
krachtens artikel 747, § 2, bepaalde termijn een aanvullende en samenvattende conclusie hebben neergelegd maar dat zij "niet rechtsgeldig in hoofdzaak hebben geconcludeerd, aangezien de zogenaamde hoofdconclusie (van
de eisers) (. .. ) geen enkel middel bevatten waarop (de verweersters) een wederantwoord hadden kunnen geven en waarop zij een aanvullende conclusie hadden kunnen neerleggen";
Dat het oordeelt "dat een partij die niet (of onregelmatig) heeft geconcludeerd binnen de haar toegekende termijn om een hoofdconclusie neer te leggen, niet voor het eerst haar volledige argumentatie mag uiteenzetten in een
aanvullende conclusie (. .. )"en om die redenen beslist de aanvullende conclusie van de eisers uit het debat te weren;
Dat het aldus artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek correct toepast;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
22 maart 2001- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Gerard.
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1 e KAMER- 22 maart 2001

1° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BEWIJSVOERING- VERMOEDENS- FEITELIJKE VERMOEDENS- FEIT- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER- HOF VAN CASSATIE - TOETSING.

2° BEWIJS- BELASTINGZAKEN- VERMOEDENS- FEITELIJKE VERMOEDENS- INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE -FElT- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
BODEMRECHTER- HOF VAN CASSATIE - TOETSING.

1o en 2° De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten
waarop hij steunt; de gevolgen die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en het is niet vereist dat die vermoedens
noodzakelijk uit die feiten volgen; het is voldoende dat ze eruit kunnen volgen (1). (Artt.
1349 en 1353 B.W.; art. 340 W.I.B. [1992].)
(1) Cass., 23 jan. 1987, A.R. F1336N, nr. 303; zie Cass., 6 nov. 1992, A.R. 7637, nr. 720; 28 jan.
1999, A.R. F.98.0097.F, nr. 52; 5 maart 1999, A.R. C.96.0067.N, nr. 133.
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E.A. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(uertaling)

(A.R. F.99.0132.F)

HET HOF;- Gelet op bestreden arrest, op 20 mei 1999 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik;
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat vermoedens, luidens artikel 1349 van het Burgerlijk Wethoek, gevolgtrekkingen zijn die de wet of de rechter afleidt uit een bekend
feit om te besluiten tot een onbekend feit;
Overwegende dat de bodemrechter op onaantastbare wijze het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en dat de gevolgen die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten; dat het niet vereist is dat de vermoedens noodzakelijk uit die feiten
volgen; dat het voldoende is dat ze eruit kunnen volgen;
Overwegende dat het hofvan beroep, dat vaststelt, enerzijds, dat het gewassen linnengoed in een periode van drie maanden 188 pet. uitmaakte van
het gefactureerde gewassen linnengoed, anderzijds dat de goederen die door
een van de leveranciers van de eisers zijn geleverd slechts ten dele gefactureerd zijn, uit die feiten, zonder het wettelijk begrip vermoeden te miskennen, rechtsgeldig heeft kunnen afleiden dat de omzet van de eisers tijdens de litigieuze periode 88 pet. hoger was dan de aangegeven omzet;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
22 maart 2001- 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. T'Kint; T. Mschrift, Brussel.

Nr. 157

1e KAMER - 22 maart 2001

1o MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- GEMEENTE- GEMEENTEBELASTINGEN- GRONDWET - OVEREENSTEMMING- TOETSING- SCHEIDING DER MACHTEN.

2° MACHTEN- SCHEIDING DER MACHTEN- GEMEENTE- GEMEENTEBELASTINGENGRONDWET- OVEREENSTEMMING- TOETSING- RECHTERLIJKE MACHT.
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1 o en 2° De rechter die nagaat of een gemeentelijke belastingverordening in overeenstemming is met de artikelen 10, 11 en 172 Gw. (1994) maakt geen inbreuk op de bevoegdheden van de gemeente (1). (Artt. 10, 11, 159 en 172 Gw. [1994]; algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.)
(ETABLISSEMENTEN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE - DE LEEUW N.V. T. STAD NAMEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.00.0057.F)

HET HOF;- Gelet op bestreden arrest, op 9 februari 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel het hofvan beroep verwijt dat het de rechtmatigheid van de belastingverordening heeft verantwoord door andere doelstellingen dan die welke de maker van de belastingverordening zelf had opgegeven;
Overwegende dat het arrest, dat de doelstellingen van de belastingverordening nagaat om uit te maken of deze aldan niet in strijd is met de
artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, noch het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten miskent, noch de in het middel aangewezen grondwettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 maart 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : mevr. Matray - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal- Advocaat: mr. D. Bolle, Brussel.

Nr. 158

1e

KAMER -

23 maart 2001

1 o RECHTBANKEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- RECHTERLIJKE TERMIJNREGELING- CONCLUSIETERMIJNEN- EERBIEDIGING- CONCLUSIES- NEERLEGGING- MEDEDELING - TIJDIGE NEERLEGGING TER GRIFFIE - GEVOLG.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN - RECHTERLIJKE TERMIJNREGELING- CONCLUSIETERMIJNEN - EERBIEDIGING- CONCLUSIES - NEERLEGGING- MEDEDELING- TIJDIGE NEERLEGGING TER GRIFFIE- GEVOLG.

(1) Cass., 19 dec. 1997, A.R. F.97.0010.F, nr. 573.

--------

Nr. 158

HOF VAN CASSATIE

-_---,~----~~-~~

469

1 o en 2° Alleen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie wordt ambtshalve uit het debat geweerd (1). (Artt. 742, 745, 746 en 747, § 2,
Ger.W.)
(EURAL UNISPAR N.V T.V .. E.A.)
ARREST

(A.R. C.97.0270.N)

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 736, 737, 745, 747, § 2, inzonderheid het laatste lid, en
861 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat, het bestreden arrest beslist de door verweerders op' 30 december 1994 ter
griffie neergelegde conclusies niet uit de debatten te weren, om redenen :
"dat de aanvullende conclusies van (de verweerders), waarvan de wering uit de debatten wordt gevraagd, wel tijdig ter griffie werden neergelegd overeenkomstig de beschikking van 10 oktober 1994 doch zij 4 dagen later slechts aan (eiseres) werden medegedeeld (op 4 januari 1995);
dat artikel 7 45 van het Ger. Wb. het mededelen van alle conclusies aan de wederpartij voorziet terzelfdertijd als de neerlegging ter griffie;
dat de sanctie van het weren van besluiten uit de debatten enkel betrekking heeft
op de laattijdige neerlegging ter griffie gesteld dat de latere mededeling dezer conclusies aan de wederpartij haar rechten niet schendt;
Dat in onderhavig geval de neerlegging ter griffie tijdig gebeurde en de 4 dagen latere mededeling dezer conclusies aan eiseres die hierop overigens geantwoord heeft,
haar rechten niet geschonden heeft en deze conclusies niet uit de debatten dienen geweerd te worden",
terwijl bij beschikking van 10 oktober 1994 de voorzitter van het hofvan beroep de
termijn om conclusie te nemen, heeft bepaald als volgt : "(verweerders) kunnen tot 31
december 1994 hun conclusie ter griffie neerleggen en aan partijen mededelen"; het
bestreden arrest vaststelt dat de conclusies van de verweerders die ter griffie op 30
december 1994 zijn neergelegd, slechts vier dagen later (op 4 januari) aan eiseres werden meegedeeld; overeenkomstig artikel 747, § 2, laatste lid, Ger.W. de conclusie die
zijn "overgelegd" na het verstrijken van de aldus bepaalde termijn ambsthalve uit de
debatten worden geweerd; de sanctie van het weren van conclusie uit de debatten derhalve niet de laattijdige neerlegging ervan bedoelt maar wel de laattijdige overlegging aan de wederpartij; bovendien artikel 747, § 2, laatste lid, geen beoordelingsvrijheid aan de rechter toekent over de al dan niet toepassing van de sanctie en artikel
861 van het Gerechtelijk Wetboek geen toepassing vindt op de laattijdige over legging van de conclusies; derhalve niet naar recht verantwoord is het bestreden arrest dat beslist dat de conclusie van de verweerders, die ter griffie op 30 december 1994
zijn ingediend maar op 4 januari aan eiseres zijn overlegd en dus vier dagen na het
verstrijken van de termijn vastgesteld door een op grond van artikel 747, § 2, gewezen beschikking, niet uit de debatten dienen geweerd te worden :

Overwegende dat, krachtens artikel 742 van hetzelfde wetboek, de partijen het origineel van hun conclusie aan de griffie zenden of aldaar neerleggen; dat krachtens artikel 745 van hetzelfde wetboek, alle conclusies aan
de tegenpartij of aan haar advocaat worden gezonden terzelfdertijd als zij ter
(1) Zie Cass., 15 mei 1998, A.R. C.97.0260.F, nr. 255.
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griffie worden neergelegd; dat krachtens artikel 746 van hetzelfde wethoek, de neerlegging van de conclusies ter griffie, geldt als betekening; dat,
krachtens artikel 747, § 2, van hetzelfde wetboek, behoudens de te dezen niet
toepasselijke uitzonderingen, wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijn heeft bepaald om conclusie te nemen, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van die termijn ambtshalve uit het
debat worden geweerd;
Overwegende dat uit de samenhang van voornoemde artikelen volgt dat
aileen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie ambtshalve uit het debat wordt geweerd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de conclusie van de verweerders, overeenkomstig de beschikking, tijdig ter griffie werd neergelegd doch
slechts vier dagen later, dit is buiten de termijn van de beschikking, aan eiseres werd medegedeeld en deze hierop heeft geantwoord;
Dat het arrest oordeelt dat de sanctie van het weren uit het debat van een
conclusie enkel betrekking heeft op de laattijdige neerlegging ter griffie, gesteld dat de latere mededeling van die conclusie aan de wederpartij, haar rechten niet schendt; dat het beslist de conclusie niet uit het debat te weren;
Overwegende dat het arrest zodoende noch artikel 745, noch artikel 747,
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 maart 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 159
1e KAMER - 23 maart 2001

SPORT- DECREET VLAAMS PARLEMENT VAN 24 JULI 1996 TOT VASTSTELLING VAN HET STATUUT VAN DE NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR- VRIJHEIDSREGELING- OVEREEN.
KOMST MET SPORTVERENIGING- BEEINDIGING- OVERGANG NAAR EEN ANDERE SPORTVERENIGING- VERGOEDING- VERBOD- WERKING IN DE TIJD.

Het verbod enige vergoeding te betalen, onder welke vorm of benaming ook, bij regelmatige beeindiging van de overeenkomst van een niet-professionele sportbeoefenaar met een sportvereniging, naar aanleiding of gekoppeld aan zijn overgang naar
een andere, is slechts van toepassing in geval van zodanige beeindiging door hemzelf en na 31 december 1996. (Art. 3 van het decreet van het Vlaams Parlement van
24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.)
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(KONINKLIJKE BELGISCHE BASKETBALLBOND V.Z.W. T. F. & A. BASKETBALCLUB V.Z.W.)
ARREST

(A.R. C.97.0371.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 4, van de wet van 31 mei
1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, 3, 4, 12, enig lid, 1°, en 14
van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de nietprofessionele sportbeoefenaar, en voor zoveel als nodig, 1, 3, en 8 van het decreet van
25 februari 1975 tot vaststelling van het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar,
doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing eiseres' hoger beroep verwerpt, en door bevestiging van de beslissing van de eerste rechter voor recht zegt dat
eiseres gehouden is eerste verweerster gratis toe te wijzen aan een club van haar keuze
die zulks aanvaardt, dat eiseres gehouden is dienovereenkomstig een licentie af te leveren aan eerste verweerster, haar als spelend lid te laten deelnemen aan aile door
haar of onder haar auspicien georganiseerde competitie- ofbekerwedstrijden en eventuele andere offi.ciele wedstrijden van de club van haar keuze, waarvoor zij in aanmerking komt, en, verder recht doende op de oorspronkelijke eis van eerste verweerster, waarover de eerste rechter nog niet oordeelde, zoals uitgebreid in hoger beroep,
deze eis toelaatbaar verklaart en voor recht zegt dat het eiseres, na toewijzing van eerste verweerster aan de club van haar keuze en na aanvaarding van de toewijzing door
deze laatste, verboden is een variabel inschrijvingsrecht met betrekking tot eerste verweerster, of enige andere vergoeding onder welke vorm of benaming ook naar a anleiding van of gekoppeld aan de overgang van eerste verweerster naar voormelde club,
ten laste te leggen van de aanvaardende club, en eiseres tot de kosten veroordeelt, op
volgende gronden :
"( ... ) dat (tweede verweerster) met toepassing van het artikel 744 van het Organiek Reglement van (eiseres) op 3 mei 1996 overgegaan is tot schrapping van (eerste verweerster) van de lijst van de haar toegewezen leden; dat het met toepassing van
hetzelfde artikel thans zou volstaan dat Guco Lier, overeenkomstig de keuze van (eerste verweerster), deze laatste op haar mecanografische lijst als lid zou vermelden opdat zij als definitief toegewezen aan haar nieuwe club zou kunnen beschouwd worden;
·
Dat (eerste verweerster) weliswaar nu reeds, en dit sinds het seizoen 1992-1993 als
speelster voor Guco Lier uitkomt doch hieraan een tijdelijke overdracht voor een jaar
en nadien de kortgedingbeschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 24 juni 1993 ten grondslag ligt en derhalve slechts als
een voorlopige toestand in acht te nemen is;
Dat (eerste verweerster) laat gelden dat Guco Lier van zodra zij haar vermeldt op
haar mecanografische lijst of op een wedstrijdblad gehouden is aan (eiseres) jaarlijks een inschrijvingsrecht te betalen waarvan 90 pet. van het variabel deel dat op haar
betrekking heeft als subsidie door (eiseres) aan (tweede verweerster) zal uitgekeerd
worden; dat de beweerde vrije overdracht op die wijze, volgens (eerste verweerster)
onbestaande is; dat zij voorhoudt dat het Organiek Reglement van (eiseres) niet mag
toegepast worden in zoverre dit haar vrije overdracht ofnieuwe toewijzing verhindert, dat zij hiervoor, naast de rechtsgronden die zij reeds eerder aanvoerde, met name
het artikel 72 en 27 G.W., de wet van 24 mei 1921 tot waarborg van de vrijheid van
vereniging en de artikelen 5 en 11 E.V.R.M. thans haar eis, zoals uitgebreid, eveneens laat steunen op het decreet tot vaststelling van het statuut van de nietprofessionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996, in werking getreden op 1 januari 1997;
dat (eiseres) inroept dat te dezen bij gebrek aan regelmatige opzegging niet op artikel 3, § 1, van het voormelde nieuwe decreet kan gesteund worden om het opleggen
van een transfervergoeding te verbieden;

472

HOF VAN CASSATIE

Nr. 159

(. .. ) dat het decreet van 24 juli 1996 de betaling verboden heeft van enige vergoeding, onder welke vorm ofbenaming dan ook, bij de regelmatige beeindiging van een
overeenkomst tussen een niet-professionele sportbeoefenaar en zijn sportvereniging
naar aanleiding van of gekoppeld aan de overgang van de niet-professionele sportbeoefenaar van de opgezegde naar een andere sportvereniging; dat de naleving van
dit verbod door artikel 11, § 1.2 van het decreet strafrechtelijk beteugeld wordt; dat
deze wetsbepaling de openbare orde raakt; dat deze dan ook een onmiddellijke werking geniet vanaf 1 januari 1997, datum van de inwerkingtreding; dat zij van toepassing is op de rechtshandelingen die gesteld worden na de inwerkingtreding van de
wet, zoals te dezen de toewijzing van (eerste verweerster) door (eiseres) aan haar nieuwe
club;
Dat de beeindiging van de toewijzing van (eerste verweerster) aan (tweede verweerster) tot stand is gekomen door de voormelde schrapping van de ledenlijst op 3
mei 1996, d.i. voor de afkondiging en inwerkingtreding van het nieuwe decreet; dat
deze schrapping geschiedde overeenkomstig de beschikkingen van het vonnis a quo
en de wijze voorgeschreven door artikel140,8c van het Organiek Reglement van (eiseres); dat ook (eiseres) deze schrapping als geldig aanziet; dat derhalve moet besloten worden dat de overeenkomst tussen (eerste en tweede verweerster) regelmatig beeindigd was bij de inwerkingtreding van het decreet van 24 juli 1996; dat andere
transferreglementen, die (eiseres) heeft aangehaald, hieraan niet in de weg staan;
Dat de overgang van (eerste verweerster) thans zal voltrokken zijn van zodra (eiseres) haar toewijst aan een nieuwe club, die zulks aanvaardt;
(. .. ) dat het Organiek Reglement van (eiseres), zoals gewijzigd in de artikelen 140
tot 150 door het mutatiereglement van 18 februari 1995, in artikel147 aan elke club
die inschrijft in de competitie oplegt jaarlijks een inschrijvingsrecht te betalen; dat het
variabele gedeelte van dit inschrijvingsrecht afhankelijk is van het aantal spelers dat
de club inschrijft per seizoen voor de eerste ploeg; dat de club het bewijs dient te leveren dat het inschrijvingsrecht betaald werd voor ieder(e) speler die bij ieder(e) officiele wedstrijd op het wedstrijdblad werd vermeld; dat dit inschrijvingsrecht echter naar luid van artikel148, B a, van het Organiek Reglement gratis is voor een speler
die zijn volledige jeugdopleiding bij de club heeft genoten en in dezelfde club is blijven spelen; dat derhalve ingevolge het (variabel) inschrijvingsrecht slechts een schuld
ontstaat wanneer een toegewezen speler op het wedstrijdblad wordt vermeld die vroeger bij een andere club de jeugdopleiding heeft gekregen; dat dan 90 pet. van het variabel gedeelte van het inschrijvingsrecht per speler wordt uitgekeerd door (eiseres)
als een subsidie aan iedere club die aan de jeugdopleiding van de speler heeft meegewerkt; dat de grootte van het inschrijvingsrecht per speler afhangt van het geslacht en van de afdeling waarin de club speelt naar dewelke de speler is overgegaan; dat hieruit blijkt dat het inschrijvingsrecht, zowel door het feit dat het enkel een
schuld doet ontstaan bij het opstellen van een 'gemuteerde' speler als door de
berekeningswijze die doorslaggevend bepaald wordt door de gebruikswaarde van de
speler en niet door de kosten van opleiding, wel degelijk een betalingsverplichting in
het leven roept naar aanleiding van de overgang van de speler; dat dergelijke vergoeding onder de verbodsbepaling van artikel 3, § 2, van het decreet van 24 juli 1996
ressorteert; dat deze wetsbepaling, zoals voormeld, de openbare orde raakt en de toepassing ervan zich opdringt niettegenstaande andersluidende conventionele bedingen of sportbondsreglementen;
(. .. ) dat (eiseres) niet heeft aangevochten dat de overgang van (eerste verweerster)
naar de club van haar keuze thans eenvoudig kan verwezenlijkt worden door de desbetreffende wilsuitdrukking van speelster en aanvaardende club;
Dat Guco Lier, de club van de keuze van (eerste verweerster), deze laatste reeds meerdere seizoenen heeft opgesteld in haar eerste ploeg; dat het hierdoor aannemelijk voorkomt dat Guco Lier wel degelijk bereid is (eerste verweerster) als speelster te aanvaarden; dat hieraan niet wordt in de weg gestaan door de brief van Guco Lier aan
(tweede verweerster) van 13 januari 1994, die blijkbaar werd geschreven onder de dreiging van betrokken te worden in het geding; dat echter niet betwist is dat Guco Lier
steeds heeft volgehouden geen vergoeding te willen betalen naar aanleiding van de overgang van (eerste verweerster) en het dan ook aan te nemen is, zoals (eerste ver-
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weerster) aanvoert, dat Guco Lier de aanvaarding van haar toewijzing doet afhangen van de afwezigheid van enige betalingsverplichting aan (eiseres) dan wel aan
(tweede verweerster);
Dat zodoende blijkt dat de vrije overgang van (eerste verweerster) nog slechts afhangt van de aanvaarding van de club van haar keuze, waartegen op zich geen bezwaar kan bestaan, maar deze aanvaarding zelf onlosmakelijk verbonden is aan de
verbintenis van de aanvaardende club voor (eerste verweerster) jaarlijks een
inschrijvingsrecht te betalen van zodra zij (eerste verweerster) wil opstellen in officiiile wedstrijden, m.a.w. haar sport willaten beoefenen op het niveau van haar kunnen; dat 90 pet. van deze vergoeding zal terechtkomen bij (tweede verweerster) die op
die wijze een verhulde transfervergoeding zou ontvangen; dat deze werkwijze bovendien de vrije overgang van alle niet-professionele sportbeoefenaars, waarvoor de
aanvaardende club niet bereid zou zijn inschrijvingsrecht te betalen, illusoir zou rnaken;
Dat het recht van (eerste verweerster) om toegewezen te worden aan de club van
haar keuze dan ook bedreigd wordt door het opleggen aan de aanvaardende club van
een inschrijvingsrecht dat met toepassing van artikel 3, § 2, van het decreet van 24
juli 1996 als ongeoorloofd moet beschouwd worden;
Dat (eerste verweerster) de verklaring van recht terecht heeft gevorderd om een
schending van haar ernstig bedreigd recht te voorkomen" (arrest pp. 7, 8 en 9),

terwijl het hof van beroep aldus aanneemt dat ingevolge de schrapping van de ledenlijst op 3 mei 1996, een einde is gekomen aan de toewijzing van eerste verweerster aan tweede verweerster, welke schrapping geschiedde overeenkomstig de beschikkingen van het vonnis van de eerste rechter en op de wijze voorgeschreven door
eiseres' Organiek Reglement;
Het eerste verweerster derhalve van die datum afvrij stond zich aan te sluiten bij
de basketbalclub van haar keuze,

en terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 31 mei 1961
betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en
inwerkingtreden van wetten en verordeningen, de wetten verbindend zijn in het gehele Rijk de tiende dag na die van hun bekendmaking, tenzij de wet een andere termijn heeft bepaald;
Overeenkomstig artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek de wet aileen voor het toekomende beschikt en zij geen terugwerkende kracht bezit;
Het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele
sportbeoefenaar, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 september 1996, overeenkomstig zijn artikel14 in werking trad op 1 januari 1997;
Dit decreet aldus niet toepasselijk kon zijn op de beeindiging van eerste verweersters aansluiting bij tweede verweerster en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen, nu het hofvan beroep zelf oordeelt dat deze beeindiging regelmatig was tot stand
gekomen op 3 mei 1996,

zodat het hof van beroep niet wettig op grond van de bepalingen van het decreet van
24 juli 1996 het verbod kon opleggen een inschrijvingsrecht of enige andere vergoeding naar aanleiding van de overgang of toewijzing van eerste verweerster aan een
nieuwe club te vorderen, nu de beeindiging van de aansluiting van eerste verweerster bij haar vorige club, te weten tweede verweerster, dateerde van voor de inwerkingtreding van dit decreet (schending van alle in dit onderdeel van het middel
aangehaalde wetsbepalingen);
en terwijl, (tweede onderdeel), voor zover het hof van beroep wettig toepassing kon
maken van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de nietprofessionele sportbeoefenaar, overeenkomstig artikel 3, § 2, van dit decreet verbaden is de betaling van enige vergoeding onder welke vorm of be naming dan ook, bij
de regelmatige beeindiging van een overeenkomst tussen een niet-professionele sportbeoefenaar en zijn sportvereniging, naar aanleiding van of gekoppeld aan de overgang van de niet-professionele sportbeoefenaar van de opgezegde sportvereniging naar
een andere vereniging;
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De betaling van dergelijke vergoeding derhalve slechts onregelmatig is wanneer een
regelmatige beeindiging van de overeenkomst tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en zijn sportvereniging voorligt;
De regelmatige beeindiging van de overeenkomst tussen een niet-professionele sportbeoefenaar en zijn sportvereniging overeenkomstig artikel 3, § 1, van hetzelfde decreet slechts voorhanden is wanneer deze - op straffe van nietigheid - gebeurt bij
een tussen 1 juni en 30 juni (behoudens andersluidende termijnbepaling door de
Vlaamse Regering) ter post aangetekende brief aan de opgezegde sportvereniging en
aan de sportfederatie;
Gelet op de datum van inwerkingtreding van het bedoelde decreet, dergelijke regelmatige beeindiging van de overeenkomst tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en zijn sportvereniging derhalve slechts voor het eerst kon plaatsvinden in de
periode van 1 tot 30 juni 1997;
Niet aileen het hofvan beroep te dezen vaststelde dat de beeindiging van de aansluiting van eerste verweerster bij tweede verweerster geschiedde op 3 mei 1996, doch
bovendien eiseres in haar regelmatig overgelegde appelconclusies benadrukte dat eerste verweerster nooit enige officiele vrijheidsaanvraag indiende ofverstuurde en zij
dus zelfs niet overeenkomstig het toenmalig van kracht zijnde artikel 3 van het decreet van 25 februari 1975 tot vasts telling van het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar, om haar vrijheid had gevraagd (aanvullende conclusie p. 4, punt 5);
Er aldus geen "regelmatige beeindiging van een overeenkomst tussen een nietprofessionele sportbeoefenaar en zijn sportvereniging", noch in de zin van artikel 3,
§ 2, van het decreet van 24 juli 1996, noch zelfs in de zin van artikel 3 van het decreet van 25 februari 1975, voorlag, en het ten aanzien van eerste verweersters aansluiting bij een nieuwe sportvereniging toe te passen inschrijvingsrecht derhalve niet
strijdig kon geacht worden met de bepalingen van het genoemde decreet van 24 juli
1996,

zodat het hof van beroep niet wettig eerste verweersters vordering grotendeels gegrond kon verklaren (schending van de artikelen 3 en 4 van het decreet van 24 juli
1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, en voor
zoveel als nodig, 1, 3, en 8 van het decreet van 25 februari 1975 tot vaststelling van
het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de niet-professionele sportbeoefenaar in het raam van
de "vrijheidsregeling" van hoofdstuk 2 van het decreet van het Vlaams Parlement van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de nietprofessionele sportbeoefenaar, krachtens artikel 3, § 1, van dit decreet, het
recht heeft om de overeenkomst met zijn sportvereniging jaarlijks te beeindigen door middel van een aangetekende brief;
Dat, krachteris artikel 3, § 2, van het decreet, de betaling van enige vergoeding, onder welke vorm of benaming ook, bij de regelmatige beeindiging van die overeenkomst, naar aanleiding of gekoppeld aan de overgang
van de niet-professionele sportbeoefenaar van de opgezegde sportvereniging naar een andere vereniging, verboden is;
Dat dit decreet overeenkomstig artikel14 ervan in werking is getreden op
1 januari 1997;
Overwegende dat uit de datum van de inwerkingtreding van het decreet en de bewoordingen van voormeld artikel 3 volgt dat deze bepaling
slechts van toepassing is in geval van beeindiging van de overeenkomst tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging door de nietprofessionele sportbeoefenaar zelf en na 31 december 1996;
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Dat de strafbepaling van artikel 11, § 2, van het decreet hieraan niets afdoet en niet tot gevolg heeft dat artikel 3 van het decreet toch van toepassing is op een beeindiging van de overeenkomst van voor 31 december 1996
en een aansluiting bij een andere sportvereniging van na de inwerkingtreding van het decreet;
Overwegende dat het arrest - dat niet vaststelt dat de speelster verbonden was door een arbeidsovereenkomst - oordeelt dat de beeindiging van
de overeenkomst tussen eerste verweerster, als niet-professionele sportbeoefenaar, en de tweede verweerster, als sportvereniging, regelmatig beeindigd werd door de door tweede verweerster uitgevoerde schrapping van eerste verweerster van de lijst van de haar toegewezen speelsters op 3 mei 1996,
"d.i. voor de afkondiging en inwerkingtreding van" voormeld decreet van 24
juli 1996;
Overwegende dat het arrest, door het decreet van 24 juli 1996 toepasselijk te verklaren op deze beeindiging van 3 mei 1996 naar aanleiding van of
gekoppeld aan de overgang van eerste verweerster naar een andere vereniging en op grond hiervan aan eiseres het in artikel 3, § 2, van dit decreet bedoeld verbod ten aanzien van eerste verweerster op te leggen, de in
het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor recht
zegt "dat het eiseres, na toewijzing van eerste verweerster aan de club van
haar keuze en na aanvaarding van de toewijzing door deze laatste, verbaden is een variabel inschrijvingsgeld met betrekking tot eerste verweerster,
of enig andere vergoeding onder welke vorm ofbenaming ook naar aanleiding van of gekoppeld aan de overgang van eerste verweerster naar voormelde club, ten laste te leggen van de aanvaardende club", en uitspraak doet
over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
23 maart 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Ver·
slaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Butzler.
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1 o RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VERBOD UITSPRAAK TE DOEN
OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN- BESCHIKKINGSBEGINSEL- FAILLISSEMENT- SCHULDVORDERING- OPNAME IN HET PASSIEF- BESLISSING- DRAAGWIJDTE.
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RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- VERBOD UITSPRAAK TE DOEN
OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN- FAILLISSEMENT- SCHULDVORDERING- OPNAME IN HET
PASSIEF- BESLISSING- DRAAGWIJDTE.

3° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD - BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS- SCHULDVORDERING- OFNAME IN HET PASSIEF- BESLISSING- DRAAGWIJDTE.

4 o VERZEKERING- LANDVERZEKERING- RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST.

WERKING IN

DE TIJD -

ARTIKEL 86 WET

5° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL- ONTVANKELIJKHEID- DWINGENDE WETSBEPALING.

6° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL- ONTVANKELIJKHEID - DWINGENDE WETSBEPALING- VERZEKERING- LANDVERZEKERING- RECHTENVASTSTELLING.

7° VERZEKERING- LANDVERZEKERING- RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR- DWINGENDE WETSBEPALING- CASSATIEMIDDEL- NIEUW
MIDDEL- ONTVANKELIJKHEID.

1°, zo en 3° Doet geen uitspraak over een niet gevorderde zaak, werpt geen betwisting op die door het aklword van partijen was uitgesloten en miskent het recht van
verdediging niet de rechter die een handelsvennootschap veroordeelt tot betaling van
een aantal bedragen maar, gelet op haar faillissement, beslist dat de schuldeisers gemachtigd worden hun schuldvordering te laten opnemen in het gewoon passief van
het faillissement, daar hij hiermede niet oordeelt over het al dan niet bestaan van
een voorrecht maar alleen vaststelt dat, ingevolge de samenloop, de schuldeisers enkel konden verlangen in het passief te worden opgenomen, terwijl het hen vrij stand
bij hun aanvraag tot opname ook aanspraak te maken op een voorrecht. (Art. 6.1
E.V.R.M., art. 1138, zo, Ger.W., het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging en het algemeen beschikkingsbeginsel.)

4 o Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, in werking getreden op 1 januari 1993, dat aan de benadeelde van een schadegeval een rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar verleent, is ook toepasselijk op schadegevallen die ontstaan zijn voor 1 januari 1993, behoudens wanneer
bepaalde rechten reeds onherroepelijk zijn vastgesteld (1). (Art. 86 Wet Landsverzekeringsovereenkomst.)
5o Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat, ook al raakt het dwingende wetsbepalingen, voor de feitenrechter niet is aangevoerd en het Hof zou verplichten tot een
onderzoek van feiten (2).
6° en 7o Nieuw en dus niet ontvankelijk is het middel dat, ook al raakt het dwingende wetsbepalingen, voor de feitenrechter niet is aangevoerd en het Hof zou verplichten te onderzoeken of ten aanzien van de verzekeraar geen rechten reeds onherroepelijk zijn vastgesteld. (Art. 86 Wet Landsverzekeringsovereenkomst.)
(1) Cass., 6 olct. 2000, A.R. C.99.0452.N, nr. 525.
(2) Zie Cass., 16 sept. 1996, A.R. S.95.121.F, nr. 312.
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(D ... , D ... T. H ... E.A.)
ARREST

(A.R. C.98.0063.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 september 1997 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen beschikkingsbeginsel van partijen,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming de veroordeling lastens vierde verweerder om in solidum met eerste verweerder q.q. 336.036 BEF te betalen aan de tweede en derde verweerders tenietdoet en de eisers in solidum met eerste verweerder q.q. veroordeelt tot betaling aan tweede en derde verweerders van een
hoofdsom van 344.036 BEF op de volgende gronden : de vordering van de echtgenoten D.-D.:
t.o.v. de P.V.B.A. De Vuyst-Eeman: Eerste verweerder q.q. betwist niet dat de P.V.B.A.
De Vuyst-Eeman fouten heeft begaan welke in oorzakelijk verband staan met het
schadegeval. Dit is overigens niet voor ernstige betwisting vatbaar. Als voornaamste fouten aanziet het hof van beroep :
- het feit dat de losstaande muur werd opgericht op de roofingbedekking van het
plat dak en zonder verankering, zodat er geen aanhechting was met het bestaande metselwerk; dit had o.m. tot gevolg dat de volledige muur is omgevallen;
- het wegnemen van de steunbalken vooraleer het metselwerk van de muur volkomen uitgedroogd was (. .. )
T.o.v. architect C. : De architect C. houdt voor dat hij slechts een beperkte opdracht had, dat hij enkel diende in te staan voor het maken van het plan en het bekomen van de bouwvergunning en dat hij niet gelast was met het uitoefenen van toezicht op de werken. Dit kan niet aanvaard worden om de volgende redenen :
- het is door de wet voorgeschreven dat een architect toezicht moet uitoefenen op
de werken;
- hijzelfvermeldde in de bouwaanvraag dat hij het voorgeschreven toezicht zou uitoefenen;
- de dag na het schadegeval verklaarde hij aan de verbalisanten dat hij op 5 mei
1987 ter plaatse was geweest en dat het doel van zijn werkbezoek was inlichtingen
te verschaffen aan de schrijnwerkerij voor verder uitvoeren van de kapconstructie. De
architect C. was dan ook, naar ons oordeel, gelast met het uitoefenen van toezicht (. .. ).
5. De vorderingen van tweede en derde verweerders :
5.1 De vordering ten overstaan van de eisers: Deze vordering steunt op de artikelen 544 en 1386 B.W. De eerste rechter oordeelde dat de eigendom van de constructie slechts overgaat op het ogenblik van de oplevering van de werken (wat nog
niet gebeurd was), zodat de eisers nog geen eigenaar waren van de omgevallen muur
en zij dientengevolge niet aansprakelijk waren op grond van artikel1386 B.W. Hij oordeelde tevens dat de vorderingen op grand van artikel 544 B.W. hun oorsprong vinden in de billijkheid en dat het onbillijk zou zijn de bouwheren te veroordelen daar
waar de schade uitsluitend te wijten was aan de fouten van de aannemers. Het wordt
niet betwist dat de door de tweede en derde verweerders geleden schade werd veroorzaakt door de instorting van een gebouw of een deel ervan en dat deze instorting te wijten was aan een gebrek in de bouw. Voor de toepassing van artikel1386 B.W.
blijft derhalve enkel nog te onderzoeken of de eisers eigenaar waren van het gebouw, in casu de omgevallen muur. De eerste rechter oordeelde ten onrechte dat de
eigendom van de muur slechts zou overgaan bij de (voorlopige) oplevering van de werken : de oplevering heeft wel bepaalde rechtsgevolgen o.m. inzake de overdracht van
het risico, doch de eigendomsoverdracht geschiedt- in toepassing van het recht van
natrekking, waarvan ten deze niet contractueel werd afgeweken- dadelijk en door
het louter materieel feit van de inlijving van de bouwmaterialen. De eisers zijn dan
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ook aansprakelijk op grand van artikel 1386 B.W. Nu geen fout van vierde verweerder bewezen is kan eerste eiser niet aansprakelijk worden gesteld omdat hij vierde verweerder zou geholpen hebben bij het uitvoeren van de werken (. .. ).
5.2 De vordering ten overstaan van de P.V.B.A. De Vuyst-Eeman: Zoals hager aangetoond werd de schade veroorzaakt door fouten van de P.V.B.A. De Vuyst-Eeman; dit
wordt oak niet betwist (. .. ).
5.6 Besluit: (. .. )de eisers en de P.V.B.A. De Vuyst-Eeman moeten in solidum worden veroordeeld om aan de tweede en derde verweerders een hoofdsom te betalen van
344.036 BEF. (. .. ).
6. De wederzijdse vrijwaringsvorderingen:
6.1 De vordering tot vrijwaring door de eisers gericht tegen de P.V.B.A. De VuystEeman is ontvankelijk en gegrond voor het geheel daar de schade uitsluitend werd veroorzaakt door de fouten van de P.V.B.A. De Vuyst-Eeman (. .. ),
terwijl de vordering van de tweede en derde verweerders tegen de eisers volgens hun
appelconclusie uitsluitend steunde op het feit dat eerste eiser zelf deelgenomen heeft
aan de werkzaamheden wat onomstotelijk blijkt uit het door hemzelf mede ondertekende verslag van 18 mei 1987, dat eerste eiser bovendien oak behulpzaam zou geweest zijn bij het wegnemen van de steunen op de kopmuur en dat, inzoverre zou geoordeeld worden dat de architect slechts met een beperkte opdracht werd belast door de
eisers, deze laatsten eveneens aansprakelijk zijn door te verzaken aan het toezicht van
de architect (zie de appelconclusie van de tweede en derde verweerders pag. 10, litt.
D); dat enkel deze feiten de grondslag van de vordering van tweede en derde verweerders uitmaken, te weten het feit dat eerste eiser zelf deelgenomen heeft aan de
werken en aan het wegnemen van de steunen en dat de eisers verzaakten aan het toezicht van de architect; dat het bestreden arrest beslist heeft dat eerste eiser niet aansprakelijk kan worden gesteld omdat hij zou geholpen hebben bij de uitvoering van
de werken en dat de architect wel gelast was met de uitoefening van toezicht en dat
niet kan aanvaard worden dat hij slechts een beperkte opdracht had; dat het bestreden arrest echter beslist heeft dat de door de tweede en derde verweerders geleden
schade werd veroorzaakt door de instorting van een gebouw of een deel ervan, dat deze
instorting te wijten was aan een gebrek in de bouw en dat de eisers dan oak aansprakelijk zijn op grand van artikel1386 B.W. ; dat het bestreden arrest aldus de veroordeling van de eisers om schadevergoeding te betalen aan tweede en derde verweerders ten onrechte gesteund heeft op andere feiten dan deze die aan de vordering
van de tweede en derde verweerders ten grondslag lagen en aldus ten onrechte ambtshalve de oorzaak van hun vordering gewijzigd heeft (schending van het algemeen
beschikkingsbeginsel van partijen),
zodat het bestreden arrest het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel miskend heeft :

Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, de tweede en derde verweerders in hun appelconclusie hun vordering tot vergoeding niet enkel gronden op de fouten van eerste eiser, maar hiervoor, benevens naar artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek, ook verwijzen naar de artikelen 544 en 1386 van
het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 1138,2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging, en van het algemeen beschikkingsbeginsel van partijen,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming de eisers en de tweede
en derde verweerders machtigt hun schuldvorderingen te laten opnemen in het gewoon passiefvan het faillissement van de P.V.B.A. De Vuyst-Eeman voor de daartoe bevoegde rechtbank op de volgende gronden: Nude P.V.B.A. De Vuyst-Eeman failliet verklaard werd en de vorderingen gesteld worden ten overstaan van de curator
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die het geding heeft verder gezet, kunnen ze niet tegen de curator ingewilligd worden, doch moeten de benadeelden gemachtigd worden hun schuldvordering te doen opnemen in het gewoon passief van het faillissement,

terwijl de appEdrechters door de eisers te machtigen hun schuldvordering te doen
opnemen in het gewoon passief, impliciet maar zeker beslisten dat de schuldvordering van de eisers geen bevoorrecht karakter heeft; dat partijen echter niet gevraagd hadden uitspraak te doen over het aldan niet bevoorrecht karakter van de
schuldvordering van de eisers; dat de appelrechters, door niettemin te beslissen dat
de schuldvordering van de eisers niet bevoorrecht is, uitspraak deden over niet gevorderde zaken (schending van artikel1138,2°, Ger.W.) zonder de eisers de gelegenheid te geven hun verweermiddelen desaangaande te laten gelden (schending van artikel 6, lid 1, E.V.R.M. en miskenning van de rechten van de verdediging) en bovendien
een betwisting hebben opgeworpen die door het akkoord van partijen uitgesloten was
vermits er tussen partijen geen discussie bestond over het al dan niet bevoorrecht karakter van de schuldvordering (miskenning van het algemeen beschikkingsbeginsel),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen en algemene
rechtsbeginselen geschonden heeft :

Overwegende dat het arrest de PVBA De Vuyst-Eeman veroordeelt tot betaling van een aantal bedragen maar, gelet op het faillissement van die vennootschap, beslist dat de respectieve schuldeisers gemachtigd worden hun
schuldvordering te laten opnemen in het gewoon passief van het faillissement;
Overwegende dat de appelrechters hiermede niet oordelen over het al dan
niet bestaan van een voorrecht maar alleen vaststellen dat ingevolge de samenloop, de schuldeisers enkel konden verlangen in het passief te worden
opgenomen; dat het vrij stond bij hun aanvraag tot opneming ook aanspraak te maken op een voorrecht;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 3, 86, 148 en 149 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 2 van het Burgerlijk Wetboek, 3 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van
de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming de eisers in solidum met
eerste verweerder q.q. veroordeelt tot betaling aan de tweede en derde verweerders
van een hoofdsom van 344.036 BEF en de vordering in tussenkomst en vrijwaring die
de eisers hadden ingesteld tegen zesde verweerster alsook hun vordering om zesde verweerster solidair met eerste verweerder q.q. te veroordelen tot vergoeding van de door
eisers geleden schade van 127.806 BEF onontvankelijk verklaart op de volgende granden: Overigens werd artikel20, 9°, Hypotheekwet opgeheven bij artikel147, 2°, van
de wet van 25 juni 1992 en pas opnieuw ingevoerd bij de wet van 16 maart 1994, met
ingang vanaf 4 mei 1994. De eisers konden dan ook, op het ogenblik waarop zij zesde
verweerster hebben gedagvaard in gedwongen tussenkomst en vrijwaring (19 april1994)
alleszins niet steunen op dit artikel. De bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst kunnen ten deze geen toepassing vinden daar het
schadegeval gebeurde op 6 mei 1987 en de verzekering zelfs beeindigd werd ingevolge het faillissement van de P.V.B.A. De Vuyst-Eeman, op 7 augustus 1990 (. .. ).Besluit : het bestreden vonnis moet bevestigd worden waar het de tegen zesde verweerster gestelde vorderingen onontvankelijk verklaart,
terwijl de benadeelde krachtens artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 een eigen
recht heeft tegen de verzekeraar; dat deze bepaling in werking getreden is op 1 januari 1993 krachtens artikel 3 van het K.B. van 24 augush,1s 1992 en dus reeds van
kracht was op het ogenblik dat eisers hun rechtstreekse vordering tegen zesde verweerster instelden;
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dat deze bepaling bovendien, krachtens artikel148, § 2, van de wet van 25 juni 1992
ook van toepassing kan zijn op de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn voor
de inwerkingtreding van die, bepaling, ook al zijn die overeenkomsten niet vernieuwd ofverlengd, voor zover daardoor geen afbreuk gedaan wordt aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten;
dat de rechtstreekse vordering van de eisers tegen zesde verweerster geen afbreuk deed aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten; dat het bestreden arrest
dan ook ten onrechte beslist heeft dat de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 ten
deze geen toepassing kunnen vinden louter omdat het schadegeval gebeurde op 6 mei
1987 en de verzekering zelf beeindigd werd op 7 augustus 1990; dat het bestreden arrest enkel op die grond niet wettelijk kon beslissen dat de vorderingen van de eisers als benadeelden, tegen de zesde verweerster als verzekeraar, onontvankelijk zijn
(schending van de artikelen 2, B.W., 3, 86, 148, en 149 wet van 25 juni 1992, 3 K.B.
24 augustus 1992),

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst in werking is getreden op 1 januari 1993; dat deze
bepaling die aan de benadeelde van een schadegeval een rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar verleent, oak toepasselijk is
op schadegevallen die ontstaan zijn voor 1 januari 1993, behoudens wanneer bepaalde rechten reeds onherroepelijk zijn vastgesteld;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de eisers voor de feitenrechter niet hebben aangevoerd dat zij, krachtens de artikelen 86, 148 en 149 van de wet van 25 juni 1992, in de lezing
gegeven in het middel, een eigen recht hadden tegen de verweerster sub 6
met betrekking tot het schadegeval van 6 mei 1987;
Dat het middel, oak al raakt het dwingende wetsbepalingen, niet voor het
eerst voor het Hof mag worden aangevoerd omdat dit middel het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten, namelijk of ten aanzien van de verzekeraar geen rechten reeds onherroepelijk zijn vastgesteld;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
23 maart 2001- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 161
3e KAMER- 26 maart 2001

1a VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)- DUUR
-STAAT EN PROVINCIE- INBREUK OP DE STATUTAIRE REGELS- RECHTSVORDERING VAN HET
GETROFFEN PERSONEEL- GRONDSLAG- WET OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT- AQUILIAANSE
AANSPRAKELIJKHEID NAAR GEMEEN RECHT- 'IERMIJNEN- VERSCHIL- DISCRIMINATIE - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.
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2° ARBITRAGEROF- PREJUDICIELE VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - VERJARING- STAAT EN PROVINCIE- INBREUK OP DE STATUTAIRE REGELS- RECHTSVORDERING VAN HET GETROFFEN PERSONEEL GRONDSLAG WET OP DE
RIJKSCOMPTABILITEIT- AQUILIAANSE AANSPRAKELIJKHEID NAAR GEMEEN RECHT- TERMIJNEN- VERSCHIL- DISCRIMINATIE.

So PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - VERJARING- STAAT EN PROVINCIE - INBREUK OP DE STATUTAIRE REGELS - RECHTSVORDERING VAN HET GETROFFEN PERSONEEL GRONDSLAG WET OP DE
RIJKSCOMPTABILITEIT- AQUILIAANSE AANSPRAKELIJKHEID NAAR GEMEEN RECHT- TERMIJNEN- VERSCHIL- DISCRIMINATIE.

1o, 2° en so Wanneer het cassatiemiddel, dat in verband met de schuldvordering van
een lid van het statutair personeel van een instelling van het rijksonderwijs, teneinde vergoeding te krijgen voor de schade ten gevolge van de inbreuk van de Staat
op de statutaire regels van dat personeel, betoogt dat die schuldvordering van dezelfde aard is als die welke voortvloeit uit een statutaire arbeidsverhouding tussen
een provincie en leden van haar personeel, waaromtrent het Arbitragehof heeft beslist dat artikel1 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste often voordele van de Staat en de provincien de artikelen 10
en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre het de schuldvorderingen betreffende een vergoeding ten aanzien van een provincie aan de vijfjarige verjaring onderwerpt, terwijl een dergelijke schuldvordering aan de dertigjarige ve1jaring onderworpen is wanneer de schade te wijten is aan een prive-werkgever; de vraag opwerpt
of artikel1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 in overeenstemming is met
de in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vastgelegde regels volgens welke de Belgen gelijk zijn voor de wet en het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie wordt verzekerd, stelt het Hofvan Cassatie een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof (1). (Art. 26, § 1, Bijzondere Wet 6 jan. 1989 op het
Arbitragehof.)
(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. T... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0S27.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 23 februari 2001 waarbij de zaak naar de derde kamer verwezen wordt;
Over het middel : schending van de artikelen 1, S4 van de wet van 15 mei 1846 op
de Rijkscomptabiliteit, 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de
verjaring van de schuldvorderingen ten laste often voordele van de Staat en de provincien (en, voor zoveel nodig, 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coordinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit), 71, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en
de Gewesten, 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof,
10 en 11 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist dat de op 22 februari 1984 ingestelde rechtsvordering van verweerder niet verjaard kan zijn met toepassing van de artikelen S4
van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit en 1, eerste lid, a), van de wet
van 6 februari 1970 betreffende de veijaring van de schuldvorderingen ten laste often
voordele van de Staat en de provincien, op grond "dat (. .. ) het hof (van beroep), bij ar(1) Zie Arbitragehof, 15 mei 1996, nr. 32/96, B.S., 20 juni en 20 jan. 1999, nr. 5/99, id., 29 april.
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rest van 6 september 1996, (. .. ) ambtshalve de heropening van de debatten bevolen heeft,
teneinde de partijen de gelegenheid te geven kennis te nemen van het arrest van het
Arbitragehof nr. 32/96 waarin uitspraak is gedaan over de verenigbaarheid van de artikelen 31 (lees : 34) tot 41 van de wet van 15 mei 1846 op de rijkscomptabiliteit en
artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de vijfjarige verjaring van de
schuldvorderingen ten laste van de Staat met de in de artikelen 10 en 11 van de Grandwet vervatte beginselen, nu de slachtoffers van door particulieren verrichte onrechtmatige handelingen zich op de dertigjarige verjaring kunnen beroepen (vroeger artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek), en zich op grond van dat arrest uit te laten
over de door (eiseres) opgeworpen exceptie van verjaring; dat het Arbitragehof in de
considerans B.18 van het arrest nr. 32/96 oordeelt dat 'de wet, door de vordering waarbij een persoon om schadevergoeding verzoekt voor het nadeel dat aan zijn goederen is berokkend door werken uitgevoerd door de Staat, aan de vijfjarige verjaring te
onderwerpen, terwijl dezelfde vordering aan de dertigjarige verjaring is onderworpen wanneer zij gericht is tegen een particulier, een maatregel inhoudt die onevenredig is met het door de wetgever nagestreefde doel. Aldus worden, zonder redelijke
verantwoording, categorieen van personen verschillend behandeld die zich in situaties bevinden die, ten aanzien van de beschouwde maatregel, niet verschillend zijn';
dat het bovenaangehaalde antwoord van het Arbitragehof op een prejudiciele vraag
er kwam naar aanleiding van een buiten elke contractuele verhouding met de schadelijder ontstane schuldvordering op de Staat tot toekenning van schadevergoedingterwijl het Arbitragehof in zijn arrest nr. 75/97 van 17 december 1997 het bestaan van
een dergelijke ongrondwettigheid niet vaststelde toen de rechtsvordering tot toekenning van schadevergoeding tegen de Staat was ingesteld door de met hem in het kader van overheidsopdrachten contracterende personen; dat de partijen het te dezen
erover eens zijn dat de Belgische Staat, in wiens plaats (eiseres) treedt, op grond van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek buitencontractueel aansprakelijk is voor de door hem begane fout waarvan het bestaan door de Raad van State
bevestigd wordt in het arrest tot nietigverklaring van 10 maart 1982; dat het arrest nr. 32/96 van het Arbitragehof derhalve te dezen moet worden toegepast",

terwijl, krachtens de artikelen 34 van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit, 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van
de schuldvorderingen ten laste often voordele van de Staat en de provincien (en artikel100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coiirdinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit), die op eiseres van toepassing zijn krachtens artikel 71,
§ 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, verjaard en definitiefvervallen zijn ten voordele van de
Staat - en derhalve van eiseres - de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke
ofreglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschiedde binnen een termijn van
vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij ontstonden; de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet verbieden dat rechtsvorderingen aan verschillende verjaringstermijnen worden onderworpen, naargelang zij gericht zijn tegen de Staat dan wel tegen particulieren, op voorwaarde dat dit
onderscheid op objectieve verschillen gegrond is en de maatregel in verhouding staat
tot het nagestreefde doel; hetArbitragehofweliswaar in zijn arrest nr. 32/96 van 15
mei 1996 voor recht zegt dat artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat
en de provincien de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het de
schuldvorderingen die voortvloeien uit het nadeel dat aan eigendommen werd berokkend door werken die door de Staat of door een gewest werden ondernomen en dat
steunt op de artikelen 1382, 1383 of 544 van het Burgerlijk Wetboek, aan de vijfjarige verjaring onderwerpt, terwijl diezelfde schuldvorderingen aan de dertigjarige
verjaring zijn onderworpen wanneer dat nadeel toegerekend kan worden aan een particulier, maar die vaststelling van ongrondwettigheid niet geldt voor artikel 34 van de
wet van 15 mei 1846, en evenmin voor artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 en voor artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, in zoverre volgens die artikelen de vijfjarige verjaring van toepassing is op de rechtsvorderingen tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit de onwettige beslissing van
de Staat om een kandidaat tot de stage toe te laten met miskenning van het recht dat
een andere kandidaat ontleende aan artikel 40 van het koninklijk besluit van 22 maart
1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het onderwijzend personeel voor
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kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van
de Staat, dat zijn de rechtsvorderingen die ontstaan uit een arbeidsverhouding tussen de Staat of eiseres en leden van hun personeel wier rechten en verplichtingen vooraf
zijn vastgesteld in een geheel van statutaire regels die bekend zijn gemaakt en waarvan een ieder geacht wordt de draagwijdte te kennen, zodat de schade die uit een onwettige beslissing voortvloeit onmiddellijk bekend is aan degene aan wie ze schade berokkent; daaruit volgt dat het bestreden arrest de draagwijdte van het arrest nr. 32/96
van het Arbitragehof miskent, ten onrechte weigert aan dat Hof de door verweerder
in de zaak gesuggereerde prejudiciele vraag te stellen en aldus artikel 26, § 2, van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof schendt; het Arbitragehof in zijn
arrest nr. 5/99 van 20 januari 1999 beslist dat artikel 34 van de wet van 15 mei 1846
en artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet niet schenden, in zoverre "die bepalingen de schadevergoedingsschuldvorderingen ten laste van een provincie, ontstaan als gevolg van een door haar begane fout die bestaat in een ongelijke verloning van de werknemers, aan de vijfjarige verjaring onderwerpen, terwijl dergelijke schuldvorderingen aan de dertigjarige
verjaring zouden zijn onderworpen wanneer het nadeel aan een prive-werkgever wordt
toegeschreven"; bovengenoemde schuldvorderingen van dezelfde aard zijn als die waarop
verweerder zich beriep op grond van de fout die de rechtsvoorganger van eiseres had
begaan door zijn statutaire rechten te miskennen; het bestreden arrest bijgevolg, nu
het beslist dat de rechtsvordering van verweerder niet verjaart na verloop van vijfjaar
en derhalve niet verjaard is, op grond dat de artikelen 34 van de wet van 15 mei 1846
en 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 onverenigbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet naar recht verantwoord is (schending van alle,
in het middel aangegeven wetsbepalingen) :

Overwegende dat artikel 34 van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit is opgeheven bij artikel 11, 1 a, van de wet van 6 februari 1970
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van
de Staat en de provincien;
Overwegende dat artikel 1, eerste lid, a), van die wet, dat artikel100, eerste lid, 1°, geworden is van de bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoordineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, dat ingevolge artikel 71, § 1,
van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de Gemeenschappen en de Gewesten van toepassing is op de schuldvorderingen ten laste van eiseres, bepaalt dat verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, onverminderd de vervallenverklaringen ten
gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen, de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf
jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan;
Overwegende dat het hofvan beroep in het op 6 september 1996 in de zaak
gewezen arrest, waarnaar het bestreden arrest verwijst, die bepaling van toepassing heeft verklaard op de vordering van verweerder tot vergoeding van
de schade ten gevolge van de buitencontractuele fout, die de Belgische Staat,
in wiens rechten eiseres getreden is, op 5 juli 1977 heeft begaan door een andere kandidaat tot de stage toe te laten met miskenning van het recht dat
hij zelf ontleende aan het statuut van het personeel van de onderwijsinstellingen van de Staat;
Overwegende dat het bestreden arrest, om te beslissen dat de vordering
niet verjaard is, op de in het middel weergegeven en bekritiseerde gronden hoofdzakelijk overweegt dat artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het
een op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek gegronde vordering onderwerpt aan de vijfjarige verjaring, wanneer zij gericht is tegen
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een persoon ten voordele van wie die verjaring is ingevoerd, terwijl, wanneer ze tegen een ander persoon wordt ingesteld, pas ve:rjaart na verloop van
dertig jaar;
Overwegende dat het Arbitragehof, in zijn arrest nr. 32/96 van 15 mei 1996,
waarnaar het hofvan beroep heeft verklaard zich te willen richten, voor recht
zegt dat "artikel1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970", als het zo
wordt uitgelegd dat die bepaling van toepassing is op quasi-delictuele verbintenissen waarvoor geen krediet is vastgelegd, "(. .. ) de artikelen 10 en 11
van de Grondwet schendt, in zoverre (het) (. .. ) de schuldvorderingen die voortvloeien uit het nadeel dat aan eigendommen werd berokkend door werken
die door de Staat of door een gewest werden ondernomen en dat steunt op
de artikelen 1382, 1383 of 544 van het Burgerlijk Wetboek, aan de vijfjarige verjaring onderwerpt, terwijl diezelfde schuldvorderingen aan de dertigjarige ve:rjaring zijn onderworpen wanneer dat nadeel toegerekend kan worden aan een particulier";
Overwegende dat het middel betoogt dat het Arbitragehof daarentegen in
zijn arrest nr. 5/99 van 20 januari 1999 voor recht zegt dat "artikel1 van de
wet van 6 februari 1970 (. .. )de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet
schendt, in zoverre (het) (. .. )de schadevergoedingsschuldvorderingen ten laste
van een provincie, ontstaan als gevolg van een door haar begane fout die bestaat in een ongelijke verloning van de werknemers, aan de vijfjarige verjaring onderwerpt, terwijl dergelijke schuldvorderingen aan de dertigjarige verjaring zouden zijn onderworpen wanneer het nadeel aan een privewerkgever wordt toegeschreven";
Overwegende dat uit het onderling verband tussen beide arresten blijkt
dat de reden waarom het Arbitragehof geoordeeld heeft dat "de toepassing
van de vijfjarige verjaring op vorderingen die waren ingediend door personen wier onroerende goederen werden beschadigd door werken uitgevoerd
door de Staat, een maatregel was die niet redelijk verantwoord was", hierin
ligt dat "het (. .. ) gaat om schuldvorderingen die zijn ontstaan uit een nadeel dat pas aan de oppervlakte kan komen talrijke jaren nadat de werken werden uitgevoerd (en dat) de laattijdige klachten hun verklaring meestal
niet vinden in de nalatigheid van de schuldeiser, maar in het feit dat de
schade zich laattijdig manifesteert";
Dat het Arbitragehof in het tweede arrest heeft aangegeven dat "die redenering niet kan worden doorgetrokken tot schuldvorderingen die tot doel
hebben een nadeel te herstellen dat (. .. ) wordt veroorzaakt door een als foutief gekwalificeerde beslissing om werknemers ongelijk te verlonen" en niet
kan worden toegepast op "vorderingen die voortvloeien uit een bestaande arbeidsverhouding tussen de provincie en leden van haar personeel wier rechten en verplichtingen voorafgaandelijk zijn vastgelegd in een geheel van statutaire regelen die zijn bekendgemaakt en waarvan een ieder geacht kan
worden de draagwijdte te kennen";
Overwegende dat het middel betoogt dat de schuldvordering waarop verweerder zich beroept van dezelfde aard is als die welke geleid heeft tot laatstgenoemd arrest;
Overwegende dat het middel aldus in verband met de schuldvordering van
verweerder de vraag opwerpt of artikel1, eerste lid, a), van de wet van 6
februari 1970 in overeenstemming is met de in de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet vastgelegde regels dat de Belgen gelijk zijn voor de wet en dat het
genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie moet
verzekerd worden;
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Overwegende dat, overeenkomstig artikel26, § 1, 3°, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, het Hof, bij wijze van prejudiciele
beslissing, bij wege van arrest uitspraak doet op vragen omtrent de scherrding door een wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
Dat, krachtens artikel 26, § 2, van die bijzondere wet, het Hof gehouden
is de in het dictum van dit arrest gestelde vraag aan hetArbitragehofte stellen;
Om die redenen, houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof zal hebben geantwoord op de volgende vraag : schendt artikel 1, eerste lid, a), van
de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste often voordele van de Staat en de provincien, dat artikel100,
eerste lid, 1 o, van de bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoordineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit geworden is, de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, in zoverre het de vijfjarige ve:rjaring van toepassing verklaart op een vordering die is ingesteld tegen een persoon ten voordele van
wie die ve:rjaring is ingevoerd en die, op grond van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, strekt tot vergoeding van de schade ten gevolge van een inbreuk op de statutaire regels die van toepassing zijn op de
arbeidsverhoudingen tussen die personen en hun personeelsleden, terwijl degene die schade geleden heeft ten gevolge van een in 1977 begane quasidelictuele fout in de regel tegen de schadeveroorzaker een rechtsvordering
kan instellen die pas verjaart na verloop van dertig jaar?
26 maart 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.

Nr. 162
2e KAMER - 27 maart 2001

1o STEDENBOUW- ALGEMEEN- UITVOERING OF INSTANDHOUDING VAN WERKEN ZONDER VERGUNNING- VEROORDELING- REGULARISATIE.

2° STEDENBOUW- SANCTIES -AANVRAAG TOT REGULARISATIE- OPSCHORTING VAN
STRAFGEDING- GEVOLG.

3° STEDENBOUW- SANCTIES- WEIGERING VAN REGULARISATIEVERGUNNING- BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE - STRAFVORDERING- SCHORSING.

4o STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTELVORDERING- REGULARISATIE.

5° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTELVORDERING- DOEL.

6° STEDENBOUW- SANCTIES- WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN- INSTANDHOUDING- REGULARISATIE - WEIGERINGSBESLUIT- WETTIGHEID- BELANG.
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1 o Een latere regularisatie staat niet in de weg aan een strafrechtelijke veroordeling

om zonder vergunning werken te hebben uitgevoerd of in stand gehouden (1).
2o Het strafgeding wegens overtredingen van de Wet Ruimtelijke Ordening en Steden-

bouw wordt niet opschort door de aanvraag van de beklaagde tot regularisatie (2).
3o De strafvordering wegens overtredingen van de Wet Ruimtelijke Ordening en Steden-

bouw wordt niet opgeschort door de omstandigheid dat bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van de weigering tot verlening van een regularisatievergunning aanhangig is (3).
4 o Zolang de regularisatie niet is verleend, kan de gemachtigde ambtenaar de maatregel van herstel vorderen; de rechter moet deze maatregel bevelen wanneer hi} ge·
vorderd is.
5o De herstelvordering strekt ertoe de onrechtmatige gevolgen van een bouwmisdrijf te
doen ophouden; zij behoudt haar onderwerp zolang die gevolgen blijven voortbestaan, dit is zolang het herstel niet wordt uitgevoerd of een regularisatievergunning
is verkregen.
6° De rechter moet bij het beoordelen van het misdrijf van het onwettig instandhou-

den van de zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning uitgevoerde werken, rekening houden met ondertussen verleende vergunningen; hierbij dient
hij de wettigheid van de overheidsbeslissing om de regularisatie te weigeren niet na
te gaan, nu een eventuele onwettigheid van voormelde beslissing niet tot gevolg heeft
dat de uitgevoerde werken als vergund worden aangezien (4) (art. 64 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw) (5).
(H ... , C ... T.V.. .)

ARREST

(A.R. P.99.055l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1999 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, in zoverre het onderdeel een motiveringsgebrek aanvoert, dit niet preciseert op welk verweer het arrest niet antwoordt;
Dat het middel in zoverre wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
(1) Cass., 4 juni 1996, A.R. P.95.0066.N, nr. 206.
(2) Cass., 19 sept. 1978, (A.C., 1978-79, 67).
(3) Cass., 4 okt. 1994, A.R. P.93.0723.N., nr. 416.
(4) Cass., 7 nov. 1995, A.R. P.94.1076.N, nr. 479.
(5) Het decreet Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is op 18 juni 1999 (deels) en 1 mei 2000 in werking getreden.
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Overwegende dat een eventuele latere regularisatie een strafrechtelijke veroordeling om zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning werken te hebben uitgevoerd of in stand gehouden niet uitsluit;
Dat de wet niet bepaalt dat, wanneer een aanvraag tot regularisatie is ingediend, het strafgeding moet worden opgeschort;
Dat de omstandigheid dat bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van de weigering tot het verlenen van een regularisatievergunning
aanhangig is, evenmin een wettelijk beletsel vormt voor het instellen of uitoefenen van de strafvordering;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, in zoverre het onderdeel een motiveringsgebrek aanvoert, dit niet preciseert op welk verweer het arrest niet antwoordt;
Dat het middel in zoverre wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat zolang de regularisatie niet is verleend, de gemachtigde ambtenaar de maatregel van herstel kan vorderen, en de rechter, wanneer deze maatregel gevorderd is, hem moet bevelen;
Dat de herstelvordering ertoe strekt de onrechtmatige gevolgen van het
bouwmisdrijf te doen ophouden; dat zij haar voorwerp behoudt zolang die gevolgen blijven voortbestaan, dit is zolang het herstel niet wordt uitgevoerd of een regularisatievergunning is verkregen;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning uitgevoerde werken bestaat tot aan het herstel in de vorige staat of de regularisatie volgens een desbetreffende vergunning;
Dat de rechter bijgevolg rekening moet houden met een ondertussen verleende vergunning;
Dat evenwel de eventuele onwettigheid van de overheidsbeslissing om de
regularisatie te weigeren niet tot gevolg heeft dat de uitgevoerde werken als
vergund worden aangezien; dat het door de eisers gevorderde wettigheidstoezicht op de beslissing waarbij de regularisatie geweigerd wordt, voor het
bestaan van het voornoemde misdrijf bijgevolg niet relevant is;
Overwegende dat de appelrechters oordelen "dat het niet aan het hof (van
beroep) maar aan de Raad van State toekomt vast te stellen of de minister in zijn besluit wetsbepalingen en rechtsbeginselen zoals het zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel overtreden heeft" en "dat het ook niet
aan het (hofvan beroep) toekomt een oordeel te vellen over de beslissing van
de overheid die de bouwaanvraag geweigerd heeft"; dat zij zodoende het verweer van de eisers met opgave van redenen verwerpen en beantwoorden en
de beslissing dat er geen reden bestaat om de wettigheid van de weigering
van regularisatie te onderzoeken, naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
27 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J. Stijns, Leuven.
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2e KAMER - 27 maart 2001
VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- PROBATIEUITSTEL- HERROEPING- TERMIJN- HERROEPING NA VERSTRIJKEN VAN
PROEFTERMIJN.

Degene over wie een maatregel van probatieuitstel is bevolen, heeft niet het recht om,
van zodra hij tijdens de duur van het uitstel daarvan de opgelegde voorwaarden niet
naleeft, voor de rechtbank van eerste aanleg te worden opgeroepen om eventueel nog
v66r het verstrijken van de duur van het uitstel nieuwe voorwaarden te verkrijgen
(1). (Art. 14, §§ 2 en 3, Probatiewet.)
CR. .. )

Conclusie van advocaat-generaal De Swaef:
1. Casuspositie. Eiser is bij vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen van
18 februari 1994 veroordeeld tot een gevangenisstrafvan drie jaar wegens verkrachting en aanranding van de eerbaarheid op twee minderjarigen. Uitgezonderd een gedeelte van zes maanden kreeg hij de gunst van uitstel met probatievoorwaarden voor
een termijn van vijf jaar.
N a een negatief verslag van de probatiecommissie van 9 juli 1998, heeft de Procureur des Konings eiser gedagvaard tot herroeping van het probatie-uitstel.
De correctionele rechtbank te Antwerpen heeft het uitstel bij vonnis van 5 februari 1999 herroepen.
Het Hofvan Beroep te Antwerpen heeft dit vonnis op hoger beroep van eiser bevestigd bij arrest van 25 mei 1999.
Tegen dit arrest voert eiser twee cassatiemiddelen aan.
(. .. )

3. Tweede middel: schending van artikel14, § 2, Probatiewet en 6.1 E.V:R.M. Valgens eiser erkennen de appelrechters enerzijds dat de probatievoorwaarden van bij de
aanvang van de proeftermijn niet werden nageleefd maar aanvaarden ze anderzijds dat tot aan de verstrijking van de proeftermijn wordt gewacht om de herroeping van het uitstel te vorderen. Hij ziet daarin een schending van art. 14, § 2, Probatiewet, omdat hem daardoor de mogelijkheid van de oplegging van nieuwe
probatievoorwaarden in plaats van herroeping werd ontzegd.
Eiser vermeldt niet waarin art. 6.1 E.V.R.M. is geschonden, zodat het middel in zoverre niet ontvankelijk is (2).
(1) Zie de conclusie van het O.M.
(2) Zie B. MAEs, Cassatiemiddelen naar Belgisch recht, Gent, Mys en Breesch, 1993, nr. 76, en
de daar aangehaalde rechtspraak.
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Hij gaat er anderdeels van uit dat de uitspraak over de herroeping van het uitstel na de verstrijking van de proeftermijn, art. 14, § 2, Probatiewet schendt, omdat
ze de probant een van de mogelijkheden van art. 14, § 2, Probatiewet ontneemt.
Artikel14, § 3, Probatiewet biedt het O.M. nochtans de mogelijkheid die herroeping te vorderen tot een jaar na de verstrijking van die termijn. Deze vordering verjaart een jaar na de instelling ervan. De Probatiewet voorziet dus in een herroeping van
het uitstel tot twee jaar na de verstrijking van de proeftermijn. De verjaring van de straf
gaat pas in op de datum van het arrest van herroeping of op de dag waarop het vonnis van herroeping niet meer vatbaar is voor beroep (art. 18, § 2, Probatiewet).
Het juist beschreven wettelijke systeem heeft een reden. Het is, op advies van de
raad van State, ingesteld ten einde de verjaring van de straf gedurende het uitstel te
vermijden. Bovendien moet, in het geval van de facultatieve herroeping, de aanvang van de verjaringstermijn worden bepaald (3).
De herroeping van het uitstel na afioop van de proeftermijn en binnen de termijn
bepaald in art. 14, § 3, Probatiewet vormt dus een juiste toepassing van het wettelijke systeem.
Het middel faalt naar recht.
4. Ambtshalve middelen: De memorie namens eiser is "loco" mr. Vermassen ondertekend met een onleesbare handtekening zonder vermelding van naam en hoedanigheid van de ondertekenaar. Uit andere stukken (de cassatieakte), blijkt evenwei dat het gaat om de handtekening van mr. J. Muylle. Het Hofheeft reeds geoordeeld
dat de memorie in zo'n geval niet hoeft te worden geweerd (4).
Besluit: verwerping.
ARREST

(A.R. P.99.0949.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1999 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel14, § 2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie en artikel 6.1 E.V.R.M. inzake het recht op de behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn,
doordat de lOde kamer bij het hof van beroep het bestreden vonnis van 5 februari 1999 van de Correctionele Rechtbank van Antwerpen, kamer 5 C, waarbij de
herroeping van het probatieuitstel werd bevolen, bevestigt op de gronden vermeld in
het bestreden arrest,
terwijl, eiser in zijn regelmatig aan de appelrechters voorgelegde conclusie dd. 26
april 1999 heeft aangevoerd dat het thans besluiten tot herroeping van het probatieuitstel na het verstrijken van de probatietermijn een schending'van artikel 14, § 2,
van de probatiewet uitmaakt. Het hofvan beroep is immers van oordeel dat de probatiebegeleiding van in het begin door eiser werd onmogelijk gemaakt, doch aanvaardt anderzijds dat gewacht wordt tot onmiddellijk voor het verstrijken van de probatietermijn om de procedure voorzien in het laatste lid van artikel14 van de probatiewet
op te starten. Hierdoor verloor eiser de mogelijkheid van artikel14, § 2, waarin voorzien wordt dat het vonnisgerecht bij niet-naleving van de voorwaarden, nieuwe voorwaarden kan verbinden aan het probatieuitstel. Aangezien het arrest van het hofvan
(3) Wetsontwerp waarbij in het strafstelsel de opschorting van de uitspraak der veroordeling, het uitstel van de tenuitvoerlegging der straffen en de opdeproefstelling worden ingevoerd, Memorie van Toelichting, Ged1:St. 1956-57, 598/1, p. 19-20 en 28-29.
(4) Cass., 20 april1999, A.R. P.97.0987.N, nr. 223.
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beroep slechts werd uitgesproken na het verstrijken van de probatietermijn, kon eiser onmogelijk genieten van de mogelijkheid voorzien in artikel14, § 2, van de probatiewet,
zodat het bestreden arrest een schending uitmaakt van artikel 14, § 2, van de
probatiewet en artikel6.1 van het E.V.R.M. :
Overwegende dat het middel, in zoverre het schending aanvoert van artikel 6, lid 1, E.V.R.M., niet preciseert hoe en waardoor het arrest die verdragsbepaling schendt;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, naar luid van artikel14, § 2 en 3, Probatiewet, de vordering tot herroeping wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden
moet worden ingesteld hetzij tijdens de duur van het uitstel hetzij uiterlijk binnen een jaar na het verstrijken van de proeftermijn bepaald in artikel 8 van die wet;
Dat deze bepalingen diegene voor wie de maatregel is genomen niet het
recht verleent om, van zodra hij tijdens de duur van het uitstel daarvan de
opgelegde voorwaarden niet naleeft, voor de rechtbank van eerste aanleg te
worden opgeroepen om eventueel nog v66r het verstrijken van de duur van
het uitstel het opleggen van nieuwe voorwaarden te verkrijgen;
Dat het middel in zoverre 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.
27 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J. Vermassen, Dendermonde.
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2e KAMER - 27 maart 2001
1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING- VORM VAN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BETEKENING IN HET BUITENLAND.

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKEN- VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- BETEKENING IN HET BUITENLAND- WIJZE
VAN BETEKENEN.

1 o en 2° De betekening van de voorziening in cassatie in strafzaken door de burgerlijke partij aan de verweerder die in het buitenland verblijft, kan niet gebeuren overeenkomstig het Verdrag van 15 nov. 1965 inzake de betekening en de kennisgeving
in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken; zij dient overeenkomstig art. 40 Ger. W te gebeuren (1). (Art.

40 Ger.W.)

(1) Cass., 6 dec. 1989, A.R. 7452, nr. 223, en 30 juni 1992, A.R. 5388, nr. 574.
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(P... E.A. T. B ... E.A.)
ARREST

(A.R. P.99.0956.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 20 mei 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te leper;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen Probus Insurance Company Europe ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat de betekening van de voorziening in cassatie door de burgerlijke partijen aan de in het buitenland verblijvende verweerder moet geschieden overeenkomstig artikel 40 Gerechtelijk Wetboek;
Dat de betekening overeenkomstig het Verdrag van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken en in handelszaken, niet regelmatig is;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de overige beslissingen op de
door en tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
27 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. C. Onraet, leper.
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2e KAMER - 27 maart 2001

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- SCHADEVERGOEDING- BEGRIP.
2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE- SCHADE- BEGRIP.

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE- SCHADE- TOEPASSING.

1o Om krachtens de art. 3 en 4 V.T.Su. schadeuergoeding toe te kennen, is niet uer-

eist dat de schade werd veroorzaakt door elk van de bestanddelen van het misdrijf, euenmin dat zij er een constitutief bestanddeel van uitmaakt (1). (Artt. 3 en 4
VT.Sv.)
(1) Zie de concl. van het O.M.
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2° Het enkele belang bij de strafrechtelijke beteugeling is op zich onvoldoende om zich

burgerlijke partij te kunnen stellen; het enkele belang bij de strafrechtelijke beteugeling mag evenwel niet worden verward met de gegrondheid van een burgerlijke
rechtsvordering, waartoe onder meer het bestaan van schade is vereist (2). (Artt. 1382
en 1383 B.W.)
3° De vordering tot vergoeding van de schade die een handelaar beweert te lijden ten-

gevolge van fiscale misdrijven gepleegd door zijn concurrenten is niet gelijk te stellen met een vordering die wordt ingegeven door het algemeen belang (3).
(N ... T. V... E.A.)

Conclusie van het openbaar ministerie :
1. De Casuspositie. Beklaagden zijn vervolgd wegens daderschap resp. mededaderschap inzake BTW-misdrijven, naar aanleiding van de illegale verkoop van paling. Eiser is zelf handelaar in paling en heeft zich aangesteld als burgerlijke partij.
De correctionele rechtbank te Brugge heeft beklaagden in een vonnis van 27 juni
1997 ve~oordeeld. De rechtbank beoordeelde de burgerlijke vordering als ongegrond. Zij achtte de schade en het oorzakelijk verband van de bewezen schade met de
fout van de beklaagden niet bewezen.
Alle partijen hebben tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend.
Het bestreden arrest van het Hofvan Beroep te Gent dateert van 26 mei 1999 (4).
Op strafgebied hebben de appelrechters het beroepen vonnis grotendeels bevestigd.
De burgerlijke vordering is als niet-ontvankelijk afgewezen.
Eiser heeft tegen dat laatste oordeel cassatieberoep aangetekend. Hij voert twee middelen aan.
2. Het voorwerp van de voorziening. Eiser heeft een vergoeding gevorderd van drie
schadeposten, te weten : gederfde winst, blijvende commerciele schade en morele schade.
De appel'rechters wijzen die vordering via een "cascaderedenering" af. Zij overwegen ten eerste dat de strafVordering is ingesteld wegens BTW-misdrijven. Volgens hen
heeft elke burger belang in de naleving van de BTW-verplichtingen. "Het eventueel belang van de burgerlijke partij identificeert zich ( ... )met het algemeen belang, zonder dat de burgerlijke partij zich op een rechtmatige, rechtstreeks ofpersoonlijke schade,
hiervan onderscheiden, kan beroepen."

Vervolgens overwegen de appelrechters dat de schade die de burgerlijke partij aanvoert, van een andere orde is. Zij vloeit als dusdanig niet rechtstreeks voort uit de misdrijven, voorwerp van de vervolging en de veroordeling.
Om die reden doen de appelrechters de vordering af als niet-ontvankelijk.
3. Eerste middel. Eiser voert in zijn eerste middel een schending aan van de artikelen 3 en 4 V.T.Sv. en 1382-83 B.W. Hij stelt dat eenieder die bewijst dat hij door een
misdrijf in zijn persoon, zijn goederen of zijn eer kon zijn geschaad, zijn burgerlijke
vordering voor de strafrechter kan vervolgen. Eiser stelt dat hij voor de appelrechters had beweerd dat hij door het vervolgde misdrijf schade leed die losstond van
de schade die het misdrijf aan het algemeen belang had veroorzaakt. De appelrechters konden zijn vordering daarom niet als niet-ontvankelijk afwijzen.
(2) Zie de concl. van het O.M.
(3) Zie de concl. van het O.M.
(4) De uitgifte van het bestreden arrest vermeldt 26 april1999 als datum, maar het zittingsblad dateert van 26 mei 1999. De zaak was ook op die dag gefixeerd.
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4. Beoordeling. Het Hofheeft meermaals geoordeeld dat de vordering voor de strafrechter, bedoeld in artikel3 V.T.Sv., openstaat voor "eenieder die beweert zelfbenadeeld te zijn door het misdrijfwaarvoor de strafvordering is ingesteld (5), dat wil zeggen door eenieder die bewijst dat hij door dat misdrijfin zijn persoon, zijn goederen
of zijn eer kon zijn gekrenkt" (6).
Die krenking moet uiteraard voortvloeien uit een als misdrijf omschreven feit dat
de rechter bewezen verklaart (7).
Uit die regel vloeien twee andere regels voort.
5. Ten eerste is een aanstelling als burgerlijke partij ook mogelijk "voor zogenaamde tenlasteleggingen waarbij de wetgever het algemeen belang wil beschermen en niet een of ander particulier belang" (8). Het volstaat in dit geval inderdaad dat de burgerlijke partij het bewijs levert dat hij is geschaad in zijn persoonlijk
en rechtstreeks belang, dat onderscheiden is van een collectief belang (9).
Zo heeft het Hof geoordeeld dat de N.M.B.S. persoonlijke en rechtstreekse schade
kan lijden wegens het verlies van een kans om passagiers te vervoeren die op onwettelijke wijze door een andere partij werden vervoerd (10). Ook een provinciale
architectenvereniging kan zo'n schade lijden in een geval van onwettige uitoefening
van het beroep van aryhitect door een persoon in die provincie (11). Het Hofheeft in
dezelfde lijn geoordeeld dat omwonenden persoonlijke en rechtstreekse schade kunnen lijden ten gevolge van een bouwovertreding op een naburig perceel (12).
6. Ten tweede is vereist, maar volstaat het ook, dat de krenking rechtstreeks voortvloeit uit een als misdrijf omschreven feit. De rechtstreekse aard van de schade impliceert "noch dat de schade waarvan de herstelling wordt gevorderd, door ieder van
de bestanddelen van het misdrijf waarop de vordering is gegrond, zou worden veroorzaakt, noch dat het.bestaan van die schade een van de bestanddelen van het misdrijf zou zijn" (13). Voor vergoeding komen inderdaad in aanmerking, de schadelijke gevolgen van de feiten zoals zein het vonnis zijn omschreven (14).
7. De appelrechters hebben de twee voorgaande regels miskend. Zij hebben ten eerste gesteld dat de burgerlijke partij zich niet op rechtstreekse en persoonlijke schade
kan beroepen omdat haar eventueel belang samenvalt met het algemeen belang. Die
stelling is, zoals vermeld, onjuist. Telkens wanneer een burgerlijke partij beweert dat
(5) Cass., 19 mei 1993, A.R. P.93.0007.F, nr. 245.
(6) Cass., 26 maart 1997, A.R. P.96.1662.F, nr. 163.
(7) Cass., 3 nov. 1992, A.R. 5428, nr. 710; 4 nov. 1997,A.R. P.95.0850.N, nr. 443; 2 feb. 2000,A.R.
P.98.0882.F, nr. 86.
(8) R. VERSTRAETEN, De burgerlijke partij en het gerechtelijk onderzoek, Antwerpen-Apeldoorn,
Maklu 1985, nr. 78.
(9) Cass., 9 dec. 1957, R.C.J.B. 1958, 247, met noot J. DABIN; 19 nov. 1982, nr. 172, met de conclusie van toenmalig eerste advocaat-generaal Krings; 13 mei 1986, A.R. 9757, nr. 559; 24 jan. 1996,
A.R. P.95.0190.F, nr. 50.
(10) Cass., 6 feb. 1961 (Bull. en Pas. 1961, I, 608); 17 april1961 (ibid., 1961, I, 882).
(11) Cass., 12 sept. 1972 (A. C., 1973, 47).
(12) Cass., 13 mei 1986, nr. 559.
(13) Cass., 1 maart 1957 (A. C. 1957, 527); 14 okt. 1974 (A. C., 1975, 209), zij het dat het Hof op
dit arrest lijkt te zijn teruggekomen in zijn arrest van 30 maart 1976 (A. C., 1976, 881). Zie nochtans Cass., 17 nov. 1958 (A. C., 1959, 231); R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 1781; R. VERSTRAETEN, o.c., nr. 92, en voetnoot 326.
(14) Wetsontwerp betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Gedr.St. Kamer 1993-94, nr. 1480/3, p.26. Dit ontwerp is geresulteerd in
de wet van 11 juli 1994, waarbij artikel4 V.T.Sv. is gewijzigd.
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ze persoonlijke en rechtstreekse schade heeft geleden, is de vordering ontvankelijk. Wanneer ze zo'n schade niet bewijst, is de vordering ongegrond en niet onontvankelijk. De
appelrechters schijnen dit essenWHe onderscheid te hebben miskend.
Ten tweede hebben de appelrechters gesteld dat de beweerde schade van burgerlijke partij niet rechtstreeks kan voorvloeien uit het vervolgde misdrijf. Daarbij hebben zij het woord "rechtstreeks" te nauw gei:nterpreteerd, zoals uit de geciteerde arresten van het Hof moet blijken.
Ret middel is daarom gegrond.
Besluit: cassatie met verwijzing.
ARREST

(A.R. P.99.0983.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 april 1999 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april1878 inhoudende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en 1382 en 1383 Burgerlijk Wethoek,
doordat het hof (van beroep) stelt : Artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wethoek van Strafvordering stelt dat de rechtsvordering tot herstel van de schade, door
een misdrijfveroorzaakt, aan hen behoort die schade hebben geleden. Hierboven werd
reeds gewezen op de precieze kwalificatie van de feiten. De vervolgingen geschiedden enkel wegens niet betalen van de aan de staatskas verschuldigde fiscale rechten en het niet naleven van de wettelijke en reglementaire opgelegde verplichtingen, hen in dit kader opgelegd. Dit zijn stricto sensu de misdrijven waarvoor de
strafvordering werd ingesteld. Elke burger heeft belang bij de naleving van dergelijke verplichtingen. Zo daarop inbreuken worden gepleegd, kan het openbaar ministerie de strafvordering in werking stellen en toepassing van de in de wet voorziene straffen vorderen. De fiscale administratie zal de eventueel verschuldigde rechten
innen. Blijkbaar heeft de administratie dat ook gedaan wat betreft de "klanten en
restaurantuitbaters" die "werden geconfronteerd met fiscale aanslagen en fiscale boetes" ... wanneer de burgerlijke partij het he eft over de commerciele schade. Deze personen zullen alsdan wellicht evenzeer in overtreding geweest zijn met de naleving van
verplichtingen, opgenomen in de fiscale wetgeving. Het eventueel belang van de burgerlijke partij identificeert zich opnieuw met het algemeen belang, zonder dat de burgerlijke partij zich op een rechtmatige, rechtstreekse of persoonlijke schade, biervan onderscheiden, kan beroepen. De door de burgerlijke partij thans beweerde en
gevorderde schade is echter van een andere orde en vloeit als dusdanig niet rechtstreeks voort uit de misdrijven, voorwerp van de vervolging en de veroordeling. De verkoop van vis tegen een "beweerde" te lage of oneerlijke prijs is volgens de burgerlijke partij mogelijks een daad van oneerlijke concurrentie, doch dergelijke handelingen
maken niet rechtstreeks het voorwerp uit van de veroordeling in de onderhavige zaak.
De vordering van de burgerlijke partij in deze zaak, waar de beklaagden werden veroordeeld wegens inbreuken op de BTW-wetgeving, is niet ontvankelijk,
terwijl artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de rechtsvordering tot hers tel van de schade, door een misdrijf veroorzaakt, behoort aan hen die de schade hebben geleden en artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering stelt dat de burgerlijke
rechtsvordering terzelfdertijd en voor dezelfde rechters kan vervolgd worden als de strafvordering; dat de uitoefening van de civielrechtelijke vordering voor het strafgerecht, tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade, aan die gene staat
die door dat misdrijf persoonlijk en rechtstreeks is benadeeld, wat wil zeggen door ieder die bewijst dat hij door dat misdrijf in zijn persoon, zijn goederen of zijn eer
kon zijn geschaad, zodat enkel de rechtsvordering niet kan worden uitgeoefend door
degene die enkel het herstel nastreeft van het door het misdrijf gekrenkte algemeen belang, waarvan de bescherming uitsluitend aan het openbaar ministerie is opgedragen,
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terwijl (eiser) in zijn besluiten uitdrukkelijk aangaf dat hij de civielrechtelijke vordering uitoefende voor het strafgerecht omdat hij door de misdrijven persoonlijk en
rechtstreeks was benadeeld, zodat hij zowel in zijn persoon, zijn goederen, als zijn eer
was geschaad, zodat hij zowel gederfde winsten vorderde, als commerciele schade en
morele schade,
terwijl (eiser) uitdrukkelijk stelde dat hij klacht neerlegde wegens de zware moeilijkheden die hij ondervond bij het leiden en de uitbouw van zijn bedrijf ingevolge de
praktijken van de beklaagden, die een illegale handel dreven; dat (eiser) erop wees dat
de beklaagden actiefhandel dreven op grate schaal en naamkaartjes afgaven aan zowel potentiele als bestaande klanten van (eiser), die hem erop wezen dat de "concurrenten" veel betere prijzen hadden, zodat hij machteloos moest toekijken hoe vis
op grote schaal op niet-officiele wijze werd verkocht, zodat niemand nog geinteresseerd was in de aankoop van de waren van (eiser), vooral in de sector van de horeca, zodat de activiteiten van de betrokkenen aan de kust en in het binnenland de
markt vernielden door niet-officiele verkopen op grote schaal,
terwijl (eiser) erop wees dat hij op correcte wijze handel dreef met respectering van
de handelsrechtelijke, fiscale en sociale verplichtingen, zodat zijn activiteiten onmogelijk werden door de concurrentie van mensen die een illegale handel uitbouwden op
grate schaal en op een professionele wijze, zonder naleving van de verplichtingen, waardoor er voor (eiser) een enorme schade was,
zodat (eiser) uitdrukkelijk aangaf dat hij persoonlijk door de misdrijven schade leed,
zodat hij rechtstreeks werd benadeeld en bewees dat hij door de misdrijven in zijn persoon, zijn goederen en zijn eer werd geschaad;
zodat het hof (van beroep) door de vordering van (eiser) niet ontvankelijk te verklaren op grond van de overweging dat de schade niet voortvloeide uit de misdrijven, artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en artikel 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek schond gezien de rechtsvordering tot
herstel van de schade, door een misdrijfveroorzaakt, behoort aan hen die de schade
hebben geleden, wat voor N.E. het geval was gelet op wat hij uiteenzette- hoger aangehaald - waarbij hij zowel werd geschaad in zijn persoon, zijn goederen als zijn eer,
zodat het hof (van beroep) niet kon voorhouden dat de burgerlijke partij schade vorderde die als dusdanig niet rechtstreeks voortvloeide uit de misdrijven, voorwerp van
vervolging en veroordeling, gezien werd aangegeven dat de schade juist het rechtstreeks gevolg was van het niet-naleven door de beklaagden van de handelsrechtelijke,
fiscale en sociale verplichtingen;
zodat het hof (van beroep) ten onrechte stelde dat het belang van de burgerlijke partij zich identificeerde met het algemeen belang, zonder dat de burgerlijke partij zich
op een rechtmatige, rechtstreekse of persoonlijke schade, hiervan onderscheiden, kon
beroepen, niettegenstaande de burgerlijke partij uitdrukkelijk aangaf dater niet aileen de gederfde winst en de commerciele schade was, maar ook de morele schade die
inhield dat (eiser) werd uitgelachen omdat hij de fiscale en sociale wetgeving naleefde, tot zelfs door de verbalisanten toe; dat hij ook aangaf dat zowel zijn potentiele als bestaande klanten hem erop wezen dat zijn concurrenten veel betere prijzen hadden, wat hem tot de wanhoop dreef omdat hij, die de sociale en fiscale
verplichtingen wel naleefde, niet onder zijn kostprijs kon verkopen omdat de fiscale
en sociale lasten dat uitsloten,
zodat er voor (eiser) wel een rechtmatige, rechtstreekse en persoonlijke schade was
gezien de inbreuken op de aangehaalde wetten voor gevolg hadden dat de markt werd
ontregeld, de prijsvorming werd scheefgetrokken en de correcte handelaar, die (eiser) is, niet meer kon verkopen omdat niemand nog geinteresseerd was in de aankoop van de goederen van (eiser) gezien de prijs te hoog was;
zodat het hof (van beroep) ook miskende dat wanneer bij niet-naleving van fiscale en sociale verplichtingen er een andere schade is dan het algemeen belang wanneer die niet-naleving voor gevolg heeft dat daardoor zwaar onder de prijs kan verkocht worden zodat een handelaar, die sociale en fiscale verplichtingen wel naleeft, geen
handel meer kan drijven omdat hij door het naleven van de sociale en fiscale verplichtingen de prijs van de fraudeurs niet kan bereiken; dat (eiser) aangaf dat hij de
vis verkocht voor 460 frank aan een particulier en voor 435 frank aan restaurants en
traiteurs, terwijl de beklaagden de vis verkochten voor respectievelijk 360 frank en
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300 frank, hetzij voor particulieren aan 100 frank rninder en aan restaurants zelfs voor
135 frank minder, zodat daardoor niemand nog gei:nteresseerd was in de waren van
(eiser), vooral in de sector van de horeca,

zodat het hof (van beroep) ten onrechte stelde dat de schade niet rechtstreeks voortvloeide uit de misdrijven en ook ten onrechte stelde dat (eiser) zich niet kon beroepen op een rechtmatige, rechtstreekse of persoonlijke schade gezien (eiser) niets anders deed dan de schade vorderen die hij door de misdrijven leed en die enkel maar
kon ontstaan omdat de misdrijven werden gepleegd; dat zelfs wanneer zou worden
geoordeeld dat de gederfde winsten en de commerciele schade zich identificeerde met
het algemeen belang, dit zekerlijk nooit kon voor de morele schade die (eiser) inriep
en duidelijk aangaf in zijn besluiten onder andere dat hij de wanhoop nabij was, in
problemen kwam, vond dat hij zijn brood niet kon verdienen, werd uitgelachen en niet
meer kon verkopen omdat zijn zogenoemde concurrenten veel betere prijzen hadden en ook nog eens in het zwart verkochten :

Overwegende dat, krachtens de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wethoek van Strafvordering, hij die schade heeft gel eden door een misdrijf bij
de strafrechter die van de strafvordering kennisneemt, tezelfdertijd een burgerlijke rechtsvordering in vergoeding ervan kan instellen;
Dat het om vergoeding toe te kennen niet is vereist dat de schade werd veroorzaakt door elk van de bestanddelen van het misdrijf, evenmin dat zij er
een constitutief bestanddeel van uitmaakt;
Overwegende dat het enkele belang bij een strafrechtelijke beteugeling
op zich onvoldoende is om zich ontvankelijk burgerlijke partij te kunnen
stellen;
Dat evenwel het enkele belang bij de strafrechtelijke beteugeling niet mag
verward worden met de gegrondheid van een burgerlijke rechtsvordering,
waartoe onder meer het bestaan van schade is vereist;
Overwegende dat eiser op grond van de tegen verweerders bewezen verklaarde misdrijven volgende schadevergoedingen vordert : 1.976.628 frank
uit hoofde van gederfde winst; 2.500.000 frank uit hoofde van commerciele schade en 2.000.000 frank wegens morele schade, bedragen te vermeerderen met intrest;
Overwegende dat de appelrechters die vordering niet ontvankelijk verklaren om reden dat het belang van eiser zich vereenzelvigt met het algemeen belang;
Dat de vordering tot vergoeding van de schade die een handelaar beweert te lijden tengevolge van de fiscale misdrijven gepleegd door zijn concurrenten niet gelijk te stellen is met een vordering die enkel wordt ingegeven door het algemeen belang;
Dat de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van eiser tegen de verweerders; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
27 maart 2001 - 28 kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal-Aduocaten: mrs. G. Soete en L. Nagels, Brugge.
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Nr. 166
2 9 KAMER - 27 maart 2001

MERKEN- WET VAN 1 APRIL 1879- illTOEFENING VAN DE STRAFVORDERING- BENADEELDE
- KLACHT- BEGRIP.

De klacht bedoeld bij art. 14 wet van 1 april 1879 is aan geen vormvereiste onderworpen; het is vereist maar het volstaat dat deze klacht de wil van de benadeelde strekkende tot strafuervolging duidelijk maakt (1). (Art. 14 wet 1 april 1879.)

(L ... T. BLUE PRODUCTION N.V. E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.0995.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1999 (lees 27 mei
1999) door het Hofvan Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat de bij artikel 14 wet van 1 april 1879 betreffende de
fabrieks- en handelsmerken bedoelde klacht aan geen vormvereiste is onderworpen;
Dat vereist is dat maar volstaat dat deze klacht de wil van de benadeelde strekkende tot strafvervolging duidelijk maakt;
Overwegende dat de appelrechters op grond van de in het arrest vermelde redenen wettig hebben kunnen oordelen dat rechtsgeldig klacht is neergelegd namens de N.V. Blue Productions en de overige verweersters;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat, voor de strafvordering, 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.
27 maart 2001 - 2 9 kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. L. De Meulenaere, Gent.
(1) Cass., 23 april1877 (Pas. 1877, I, 209).
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Nr. 167
2e KAMER - 27 maart 2001

DOUANE EN ACCIJNZEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN ONTDOKEN RECHTEN - VRIJSPRAAK - BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

Inzake douane en accijnzen is de strafrechter die de beklaagde vrijspreekt niettemin verplicht uitspraak te doen op de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten (1).
(C ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. P.00.1517.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 2000 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Gelet op de arresten van het Hofvan 11 februari 1997 en 18 mei 1999;
Overwegende dat, krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering, de eiser in cassatie, enerzijds, zijn memorie met middelen moet indienen ten minste acht dagen voor de terechtzitting, anderzijds, ze niet meer
kan indienen na verloop van twee maanden sedert de dag waarop de zaak
op de algemene rol is ingeschreven;
Dat de termijn van twee maanden verstreken is twee maanden na de inschrijving van de zaak;
Overwegende dat de zaak op 9 november 2000 op de algemene rol van het
Hof is ingeschreven;
Dat eisers memorie ter griffi.e werd neergelegd op 10 januari 2001, dit is
buiten de termijn van twee maanden;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het ambtshalve aangevoerde middel :
schending van de artikelen 1, 2, 3, 4, 56, 57, 138, 139, 141, 220, 221, 222, 229, 249,
§ 2, 266, 311 en 312 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coordinatie van de
algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, bekrachtigd bij artikel 1 van de wet
van 6 juli 1978 (B.S., 12 augustus 1978), de artikelen 5, § 1, 4 en 5, 6 en 7 van de wet
van 31 december 1947 betreffende het fiscaal regime van tabak (B.S., 1 januari 1948)
zoals van kracht tot de opheffing door artikel19.1 °, van de wet van 3 april1997 betreffende het fiscaal regime van gefabriceerde tabak, de artikelen 13, 15 en 17 van de
wet van 3 april1997 betreffende het fiscaal regime van gefabriceerde tabak (B.S., 16
mei 1997), de artikelen 1, 2 en 29 van het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controle daarop, zoals van kracht tot de ophe:ffing door artikel
44 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, de artikelen 39, 40 en 42 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop
(1) Cass., 19 nov. 1997, A.R. P.97.1077.F, nr. 490.
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(B.S., 1 augustus 1997), de artikelen 11 en 12 van het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, opgeheven door artikel19.20, van de wet van 3 april1997 betreffende het fiscaal regime van gefabriceerde tabak, artikel 41 van het koninklijk besluit van 3 april1953 tot samenordening
van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de artikelen 3, vierde
lid, 8 en 20, § 2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie, en artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat het arrest het aan eiser ten laste gelegde feit van onwettig bezit van sigaretten van oorsprong uit de Verenigde Staten bewezen verklaart en hem onder meer veroordeelt tot betaling van een geldboete gelijk aan tienmaal de ontdoken accijns- en invoerrechten, dit is
57.816.940 BEF;
Overwegende dat het arrest daarbij, in antwoord op eisers in conclusie gedaan verzoek om hem de gunst van opschorting te willen toekennen, minstens de geldboete met uitstel uit te spreken, beslist : "Dat (eiser) ten onrechte toepassing vraagt van de Probatiewet d.d. 29 juni 1964, nu dit
uitgesloten wordt krachtens art. 41 van de Douane en Accijnzenwet, gecoordineerd bij K.B. d.d. 3 april 1953";
Overwegende dat het arrest met de aangehaalde overweging kennelijk niet
de AWDA bedoelt, maar artikel 41 koninklijk besluit van 3 april1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken;
Dat eiser evenwel niet wordt vervolgd en veroordeeld bij toepassing van
het vermelde koninklijk besluit;
Overwegende dat geen van de hier toepasselijke in de aanhefvan dit ambtshalve aangevoerde middel vermelde wetsbepalingen de door de Probatiewet bepaalde mogelijkheid van veroordeling met uitstel of opschorting van
de veroordeling uitsluiten;
Dat derhalve de beslissing waarbij eisers in conclusie gedaan verzoek om
hem de gunst van opschorting te willen toekennen, minstens de geldboete
met uitstel uit te spreken, wordt geweigerd, niet naar recht is verantwoord;
En overwegende, wat de schuldigverklaring betreft, dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat inzake douane en accijnzen de strafrechter, zelfs wanneer hij de beklaagde vrijspreekt, niettemin verplicht is uitspraak te doen
op de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van de ontdoken rechten;
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de straf; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwerpt de voorziening voor het overige; laat de helft van de kosten van eisers voorziening
ten laste van de Staat en veroordeelt eiser tot de overige helft ervan; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Brussel, anders samengesteld.
27 maart 2001 - 26 kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Verbist en Houtekier.
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Nr. 168
2e KAMER- 27 maart 2001

BLOEDPROEF- BLOEDMONSTER- VERWITTIGING- VOORWAARDEN.

Zowel het recht van de betrokkene op het laten nemen van een bloedmonster als zijn
recht om van die mogelijkheid te worden verwittigd, zijn afhankelijk van het resultaat van de tweede of, in voorkomend geval, derde ademanalyse die overeenkomstig artikel 59, § 3, Wegverkeerswet op zijn verzoek worden uitgevoerd; alleen een met
toepassing van dit artikel vastgestelde alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht, verplicht tot een verwittiging van de
betrokkene (1). (Art. 7, zesde lid, K.B. 18 feb. 1991; Artt. 59, §§ 1 en 3, en 63, § 2,
Wegverkeerswet.)
(V: .. )

ARREST

(A.R. P.99.1221.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6 E.V.R.M.,
doordat de appelrechter stelt dat de rechten van verdediging niet geschonden worden gezien betichte verklaard heeft dat hij het resultaat niet betwist en hij geen tweede
ademtest wenste af te leggen,
terwijl nochtans artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht uitdrukkelijk bepaalt dat als een alcoholconcentratie van ten
minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt vastgesteld, de betrokkene op duidelijke en expliciete manier moet worden verwittigd van zijn recht op
een tegenexpertise door middel van een bloedproef die op zijn kosten gebeurt indien de overtreding erdoor wordt bevestigd;
Dat deze wet tot doel heeft de betrokkene in kennis te stellen van een mogelijke tegenexpertise dewelke plaatsvindt op een andere wijze dan een ademanalyse nl. via een
bloedanalyse;
Dat de verzaking aan een tweede ademtest niet ipso facto een verzaking aan een
tegenexpertise via bloedproef betekent;
Dat uit geen enkel stuk uit het strafdossier kan afgeleid worden dat (eiser) in kennis werd gesteld van zijn recht op een tegenexpertise;
Dat dit recht op een tegenexpertise ontegensprekelijk in verband moet gebracht worden met het recht op verdediging;
Dat eiser in cassatie hiervoor verwijst naar Ongena, noot onder Cass. 21 april 199899, 1277 (stuk 4); "Gelet op deze belangrijke en duidelijke nieuwigheden die door de
(1) Cass., 7 maart 2000, A.R. P.99.078l.N, nr. 157.
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K.B.'s van 18 februari 1991 zijn uitgevoerd en het feit dat de artikelsgewijze bespreking bij de memorie van toelichting zelf stelt dat de tweede ademanalyse moet gekaderd worden binnen het recht van verdediging van de betrokkene, mag de rechtspraak de verplichte verwittiging in voormeld artikel 7, vierde lid, beschouwen als een
substantieel vormvoorschrift. Als blijkt dat de verplichting niet werd nagekomen, moet
het bewijs worden uitgesloten" en verder : "Deze rechtspraak indachtig, is het aan de
ordediensten om bij het afnemen van ademtesten en -analyses en bij de opstelling van
hun (aanvankelijke) processen-verbaal, meer nauwkeurigheid aan de dag te leggen.
De verplichtingen in de voormelde K.B.'s moeten worden nageleefd en van elke nageleefde verplichting dient uitdrukkelijk melding gemaakt te worden in het P.V.
Zoniet schendt men het recht van verdediging, gaat de beklaagde - die duidelijk te
veel op had - vrijuit en blijft de rijkswachter of politieagent met veel frustraties
achter";
Dat deze rechtsleer het weliswaar heeft over de sanctie bij niet-verwittiging van het
recht op een tweede ademanalyse doch deze redenering dient ontegensprekelijk ook
toegepast te worden op de verwittiging van het recht op een bloedproef;
Ongena bevestigt dit trouwens zelf: "Zo bepaalt artikel 7 van het koninklijk besluit betreffende de analysetoestellen niet aileen dat de verbalisanten de betrokkene moeten uitleggen dat hij recht heeft op een tweede analyse, ook moeten zij hem
'op een duidelijke en expliciete marrier' wijzen op zijn recht- als de analyse een alcoholopname van ten minste 0,35 mg/l aangeeft- op een bloedproef als tegenexpertise (artikel 7 II)". Dat de rechten van verdediging dan ook op een ernstige en niet te herstellen wijze geschonden werden;
Dat de appelrechter, derhalve, door te stellen dat de rechten van verdediging niet
geschonden worden gezien betichte tijdens het vooronderzoek verklaarde "ik betwist het resultaat niet en wens geen tweede ademtest afte leggen", artikel6 E.V:R.M.
schendt nu artikel 7 van het koninklijk besluit voorschrijft dat de betrokkene op duidelijke en expliciete wijze moet ingelicht worden over zijn recht op een tegenexpertise, bij gebreke waaraan de rechten van verdediging worden geschonden :

Overwegende dat artikel 7, zesde lid, van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht bepaalt: "Als een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire
lucht wordt vastgesteld moet de betrokkene op duidelijke en expliciete marrier worden verwittigd van zijn recht op een tegenexpertise door middel van
een bloedproef die op zijn kosten gebeurt indien de overtreding erdoor wordt
bevestigd";
Dat deze bepaling in samenhang moet worden gelezen met artikel 63, § 2,
Wegverkeerswet dat bepaalt : "De in artikel 59, § 1, bedoelde overheidsagenten moeten op verzoek van de personen bedoeld in 1 o en 2° van dezelfde paragraaf en bij wijze van tegenexpertise een bloedmonster laten nemen van deze personen door een daartoe opgevorderde geneesheer, indien
de ademanalyse, bekomen na toepassing van artikel 59, § 3, een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet";
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat zowel het recht van de betrokkene op het laten nemen van een bloedmonster als zijn recht om van die
mogelijkheid te worden verwittigd, afhankelijk zijn van het resultaat van de
tweede of, in voorkomend geval, derde ademanalyse die overeenkomstig artikel 59, § 3, Wegverkeerswet op zijn verzoek worden uitgevoerd; dat alleen een met toepassing van dit artikel vastgestelde alcoholconcentratie van
ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht, tot een verwittiging van de betrokkene verplicht;
Overwegende dat de betrokkene die, na de uitleg bepaald bij artikel 7,
vierde lid, van het koninklijk besluit van 18 februari 1981, de bijkomende
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ademanalyses verzaakt, meteen ook het recht verzaakt om op grond van het
resultaat van deze analyses, overeenkomstig het zesde lid van dit artikel te
worden verwittigd;
Dat geen miskenning van zijn recht van verdediging hieruit voortvloeit;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 Grondwet,
doordat de appelrechter stelt dat de rechten van verdediging niet geschonden zijn
gezien betichte tijdens het vooronderzoek verklaarde : "Ik betwist het resultaat niet
en wens geen tweede ademtest af te leggen";
Dat hij derhalve niet antwoordt op het door eiser in cassatie ingeroepen artikel 7
van het koninklijk besluit van 18 februari 1991, betreffende de analysetoestellen voor
de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, (dat) uitdrukkelijk bepaalt dat als een alcoholconcentratie van tenminste 0,35 milligram per
liter uitgeademde alveolaire lucht wordt vasgesteld, de betrokkene op duidelijke en
expliciete marrier moet verwittigd worden van zijn recht op een tegenexpertise door
middel van een bloedproef die op zijn kosten gebeurt indien de overtreding erdoor wordt
bevestigd;
Dat de appelrechter enkel stelt dat de rechten van verdediging niet geschonden worden gezien betichte tijdens het vooronderzoek verklaarde dat hij het resultaat niet betwist en hij geen tweede ademtest wenste;
Dat hij de vaststellingen van het strafdossier niet heeft getoetst aan voornoemd artikel 7, lid 6, van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 hetgeen het heeft over
een bloedproef en niet over een tweede ademanalyse;

terwijl artikel149 Grondwet de appelrechter nochtans de verplichting oplegt om te
antwoorden op alle ingeroepen middelen van de verdediging;
Dat de motivering van vonnissen immers een wezenlijke waarborg is tegen willekeur en geldt als bewijs dat de rechter de hem voorgelegde middelen zorgvuldig heeft
onderzocht en zijn uitspraak beredeneerd heeft;
Dat hij derhalve had moeten antwoorden op het door eiser in cassatie ingeroepen
artikel 7, lid 6, van voornoemd koninklijk besluit. Dat de appelrechter, derhalve, artikel 149 schendt:

Overwegende dat de appelrechters met hun vaststelling dat eiser in het
vooronderzoek ondubbelzinnig verklaarde dat hij het resultaat van de ademanalyse niet betwistte, dat hij geen tweede "adem test" wenste af te leggen en dat het niet ernstig is om thans van schending van rechten van verdediging te spreken, het verweer van eiser verwerpen en beantwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 maart 2001 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaat : mr. A. Janssen, Tongeren.
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2e KAMER- 27 maart 2001

1o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- 'IERMIJNEN- VERLENGING- NIEUWE
WET- SCHORSINGSGROND - GEVOLG.

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- GRONDEN -

INLEI-

DING STRAFVORDERING VOOR HET VONNISGERECHT IN HOGER BEROEP.

so

ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG- CASSATIEMIDDEL DAT NAAR RECHT FAALT
-GEVOLG.

1o De wet 11 december 1998 is van toepassing op alle strafvorderingen die v66r de da-

tum van de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn ontstaan en die op die datum krachtens de oude wet nog niet zijn verjaard; de nieuwe grand tot schorsing van
de verjaring is bijgevolg van toepassing op de misdrijven die op de dag van het vonnis nog niet zijn verjaard (1). (Art. 24 V.T.Sv.; art. S wet 11 dec. 1998.)
2° Uit de artikelen 24, r, eerste lid en 24, r, tweede lid, derde streepje, VT.Sv. volgt
niet dat de schorsing van de verjaring voor het vonnisgerecht in eerste aanleg een voorwaarde is voor de schorsing van de verjaring voor het vonnisgerecht in hager beroep (2).

so

Er is geen aanleiding om aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen die
gegrond is op een juridische onderstelling die onjuist is gebleken, zodat het middel
naar recht faalt (S). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(V. .. )

Conclusie van procureur-generaal Jean du Jardin :
De wet van 11 december 1998 en de gevolgen van de onmiddellijke toepassing op
de schorsing van de verjaring tijdens de behandeling in hoger beroep
1. Retroacta. Eiser is vervolgd wegens onopzettelijke doding (tenlastelegging A; art.
419 Sw.) en onopzettelijke slagen en verwondingen (tenlastelegging B; art. 420 Sw.),
ten gevolge van ongunstige arbeidsomstandigheden in het bedrijfwaarover hij de leicling had. Een aantal werknemers heeft zich naar aanleiding van die vervolging aangesteld als burgerlijke partij.
De correctionele rechtbank te Dendermonde heeft de beklaagde bij vonnis van 1 april
1998 vrijgesproken van alle tenlasteleggingen. Zij verklaarde zich onbevoegd voor de
burgerrechtelijke vordering.
Het bestreden arrest van het Hofvan Beroep te Gent dateert van SO juni 1999. Het
houdt tenlastelegging B aan en veroordeelt eiser tot een hoofdgevangenisstraf van vier
maanden met uitstel en een geldboete van vierhonderd frank. Het hofwijst de burgerlijke vordering voorts af als niet-toelaatbaar.
2. Voorwerp van het cassatieberoep. Eiser voert tegen het arrest een middel aan, gebaseerd op de voorgehouden schending van artikel 24 Voorafgaande Titel van het Wethoek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 (4).
Artikel 24 V.T.Sv. regelt de schorsing van de verjaring van de strafvordering. Het
bepaalt, voor zover als relevant : "De verjaring van de strafvordering is geschorst ten
(1) Zie de concl. van het O.M.
(2) Zie de concl. van het O.M.
(3) Zie de concl. van het O.M.
(4) B.S. 16 december 1998, tevens datum van inwerkingtreding.
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aanzien van alle partijen : 1o vanaf de dag waarop de strafVordering op de door de wet
bepaalde wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid. De verjaring begint evenwel opnieuw te lopen : [... ] - vanaf de verklaring van hager beroep bedoeld in artikel 203,
of de betekening van het hager beroep bedoeld in artikel 205, tot op de dag waarop het
hager beroep op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht in hager beroep wordt ingeleid, indien het hager beroep tegen de uitspraak over de strafVordering enkel uitgaat van het openbaar ministerie."
3. De appelrechters stellen te dezen vast dat de vijfjarige ve:Ijaringstermijn (5) geldig is gestuit op 27 mei 1994 door een vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek. De zaak is voor de eerste rechters ingeleid op 30 april 1997. De uitspraak in eerste aanleg dateert van 1 april1998. Tegen dat vonnis heeft het O.M. hager
beroep aangetekend op 8 april 1998 met inleiding van de zaak voor de appelrechters
op 3 februari 1999 en uitspraak op 30 juni 1999.
Zander toepassing van het nieuwe artikel 24 VT.Sv. zou de verjaring van de strafvordering zijn ingetreden op 26 mei 1999, om middernacht. De appelrechters leiden
uit de onmiddellijke toepassing van de wet van 11 december 1998 evenwel een schorsing van de verjaring af met ingang van 3 februari 1999, datum van inleiding van de
zaak voor het vonnisgerecht in hager beroep.
4. Eiser betwist niet de onmiddellijke toepasbaarheid van artikel 24 VT.Sv. Hij betwist wel de draagwijdte van de onmiddellijke toepassing die de appelrechters te dezen hebben gemaakt.
Volgens eiser houdt de inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht in hager beroep geen zelfstandige grand in tot schorsing van de ve:Ijaring. De schorsing grijpt valgens hem pas plaats nadat de verjaring opnieuw is beginnen lopen nadat ze tijdens
de behandeling voor het vonnisgerecht in eerste aanleg was geschorst. Schorsing tijdens de behandeling voor het vonnisgerecht in hager beroep vooronderstelt volgens eiser schorsing tijdens de behandeling in eerste aanleg. Die stelling komt hierop neer
dat van een onmiddellijke toepassing van artikel24, 1°, derde streepje, VT.Sv. op hangende gedingen geen sprake kan zijn als die toepassing eerst dan in de fase van het
hager beroep gebeurt.
Er zou een mogelijke uitweg kunnen liggen in de herberekening van de verjaring
in de hangende rechtsgedingen in functie van het nieuwe artikel 24 VT.Sv. en dit vanaf
de inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht in eerste aanleg. Eiser betwist deze
oplossing evenwel omdat ze zou neerkomen op de retroactieve toepassing van een
nieuwe grand van schorsing van de verjaring. Aan omstandigheden die dateren van
v66r de inwerkingtreding van de nieuwe wet, kan volgens hem geen schorsend effect worden toegekend. Hij onderscheidt daardoor wetten die een nieuwe verjaringstermijn invoeren van wetten die een nieuwe grand tot schorsing van de ve:Ijaring invoeren.
Voor zover het Hofvan oordeel zou zijn dat de verjaring te dezen was geschorst tijdens de behandeling van de zaak voor het vonnisgerecht in hager beroep, vraagt hij
dat een prejudiciele vraag zou worden gesteld aan het Arbitragehof. Volgens hem is
het gelijkheidsbeginsel geschonden indien de ve:Ijaring zowel geschorst zou worden geacht t.a.v. strafprocedures die in eerste aanleg nag niet waren ingesteld op [16 december 1998] als t.o.v. strafprocedures die op dat ogenblik reeds waren ingeleid of reeds
waren afgehandeld.
5. Beoordeling. Hier aan de orde is de problematiek van de onmiddellijke werking van wetten die de procedure regelen. Het is nu vaste rechtspraak van het Hof
dat wetten betreffende de verjaring de grand van het recht niet raken en mitsdien onmiddellijke werking hebben (6). Zij zijn van toepassing op alle strafVorderingen die v66r
(5) Ingevolge de toepassing van de wet van 24 dec. 1993.
(6) Cass., 7 mei 1980 (A. C., 1979-80, nr. 570); 28 mei 1980 (A. C., 1979-80, nr. 609); 10 sept. 1980
(A. C., 1980-81, nr. 24); 10 dec. 1980 (A. C., 1980-81, nr. 216); 25 nov. 1981 (A. C., 1981-82, nr. 204);
9 dec. 1981 (A. C., 1981-82, nr. 237); 3 juni 1987, A.R. 5567, m. 594; 5 april1996, A.R. A94.0002.F,
nr. 111; 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534. Zie wat betreft het burgerlijk recht en het gerechtelijk recht ook respectievelijk conclusie proc.-gen. Ganshofvan der Meersch, onder Cass., 22
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haar inwerkingtreding zijn ontstaan en op die datum nog niet zijn verjaard krachtens de oude wet. Dit is een uitdrukking van het beginsel vervat in artikel 3 Ger.W.,
terwijl artikel 2 Sw. enkel op de inhoudelijke strafwet van toepassing is (7).
Het Hof heeft reeds herhaaldelijk geoordeeld dat de regel van onmiddellijke werking ook van toepassing is op de wet van 11 december 1998, die de schorsing van de
verjaring regelt (8).
Die gegevens zijn niet betwist. Wel betwist is de toepassing die de appelrechters ervan hebben gemaakt.
6. De appelrechters hebben het hangende geding beoordeeld met als uitgangspunt de datum inwerkingtreding van het nieuwe artikel 24 VT.Sv. : 16 december 1998.
Op dat ogenblik had enkel het O.M. hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak op de strafvordering van 1 april1998. Op 16 december 1998 was de verjaring op grond van art. 24, 1°, tweede lid, derde streepje, VT.Sv. dus niet geschorst.
De verjaring was volgens de appelrechters op grond van dezelfde bepaling wel geschorst met ingang van 3 februari 1999, datum waarop de zaak is ingeleid voor het
vonnisgerecht in hoger beroep. De verjaring is sindsdien geschorst gebleven (9).
Eisers uitgangspunt is dat artikel 24, 1o, tweede lid, derde streepje, VT.Sv. geen zelfstandige grond tot schorsing uitmaakt maar afhankelijk is van een schorsing tijdens de behandeling van de zaak in eerste aanleg. De bepalingen zou mitsdien niet
voor onmiddellijke toepassing op hangende rechtsgedingen in aanmerking komen. Dit
uitgangspunt faalt naar recht.
7. Uit de tekst van de wet blijkt niet dat de schorsing van de veijaring tijdens de behandeling voor het vonnisgerecht in hoger beroep afhankelijk is van een voorafgaande schorsing van die veijaring tijdens de behandeling voor het vonnisgerecht in
eerste aanleg. Uiteraard kan de veijaring slechts "opnieuw" beginnen lopen indien ze
eerst geschorst is geweest. Hier bestaat een noodzakelijke afhankelijkheid. De schorsing vanaf de inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht in hoger beroep is in dat
geval uiteraard een nieuwe schorsing. Daaruit vloeit evenwel niet voort dat de schorsing in hoger beroep enkel een nieuwe schorsing kan zijn. Hier bestaat met andere woorden geen noodzakelijke afhankelijkheid van een voorafgaande schorsing die is opgeheven. Zo'n voorwaarde staat niet in de uitzondering van art. 24, 1o, tweede lid, derde
streepje, VT.Sv.
Ook de regel zelfvan art. 24, 1°, VT.Sv. is rechtstreeks en zelfstandig toepasbaar
op de behandeling voor het vonnisgerecht in hoger beroep (10). De verjaring is geschorst "vanaf de dag van de zitting waarop de strafvordering op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid". Er staat niet : "het vonnisgerecht in eerste aanleg". lntegendeel blijkt uit art. 24, 1o, tweede lid, vierde streepje,
VT.Sv. dat de schorsing voor het vonnisgerecht in hoger beroep een zelfstandige
schorsingsgrond uitmaakt. Er staat immers : "De verjaring begint evenwel opnieuw
te lopen : [... ] vanaf het verstrijken van een termijn van een jaar te rekenen van de
okt. 1970, Pas., 1971, I, 144, p. 154-156, en conclusie eerste adv.-gen. Mahaux, onder Cass., 10 feb.
1972, Pas., 1972, I, 535. Anders en vroeger met betrekking tot een verkorting van de verjaringstermijn: Cass., 20 mei 1886 (Pas., 1866, I, 224).
(7) Zie over het (algemeen rechts)beginsel vervat in art. 3 Ger.W. P. VANLERSBERGHE, Comm. Ger.,
art. 3 Ger.W., nrs. 3 en 4, en P. CLAEYS-BoutJAERT, "Algemene beginselen van het recht. Vijftienjaar
rechtspraak van het Hofvan Cassatie", R.W 1986-87, 913,922.
(8) Cass., 23 juni 1999, A.R. P.99.0278.F, nr. 388; 15 sept. 1999, A.R. P.99.0414.F, nr. 460; 8 maart
2000, P.99.1583.F, nr. 161; 15 maart 2000, A.R. P.99.1697.F, nr. 179; 11 april2000, A.R. P.99.1117.N,
nr. 245; 20 sept. 2000, A.R. P.00.0326.F, nr. 482; 18 okt. 2000, A.R. P.00.0491.F, nr. 558; 8 nov. 2000,
A.R. P.00.0516.F, nr. 605.
(9) Namelijk vanaf3 februari 1999 tot aan de voorziening in cassatie op grand van art. 24, 1°,
tweede lid, vierde streepje, VT.Sv. en tijdens het cassatiegeding op grand van het wettelijk beletsel om de strafvordering verder uit te oefenen. Cass., 20 sept. 2000, A.R. P.00.0326.F, nr. 482.
(10) Vgl. A. JACOBS, "La loi du 11 decembre 1998 relative a Ia prescription de !'action publique", J.T. 1999, 181, 1" kol; A JACOBS (noot onder Cass., 15 maart 2000), J.T. 2000, 558, 1" kol.
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dag van de zitting waarop, naar gelang van het geval, de straf\rordering bij het vonnisgerecht in eerste aanleg of bij het vonnisgerecht in hager beroep wordt ingeleid". De
onmiddellijke werking van de nieuwe wet kan dus voor het eerst plaatsvinden in de
fase van het hoger beroep.
8. Ook uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever de schorsing tijdens de behandeling voor het vonnisgerecht in hoger beroep als een zelfstandige grond
tot schorsing heeft beschouwd. Toen die hypothese ter sprake is gekomen, is ze niet
gekoppeld aan een vereiste voorafgaande schorsing in eerste aanleg (11).
9. Meerdere rechtsgeleerden houden voor dat de onmiddellijke werking te dezen inhoudt dat art. 24 V.T.Sv. wordt toegepast op hangende rechtsgedingen, minstens met
ingang van de stand waarop zij zich op 16 december 1998 bevinden ofbevonden (12).
De onmiddellijke toepassing in hoger beroep is in die visie mogelijk, ja zelfs verplicht, ook al is de straf\rordering in eerste aanleg volledig afgehandeld op het ogenblik van inwerkingtreding van de wet (13).
10. Het Arbitragehof heeft ten slotte geoordeeld dat de onmiddellijke werking van
art. 24 V.T.Sv. en de ontstentenis van een overgangsregeling verantwoordbaar zijn (14).
11. Uit de arresten van het Hofvan 5 april 1996 (15) en 23 december 1998 (16) is
een verdergaande regel afgeleid dan degene die de appelrechters te dezen hebben toegepast. Volgens die regel impliceert de onmiddellijke werking de herberekening van
de perioden van schorsing van de verjaring in hangende straf\rorderingen vanaf de inleiding van de vervolging voor het vonnisgerecht in eerste aanleg (17). Het Hof heeft
die regel reeds aangehouden wat betreft art. 24 V.T.Sv. (18). Eiser betwist zein zijn
middel. (19).
Die betwisting is gebaseerd op het onjuiste uitgangspunt dat de schorsing tijdens
de behandeling van de strafvordering voor het vonnisgerecht in hoger beroep geen zelfstandige schorsingsgrond uitmaakt. Ze hoeft daarom niet verder te worden onderzocht.
12. Eisers verzoek tot prejudiciele vraagstelling aan het Arbitragehof kan evenmin worden ingewilligd omdat het berust op dezelfde onjuiste juridische vooronderstelling (20).
(11) Verslag namens de Commissie voor de Justitie, uitgebracht door J. VANDEURZEN, Pari. St.
Kamer, 1997-1998, nr. 1387/6, p. 25 en 27; Hand. Kamer 3 dec. 1999, nr. 287, p. 10326 en 10328.
(12) A. JACOBS, I.e., 185, 2° kol.; J. MEESE, De verjaring van de strafvordering na de "Securitaswet" van 11 dec. 1998, T.Strafr. 2000, 2, nr. 37, Zie infra voor een verdergaande opvatting.
(13) Uitdrukkelijk over deze hypothese N. GALAND en P. CHOME, "La loi du 11.12.1998 ( ... ):tentative de lecture et d'application", Journ. Proees 1999, nr. 364, p. 15.
(14) Arbitragehof nr. 91/1999, 15 juli 1999, B.S. 9 oktober 1999, 38360, B.13; Arbitragehof nr.
7/2000, 19 januari 2000, B.S. 17 maart 2000, 84 78, B.12.
(15) Cass., 5 april 1996, AR. A94.0002.F, nr. 111.
(16) Cass., 23 dec. 1998, AR. A94.000l.F, nr. 534.
(17) R. VERSTRAETEN, Handboek strafuordering, Antwerpen, Maklu, 1999, nr. 226; N. GALAND en
P. CHOME, I.e., p. 15, 1e kol; A JACOBS (noot onder Cass., 15 maart 2000), I.e., 557, 3e kol.
(18) Cass., 23 juni 1999, AR. P.99.0278F, nr. 388 (impliciet); 15 sept. 1999, AR. P.99.0414.F, nr.
460; 8 maart 2000, AR. P.99.1583.F, nr. 161; 15 maart 2000, AR. P.99.1697.F, nr. 179; 20 sept. 2000,
AR. P.00.0326.F, nr. 482; 18 okt. 2000, AR. P.00.0491.F, nr. 558; 8 nov. 2000, AR. P.00.0516.F, nr.
605.
(19) Zie oak de betwistingen door A JACOBS, I.e., 185, 2e en 3e kol.; J. MEESE, I.e., nr. 37.
(20) Cass., 8 juni 1999, AR. P.97.1105.N, nr. 336, en hierover R. DECLERCQ, "De verplichting, voor
het Hofvan Cassatie, een prejudieiele vraag te stellen aan het Arbitragehof' (noot onder Cass.,
11 april 2000, AR. P.99.1117.N en P.00.0062.N, nr. 245), T.Strafi: 2000, 214, nr. 36.
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13. Besluit: de onmiddellijke werking van de wet van 11 december 1998 impliceert dat de verjaring van de strafvordering voor het eerst kan worden geschorst tijdens de behandeling van die vordering voor het vonnisgerecht in hager beroep. Die hypothese maakt een zelfstandige grand tot schorsing uit en is niet athankelijk van een
voorafgaande schorsing tijdens de behandeling in eerste aanleg. Zij houdt geen toepassing met terugwerkende kracht in van de voornoemde wet.
Verwerping van het middel.
ARREST

(A.R. P.99.1325.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1999 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorzieningen, in zoverre ze gericht zijn tegen de beslissingen op
de strafvordering :
1. ingesteld tegen H.VS. :
Over het middel gesteld als volgt :
schending van de artikelen 24 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals vervangen bij artikel 3 van
de wet van 11 december 1998, 3 en 4 van de wet van 11 december 1998 "tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering", 10 en 11 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde bepalingen van de Grondwet,
doordat de appelrechters in de bestreden beslissing eiser op strafgebied veroordelen voor de grotendeels bewezen verklaarde tenlastelegging B wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen aan diverse werknemers; het hof van
beroep dienaangaande oordeelt dat de desbetreffende strafvordering niet door verjaring is vervallen op grand van de volgende overwegingen: "Nu ( ... ) tussen de opeenvolgende feiten voorwerp van de betichting B nooit een termijn langer dan de toentertijd geldende veijaringstermijn verliep, begint de veijaring ten aanzien van het geheel
van deze feiten te lopen met ingang van de laatste strafbare daad, hetzij met ingang van 26 juni 1989; de veijaring van de strafvordering werd gestuit door het kantschrift van het openbaar ministerie van 7 april 1992 (... ), zodat de strafvordering nog
niet vervallen was door veijaring per 31 december 1993, datum waarop de veijaringstermijn van drie jaar werd gebracht op vijf jaar. De eerste vijfjarige termijn werd gestuit door de vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek van 27 mei 1994
(... ), zodat de verjaring nog niet was ingetreden op datum van het in werking treden van de wet van 11 december 1998. Met ingang van 3 februari 1999, datum van
inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht in hager beroep, is de verjaring dan ook
geschorst" (zesentwintigste blad van het bestreden arrest),
terwijl de verjaring van de strafvordering, krachtens artikel 24 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals vervangen bij artikel 3 van
de wet van 11 december 1998, ten aanzien van alle partijen geschorst is vanaf de dag
van de zitting waarop de strafvordering op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid; artikel 3 van de wet van 11 december 1998, overeenkomstig
artikel 4 van diezelfde wet, slechts in werking trad op de dag waarop deze wet in het
Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, nl. op 16 december 1998; de onmiddellijke toepasselijkheid van deze wet op de op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan nog niet verjaarde strafvorderingen, geen afbreuk doet aan het beginsel dat deze
wet geen terugwerkende kracht heeft, wat te dezen impliceert dat door het inleiden
van de zaak in eerste aanleg op de terechtzitting van 30 april1997 de verjaring van
de strafvordering tegen eiser niet was opgeschort; de appelrechters te dezen niet stellen dat de verjaring van de strafvordering zou zijn geschorst gedurende de behandeling van de zaak in eerste aanleg, doch wel oordelen dat de verjaring "(m)et ingang van 3 februari 1999, datum van inleiding van de zaak voor het vonnisgerecht in
hager beroep, (. .. ) geschorst (is)"; het inleiden van de zaak in hager beroep evenwel geen
zelfstandige grand van schorsing van de verjaring inhoudt; de in artikel 24, sub 1 o,
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van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van StrafVordering bedoelde schorsing van
de verjaring "vanaf de dag van de zitting waarop de strafVordering op de door de wet
bepaalde wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid", immers betrekking heeft op het
inleiden van de zaak in eerste aanleg; de verjaring van de strafVordering slechts wordt
geschorst vanafhet inleiden van de zaak in hoger beroep, in zoverre deze verjaring
ook reeds door het inleiden van de zaak in eerste aanleg was geschorst; deze laatste- in het aangehaalde artikel 24, sub 1°, vermelde- schorsing immers "opnieuw begint te lopen" vanafhet aantekenen van hoger beroep tegen de beslissing op
de strafVordering in zoverre dit uitsluitend van het openbaar ministerie uitgaat, "tot
op de dag waarop het hoger beroep op de door de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht in hoger beroep wordt ingeleid"; tegen de in eerste aanleg op 1 april 1998 gewezen beslissing uitsluitend door het openbaar ministerie - op 8 april 1998, d.w.z.
v66r de inwerkingtreding van de wet van 11 december 1998 - hoger beroep werd aangetekend m.b.t. de beslissing op de strafvordering; partijen door het openbaar ministerie evenwel pas in januari 1999 werden gedagvaard om op 3 februari 1999 te verschijnen in hoger beroep; er geen sprake kan zijn van een sinds de inleiding van de
zaak in eerste aanleg geschorste verjaring die "opnieuw begint te lopen", wanneer de
verjaring, zoals te dezen, in eerste aanleg niet was geschorst; het inleiden van de zaak
in hoger beroep slechts relevant kan zijn voor de beoordeling van de eventuele schorsing van de verjaring van de strafVordering, in zoverre de verjaring was geschorst n.a.v.
het inleiden van de zaak in eerste aanleg; de appelrechters dan ook niet wettig oordelen dat de verjaring van de strafVordering te dezen zou zijn geschorst vanaf de inleiding van de zaak in hoger beroep op 3 februari 1999;
en terwijl, in zoverre zou worden geoordeeld dat de voormelde kritiek in de huidige stand van de onderhavige procedure niet kan worden aangenomen, eiser het Hof
verzoekt om aan het Arbitragehof de in het dispositiefvan onderhavige memorie geformuleerde prejudicii:He vraag te stellen, nu het in de artikelen 10 en 11 van de Grandwet neergelegde gelijkheidsbeginsel door de artikelen 3 en 4 van de wet van 11 december 1998 wordt geschonden in zoverre deze bepalingen impliceren dat de verjaring
van de strafVordering zowel is geschorst t.a.v. strafprocedures die in eerste aanleg nog
niet waren ingeleid op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 11 december 1998, als t.a.v. strafprocedures die in eerste aanleg wel reeds waren ingeleid en a fortiori t.a.v. strafprocedures die in eerste aanleg reeds waren afgehandeld
op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet van 11 december 1998; de aangehaalde artikelen 3 en 4 van de wet van 11 december 1998 aldus wezenlijk verschillende situaties op een identieke wijze behandelen zonder dat daarvoor een redelijke
verantwoording bestaat,
zodat de appelrechters, door te oordelen dat de verjaring van de strafVordering te
dezen zou zijn geschorst vanaf de inleiding van de zaak in hoger beroep, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van de artikelen 24 van de wet van 17
april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals vervangen bij artikel 3 van de wet van 11 december 1998, 3 en 4 van de wet van
11 december 1998 "tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van StrafVordering", 10 en 11 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde bepalingen van de Grondwet) :

Overwegende dat zolang de verjaring van de strafvordering niet is bereikt, elke nieuwe grand van schorsing van deze verjaring, krachtens artikel 3 Gerechtelijk Wetboek en behoudens wettelijke uitzondering, onmiddellijk toepasselijk is op het hangende rechtsgeding;
Overwegende dat, luidens artikel 24, 1o, eerste lid, Voorafgaande Titel Wethoek van Strafvordering, de verjaring van de strafvordering is geschorst ten
aanzien van alle partijen vanaf de dag van de zitting waarop zij op de door
de wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht is ingeleid;
Dat, krachtens artikel24, 1°, tweede lid, derde streepje, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, door het hager beroep tegen de uitspraak
over de strafvordering, dat enkel uitgaat van het openbaar ministerie, de verjaring verder loopt tot op de dag waarop dit hager beroep op de door de wet
bepaalde wijze bij het vonnisgerecht in hager beroep wordt ingeleid;
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Dat uit deze bepalingen niet volgt dat de schorsing van de verjaring voor
het vonnisgerecht in eerste aanleg een voorwaarde is voor de schorsing van
de verjaring voor het vonnisgerecht in hoger beroep;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende voor het overige, dat de te dezen door de eiser aangevoerde discriminatie naargelang de dagvaarding voor het vonnisgerecht in
eerste aanleg voor dan wel na 16 december 1998 werd ingeleid, geheel is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde afhankelijkheid van de schorsing van de
verjaring voor het vonnisgerecht in hoger beroep van deze voor het vonnisgerecht in eerste aanleg, welke afhankelijkheid niet bestaat;
Dat geen grond bestaat tot het stellen van de prejudiciele vraag;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
2. ingesteld tegen F.B., P.D.B. en L.B. :
Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig
de wet zijn gewezen;
II. Op de voorzieningen in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen op
de tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
1. door de verweerders G.D.S., J.D.S., W.D.S. en R.D.S. in de mate dat deze
vorderingen gesteund zijn op de telastlegging A :
Overwegende dat de voorzieningen bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorzieningen.
27 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Maffei- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaat : mr. Geinger.

Nr. 170
2e KAMER - 27 maart 2001

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- SCHORSING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING- GEVOLG.

Artikelll van de wet van 18 maart 1998 bepaalt niet dat de commissie die meer dan
twee maanden na haar beslissing tot schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling uitspraak doet, de invrijheidstelling onder dezelfde voorwaarden van de veroordeelde moet bevelen; artikel 11, § 3, bepaalt slechts dat de veroordeelde na verloop van deze termijn opnieuw in vrijheid wordt gesteld onder dezelfde voorwaarden
als voorheen; deze bepaling onderstelt dat de veroordeelde niet om andere redenen
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is opgesloten, en staat eraan niet in de weg dat de commissie, in dit laatste geval, meer
dan twee maanden nadat zij de schorsing heeft gelast, de herroeping beveelt van de
voorwaardelijke invrijheidstelling (1). (Art. 11 wet 18 maart 1998.)
(G ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0026.N)

RET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 20 december 2000 gewezen door de Commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 11 van de wet van 18 maart 1998 tot instelling
van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling niet bepaalt dat
de commissie die meer dan twee maanden na haar beslissing tot schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling uitspraak doet, de invrijheidstelling onder dezelfde voorwaarden van de veroordeelde moet bevelen;
Dat § 3 van dit artikel slechts bepaalt dat de veroordeelde na verloop van
deze termijn opnieuw in vrijheid wordt gesteld onder dezelfde voorwaarden als voorheen; dat deze bepaling onderstelt dat de veroordeelde niet om
andere redenen is opgesloten, en niet eraan in de weg staat dat de commissie, in dit laatste geval, meer dan twee maanden nadat zij de schorsing heeft
gelast, de herroeping beveelt van de voorwaardelijke invrijheidstelling;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 maart 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Advocaat : mr. T. Geukens, Hasselt.

Nr. 171
2e KAMER- 27 maart 2001

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- TOEZICHT OP HET VERLOOP VAN HET ONDERZOEK- VERZOEKSCHRIFT- VOORWAARDEN- GEVOLG.

(1) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.99.1685.N, nr. 65.
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2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING).

1o en 2° Doet geen uitspraak over de regelmatigheid van het strafonderzoek of van de
ermee gepaard gaande strafvordering en is mitsdien niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep, het arrest dat het verzoek strekkend tot toezicht van het onderzoek overeenkomstig art. 136 Sv., onontvankelijk verklaart om reden dat het verzoekschrift niet werd ingediend volgens de bepalingen van dit artikel, en dat de termijn
van zes maanden sinds een vorig toezichtsarrest nog niet is verstreken.(Art. 136 Sv.)

(V. .. )

ARREST

(A.R. P.Ol.0286.N)

HET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 1 februari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de arresten, optredend in het kader van het ambtshalve toezicht overeenkomstig artikel 136 Wetboek van Strafvordering, het
verzoek van eiser strekkende tot dit toezicht onontvankelijk verklaren om
reden dat de verzoekschriften niet werden ingediend volgens de bepalingen van dit artikel en daarenboven de termijn van zes maanden sinds een
vorig toezichtsarrest nog niet is verstreken;
Dat deze arresten aldus geen uitspraak doen over de regelmatigheid van
het strafonderzoek of van de ermee gepaard gaande strafvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal.

Nr. 172
2e KAMER - 27 maart 2001

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN -ALLERLEI- MIDDEL NIET IN DE TAAL VAN DE
RECHTSPLEGING- GEVOLG.

Het Hof slaat geen acht op het middel van de memorie dat in zijn redenering niet in
de taal van de rechtspleging is opgesteld.
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(V . .)

ARREST

(A.R. P.Ol.0410.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 maart 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op het middel van de memorie, dat in zijn redenering niet in de taal van de rechtspleging is gesteld;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 maart 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureurgeneraal - Aduocaat : mr. B. De Geest, Brussel.

Nr. 173
2• KAMER - 28 maart 2001

1° VERENIGING VAN BOOSDOENERS -

MOREEL BESTANDDEEL- BEGRIP.

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP.

MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENREID VAN
OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- VERENIGING VAN BOOSDOENERS.

3° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENREID VAN
OPZET- EENHEID VAN OPZET- COLLECTIEF MISDRIJF- BE GRIP- EINDBESLISSING IN BELGIE UITGESPROKEN.

4 ° INTERNATIONALE VERDRAGEN- OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN RET AKKOORD VAN SCRENGEN- ARTIKELEN 54 EN 56- BEGINSEL "NON BIS IN IDEM"- ZELFDE FElTEN- TOEPASSING.

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- "NON BIS IN IDEM"- STRAFZAKEN- OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN RET AKKOORD VAN SCRENGEN - ARTIKELEN 54 EN 56 ZELFDE FElTEN- TOEPASSING.

6° MISDRIJF- GEPLEEGD IN RET BUITENLAND- BEGINSEL "NON BIS IN IDEM"- OVEREENKOMST TER UITVOERING VAN RET AKKOORD VAN SCRENGEN- ARTIKELEN 54 EN 56ZELFDE FElTEN- TOEPASSING.
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1o en 2° De rechter verantwoordt naar recht zijn beslissing om een beklaagde we-

gens vereniging van boosdoeners te veroordelen, wanneer hij vaststelt dat de beklaagde zich bewust was van zijn deelneming aan een georganiseerde activiteit en
door zijn daden aan de uitvoering ervan heeft bijgedragen (1).(Art. 322 Sw.)
3° Voor de toepassing van art. 65, tweede lid, Sw., mag de bodemrechter alleen reke-

ning houden met de door een Belgische eindbeslissing bewezen verklaarde feiten (2).
(Art. 65, tweede lid, Sw.)
4°, 5° en 6° Voor de toepassing van de artt. 54 en 56 Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, dient het Belgisch strafgerecht alleen rekening te houden met een beslissing tot veroordeling van een beklaagde die is uitgesproken door een vreemd gerecht dat behoort tot een
Overeenkomstsluitende Staat, in zoverre de bij dat Belgisch gerecht aanhangig gemaakte feiten, volgens zijn onaantastbare beoordeling, dezelfde zijn als die welke in
het buitenland zijn berecht (3). (Artt. 54 en 56 Overeenkomst 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen.)
CH ... , J ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.99.1759.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1999 in het
Duits gewezen door het Hofvan Beroep teL., en gelet op de in die zelfde taal
gestelde voorzieningen;
Gelet op de beschikking van 8 december 1999 van de eerste voorzitter van
het Hof, waarbij beslist wordt dat de rechtspleging, vanaf de terechtzitting, in het Frans zal worden gevoerd;
I. Op de voorziening van A.H. :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest, op de conclusie waarin eiser aanvoert dat hij
zich nooit als een lid van een organisatie heeft beschouwd, antwoordt dat "de
beklaagden zich aileen ervan bewust dienden te zijn dat zij aan een georganiseerde activiteit deelnamen en door hun daden aan de uitvoering ervan bijgedragen hebben" (vertaling); dat de appelrechters aldus die conclusie beantwoorden en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht
verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek, dat betrekking heeft op het geval waarin de bodemrechter vaststelt dat de bij hem aanhangig gemaakte
feiten voortvloeien uit hetzelfde opzet als die welke bewezen zijn verklaard door een Belgische eindbeslissing en hieraan voorafgaan, naar een buitenlandse beslissing verwijst en aldus faalt naar recht;
(1) Zie Cass., 4 dec. 1984, A.R. 8290, nr. 210; 6 mei 1998, A.R. P.98.0117.F, nr. 225.
(2) Zie Cass., 29 nov. 1989, A.R. 7873, nr. 203; J. DE CoDT, "Le nouvel article 65 du Code penal ou Ia legislation du delit collectif', J.T., 1995, blz. 291.
(3) Zie Cass., 29 juni 1999, A.R. P.99.0754.N, nr. 408; 23 mei 2000, A.R. P.00.0377.N, nr. 315.
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Overwegende, voor het overige, dat het Belgisch strafgerecht, voor de toepassing van de artikelen 54 en 56 van de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter
uitvoering van het te Schengen op 14 juni 1985 gesloten akkoord, aileen rekening dient te houden met een beslissing tot veroordeling van een beklaagde die is uitgesproken door een vreemd gerecht dat behoort tot een
Overeenkomstsluitende Staat, in zoverre de bij dat gerecht aanhangig gemaakte feiten, volgens zijn onaantastbare beoordeling, dezelfde zijn als die
welke in het buitenland zijn berecht; dat het arrest beslist dat zulks niet het
geval is;
Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen die beoordeling van de appelrechters of waarvan het onderzoek een onderzoek van feiten vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
28 maart 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- "\krslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. D. Cremer en C. Radermecker, Eupen.

Nr. 174
2e KAMER- 28 maart 2001
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP.

BEOORDELING DOOR DE RECHTER- CONCRETE OMSTANDIGHEDEN- HYPOTHESE VREEMD AAN DE
ZAAK- GEVOLG.

De rechter die de afwezigheid van een oorzakelijk verband tussen het misdrijf en de
schade afleidt uit de overweging dat die schade zich oak had kunnen voordoen in een
hypothese die vreemd is aan de concrete omstandigheden van de bij hem aanhangig gemaakte zaak, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (1). (Art. 1382 B.W.)
(K. .. T. K. .. E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1659.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 november 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te B.;
I. Op de voorzieningen van L.L., beklaagde, en van de naamloze vennootschap AG 1824, vrijwillig tussengekomen partij, tegen de beslissingen over
de burgerlijke rechtsvordering van V.K. :
(1) Cass., 8 okt. 1996, A.R. P.95.0603.N, nr. 363.
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A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op het beginsel van de aansprakelijkheid :
Overwegende dat het bestreden vonnis, na D.T. te hebben veroordeeld wegens schending van artikel 24, eerste lid, 4°, van het Wegverkeersreglement, beslist dat het oorzakelijk verband tussen het onregelmatig geparkeerde voertuig en het door V.K. geleden ongeval niet bewezen is, op grond
dat "indien er zich op die zelfde plek bijvoorbeeld een hut of een tent voor
straatwerken had bevonden, de zichtbaarheid tevens beperkt was geweest
en de automobilisten tevens dubbel voorzichtig hadden moeten zijn";
Overwegende dat de appelrechters de afwezigheid van oorzakelijk verband tussen het misdrijf en de schade afieiden uit de overweging dat die
schade zich ook had kunnen voordoen in een hypothese die vreemd is aan
de concrete omstandigheden van de bij hen aanhangig gemaakte zaak; dat
zij het ongeval beoordelen zonder met die omstandigheden rekening te houden en hun beslissing bijgevolg niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van V.K. en de naamloze vennootschap AG 1824, behalve in zoverre het beslist dat L.L. een fout
heeft begaan die in een oorzakelijk verband staat met de schade van V.K.;
verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder V.K. in de kosten van de voorziening van eiseres L.L.; veroordeelt de drie verweerders, elk van hen, in een derde van de
kosten van de voorziening van de naamloze vennootschap AG 1824; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank teN., zitting houdende in hoger beroep.
28 maart 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- verslaggever : de h. Plas- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Butzler.

Nr. 175
2e KAMER- 28 maart 2001

1 o HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- GETUIGE - DESKUNDIGE - AFWEZIGHEID SCHRIFTELIJKE VERKLARING- LEZING- VERPLICHTING.

2° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- GETUIGE - DEFINITIEVE TERUGTREKKING- VERKLARING AAN DE POLITIE - LEZING OP DE ZITTING- VOORWAARDEN.

3° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- GETUIGE- VERKLARING AAN DE POLITTE- LEZING OP DE ZITTING- VOORWAARDEN.
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1 o Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de voorzitter van het hof van assisen om

de verklaringen voor te lezen van de getuigen die op de zittingen afwezig zijn (1).
2° Wanneer de voorzitter van het hof van assisen, met instemming van alle partijen,

een getuige he eft toegestaan zich na zijn verhoor definitief terug te trekken, staat het
beginsel van de mondeling karakter van het debat er niet aan in de weg dat de voorzitter de verklaringen voorleest die een officier van de gerechtelijke politie schriftelijk van die getuige heeft afgenomen. (Artt. 267 en 320 Sv.)
3° Het beginsel van het mondeling karakter van het debat belet niet dat op de zit-

ting van het hofvan assisen een verklaring wordt voorgelezen die tijdens het vooronderzoek aan de politie is afgelegd door een getuige van wiens verschijning, t.g. v.
die lezing, met instemming van alle partijen is afgezien (2). (Art. 267 Sv.)
(N ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0003.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 november 2000 onder het nummer 979 gewezen door het Hofvan Assisen van de provincie H.;
Over het eerste middel in zijn geheel :
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 november 2000 blijkt dat "met instemming van alle partijen afgezien wordt van
het verhoor van de getuige J.B." en dat geen enkele partij de mededeling heeft
gevorderd van de brief van die getuige waarin hij de redenen van zijn afwezigheid vermeldt, en dat uit het proces-verbaal van 22 november 2000 blijkt
dat "met instemming van alle partijen afgezien wordt van het verhoor van
de getuigen S.C. en C.R." en, wat de getuige J.D. betreft, "dat alle partijen
ermee instemmen de zaak verder te behandelen ondanks de afwezigheid van
die getuige, die evenwel zal worden verhoord als hij tijdens het debat opdaagt";
Dat het voornoemde proces-verbaal niet vermeldt dat eiser zijn instemming ondergeschikt heeft gemaakt aan de voorwaarde dat de schriftelijke verklaringen van die getuigen door de voorzitter van het hofvan assisen worden voorgelezen;
Overwegende, voor het overige, dat geen enkele wettelijke bepaling de voorzitter van het hof van assisen verplicht de verklaringen voor te lezen van de
getuigen die van de zittingen van het hof van assisen afwezig zijn;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel 320 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat "indien de voorzitter niet anders bevolen heeft, ieder getuige, na
zijn getuigenis, in de gehoorzaal blijft totdat de gezworenen zich hebben teruggetrokken om hun verklaring te doen";
(1) Het betrofte dezen een deskundige- m.n. een wetsgeneesheer- die door de onderzoeksrechter was aangewezen.
(2) Zie Cass., 17 maart 1975 (AC., 1975, 794), Rev.dr.pen., 1974-75, blz. 639, met concl. adv.gen. Ballet); 16 nov. 1988, A.R. 7095, nr. 156; 20 aug. 1991, A.R. 9282, nr. 573.
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Dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 november 2000 blijkt
dat de voorzitter van het hofvan assisen getuige J.L. toegestaan heeft zich
definitief terug te trekken "met instemming van het openbaar ministerie, van
de beschuldigde, van zijn raadslieden en van de raadsman van de burgerlijke partij'';
Overwegende, voor het overige, dat het beginsel van het mondeling karakter van het debat niet belet dat de voorzitter de schriftelijke verklaringen van een getuige voorleest die door een officier van de gerechtelijke politie zijn afgenomen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel, dat geen verband houdt met de artikelen 318
en 341 van het Wetboek van Strafvordering, faalt naar recht, in zoverre het
de schending van die wetsbepalingen aanvoert;
Overwegende, voor het overige, dat het beginsel van het mondeling karakter van het debat niet belet dat op de zitting de verklaring wordt voorgelezen die tijdens het vooronderzoek aan de politie is afgelegd door een getuige van wiens verschijning, ten gevolge van die lezing, met instemming van
aile partijen is afgezien;
Dat het middel, in zoverre, eveneens 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.
28 maart 2001 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. S. Fiorentino, Luik.
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1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- BEGRIP.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALLERLEI- BURGERLIJKE PARTIJ- GETUIGE - EEDAFLEGGING.

3° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- BURGERLIJKE PARTIJ- VERHOOR- EEDAFLEGGING.

4 o HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- GETUIGE- VORMVEREISTEN.
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5° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- VRAGEN AAN DE JURY- INTRINSIEKE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- VERSCHILLENDE BESCHULDIGDEN- VERZOEK VAN EEN BESCHULDIGDE - WEIGERING VAN DE VOORZITTER- RECHT VAN VERDEDIGING.

6° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER
ZITTING- VRAGEN AAN DE JURY- INTRINSIEKE VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- VERSCHILLENDE BESCHULDIGDEN- VERZOEK VAN EEN BESCHULDIGDE -WEI GERING VAN DE
VOORZITTER- GEVOLG.

1o Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid, wanneer het de mis-

kenning van "de grondbeginselen van het strafrecht en van de strafrechtspleging" aanvoert, zonder te verduidelijken welke regels of beginselen zijn miskend noch in hoeverre ze zijn miskend (1).
2° en 3° Voor het hof van assisen kan de burgerlijke partij, na haar aanstelling in die
hoedanigheid en na regelmatig als getuige te zijn opgeroepen, in de regel niet onder eed worden gehoord; zij kan evenwel krachtens de aan de voorzitter van het hof
door de wet toegekende discretionaire macht zonder eed en louter ten titel van inlichting worden gehoord (2). (Artt. 268, 269 en 322 Sv.)
4° De bij art. 316 Sv. voorgeschreven vormvereisten, krachtens welke de voorzitter van

het hof van assisen de getuigen beveelt zich naar de voor hen bestemde kamer te begeven en zij die slechts zullen verlaten om hun getuigenis af te leggen, zijn geen substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteiten (3). (Art. 316 Sv.)
5° en 6° Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit het
enige feit dat de voorzitter van het hof van assisen geweigerd heeft de vragen betreffende de verzwarende omstandigheden die wezenlijk deel uitmaakten van de aan
de beschuldigden verweten misdaad, aan elk van hen persoonlijk te stellen, terwijl
het verzoek hiertoe slechts "in de vorm van pleidooien" is gesteld (4). (Artt. 267, 268,
337 en 338 Sv.)
(O ...

ARREST

E.A.)

(vertaling)

(A.R. P.00.1756.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 21 juni 2000 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te B., en op
7 en 8 december 2000 gewezen door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad;
I. Op de voorziening van I.O. :
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 S. G. :
(1) Zie Cass., 7 jan. 1977 (A. C., 1977, blz. 490); 30 maart 1977 (A.C., 1977, 829); 25 nov. 1980
(A. C., 1980-81, nr. 181); 3 feb. 1999, A.R. P.98.0980.F, nr. 63.
(2) Cass., 9 feb. 1999, A.R. P.98.1492.N, nr. 72.
(3) (3) Cass., 28 feb. 1977 (A.C., 1977, 704).
(4) Zie Cass., 17 april1996, A.R. P.96.0022.F, nr. 116; 16 feb. 1999, A.R. P.98.1624.N, nr. 90.
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Gelet op de memorie en gelet op de noot, "memorie van toelichting" genaamd, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 21 juni 2000
van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep :
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 het arrest van 7 december 2000
van het hof van assisen :
Over het vierde middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het grieven aanvoert tegen de
raadsman van de burgerlijke partij en tegen de onderzoeker die belast is met
de tenuitvoerlegging van de door de voorzitter van het hof van assisen opgelegde opdracht, geen verband houdt met de bestreden beslissing en bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de raadsman van de burgerlijke partij op de terechtzitting van 5 december 2000 heeft erkend toegang te hebben verkregen tot het appartement waar de feiten zijn gepleegd en bepaalde gegevens
in verband hiermee heeft medegedeeld, dat de voorzitter van het hof van assisen, op verzoek van de jury, op die zelfde datum, krachtens zijn discretionaire bevoegdheid bevolen heeft een nauwkeurig plan op schaal te schetsen, dat geen enkele partij daartegen bezwaar heeft gemaakt en dat het plan
bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd op de terechtzitting van 6 december 2000;
Overwegende dat het arrest bijgevolg wettig beslist dat het beginsel van
de gelijkheid der wapens tussen de partijen niet is miskend en dat eisers recht
van verdediging of zijn recht op een eerlijk proces, gewaarborgd bij artikel
6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden evenmin is miskend;
Dat, in zoverre, het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 8 december 2000
van het hof van assisen :
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het de miskenning van "de
grondbeginselen van het strafrecht en van de strafrechtspleging" aanvoert, niet ontvankelijk is wegens onduidelijkheid;
Overwegende, voor het overige, dat wie zich burgerlijke partij stelt en re~
gelmatig als getuige gedagvaard wordt, in de regel niet onder eed kan worden gehoord, maar, krachtens de discretionaire macht die door de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van Strafvordering aan de voorzitter van dat
hofwordt verleend, louter ten titel van inlichting kan worden gehoord zonder de eed te hebben afgelegd;
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Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzittingen van het
hofvan assisen blijkt dat Z.K., die zich burgerlijke partij had gesteld, voorkwam op de lijst van de regelmatig gedagvaarde getuigen, dat, op 4 december 2000, op verzoek van zijn raadsman en teneinde haar toe te laten het debat bij te wonen, met instemming van alle partijen is beslist om van haar
verhoor af te zien, en dat haar verhoor de volgende dag, krachtens de discretionaire macht van de voorzitter van het hofvan assisen, louter ten titel van inlichting is afgenomen zonder dat zij de eed heeft afgelegd;
Dat, aldus, het hofvan assisen de in dat onderdeel aangegeven wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de bij artikel316 van het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven vormvereisten, krachtens welke de voorzitter van het hof van
assisen de getuigen beveelt zich naar de voor hen bestemde kamer te begeven en zij die slechts zullen verlaten om hun getuigenis af te leggen, geen
substanW\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteiten zijn;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzittingen vermeldt dat,
op de terechtzitting van 4 december, "de voorzitter (eiser) door tussenkomst van tolk B.T. meedeelt dat hem, wegens zijn ontoereikende kennis van
het Frans, een Roemeense tolk zal worden toegewezen voor de volledige duur
van het onderzoek en het debat van de zaak tot opheffing van de zitting, en
dat hij op die tolk een beroep zal kunnen doen telkens hij zulks nuttig of noodzakelijk zal achten", en dat, op die zelfde terechtzitting, "eiser de Franse taal
gedeeltelijk begrijpt, zodat hij, wat het onderwerp van zijn persoonlijkheid betreft, met instemming van alle betrokken partijen eerst zonder tussenkomst van een tolk zal worden verhoord. De ondervraging wordt vervolgens voortgezet met tussenkomst van tolk B.T."; dat het ook vermeldt dat,
op de terechtzitting van 5 december 2000, "de voorzitter, op verzoek van (eisers) verdediging, de genaamde G.(M.) in de gehoorzaal heeft doen binnenroepen die, in antwoord op de vraag van de voorzitter, verklaart dat hij voor
zijn verklaringen het Roemeens kiest. Met instemming van alle aanwezige betrokken partijen verwijdert tolk B.T. zich van de beschuldigdenbank en meer bepaald van (eiser), en verleent zij haar medewerking als tolk
om de in het Roemeens afgelegde getuigenis van de genaamde G.(M.) mondeling in het Frans te vertalen";
Dat, aldus, het hof van assisen artikel 332 van het Wetboek van Strafvordering niet schendt;
Overwegende, voor het overige, dat uit de rechtspleging niet blijkt dat eiser de miskenning van zijn recht van verdediging voor het hof van assisen
heeft aangevoerd omdat hij in de voormelde omstandigheden niet door een
tolk was bijgestaan; dat hij die grief niet voor de eerste maal voor het Hof
kan aanvoeren;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de miskenning aanvoert van
de "algemene beginselen van het strafrecht en van de strafrechtspleging'', niet
ontvankelijk is wegens onduidelijkheid;
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Overwegende, voor het overige, dat de schending van de artikelen 267, 268
en 337 van het Wetboek van Strafvordering en de miskenning van eisers recht
van verdediging niet kan worden afgeleid uit het enige feit dat de voorzitter van het hof van assisen geweigerd heeft de vragen betreffende de verzwarende omstandigheden die wezenlijk deel uitmaakten van de aan de beschuldigden verweten misdaad, aan elk van hen persoonlijk te stellen, terwijl
het verzoek hiertoe slechts "in de vorm van pleidooien" is gesteld;
Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser 10. in de kosten van zijn voorziening en eiser S.G. in de kosten van zijn voorzieningen.
28 maart 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Thrslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. D. De Quevy en 0. Bastyns, Brussel.
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VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)- VIJFJARIGE VERJARING- SCHULD WAARVAN HET BEDRAG IS BEPAALD- IN EENMAAL BETAALBARE SCHULD.

Als schuld waarvan het bedrag bepaald en in eenmaal betaalbaar is, valt de betaling van een beeindigingsvergoeding niet onder toepassing van art. 2277 B. W. (1). (Art.
2277 B.W.)
(T. T. ELIPAINT N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0401.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel: schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 en 2277 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt dat "(eiseres) in de dagvaarding van 11 januari 1995,
aanvoerde dat (verweerster) gehandeld had in strijd met de bepaling van de over(1) Zie Cass., 6 feb. 1998, AR. C.96.0470.F, nr. 75, en cone!. adv.-gen. De Riemaecker in Bull. en
Pas. 1998; Cass., 3 okt. 1994, AR. S.94.0018.F, nr. 414.
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eenkomst waarin was bedongen dat de partijen voor de beeindiging van hun contractuele betrekkingen een opzeggingstermijn van drie maanden in acht dienden te
nemen" en "dat de overeenkomst tevens bepaalde dat (eiseres), die belast was met de
inning van het bedrag van de verkopen, dat bedrag aan (verweerster) diende door te
storten, 'op het einde van elke week, verminderd met 5 pet. van de commissielonen'; dat het arrest vervolgens de hoofdvordering van eiseres niet ontvankelijk verklaart op alle gronden die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer
bepaald op grond: "dat (eiseres) de betaling vorderde van de haar voor december 1988
verschuldigde commissielonen alsook van die waarop zij aanspraak had kunnen rnaken gedurende de drie daaropvolgende maanden, dat is 4 x 165.738 frank, zijnde het
maandelijks gemiddelde van de sedert 1984 ontvangen commissielonen, namelijk
662.953 frank, benevens de interest met ingang van 9 december 1988 (. .. ); (. .. ) dat (verweerster) zich beroept op artikel2277 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk 'in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen'
verjaart door verloop van vijf jaar, maar daarin niet werd gevolgd door de rechtbank, behalve wat de commissielonen voor december 1988 betreft, op grond 'dat de vergoeding die overeenkomt met een opzeggingstermijn van drie maanden een bepaald
en in eenmaal betaalbaar bedrag is dat niet onder toepassing valt van artikel 2277
van het Burgerlijk Wetboek'; (. .. ) dat de rechtbank zich daartoe baseert op het arrest van het Hofvan 3 oktober 1994 (. .. ) dat uitspraak diende te doen over de vordering van de verzekeringsinstelling voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
van de getroffene van een ongeval die strekte tot terugbetaling van ten onrechte aan
de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever van die getroffene betaalde bedragen, terwijl het niet werd betwist dat de betalingen, waarvan de terugbetaling werd
geeist, waren verricht van 15 september tot 29 oktober 1980 en evenmin dat zij 'met
inkomsten vergelijkbare' vergoedingen waren die aan de getroffene waren betaald en
op de arbeidsongevallenverzekeraar konden worden verhaald; dat het Hof wel degelijk besliste 'dat een schuld waarvan het bedrag bepaald en in eenmaal terugbetaalbaar is, niet onder de toepassing valt van voormeld artikel2277, dat hoofdzakelijk ertoe strekt de schuldenaar te beschermen tegen de verhoging van de schuld'; dat het
Hof daaraan onmiddellijk toevoegde dat artikel 2277 'niet toepasselijk is op de ten onrechte betaalde bedragen, vermits de verplichting van de verkrijger niet bestaat in periodieke uitkeringen, maar wel in een verplichting tot teruggave in eenmaal van onrechtmatig ontvangen bedragen; dat die verplichting niet te vergelijken is met de schuld
van periodieke uitkeringen, vermits zij, eensdeels, niet voortvloeit uit de bepalingen inzake betaling ervan, maar wel uit de regels betreffende de betaling van onverschuldigde bedragen en, anderdeels, in de beide gevallen noch de schuldenaar noch
de schuldeiser dezelfde zijn; (. .. ) dat het arbeidshof oordeelt dat het geschil geen betrekking heeft op de toekenning van periodieke uitkeringen, zodat het zijn beslissing dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk is, naar recht verantwoordt'; (. .. ) dat het geschil ten deze rechtstreeks loopt tussen de schuldeiser van
bedragen die (verweerster) verschuldigd was op grond van de tussen de partijen bestaande overeenkomst waarin de betalingstermijn werd vastgesteld; dat de over een
tijdvak van drie maanden berekende commissielonen betaalbaar waren per week, evenals die welke (verweerster) verschuldigd was voor december 1988 en die verjaard verklaard zijn; dat artikel 2277, vierde lid, dat betrekking heeft op 'al wat een inkomen is (. .. )' (. .. ) dus moest worden toegepast; dat de verjaring van artikel 2277 tevens
is ingevoerd als straf voor de nalatigheid van de schuldeiser (. .. )";
terwijl, eerste onderdeel, de verjaringstermijn van vijfjaar, die artikel2277, vierde
lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft ingevoerd voor "al hetgeen betaalbaar is bij het
jaar of bij kortere termijnen" niet van toepassing is op de vergoeding voor de schade
ten gevolge van de beeindiging van contractuele betrekkingen zonder inachtneming
van een opzeggingstermijn; het bedrag van een dergelijke schuld immers bepaald is
en in eenmaal betaalbaar is, zelfs als ze wordt berekend op basis van commissielonen die per week betaalbaar zijn; het arrest, nu het, om de beslissing van de eerste
rechter te wijzigen volgens welke "de vergoeding die overeenkomt met een opzeggingstermijn van drie maanden een bepaald en in eenmaal betaalbaar bedrag is dat
niet onder toepassing valt van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek" en om te beslissen dat die bepaling "moest worden toegepast", overweegt "dat het geschil te dezen rechtstreeks loopt tussen de schuldeiser van bedragen die (verweerster) verschuldigd was op grond van de tussen de partijen bestaande overeenkomst waarin de
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betalingstermijn werd vastgesteld; dat de over een tijdvak van drie maanden berekende commissielonen betaalbaar waren per week, evenals die welke (verweerster) verschuldigd was voor december 1988 en die verjaard verklaard zijn; dat artikel 2277,
vierde lid, dat betrekking heeft op 'al wat een inkomen is ( ... )' ( ... ) dus moest worden toegepast", derhalve artikel2277, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "(verweerster) uiterlijk op 14 december 1988 eenzijdig en terstond de overeenkomst van de partijen heeft
beeindigd" en dat eiseres de betaling vordert van de haar voor december 1988
verschuldigde commissielonen alsook "die waarop zij aanspraak had kunnen maken gedurende de drie daaropvolgende maanden (... ) die overeenkomen met het maandelijks gemiddelde van de sedert 1984 ontvangen commissielonen"; dat het arrest erop wijst dat eiseres in haar dagvaarding
aanvoerde dat verweerster "gehandeld had in strijd met de bepaling van de
overeenkomst waarin ( ... )was bedongen dat de partijen voor de beeindiging van hun contractuele betrekkingen een opzeggingstermijn van drie maanden in acht dienden te nemen";
Overwegende dat uit die vermeldingen volgt dat de vordering onder meer
strekte tot de betaling van een vergoeding we gens beeindiging van de overeenkomst;
Overwegende dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de
termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten, die van uitkeringen tot
levensonderhoud, huren van huizen en pachten van landeigendommen, interesten van geleende sommen en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar
is bij het jaar of bij kortere termijnen, verjaren door verloop van vijf jaren;
Overwegende dat een schuld waarvan het bedrag bepaald en in eenmaal betaalbaar is, zoals te dezen, niet onder toepassing valt van die wetsbepaling, nu deze in het bijzonder ertoe strekt de schuldenaar te beschermen tegen de verhoging van zijn schuld;
Overwegende dat het arrest, nu het in tegenovergestelde zin beslist, die
wetsbepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het tweede
onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vorderirig tot betaling van
een vergoeding wegens beeindiging van de overeerikomst; 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 Bergen.
29 maart 2001 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter- Niet-gelijkluidende conclusie (2) van de h. Werquin, advocaat-generaal -Advocaat : mr. Draps.
(2) Het openbaar ministerie was van oordeel dat het middel feitelijke grondslag mist.
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Nr. 178
1e KAMER- 29 maart 2001

1o VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING- GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
- HERSTELPLICHT- GEEN VERZEKERING.

2° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
- HERSTELPLICHT- MATERIELE SCHADE - DIEFSTAL, GEWELDPLEGING OF HELING.

1o Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is niet gehouden tot vergoeding van

de materiele schade, aangezien niet het feit dat de verzekeringsplicht niet werd nagekomen de reden is waarom geen enkele verzekeringsonderneming verplicht is tot
vergoeding van die schade, maar wel het feit dat de identiteit van de veroorzaker van
het ongeval niet is vastgesteld (1). (Art. 80, § 1, 3°, wet 9 juli 1975; art. 19, § 1, KB.
16 dec. 1981.)
2° Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is niet ertoe gehouden de materiele
schade te vergoeden die door een motorrijtuig is veroorzaakt, wanneer de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de door het voertuig veroorzaakte
schade, van de personen die zich van het voertuig meester hebben gemaakt door diefstal of geweldpleging often gevolge van heling, van dekking uitsluit, wanneer uit de
vermeldingen van het bestreden vonnis niet blijkt dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het voertuig, dat de schade had veroorzaakt, aanleiding kon geven, niet verzekerd was wegens diefstal van dat voertuig overeenkomstig de wettelijk bepaalde uitsluiting (2). (Art. 80, § 1, 3°, wet 9 juli 1975; art. 19, § 1, K.B. 16
dec. 1981.)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. R. .. )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0404.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 november 1998 in laatste aanleg gewezen door de Politierechtbank te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 80, § 1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, na erop te hebben gewezen dat "het geschil tussen
de partijen ertoe strekt hun aansprakelijkheid vast te stellen voor een verkeersongeval dat op 26 juli 1995 te Brussel gebeurde op het kruispunt van E. Bockstaellaan en de Sobieskylaan, tussen een Volvo, die werd bestuurd door de heer Paquo en
toebehoorde aan (verweerster), en een onbekend gebleven Mazda; dat (eiser) wordt gedagvaard tot terugbetaling van de schade van 40.000 BEF, die is veroorzaakt door het
ongeval, waarvoor (volgens verweerster) de onbekend gebleven bestuurder aansprakelijk is", de vordering ontvankelijk en gegrond verklaart en eiser veroordeelt om aan
verweerster het bedrag van 30.000 BEF te betalen, te verhogen met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 26 juli 1995 tot de dag van
(1) Zie Cass., 8 mei 1998, A.R. C.97.0318.F, nr. 230; Cass., 5 nov. 1997, A.R. P.97.1014.F, nr. 451.
(2) Cass., 15 okt. 1997, A.R. P.97.0899.F, nr. 407.
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het vonnis en, vervolgens, met de gerechtelijke interest tot de volledige betaling, alsook met de kosten, op grond dat "de aansprakelijkheid van de bestuurder niet kan worden betwist, aangezien de heer Paquo stilstond voor een rood licht, toen hij van achteren door de Mazda werd aangereden; dat de heer Paquo de nummerplaat opgenomen
heeft, maar dat die plaat toebehoorde aan een Peugeot die op het Centraal Inlichtingenblad vermeld stond; dat bijgevolg de Mazda zonder geldige nummerplaat reed; dat de
Mazda ten gevolge hiervan niet rechtsgeldig verzekerd was; dat het rijgedrag van de
bestuurder van de Mazda doet vermoeden dat die wagen gestolen was en dat een valse
nummerplaat wellicht met een welbepaald, maar verdacht doel op die Mazda was aangebracht; dat (eiser) derhalve gehouden is tot dekking, onder voorbehoud van vrijstelling",
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 80, § 1, 1o en 2°, van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen alsook krachtens artikel 19,
§ 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en
uitvoering van die wet, eiser alleen verplicht is tot vergoeding van de stoffelijke schade
wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is hetzij om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het
ongeval veroorzaakte vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd
werd; eiser daarentegen niet gehouden is tot vergoeding van de stoffelijke schade, wanneer het ongeval is veroorzaakt door een niet geYdentificieerd voertuig; het wettelijk vereiste dat de verzekeringsplicht niet werd nageleefd geldt voor de gevallen waarin
het voertuig wordt geYdentificeerd, maar dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor dat voertuig niet of niet meer wordt gedekt door een verplichte verzekering; het voertuig alleen is geYdentificeerd als de eigenaar en/of de persoon op wiens
naam het is ingeschreven, bekend zijn, zodat hun verzekeraar in voorkomend geval
door de schadelijder kan worden gedagvaard; het bestreden vonnis beslist dat de aansprakelijkheid voor het ongeval rust op de onbekend gebleven bestuurder van de Mazda, die zelf onbekend gebleven is, aangezien de op dat voertuig aangebrachte nummerplaat toebehoorde aan een als gestolen opgegeven Peugeot; dat uit die overwegingen
kan worden afgeleid dat niet het feit dat de verzekeringsplicht niet werd nageleefd de
reden is waarom geen enkele erkende verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding van de stoffelijke schade aan het voertuig van verweerster, maar dat de reden waarom verweerster geen schadeloosstelling ontvangt het feit is dat de veroorzaker van het ongeval onbekend is; het bestreden vonnis bijgevolg, nu het eiser
veroordeelt tot vergoeding van de stoffelijke schade van verweerster, de in het middel aangegeven artikelen 80, § 1, 1° en 2°, van de wet van 9 juli 1975 en 19, § 1, van
het koninklijk besluit van 16 december 1981 schendt;
tweede onderdeel, het bestreden vonnis noch met de in het middel weergegeven gronden noch met enige andere grond antwoordt op het precieze middel in de conclusie
waarin eiser aanvoerde dat ''het enige wat vaststaat is dat de bij het ongeval opgenomen nummerplaat (nummerplaat GNX 426) aangebracht was op een Mazda die niet
werd geYdentificeerd. Eiser in geval van aansprakelijkheid van de onbekend gebleven bestuurder, alleen gehouden was tot schadeloosstelling van de lichamelijke letsels ten gevolge van het ongeval. Krachtens artikel 19 van het koninklijk besluit van
16 december 1981, het Gemeenschappelijk Fonds immers niet gehouden is tot vergoeding van de stoffelijke schade, wanneer het ongeval is veroorzaakt door een niet
geYdentificeerd voertuig"; het bestreden vonnis bijgevolg de beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt en derhalve artikel 149 van de Grondwet schendt;
derde onderdeel, de regel van artikel 80, § 1, so, van de wet van 9 juli 1975 volgens welke eiser gehouden is tot vergoeding van de door een motorvoertuig veroorzaakte stoffelijke schade wanneer de verzekering de dekking uitsluit van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de door het voertuig veroorzaakte schade, van
degenen die zich door diefstal, geweldpleging of heling meester gemaakt hebben van
het voertuig, onderworpen is aan de voorwaarde dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van voertuig niet is verzekerd overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting; het bestreden vonnis, met erop te wijzen dat ''het rijgedrag van de bestuurder van de Mazda doet vermoeden dat die wagen gestolen was", niet vaststelt dat die
diefstal de reden is waarom de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de Mazda niet
is gedekt; het bestreden vonnis bijgevolg niet zonder artikel80, § 1, so, van de wet van
9 juli 1975 te schenden, eiser kon veroordelen tot vergoeding van de stoffelijke schade
aan het voertuig van verweerster;
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vierde onderdeel, het bestreden vonnis noch met de in het middel weergegeven redenen noch met enige andere reden antwoordt op het precieze middel van de conclusie waarin eiser dienaangaande aanvoerde dat "het Hofvan Justitie in zijn arrest van 26 juni 1990 eraan herinnert dat voormeld artikel 3, § 1, in zoverre het degenen
die zich door diefstal of geweldpleging meester gemaakt hebben van het voertuig van
verplichte dekking uitsluit, niet aldus kan worden uitgelegd dat het ook de aansprakelijkheid van de bestuurder die met het voertuig waarvan vaststaat dat het korter
of langer geleden werd gestolen, de schade heeft veroorzaakt en om enigerlei reden
onbekend gebleven is, van die dekking uitsluit"; het bestreden vonnis bijgevolg de beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt en derhalve artikel 149 van de Grondwet schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel80, § 1, eerste lid, 2°, en laatste lid van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondememingen
en krachtens artikel19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van voornoemde wet, eiser slechts tot vergoeding van de stoffelijke schade verplicht is wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is hetzij om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder
van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat, hetzij omdat de
verzekeringsplicht niet werd nageleefd;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat het aan verweerster
toebehorende voertuig is aangereden door een Mazda waarvan de identiteit niet is vastgesteld en beslist dat de aansprakelijkheid van de onbekende bestuurder niet kan worden betwist;
Overwegende dat uit die vermeldingen kan worden afgeleid dat niet het
feit dat de verzekeringsplicht niet werd nagekomen de reden is waarom geen
enkele verzekeringsonderneming verplicht is de aan verweerster berokkende stoffelijke schade te vergoeden, maar het feit dat de identiteit van de
veroorzaker van het ongeval niet kon worden achterhaald;
Overwegende dat het bestreden vonnis, nu het eiser veroordeelt tot vergoeding van de door verweerster geleden stoffelijke schade op grand "dat de
Mazda daardoor niet rechtsgeldig verzekerd was", de in het middel aangegeven bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel80, § 1, eerste lid, 3°, en laatste lid van
de wet van 9 juli 1975 en krachtens artikel19, § 1, van voormeld koninklijk besluit van 16 december 1981, eiser alleen tot vergoeding van de stoffelijke schade verplicht is wanneer in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het voertuig aanleiding
kan geven niet is verzekerd overeenkomstig de uitsluiting, die is toegestaan bij artikel 3, § 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat het aan verweerster
toebehorend voertuig is aangereden door een Mazda waarvan de identiteit
niet is vastgesteld, dat de op die wagen aangebrachte nummerplaat toebehoorde aan een Peugeot die in het Centraal Inlichtingenblad was gesignaleerd en beslist "dat het rijgedrag van de bestuurder van de Mazda doet vermoeden dat die wagen gestolen was en dat wellicht met een welbepaald maar
verdacht doel een valse nummerplaat op die Mazda was aangebracht";
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Overwegende dat uit die vermeldingen niet volgt dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe de Mazda aanleiding kon geven niet verzekerd
was overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting, wegens diefstal van
dat voertuig;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het
bestreden vonnis, behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk verklaart; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Politierechtbank te Nijvel.
29 maart 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 179

1e KAMER- 29 maart 2001

1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS - BESLISSING DIE DEFINITIEF IS GEWORDEN OP DE HOOFDVORDERING- CASSATIEBEROEP DOOR DE GEVRIJWAARDE INGESTELD TEGEN DE OORSPRONKELIJKE ElSER- GEEN ENKELE ONSPLITSBAARHEID
- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- EISERS EN VERWEERDERS- BESLISSING DEFINITIEF GEWORDEN TUSSEN DIE ElSER EN DE GEVRIJWAARDE - CASSATIEBEROEP DOOR DE VERWEERDER IN VRIJWARING- GEEN ENKELE ONSPLITSBAARHEID- ONTVANKELIJKHEID.

1o Hoewel er geen onsplitsbaarheid is tussen de hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring, is het cassatieberoep van de tot vrijwaring opgeroepen partij tegen de beslissing op de hoofdvordering ontvankelijk t.a.v. de oorspronkelijke eiser aangezien er voor de bodemrechters een geschil tussen die twee partijen bestond (1).

2° Wanneer de beslissing waarbij de gevrijwaarde, op de hoofdvordering, wordt veroordeeld om de oorspronkelijke eiser te vergoeden, bij gebrek aan cassatieberoep vanwege de gevrijwaarde definitief geworden is tussen die eiser en de gevrijwaarde, is
het cassatieberoep van de in vrijwaring opgeroepen partij tegen die beslissing, ondanks het gebrek aan onsplitsbaarheid van de hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring, ontvankelijk t.a.v. de oorspronkelijke eiser aangezien er voor de bodemrechters een geschil tussen die twee partijen bestond (2).
(1) Zie Cass., 10 okt. 1997, A.R. C.96.0334.F, nr. 396.
(2) Zie noot 1.
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(FOURS H. & C. B.V.B.A. T. TRASUMAP N.V., FERMETAL N.V.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0429.F)

HET HOF; - Gelet op bestreden arrest, op 29 april1999 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel;
Over de door de tweede verweerster tegen de voorziening opgeworpen grond
van niet-ontvankelijkheid : wanneer er geen onsplitsbaarheid is tussen de
hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring, heeft de tot vrijwaring opgeroepen partij niet het recht cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing op de hoofdvordering :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de tweede verweerster haar rechtsvordering voor de bodemrechters heeft ingesteld, met name tegen eiseres, en dat die partijen tegen
elkaar hebben geconcludeerd;
Overwegende dat, hoewel er geen onsplitsbaarheid is tussen de hoofdvordering en de vordering tot vrijwaring, het cassatieberoep van eiseres tegen de beslissing op de hoofdvordering ontvankelijk is, aangezien er een geschil tussen die twee partijen bestond;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt om de eerste verweerster te vrijwaren tegen de tegen haar uitgesproken veroordelingen en het haar in de kosten 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 uitspraak daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Luik.
29 maart 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Draps en De Gryse.

Nr. 180
1e

KAMER -

VONNISSEN EN ARRESTEN GRIP.

29 maart 2001

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- DICTUM- BE-
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Geen enkele wetsbepaling schrijft plaats noch vorm voor van het gedeelte van het vonnis met de beslissing van de rechter over het geschil; het dictum moet alleen die beslissing verwoorden, het doet verder weinig terzake dat het tussen de vermeldingen van het vonnis staat, in dezelfde orde als de redenen waarop het gegrond is (1).
(Art. 780 Ger.W.)
(G ... T. SOCIETE D'HABITATIONS DE LA REGION DE SOIGNIES C.V.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.036l.F)

HET HOF;- Gelet op bestreden arrest, op 15 maart 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen;
Over het middel : schending van artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek;
doordat het bestreden arrest, na zijn motivering, als volgt eindigt : "om die redenen, aldus gevonnist en in het Frans en in openbare terechtzitting uitgesproken ... ",
terwijl ieder vonnis, luidens artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek, behalve de
gronden een dictum bevat; dat het beroepen vonnis nietig is, aangezien het geen dictum bevat:

Overwegende dat het vonnis, krachtens artikel 780, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, op straffe van nietigheid een dictum moet bevatten;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling plaats noch vorm voorschrijft van het gedeelte van het vonnis met de beslissing van de rechter over
het geschil;
Overwegende dat, mits het dictum die beslissing verwoordt, het verder weinig terzake doet dat het tussen de vermeldingen van het vonnis staat, in dezelfde orde als de redenen waarop het is gegrond;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te vermelden dat "(verweersters) hoger beroep volledig gegrond verklaard moet worden en( ... ) (eisers) incidenteel beroep afgewezen moet worden", de beslissing verwoordt van het appelgerecht over het geschil waarvan het had kennisgenomen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
29 maart 2001 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.
(1) Zie Cass., 20 okt. 1999, A.R. P.99.143l.F, nr. 553; 28 april1994, A.R. P.93.0245.F, nr. 206;
18 dec. 1986, A.R. 7563, nr. 240.
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Nr. 181
1e KAMER- 29 maart 2001

WRAKING- BURGERLIJKE ZAKEN -AKTE VAN WRAKING WEGENS

GEWETTIGDE VERDEN-

KING- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

Het verzoekschrift dat geen opgave doet van de identiteit van de partijen in het geschil in het kader waarvan wegens gewettigde verdenking om wraking wordt verzocht en evenmin aangeeft waarom de aangevoerde omstandigheid een van de in de
wet limitatief opgesomde gronden tot wraking kan opleveren, is niet ontvankelijk (1).
(Artt. 828 en 838 Ger.W.)

(F... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.01.0117.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot wraking dat op 16 maart 2001
ter griffie van het Hof van Beroep te Brussel is neergelegd;
Gelet op het antwoord dat op 19 maart 2001 ter griffie van dat gerecht is
neergelegd door raadsheer M.R. die weigert zich van de zaak te onthouden;
Overwegende dat verzoeker die magistraat wegens "gewettigde verdenking" wil wraken omdat deze in een vorige zaak zitting heeft gehouden en
een beslissing heeft gewezen die voor verzoeker ongunstig was;
Overwegende dat het verzoekschrift geen opgave doet van de identiteit van
de partijen in het geschil in het kader waarvan om de wraking van raadsheer R. wordt verzocht en evenmin aangeeft waarom de aangevoerde omstandigheid een van de in artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek limitatief opgesomde gronden tot wraking kan opleveren;
Dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is;
Om die redenen, wijst het verzoek af; stelt de gerechtsdeurwaarder aan
Roland Beernaert, Godshuisstraat, 17, te 1861 Wolvertem aan om het arrest ten verzoeke van de griffier binnen vierentwintig uren te betekenen; veroordeelt eiser in de kosten, met inbegrip van de kosten voor de betekening
van dit arrest.
29 maart 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal.
(1) Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.1668.F, nr. 650.
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Nr. 182
18 KAMER - 29 maart 2001

1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE -BEGIN- BETEKENING DIE RECHTSMISBRUIK OPLEVERT - GEVOLG.

2° EUROPESE UNIE- ALLERLEI- VERDRAG VAN BRUSSEL VAN 27 SEPTEMBER 1968- STAAT
VAN DE PERSONEN- TOEPASSINGSGEBIED.

1o Een betekening die rechtsmisbruik oplevert kan niet dienen als aanvang van de termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld. (Art. 1073 Ger.W.)

2° Hoewel het Verdrag van Brussel, in beginsel, van toepassing is op een vordering tot
uitkering van levensonderhoud, zelfs als zij een bijkomende eis is die verbonden is
met een vordering betreffende de staat van personen, volgt uit geen enkele bepaling van art. 5, 2°, van dat verdrag dat het, met afwijking van de uitsluiting vermeld in art. 1, tweede lid, r ervan, van toepassing zou zijn inzake de staat van personen.
(H ...

ARREST

T.G ... )

(vertaling)

(A.R. C.00.0190.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 september 1999 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg teD.;
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat de voorziening buiten de wettelijke termijn is ingeleid :
Overwegende dat verweerder betoogt dat het bestreden vonnis op 2 december 1999 aan eiseres is betekend op haar woonplaats te V., en dat het
cassatieberoep, dat door eiseres op 19 april 2000 is betekend, laattijdig is;
Overwegende dat eiseres aanvoert dat de betekening van het bestreden vonnis door rechtsmisbruik is aangetast;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aldus een feitelijke vraag opwerpt die het Hof kan onderzoeken, aangezien de regelmatigheid van de voorziening ervan athangt;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
- verweerders verzet van 26 december 1997 tegen het vonnis van 16 oktober 1997 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te D. die de tenuitvoerlegging toestond van een beslissing van de kantonrechtbank te Siegburg in Duitsland, is betekend aan "juffrouw H.O., (. .. ) wettelijk vertegenwoordigd door
haar moeder, mevrouw M.H., heiden met woonplaats in Duitsland, Siegen, An Den Eichen, nr. 30, waar in het exploot van betekening van 28 november 1977 keuze van woonplaats wordt gedaan op het kabinet van Mr. Nicole Tilquin, advocate te Namen";
- dezelfde vermeldingen komen voor in een verzoekschrift dat eiser heeft
neergelegd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant op grond van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek;
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- zowel in haar oorspronkelijk verzoekschrift tot tenuitvoerlegging als in
haar aanvullende conclusie heeft eiseres vermeld dat zij keuze van woonplaats had gedaan op het kabinet van haar raadsheer te N amen;
- het bestreden vonnis vermeldt dat recht wordt gesproken in de zaak van
verweerder tegen "juffrouw 0. H., geboren te Siegen op 30 maart 1984, wettelijk vertegenwoordigd door haar moeder, mevrouw M.H., heiden woonachtig in Duitsland, te Siegen, An Den Eichen, 30";
Dat geen enkel processtuk een vermelding naar eiseres' woonplaats te Vielsalm bevat;
Dat verweerder, hoewel hij het bestreden vonnis op 2 december 1999 heeft
doen betekenen, dat vonnis een tweede keer heeft doen betekenen op 24 januari 2000 op de gekozen woonplaats van eiseres;
Dat uit de niet betwiste beweringen van eiseres blijkt dat verweerder wist
dat zij niet in Vielsalm woonde;
Overwegende dat uit aldie gegevens blijkt dat, gelet op de omstandigheden van de zaak, de betekening van 2 december 1999 rechtsmisbruik inhoudt; dat die betekening dus niet kan dienen als aanvang van de bij art. 1073
van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn; dat de voorziening, ingesteld bij een op 21 april 2000 neergelegd verzoekschrift, ontvankelijk is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel: schending van de artikelen 1, tweede lid, 1°, 5, 2°, 55 en 56, eerste lid, van het Verdrag van het op 27 september 1968 tussen de Lid-Staten van de
Europese Economische Gemeenschap getekende Verdrag betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 januari 1971, zoals dat Verdrag is gewijzigd bij
het op 9 oktober 1978 te Luxemburg ondertekende Verdrag inzake de toetreding van
het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie
en Noord-lerland bij het voormelde Verdrag van 27 september 1968, goedgekeurd bij
de wet van 31 juli 1986,
doordat het kantongerecht van Siegburg, door een eerste vonnis van 6 augustus 1993,
vastgesteld heeft dat verweerder de natuurlijke vader is van de dochter van eiseres
en hem veroordeeld heeft om een maandelijkse uitkering tot levensonderhoud te betalen vanaf de geboortedatum van het kind tot haar achttiende ve:rjaardag, zonder het
bedrag ervan te bepalen; dat het kantongerecht van Siegburg, door een tweede beslissing van 9 juni 1994, de bedragen van het levensonderhoud heeft bepaald die eiser diende te betalen; dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, op verzoek, eiseres qualitate qua heeft gemachtigd de tenuitvoerlegging van het vonnis van 6
augustus 1993 op Belgisch grondgebied voort te zetten; dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant die beschikking bij vonnis van 18 juni 1997 heeft ingetrokken;
dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, op verzoek, eiseres qualitate qua bij
beslissing van 16 oktober 1997 heeft gemachtigd de tenuitvoerlegging van het vonnis van 9 juni 1994 op Belgisch grondgebied voort te zetten; dat het bestreden vonnis, op verweerders verzet tegen die beslissing van 16 oktober 1997, die beslissing intrekt, op grand dat het vonnis van 9 juni 1994 van de rechtbank van Siegburg "slechts
het logische gevolg is van het vonnis van 6 augustus 1993 van die zelfde rechtbank
van Siegburg; dat de redenen die het (door het vonnis van 18 juni 1997 van de rechtbank van Dinant) aan dat vonnis verleende exequatur verantwoorden, te dezen ipso
facto van toepassing zijn, zodat dit verzet moet worden toegewezen";
terwijl het vonnis van 18 juni 1997, waarvan de gronden aldus door het bestreden vonnis overgenomen worden, de intrekking van de beslissing van de rechtbank
van Dinant tot exequatur van de beslissing van 6 augustus 1993 van de rechbank van
Siegburg op de volgende gronden verantwoordt : (1) die beslissing "doet zowel uitspraak over het bestaan van een afstammingsband tussen O.H. en (verweerder) als
over het beginsel van een verplichting tot levensonderhoud die laatstgenoemde heeft
ten aanzien van zij van wie bewezen is dat zij wel degelijk zijn dochter is"; ''het exe-
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quatur van de litigieuze beslissing kan aileen worden toegekend op grond van de
Belgisch-Duitse Overeenkomst van 30 juni 1958 en (niet) ten gevolge van de vereenvoudigde procedure bepaald in het Verdrag van Brussel van 27 september 1968, aangezien die overeenkomst de beslissingen betreffende de staat van personen en de afstamming uit zijn toepassingsgebied uitsluit; dat de rechtbank van Siegburg, gelet op
artikel 4,§ 1, van de Belgisch-Duitse Overeenkomst, niet bevoegd was om kennis te
nemen van de aanspraken van O.H., die door haar moeder vertegenwoordigd werd en
wiens vordering uitdrukkelijk betrekking had op de vaststelling van een verwantschapsband als een absolute voorafgaande vereiste voor elke andere vordering betreffende, onder meer, de toekenning van een uitkering tot levensonderhoud, aangezien
verweerder (... ) bij de inleiding van het geding voor het Duitse gerecht te Siegburg over
de Belgische nationaliteit beschikte en in Belgie woonde; beide bestanddelen van de
beslissing van de rechtbank van Siegburg van 6 augustus 1993, die zowel betrekking heeft op een verwantschapsband als op een uitkering tot levensonderhoud, (niet)
helemaal kunnen worden losgekoppeld, aangezien die beslissing voiledig past binnen het kader van de beginselen waarbij van het bestaan van een verwantschapsband een conditio sine qua non wordt gemaakt voor de erkenning van een verplichting tot bijdrage aan het onderhoud van een kind, wiens afstamming aldus bewezen
wordt, zonder daarom evenwel op concrete en precieze wijze het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud te bepalen die daaruit noodzakelijkerwijs moet voortvloeien en te dezen zou worden bepaald door een latere beslissing van de rechtbank
van Siegburg, welke op 5 oktober 1994 is uitgesproken; de rechtbank, gelet op die omstandigheden, aileen de gevolgtrekkingen kan maken die onvermijdelijk voortvloeien uit artikel2 (1, 3°) van de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 1958, krachtens hetwelk het exequatur moet worden geweigerd als het gerecht dat het vonnis heeft
gewezen waarvan het exequatur wordt gevorderd, niet bevoegd is", (2) "dezelfde redenering niet zomaar kan worden toegepast op de beslissing van 9 juni 1994 van de
rechtbank van Siegburg, die daadwerkelijk de bedragen bepaalt van de uitkering tot
levensonderhoud die (verweerder) voor zijn dochter 0. verschuldigd is"; het bestreden vonnis, door op grond van de hiervoor uiteengezette redenen (1) het exequatur van
het vonnis van 9 juni 1994 van de rechtbank van Siegburg te weigeren, de in de aanhefvan het middel bedoelde bepalingen schendt; immers, hoewel artikel1 van het Verdrag van Brussel van 27 september 1968, in beginsel, de staat van natuurlijke personen uit het toepassingsgebied van dat verdrag uitsluit, artikel5, 2°, van dat verdrag,
als gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978, van dat beginsel afwijkt op grond
dat "de verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat, in een andere Verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen : ( ... )
2° ten aanzien van onderhoudsverplichtingen voor het gerecht van de plaats, waar de
tot onderhoud gerechtigde zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats heeft of, indien het een bijkomende eis is die verbonden is met een vordering betreffende de staat
van personen, voor het gerecht dat volgens zijn eigen wet bevoegd is daarvan kennis te nemen, behalve in het geval dat deze bevoegdheid uitsluitend berust op de nationaliteit van een der partijen"; artikel 55 van dat verdrag bepaalt dat dit verdrag
de tussen twee of meer van die Staten gesloten verdragen en overeenkomsten vervangt, inzonderheid "de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, scheidsrechterlijke uitspraken en authentieke akten in burgerlijke
zaken ofhandelszaken, gesloten te Bonn op 30 juni 1958"; de voormelde BelgischDuitse Overeenkomst van 30 juni 1958, krachtens artikel 56, eerste lid, van dat Verdrag van Brussel van 27 september 1968, aileen van kracht blijven ten aanzien van
onderwerpen waarop het Verdrag van Brussel van 27 september 1968 niet van toepassing is; het bestreden vonnis, door, te dezen, met aanneming van de redenen van
het vonnis van 18 juni 1977 op absolute wijze te beslissen dat het Verdrag van Brussel van 27 september 1968 "de beslissingen betreffende de staat van personen en de
afstamming uit zijn toepassingsgebied uitsluit", artikel5, 2°, van het voormelde Verdrag van Brussel schendt, waaruit blijkt dat dit verdrag van toepassing is "ten aanzien van onderhoudsverplichtingen", "indien het een bijkomende eis is die verbonden is met een vordering betreffende de staat van personen"; de volgende redenen uit
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het vonnis van 8 juni 1997, die door het bestreden vonnis overgenomen worden, de weigering om het voormelde Verdrag van Brussel toe te passen niet naar recht verantwoorden : (a) de aan de rechtbank van Siegburg voorgelegde vordering "had uitdrukkelijk betrekking op de vaststelling van een verwantschapsband als een absolute
voorafgaande vereiste voor elke andere vordering betreffende de toekenning van een
uitkering tot levensonderhoud" (wat uitgerekend de hypothese is die bedoeld wordt
in artikel 5, zo, van het Verdrag van Brussel van 27 september 1968, als gewijzigd bij
het Verdrag van 9 oktober 1978); (b) het vonnis van 6 augustus 1993 van de rechtbank van Siegburg "dat zowel betrekking heeft op een verwantschapsband alsop een
uitkering tot levensonderhoud", "volledig past binnen het kader van de beginselen, waarbij van het bestaan van een verwantschapsband een conditio sine qua non wordt gemaakt voor de erkenning van een verplichting tot bijdrage aan het onderhoud van een
kind, wiens afstamming aldus bewezen wordt, zonder daarom evenwel op volledige en
precieze wijze het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud te bepalen die daaruit noodzakelijkerwijs moet voortvloeien en te dezen zou worden bepaald door een latere beslissing van de rechtbank van Siegburg, welke op 5 oktober 1994 is uitgesproken"; de bestreden beslissing dus niet naar recht is verantwoord :

Overwegende dat artikel 1, tweede lid, 1 o, van het te Brussel ondertekende Verdrag van 27 september 1968 tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de rechterlijke bevoegdheid en
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, de staat
van personen uit het toepassingsgebied van dat verdrag uitsluit; dat artikel 56, eerste lid, van dat verdrag bepaalt dat de in artikel 55 vermelde verdragen en overeenkomsten ten aanzien van dat onderwerp van kracht blijven;
Overwegende dat, krachtens artikel5, 2°, van het Verdrag van Brussel, de
verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van Verdragsluitende
Staat, wat de onderhoudsverplichting betreft, in een andere Verdragsluitende Staat voor het gerecht kan worden opgeroepen van de plaats waar
de tot onderhoud gerechtigde zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats
heeft of, indien het een bijkomende eis is die verbonden is met een vordering betreffende de staat van personen, voor het gerecht dat volgens zijn eigen wet bevoegd is om daarvan kennis te nemen, behalve in het geval dat
deze bevoegdheid uitsluitend berust op de nationaliteit van een der partijen;
Overwegende dat, hoewel het Verdrag van Brussel, in beginsel, van toepassing is op een vordering tot uitkering van levensonderhoud, zelfs als zij
een bijkomende eis is die verbonden is met een vordering betreffende de staat
van personen, uit geen enkele bepaling van artikel 5, 2°, van dat Verdrag volgt
dat, met afwijking van de uitsluiting bedoeld in artikel 1, tweede lid, 1o, dat
Verdrag van toepassing zou zijn op de staat van personen;
Dat, in het bijzonder, de regel van de bevoegdheid, bedoeld in het tweede
gedeelte van de zin van het voormelde artikel 5, 2o, die het gerecht dat valgens zijn eigen wet bevoegd is om kennis te nemen van een rechtsvordering inzake de staat van personen, uitspraak te doen over een vordering tot
uitkering van levensonderhoud die er een bijkomende eis van is, ertoe strekt
te voorkomen dat die rechtbank zich onbevoegd moet verklaren om kennis
te nemen van de vordering tot uitkering van levensonderhoud wegens de ongelijkheid van de bevoegdheidsregels van de lex fori, die van toepassing zijn
op de rechtsvordering inzake de staat van personen, en de bevoegdheidsregels van het Verdrag van Brussel, die van toepassing zijn op de verplichting tot levensonderhoud, maar de rechtbank niet aanwijst die bevoegd is om
van de rechtsvordering inzake de staat van personen kennis te nemen;
Dat het middel, volgens hetwelk artikel 5, 2o, de voormelde bevoegdheidsregel vermeldt en zodoende afwijkt van het beginsel dat de staat van per-
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sonen uit het toepassingsgebied van het Verdrag van Brussel uitgesloten
wordt, en volgens hetwelk het bestreden vonnis dat artikel schendt door op
absolute wijze te beslissen dat het voormelde verdrag "de beslissingen betreffende de staat van personen en de afstamming uit zijn toepassingsgebied uitsluit", faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 maart 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Matray - Dedeeltelijk gelijkluidende conclusie (1) van de
h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Gerard.

Nr. 183
1e KAMER- 29 maart 2001
HUUR VAN GOEDEREN- PACHT- EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 'IERUGKEER ENZ.)
- OPZEGGING DOOR VERPACHTER OMWILLE VAN PERSOONLIJKE EXPLOITATIE- GEEN PERSOONLIJKE EXPLOITATIE VAN DE GRONDEN V66R HET SLUITEN VAN DE PACHTOVEREENKOMST- GELDIGHEID VAN DE OPZEGGING.

Inzake pacht kan de reden voor de opzegging die bestaat in de persoonlijke exploitatie niet aangevoerd worden door degene die na de stopzetting van zijn landbouwbedrijf het bedrijf heeft verpacht; die regel geldt niet wanneer de eigenaar-verpachter,
v66r het sluiten van de pachtovereenkomst, de gronden waarop die pacht betrekking heeft, nooit persoonlijk heeft geexploiteerd. (Art. 9, tweede lid, Pachtwet.)
(AGRI-LIAUX B.V.B.A. T. D... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0231.F)

RET HOF;- Gelet op bestreden vonnis, op 10 januari 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen;
Over het middel: schending van de artikelen 7, 1°, 8, § 1, 9, tweede lid, van de wet
van 4 november 1969, dat is afdeling 3 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III
van het Burgerlijk Wetboek, zoals die bepalingen gewijzigd zijn bij de wet van 7 november 1988, 1583, 1833, 1845 van het Burgerlijk Wetboek en 120, 6°, van de op
(1) Het O.M. had eveneens geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep, maar wei op
grond van de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, die een feitelijke beoordeling aanvoerde die door het Hofkon worden onderzocht in zoverre de regelmatigheid van het
cassatieberoep ervan afhing. Het abusievelijk karakter van de betekening aan de woonplaats van
eiseres kon volgens het O.M. niet in aanmerking worden genomen, omdat de woonplaats, die regelmatig ws ingeschreven in het bevolkingsregister, eiseres toeliet de aan haar gerichte briefwisseling af te hal en, des te meer daar het een inschrijving op de woonplaats van een ouder betrof.
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30 november 1935 gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" en schending van artikel 149 van de Grondwet,

doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, afwijzend beschikt op de vordering van eiseres om de op 22 juni 1996 aan de verweerders ter kennis gebrachte opzeg geldig te doen verklaren en haar in de kosten van de
twee gedingen veroordeelt op grond dat: "de wetgever de opzegging door de verpachter aan beperkende voorwaarden heeft willen onderwerpen met name wanneer het de
_persoonlijke exploitatie door de verpachter betreft; dat de wetgever niet alleen vereist dat de persoonlijke exploitatie zeker, waarachtig en controleerbaar moet zijn maar
ook dat zij een overwegend deel van de activiteit moet uitmaken, maar voorts uitdrukkelijk heeft bepaald dat een opzegging die gegrond is op de persoonlijke exploitatie door de verpachter die 'na de stopzetting van zijn landbouwbedrijf' het bedrijf
verpacht (artikel9, tweede lid), niet toegestaan is; dat die bepaling in die zin moet worden opgevat dat de wetgever aan de pachter die beroepslandbouwer is, een voorrang toekent t.o.v. de eigenaar die geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid
om zelfhet beroep van landbouwer uit te oefenen maar het genot van zijn exploitatie aan een derde heeft afgestaan, zodat die bepaling, ook al had de verpachter niet
afgezien van een vroegere persoonlijke exploitatie, blijkbaar ook moet gelden wanneer de eigenaar-verpachter, v66r het sluiten van de pachtovereenkomst, de gronden waarop die pacht betrekking heeft, nooit persoonlijk heeft geexploiteerd; dat vaststaat dat de echtgenoten L.R.-D., nadat zij de litigieuze percelen in de hierboven
omschreven omstandigheden hadden verworven, met de echtgenoten D.-G. een pachtovereenkomst voor een eerste gebruiksperiode hebben gesloten en aldus, zonder enige
dubbelzinnigheid, te kennen hebben gegeven dat zij niet van plan waren die percelen zelfte exploiteren; dat hieruit volgt dat de echtgenoten L.R.-D. met toepassing van
voornoemd artikel 9, tweede lid in fine, de persoonlijke exploitatie niet als reden mochten aanvoeren om een opzegging aan pachter D.-G. naar recht te verantwoorden; dat
luidens artikel 55 van de wet 'in geval van vervreemding van het pachtgoed de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter treedt'; dat onder
vervreemding niet alleen verkoop wordt verstaan maar ook een toestand waarin de
hoedanigheid van de eigenaar verandert, wat ook de oorzaak van die verandering mag
zijn; dat (eiseres) aldus in de rechten en de verplichtingen treedt van de verpachters, de echtgenoten L.R.-D., waarbij een dergelijke indeplaatsstelling nooit betwist
is, wat verklaart dat (eiseres) in de hierboven omschreven omstandigheden het initiatiefvoor de opzegging heeft genomen; dat evenwel erop moet worden gewezen dat,
hoewel de voornoemde bvba, als rechtspersoon, uiteraard een rechtspersoonlijkheid
heeft, onderscheiden van de oorspronkelijke verpachters, (de echtgenoten L.R.-D. die
als natuurlijke personen optraden), een dergelijke wijziging in feite meer weg heeft
van een intellectuele constructie waarin handig gebruik wordt gemaakt van juridische concepten en geenszins de economische realiteit weerspiegelt die de wetgever voor
ogen had toen hij de pachters beter wilde beschermen; dat het belang van de participatie van de echtgenoten L.R.-D. in (eiseres) (waarin zij 60 van de 62 aandelen bezitten, wat overeenstemt met 95 pet. van het kapitaal, waarbij de heer L.R. overigens zaakvoerder van die bvba is) voldoende aantoont dat de deelgenoten R.-D. in
werkelijkheid, op bijna exclusieve wijze, de ware eigenaars zijn van de door hen verpachte litigieuze gronden; dat ervoor moet worden gezorgd dat de bescherming die de
wetgever aan de pachter wilde bieden, wel degelijk uitwerking heeft; dat het duidelijk is dat de deelgenoten L.R.-D. met de oprichting van de bvba de toepassing willen omzeilen van de bepalingen van dwingend recht die de opzegging omwille van
persoonlijke exploitatie verbieden, die bovendien niet voldoende bewezen is; dat
de geldigverklaring van de litigieuze opzegging geen beloning mag zijn voor
een dergelijk gedrag dat bedoeld is om wettelijke bepalingen van dwingend recht te
overtreden",
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel 9, tweede lid (zoals gewijzigd bij de wet van
7 november 1988), van de Pachtwet van 4 november 1969, dat is afdeling 3 van hoofdstuk II van titel VIII van hoek III van het Burgerlijk Wetboek, "de opzeggingsreden
bestaande in de persoonlijke exploitatie evenwel niet kan worden aangevoerd door personen noch, indien het om rechtspersonen gaat, door hun verantwoordelijke organen of zaakvoerders die, op het ogenblik van het verstrijken van de opzeggingster-

Nr. 183

HOF VAN CASSATIE

537

mijn, de leeftijd van 65 jaar zouden hebben bereikt of de leeftijd van 60 jaar wanneer het een persoon betreft die niet gedurende ten minste drie jaar landbouwexploitant is geweest; degene die na de stopzetting van zijn landbouwbedrijf het bedrijf verpacht, kan evenmin die reden aanvoeren"; die bepaling aldus aan de
leeftijdsvoorwaarde voor de verpachter die een opzegging doet, een voorwaarde toevoegt m.b.t. zijn antecedenten, in die zin dat de verpachter, indien hij zelf landbouwexploitant is geweest en zijn bedrijf na de stopzetting ervan heeft verpacht, het niet
mag terugnemen om het persoonlijk te exploiteren; die bepaling enkel doelt op het geval van de verpachter die landbouwexploitant is en daadwerkelijk en persoonlijk de
gronden heeft geexploiteerd waarop de pacht betrekking heeft en van die exploitatie heeft afgezien door ze aan een derde in pacht te geven; daarentegen de mogelijkheid alleen dat de verpachter het goed voordien nooit zelf heeft geexploiteerd, geen
uitsluitingsgrond vormt; het bepaalde in artikel 9, tweede lid in fine, bijgevolg en a
fortiori, in geen geval geldt wanneer de eigenaar-verpachter, wiens hoedanigheid van
landbouwexploitant overigens door de rechter niet wordt betwist, v66r het sluiten van
een pachtovereenkomst de gronden waarop die pacht betrekking heeft, nooit heeft geexploiteerd; ingeval het uitsluitingsbeding aldus zou worden uitgelegd, de verpachter immers geen enkele mogelijkheid meer zou hebben om een opzegging omwille van persoonlijke exploitatie te doen, daar de omstandigheid dat de verpachter een
pachtovereenkomst heeft gesloten al voldoende zou zijn om de reden van de persoonlijke exploitatie niet aan te nemen; waaruit volgt dat het bestreden vonnis, door het
in artikel 9, tweede lid, in fine, bedoelde verbod uit te breiden tot de eigenaarverpachter die "v66r het sluiten van een pachtovereenkomst de gronden waarop die
pacht betrekking heeft, nooit persoonlijk heeft geexploiteerd", voornoemde bepaling
schendt (schending van artikel 9, tweede lid, van de wet van 4 november 1969, dat is
afdeling 3 van hoofdstuk II van titel Vlii van hoek III van het Burgerlijk Wetboek, zoals die bepaling gewijzigd is bij de wet van 7 november 1988); het bestreden vonnis,
aangezien het voorts uit die onjuiste premisse afleidt dat de echtgenoten R., waarvan de rechtbank trouwens niet vaststelt dat zij de hoedanigheid van landbouwexploitant bezaten op het ogenblik dat zij met de verweerders een pachtovereenkomst hebben gesloten, de reden van de persoonlijke exploitatie niet hadden kunnen
aanvoeren om een opzegging naar recht te verantwoorden en bijgevolg dat de door eiseres ter kennis gebrachte opzegging niet geldig verklaard kan worden aangezien de
echtgenoten R. door de oprichting van eiseres de toepassing wilden omzeilen van bepalingen van dwingend recht die de opzegging omwille van een persoonlijke exploitatie verbieden, niet alleen artikel 9, tweede lid, van de wet van 4 november 1969, dat
is afdeling 3 van hoofdstuk II van titel VIII van hoek III van het Burgerlijk Wethoek schendt, maar ook de artikelen 7, 1°, en 8, § 1, die wet die de opzegging omwille van een persoonlijke exploitatie door de verpachter toestaan, zoals die bepalingen gewijzigd zijn bij de wet van 7 november 1988, en tevens het algemeen
rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" miskent door aldus ten onrechte het bestaan van bedrog aan de zijde van de echtgenoten R. aan te nemen;
derde onderdeel, eiseres in haar appelconclusie over "de ernst en de oprechtheid van
de aangevoerde reden" betoogde dat "genoemd vereiste onder toepassing valt van artikel 9, eerste lid, van de Pachtwet luidens hetwelk: 'de exploitatie van het goed dat
van de pachter is teruggenomen op grond van bij artikelen 7, 1 o, en 8, bepaalde reden, een persoonlijke, werkelijke en ten minste negen jaar voortgezette exploitatie moet
zijn door degene of degenen die in de opzegging als aanstaande exploitant zijn aangewezen of, indien zij rechtspersonen zijn, door hun verantwoordelijke organen of zaakvoerders en niet alleen door hun aangestelden'; (... ) (eiseres) in dat verband, hoewel
de wet geen enkele vereiste oplegt betreffende het 'eerdere bestaan' van een exploitatie op het ogenblik dat de opzegging ter kennis wordt gebracht, nooit enige moeite
heeft gehad om, vlak na de oprichting van de bvba, te bewijzen dat de gevraagde gegevens met de werkelijkheid stroken:- (eiseres) heeft het productie-eenheidnummer
3129002-31 ontvangen, zoals blijkt uit het attest van het ministerie van Landbouw
(identificatiekaart van de productie-eenheid) van 20 januari 1997;- (eiseres) heeft,
m.b.t. gronden in Floree, een oppervlakteaangifte gedaan voor de oogst van 1996 blijkens welke zij 14 ha. 33 a. bebouwd heeft (12 ha. 20 a. tarwe en 2 ha. 13 a. wintergerst);- het ministerie van Landbouw heeft, nadat een oppervlakteaangifte was ingediend voor de oogst van 1996, de premies waarop de bvba recht had, vastgesteld op

538

HOF VAN CASSATIE

Nr. 183

een bedrag van 197.168 frank;- eiseres heeft voor 1997, m.b.t. een zelfde oppervlakte, een nieuwe oppervlakteaangifte gedaan; - er zijn B.T.W.-aangiften gedaan voor
het tweede, derde en vierde kwartaal van 1996; - de jaarrekening voor de bvba, namelijk de balans en de in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte resultatenrekening, is vastgesteld op 31 december 1996; - op 5 mei 1997 is er voor het jaar 1996
een jaarverslag opgemaakt dat in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt; - verscheidene facturen van de bvba tonen aan dat er wel degelijk een werkelijke activiteit is; (. .. ) hieruit dus volgt dat de bvba, ook al ontbrak er toen een geldig verklaarde opzegging, reeds van bij haar oprichting, zonder enige belemmering, in eigen
naam, 12 ha exploiteert, wat aantoont dat de oprichters meer wilden dan een strikt
juridische oprichting van een vennootschap met de bedoeling de gronden te exploiteren; bij die 12 hectare de in de huidige vordering bedoelde 10 ha. moeten worden gevoegd zodat de bvba na afioop van de opzeggingstermijn een oppervlakte van 22 ha.
zou exploiteren waardoor zij zeker perfect rendabel zal kunnen zijn en inkomsten verwerven die de gezinsbehoeften ruim overschrijden"; "(. .. ) uit de feitelijke toestand, reeds
nu, v66r de terugneming van de litigieuze percelen, blijkt dat het om een volstrekt werkelijke exploitatie gaat, aangezien de bvba de grond bebouwt waarvan zij voortaan het
genot heeft, wat zij ook beloofd heeft te doen met de percelen die thans door de (verweerders) worden gebruikt"; dat zij tevens m.b.t. "het echte werk van de zaakvoerder" aanvoerde dat "(. .. ) het echte werk van de zaakvoerder niet noodzakelijk in die
zin begrepen moet worden dat de zaakvoerder 'met gaffel en laarzen' persoonlijk en
lijfelijk aanwezig moet zijn op de grond die hij bebouwt; (... ) hij in het onderhavige geval- en dat zal in de toekomst nog meer het geval worden door de stijging van de
oppervlakte van de geexploiteerde gronden - de oogst moet volgen, bodemanalyses
uitvoeren, meststoffen kiezen, het teeltplan moet opmaken, zaaiwerkzaamheden uitvoeren of doen uitvoeren, sproeien of iemand anders ermee gelasten dat te do en en daarbij bepalen welke producten, dosissen en hoeveelheden daarvoor moeten worden gebruikt, de boekhouding do en ... en algemeen gesteld, de lei ding en de verantwoordelijkheid op zich nemen van de werken; (... ) dat er in dat verband de heer C.R.
niets kan worden verweten, te meer daar hij, zoals al is vermeld in de vorige conclusie, zelf een landbouwer is die geen ander bijberoep uitoefent en eigenaar is van
aanzienlijk materieel dat onmiddellijk zal worden gebruikt (met factuur aan de bvba)
zodra de oppervlakte toereikend zal zijn om een verplaatsing van Walhain-SaintPaul naar Assesse te verantwoorden; (. .. ) de zaakvoerder van (eiseres) zonder enige
twijfel werkelijk aanwezig is in de onderneming, aangezien hij er de dagelijkse leicling van de werken heeft; (. .. )de grieven elke grond missen, te meer daar eraan moet
worden herinnerd dat de zaakvoerder van (eiseres) geen ander beroep heeft dan dat
van ... landbouwer!"; zij ten slotte m.b.t. de "overwegende aard van de activiteit" aanvoerde dat "(eiseres), enerzijds, geen enkele andere activiteit heeft dan de exploitatie van landbouwgoederen, zodat haar activiteit, zoals deze onder meer blijkt uit de
boekhoudkundige balans, kennelijk overwegend is, aangezien ze ... exclusiefis! (. .. )
dat, anderzijds, de beroepsactiviteit van degene aan wie de opzegging ten goede komt,
namelijk de zaakvoerder van (eiseres), niets anders dan overwegend kan zijn, daar ze
... exclusiefis; (. .. )de heer C. R. immers geen ander beroep heeft dan dat van landbouwexploitant ; dat hij noch arts, tan darts, boekhouder ofleraar is ... "; eiseres aldus heel
uitgebreid aangafwaarom de exploitatie van de litigieuze gronden door de zaakvoerder van de bvba een persoonlijke, werkelijke en doorlopende activiteit is; het bestreden vonnis dat enkel vaststelt dat de door eiseres aangevoerde persoonlijke exploitatie 'bovendien onvoldoende bewezen is" zonder te vermelden waarom de in conclusie
aangevoerde uitgebreide redenen niet bewijzen dat eiseres een persoonlijke exploitatie heeft, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de
gecoordineerde Grondwet) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis, dat enkel oordeelt dat de door eiseres aangevoerde persoonlijke exploitatie "onvoldoende bewezen is", geen
antwoord geeft op de conclusie van eiseres waarin objectieve controleerbare gegevens werden aangevoerd tot staving van de werkelijkheid en de oprechtheid van de persoonlijke exploitatie die zij als reden voor de litigieuze opzegging had aangevoerd;
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Over de door de verweerders opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid :
het onderdeel heeft geen belang :
Overwegende dat de gegrondbevinding van het derde onderdeel tot gevolg heeft dat de bekritiseerde considerans niet langer als ten overvloede gegeven kan worden beschouwd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Pachtwet van 4
november 1969, de opzegging voor persoonlijke exploitatie niet als reden kan
worden aangevoerd door degene die na de stopzetting van zijn landbouwbedrijf het bedrijf verpacht;
Overwegende dat het bestreden vonnis dat oordeelt dat die regel tevens
geldt wanneer "de eigenaar-verpachter, v66r het sluiten van de pachtovereenkomst, de gronden waarop die pacht betrekking heeft, nooit persoonlijk heeft geexploiteerd", die wettelijke bepaling schendt;

Om die redenen; vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dat het
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, zitting houdende in hoger beroep.
29 maart 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter- Verslaggever: mevr. Matray -Andersluidende conclusie (1) van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 184
1 e KAMER - 29 maart 2001
CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- CONTRACTUELE FOUT- GESCHONDEN WETSBEPALING- GEEN OPGAVE - ONTVANKELIJKHEID.

Het middel gericht tegen een arrest dat uitspraak doet over een tekortkoming van een
partij aan haar contractuele verplichtingen is niet ontvankelijk als het, zonder een
extracontractuele {out aan te voeren, als geschonden wettelijke bepalingen enkel de
artt. 1382 en 1383 B. W. vermeldt (1). (Art. 1080 Ger.W.)
Noot arrest nr 183:
(1) Het O.M. besloot tot verwerping van de voorziening door in hoofdzaak te verwijzen naar de
grand van niet-ontvankelijkheid die door de verweerders is opgeworpen m.b.t. het eerste onderdeel en door te oordelen dat het bestreden vonnis een aantal feiten in aanmerking heeft genamen waaruit fraude blijkt, zodat de akte niet aan derden tegenstelbaar is.
N oat arrest nr. 184 :
(1) Cass., 9 nov. 1987, nr. 151.
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(C ... E.A. T. A. G. 1824 N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0407.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 september 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest beslist dat de eisers geen aanspraak kunnen maken op de betaling van de BTW op de vergoedingen die hun worden toegekend wegens de brand
in een gebouw dat de eisers niet hebben herbouwd, op grand dat de huurster, mevrouw 8., "haar aansprakelijkheid voor huurschade had doen verzekeren door (verweerster); dat aangenomen wordt dat de (eisers), op grand van die overeenkomst, de
rechten die hun worden toegekend door artikel1733 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan geen enkele bepaling van de tussen hun rechtsvoorganger en mevrouw S. gesloten huurovereenkomst afweek, rechtstreeks uitoefenen tegen (verweerster); dat die
rechtsvordering enkel gegrond kan zijn binnen de grenzen en onder de voorwaarden van de door (verweerster) aan de huurster verleende dekking; dat, blijkens de in
het debat overgelegde verzekeringsovereenkomst, het gebouw van de (eisers) waarvoor een verzekering was gesloten tot dekking van de aansprakelijkheid van de verhuurder ofbewoner, in reele waarde verzekerd was(. .. ) tot beloop van 15 miljoen frank
(. .. ); dat (verweerster), blijkens het proces-verbaal van de deskundige van 9 april1986,
ermee instemde dat de werkelijke waarde van de schade zou worden geraamd op
8.904.000 frank exclusief BTW voor de gebouwen, op 300.000 frank exclusief BTW voor
de opruiming en de afbraak, alsook op 549.504 frank voor de gebruiksderving van het
gebouw; (. .. ) dat de (eisers) aileen schade hebben gel eden tot beloop van die bedragen; dat de bijkomende bedragen waarop zij aanspraak maken, namelijk het equivalent van de toepasselijke BTW, niet kunnen worden beschouwd als een vergoeding die hun vermogen ten goede zou komen, maar als een bedrag dat aileen ten
voordele van de Schatkist zou worden geheven op de levering van goederen en diensten, indien die had plaatsgehad; dat derhalve de verplichting tot teruggave (bij equivalent) van het goed door de huurder aileen het bedrag van de door de eigenaar gestorte BTW dient te omvatten",
terwijl eenieder die schade heeft geleden recht heeft op algehele vergoeding van zijn
schade, wat betekent dat de betrokkene moet worden teruggeplaatst in de toestand
waarin hij zich zou hebben bevonden, indien de fout niet was begaan; wanneer teruggave onmogelijk is, de benadeelde partij recht heeft op de vervangingswaarde van
de zaak, dat is op het bedrag dat nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen; wanneer een gebouw door brand vernield is, de benadeelde niet BTW-plichtig is
en derhalve de belasting niet kan aftrekken en evenmin de teruggave ervan kan verkrijgen overeenkomstig het BTW-wetboek, de vergoeding waarop hij recht heeft de toegevoegde waarde omvat op de prijs voor de afbraak en de heropbouw van een gelijkaardige zaak; de omstandigheid dat de benadeelde, ofschoon hij vrij kan beschikken
over de hem verschuldigde vergoeding, ze niet gebruikt of ze gebruikt ofwel om het
beschadigde gebouw te herbouwen, ofwel om een ander gebouw te bouwen of te kopen, niet terzake doet; het arrest te dezen vaststelt dat de eisers ten gevolge van de
vernieling van hun pand schade hebben geleden en dat verweerster heeft ingestemd met de raming ervan; het arrest bijgevolg, nu het vaststelt dat de eisers de door
hen gevorderde BTW niet hebben "gestort", niet wettig beslist dat de eisers geen aanspraak konden maken op de betaling van de BTW op het bedrag van de door hen geleden schade :

Overwegende dat de aansprakelijkheid van de huurder in geval van brand
van het gehuurde pand voortvloeit uit zijn contractuele verbintenis om dat
goed terug te geven;
Dat uit de in het middel weergegeven overwegingen van het arrest volgt
dat de schade, die de eisers hebben geleden ten gevolge van de brand in het
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pand waarvan zij eigenaar waren, voortvloeit uit de niet-nakoming van de
verbintenis tot teruggave door de huurder;
Dat derhalve het middel, nu het de schending van de artikelen 1382 en
1383 van het burgerlijk Wetboek aanvoert, niet ontvankelijk is, zoals verweerster betoogt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
29 maart 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn.

Nr. 185
1e KAMER- 29 maart 2001

VERVO ER- GOEDERENVERVOER- LANDVERVOER WEGVERVOER- VERVOERDER- BORGTOCHT- GEWAARBORGDE SCHULDVORDERING- WERKZAAMHEDEN ALS GARAGEHOUDER- BEPERKING.

De schuldvordering die ontstaat uit werkzaamheden die de schuldeiser als garage,
houder heeft uitgevoerd, is niet gewaarborgd door de borgtocht die van de vervoerondememingen wordt geeist als zekerheid voor de schuldvorderingen die rechtstreeks uit de uitoefening van een bezoldigd vervoer van zaken ontstaan (1). (Artt.
21 en 22 K.B. 18 maart 1991).
(CELIS C.T.C. N.V T. CHARTIERIN HOEDANIGHEID VAN CURATOR VAN HET FAILLISSEMENT VAN ANDRE QUENIS B.V.B.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0544.F)

HET HOF; - Gelet op bestreden arrest, op 25 juni 1999 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik;
Over het middel: schending van de artikelen 75, 189, derde lid, van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap en bijlagen, ondertekend te Rome op 25 maart
1957, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, laatst gewijzigd bij het Verdrag
van Maastricht van 7 februari 1992, en v66r de wijzigingen ervan bij het Verdrag van
Amsterdam, op 2 oktober 1997, 3, § 3, litterae a tot d, van de Richtlijn 74/561/EEG
van de Raad van 12 november 1974 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, gewijzigd bij de
Richtlijn 89/438 EEG van de Raad van 21 juni 1989 (zonder rekening te houden met
(1) M.b.t. gevallen die uitgesloten worden onder vigeur van art. 38 K.B. 5 sept. 1978 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en
internationaal goederenvervoer over de weg, opgegeven bij de i.e. geldende bepalingen, zie Cass.,
28 april1995, A.R. 94.0388.N, nr. 215 (brandstofievering) en 18 sept. 1997, A.R. C.96.0171.N, nr.
361 (huur van trailers).
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de latere wijzigingen en opheffingen), 149 van de Grondwet, 1235, 1319, 1320, 1322,
1376, 1377, 2011, 2015 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 8 van de Hypotheekwet van 16
december 1851, dat is titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, 17, 18 van
het Gerechtelijk Wetboek, 444, 448, 487, eerste lid, 528, 561 van de Faillissementswet van 18 april1851, dat is vroeger titel III van het Wetboek van Koophandel, en
voortaan respectievelijk de artikelen 16, 20, 57, eerste lid, 75, § 1, 99 Faillissementswet van 8 augustus 1997, 18, 19, 21 en 22 van het koninklijk besluit van 18 maart 1991
tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg,

doordat het bestreden arrest met gedeeltelijke bevestiging van de beroepen beslissing eiseres veroordeelt om het bedrag van anderhalf miljoen frank in de boedel terug te storten en de zaak verwijst naar de Rechtbank van Koophandel te Luik, op grand
dat de kamer van dat hof in een arrest van 2 maart 1999 daarover de volgende uitspraak heeft gedaan, die het bevestigt : dat artikel 21 van het koninklijk besluit van
18 maart 1991 geldt; dat het bijna woordelijk het vroegere artikel 38, § 1, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 5 september 1978 overneemt, namelijk: "de borgtocht dient tot waarborg van de schuldvorderingen voortspruitend uit de uitoefening van de werkzaamheden gedekt door een vervoer, een algemene vergunning voor
nationaal vervoer of een algemene vergunning voor internationaal vervoer"; dat de
draagwijdte van de op dit geval toepasselijke bepalingen nagenoeg dezelfde is als die
welke het Hof (van Cassatie) heeft uitgelegd; dat die uitlegging dus op het litigieuze geschil kan worden toegepast; dat het Hof (van Cassatie) in zijn arrest van 28
april 1995 de voorziening verwierp van een brandstofleverancier die aanspraak maakte
op borgtocht, zulks op grond dat "de borgtocht niet onbeperkt tot waarborg strekt van
alle vorderingen van derden tegen een vervoeronderneming maar enkel tot zekerheid wordt gegeven voor de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband staan hetzij met de uitoefening van een vervoer van zaken voor een tegenprestatie hetzij met
een verhuurd voertuig" en erop wees dat "die uitlegging overeenstemt met de bedoeling van de wetgever uitwerking te geven aan de richtlijn 74/561/EEG van de Raad
van de Europese Gemeenschap, die hoofdzakelijk de onderaannemers en de gebruikers wil beschermen"; dat op 18 september 1997 twee arresten in dezelfde zin zijn gewezen; dat het Hof in het eerste preciseerde dat "het louter in huur nemen van een
voertuig of van een oplegger geen vervoer van zaken tegen vergoeding uitmaakt, waarvoor de huurder een vergunning zou nodig hebben" en in het tweede dat "de aanspraak op een borgtocht niet gerechtvaardigd was voor een schuldvordering die betrekking heeft op de verhuur van containerchassis, alsook op herstellingen ervan"; dat
de uitlegging van het opperste Hof gevolgd moet worden; dat voldaan is aan het in het
koninklijk besluit van 18 maart 1991 bedoelde vereiste inzake financiele draagkracht door het stellen van een hoofdelijke borgtocht van een bepaald bedrag per vervoer of per algemene vergunning voor vervoer, wat een beperking en een keuze impliceert van de schuldvorderingen die genoemde borgtocht moet waarborgen; dat het
criterium voor de keuze van de schuldvordering in rechtstreeks verband met een vervoer van zaken verricht hetzij voor een tegenprestatie, hetzij met een verhuurd voertuig, volstrekt overeenstemt met de wettekst en met het doel dat de wettelijke regeling terzake nastreeft; dat hieruit volgt dat de schuldvordering wegens werkzaamheden die eiseres als garagehouder had verricht niet voldoet aan het wettelijke vereiste om aanspraak te maken op het voordeel van een borgtocht, zodat zij die mogelijkheid niet had; dat oak niet blijkt dat andere schuldeisers erop aanspraak hebben gemaakt of konden maken zodat het bedrag dat op de dag van het faillissement
nag in consignatie was, bij de boedel kon worden gevoegd om onder de schuldeisers
te worden verdeeld; dat de professionele borgtocht weliswaar een waarborg is die enkel kan worden aangevoerd door de schuldeiser jegens wie de borg zich heeft verbonden; dat de curator tegen de borgen geen recht kan doen gelden; dat die borgtocht geen deel uitmaakt van de activa van de failliete onderneming, omdat het niet
aan de curator toekomt de individuele belangen van bepaalde schuldeisers te beheren, in casu die waaraan die borgtochten ten goede kwamen, namelijk deze of gene klanten die vergoed moeten worden voor een heel specifieke professionele tekortkoming;
dat de curator, in de omstandigheden van de zaak, de borg niet aanspreekt en niet in
concurrentie wil treden met een bepaalde schuldeiser die door de voormelde wetsbepalingen wordt beschermd; dat hij terecht een verrichting uit de verdachte periode wil verijdelen waarmee de toekomstige gefailleerde het niet oneens was aan-
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gezien daardoor het evenwicht tussen de schuldeisers werd verstoord door het ontvangen van een onverschuldigde betaling terwijl zij de toestand van staking van de
betalingen kende, met des te meer zekerheid omdat zulks leidde tot het intrekken van
haar vergunning als vervoerder die voor het voortbestaan van de onderneming van vitaal belang was,

terwijl, eerste onderdeel, de hoofdelijke borgstelling ten belope van 1.500.000 frank
door de n.v. Generale Bank te Luik, die met toepassing van de artikelen 18, 19 en 21
van het koninklijk besluit van 18 maart 1991 was verstrekt voor de b.v.b.a. Andre Quenis, als waarborg dient voor de schulden van de vervoeronderneming die voortvloeien uit het beroep van ondernemer van goederenvervoer over de weg; de schuldvordering van eiseres op het vervoerbedrijf Andre Quenis ontstaan is uit de
werkzaamheden die zij als garagehouder had verricht voor het onderhoud en de herstelling van de voertuigen van de firma Andre Quenis en die schuldvordering aldus
gedekt was door de borgstelling van de bank voor de vervoerder; het bepaalde in voornoemd artikel21 m.b.t. de gegeven waarborg immers, volgens de herhaalde verklaringen van de minister, in ruime zin moet worden uitgelegd; de gegeven waarborg niet
noodzakelijk moet voortvloeien uit het sluiten van een vervoerovereenkomst en met
name de facturen omvat van herstellingskosten en de vergoeding voor de desbetreffende werkzaamheden; het arrest derhalve ten onrechte beslist dat de schuldvordering van eiseres, aangezien zij niet rechtstreeks uit een vervoer voortvloeit, niet door
de borgtocht werd gedekt; die beperkende uitlegging in strijd is met de duidelijk uitgebrachte verklaringen van de wetgever (schending van de artikelen 18, 19, 21 en 22
van het koninklijk besluit van 18 maart 1991);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat ingevolge artikel 21 van het koninklijk besluit van 18
maart 1991 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het
beroep van ondememer van nationaal en intemationaal goederenvervoer over
de weg, de van de vervoerondernemingen vereiste borgtocht in zijn geheel
tot waarborg dient van de schulden van de ondememing voor zover die schulden voortvloeien uit de uitoefening van het beroep van ondernemer van
goederenvervoer over de weg en die uitgeoefende werkzaamheden gedekt zijn
door een algemene vergunning voor nationaal vervoer of voor internationaal vervoer;
Dat overeenkomstig artikel 22, § 1, eerste lid, 1o, aileen de houders van
de voornoemde schuldvorderingen een beroep kunnen doen op de borgtocht;
Overwegende dat onder werkzaamheden die gedekt zijn door een vervoerbewijs, bezoldigd vervoer van zaken wordt verstaan, namelijk, luidens artikel 2, go, van het koninklijk besluit van 25 november 1992 houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen
tegen vergoeding, elk vervo~~r V<gl zaken verricht voor rekening van derden voor een tegenprestatie in ae--v(ffm van onverschillig welk rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel, in geld of in natura of elke verhuring van
een voertuig;
_ _..~
Dat de borgtocht niet onbeperkt tot waarborg strekt van alle vorderingen tegen een vervoeronderneming maar enkel tot zekerheid wordt gegeven voor de schuldvorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van een bezoldigd vervoer van zaken;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres voor facturen "van diensten en onderdelen betreffende de vrachtwagens" schuldeiser was van de
b.v.b.a. Andre Quenis, die naderhand onder curatele van verweerder failliet is verklaard;
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Dat het arrest, door te overwegen dat "de schuldvordering wegens werkzaamheden die eiseres als garagehouder had verricht niet voldoet aan het
wettelijke vereiste om aanspraak te maken op het voordeel van een borgtocht, zodat (eiseres) die mogelijkheid niet had", zijn beslissing naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 maart 2001- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Houtekier en Draps.

Nr. 186
1e KAMER- 29 maart 2001

1o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET- BEGRIP- CATEGORIEEN VAN PERSONEN- SITUATIES DIE WEZENLIJK VAN
ELKAAR VERSCHILLEN.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1 TOT 99) -ARTIKEL 11- NIET-DISCRIMINATIE IN
HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- BEGRIP- CATEGORIEEN VAN PERSONEN- SITUATIES DIE WEZENLIJK VAN ELKAAR VERSCHILLEN.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

100 TOT EINDE)- ARTIKEL 172- GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN- BEGRIP- CATEGORIEEN VAN PERSONEN- SITUATIES DIE WEZENLIJK VAN ELKAAR VERSCHILLEN.

4o GRONDWET- GRONDWEG 1994 (ARTT.

1 TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - GEMEENTEBELASTINGEN - JAARLIJKSE BELASTING OP DE NIET BEBOUWDE PERCELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN NIET VERVALLEN VERKAVELING -AANSLAGVOET- BEREKENING- CRITERIA- GRONDWET- OVEREENSTEMMING.

so

GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) -ARTIKEL 11- NIET-DISCRIMINATIE IN
HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- GEMEENTEBELASTINGEN- JAARLIJKSE BELASTING OP DE NIET BEBOUWDE PERCELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN NIET VERVALLEN VERKAVELING- AANSLAGVOET- BEREKENING- CRITERIA
- GRONDWET- OVEREENSTEMMING.

6° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

100 TOT EINDE)- ARTIKEL 172- GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - GEMEENTEBELASTINGEN- JAARLIJKSE BELASTING OP DE NIET BEBOUWDE PERCELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN NIET VERVALLEN VERKAVELING -AANSLAGVOET- BEREKENING- CRITERIA- GRONDWET- OVEREENSTEMMING.

7o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN -

GEMEENTEBELASTINGEN- JAARLIJKSE BELASTING OP DE NIET BEBOUWDE PERCELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN NIET VERVALLEN VERKAVELING- AANSLAGVOET- BEREKENING- CRITERIA
- GRONDWET- GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN- OVEREENSTEMMING.
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1", 2° en 3° De in de artt. 10, 11 en 172 Gw. (1994) vastgelegde regels inzake gelijkheid en non-discriminatie verbieden dat categorieen van personen die in situaties verkeren welke, vanuit het oogpunt van de bedoelde maatregel, wezenlijk van elkaar verschillen, op dezelfde wijze worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke grand
voorhanden is. (Artt. 10, 11 en 172 Gw. [1994]).
4°, 5°, 6° en 7o De gemeentelijke belastingverordening waarbij een enkele forfaitaire
aanslagvoet in de jaarlijkse be lasting wordt vastgesteld op elk niet gebouwd perceel, dat gelegen is in een niet vervallen verkaveling, zonder derhalve rekening te houden met objectieve gegevens, zoals de waarde, de oppervlakte of de Zigging van dat
perceel, is in strijd met de in artikel10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid
van de Belgen voor de wet, met de in artikel 11 Gw. (1994) vastgelegde regel valgens welke de Belgen het genot van de hun toegekende rechten en vrijheden zonder
onderscheid verzekerd wordt en oak met de in artikel172 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid inzake belastingen (1). (Artt. 10, 11, 159 en 172 Gw. [1994]).
(STAD HOEI T. M ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0077.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1999 gewezen door het Hof van Beroep te L uik;
Over het middel: schending van de artikelen 10, 11, 33, 40, 41, 159, 162, 170,§ 4,
172 van de Grondwet, van de algemene beginselen inzake gelijkheid en nondiscriminatie en van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de voorziening tegen de beslissing van de bestendige deputatie van de provincie Luik regelmatig was naar de vorm
en binnen de wettelijke termijn was ingesteld, die voorziening niet gegrond verklaart, op grond dat het arrest, na erop te hebben gewezen dat verweerder de rechtmatigheid betwistte van het enige belastingtariefvan 10.000 frank dat door de litigieuze belastingverordening was geheven per belast perceel en beklemtoonde dat daaruit
volgde dat "op de betrokken percelen dezelfde belasting (werd) geheven, ongeacht of
ze zo groat waren als een voetbalveld dan wel zo klein als confetti", erop wijst "dat een
perceel van kleine afmetingen, gelegen in een bescheiden verkaveling, aldus op dezelfde wijze kan worden belast als een grond van tweemaal zo groat, gelegen in een
chique woonwijk" en daaruit afieidt dat "de litigieuze belastingverordening bijgevolg, ongeacht het feit dat ze aan de toezichthoudende overheid is voorgelegd zonder opmerking harerzijds, als onrechtmatig en in strijd met het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de Belgen voor de belasting moet worden beschouwd, daar
de gemeentelijke overheid bijzonder gemakkelijk objectieve gegevens, zoals het kadastraal inkomen, had kunnen gebruiken om het bedrag van de belastingen op een
aanvaardbare wijze vast te stellen",
terwijl, eerste onderdeel, de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, zoals zij
onder meer zijn vastgelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en zoals zij door
het Hof van Cassatie, het Arbitragehof en de Raad van State in vaste rechtspraak worden uitgelegd, niet uitsluiten dat een onderscheid in behandeling wordt gemaakt tussen bepaalde categorieen van personen, voor zover het criterium van onderscheid op
een objectieve en redelijke grondslag berust; het bestaan van een dergelijke grandslag moet worden beoordeeld met inachtneming van het doel en de gevolgen van de
bekritiseerde maatregel alsook van de aard van de in het geding zijnde beginselen; het
(1) Zie Cass., 30 juni 1988, AR. F.973.F, nr. 680; 6 mei 1999, AR. F.98.0088.F, nr. 265.
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gelijkheidsbeginsel wordt miskend, wanneer er geen redelijk evenredig verband bestaat tussen de aangewende middelen en de nagestreefde doeleinden; de regels inzake gelijkheid en non-discriminatie tevens verbieden dat de categorieen van personen die in situaties verkeren welke, vanuit het oogpunt van de bedoelde maatregel,
wezenlijk van elkaar verschillen, op dezelfde wijze worden behandeld zonder dat daarvoor een objectieve en redelijke grand voorhanden is; het gelijkheidsbeginsel in
belastingzaken de regelgevende overheid evenwel niet de verplichting oplegt om bij
het onderzoek van elke bijzondere situatie de oneindige complexiteit ervan in aanmerking te nemen; de overheid op dat gebied aan die verscheidenheid recht kan doen
door gebruik te maken van categorieen die aileen een vereenvoudigd en benaderend beeld geven van de werkelijkheid; zulks temeer geldt nu in het belastingrecht
de doeltreffendheid van de criteria en de aan de toepassing ervan verbonden administratieve kosten in aanmerking dienen te worden genomen teneinde uit te maken
of ze op een redelijke grondslag berusten; het arrest, nu het te dezen oordeelt dat een
forfaitaire belasting van 10.000 frank per belast perceel onrechtmatig en in strijd was
met het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de Belgen voor de belasting, op
grand "dat een perceel van kleine afmetingen, gelegen in een bescheiden verkaveling, aldus op dezelfde wijze kan worden belast als een grand van tweemaal zo groat,
gelegen in een chique woonwijk", daar "de gemeentelijke overheid bijzonder gemakkelijk objectieve gegevens, zoals het kadastraal inkomen, had kunnen gebruiken om
het bedrag van de belastingen op een aanvaardbare wijze vast te steilen", zonder daarbij evenwel te nate gaan of de overheid, door aldus te werk te gaan, zich niet op een
wettige wijze had laten leiden door de zorg om doeltreffende criteria te gebruiken en
de aan de toepassing ervan verbonden administratieve kosten in rekening te brengen, niet wettig beslist dat de belastingverordening van de stad Hoei ongrondwettig is wegens schending van het beginsel van de gelijkheid van de Belgen voor de belasting (schending van de artikelen 10, 11, 159, 170, § 4, en 172 van de Grondwet, en
van de algemene beginselen inzake gelijkheid en non-discriminatie);

tweede onderdeel, de hoven en rechtbanken weliswaar, overeenkomstig artikel 159
van de Grondwet, op grand van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten, de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten aileen kunnen toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen, maar dat beginsel hun niet het recht geeft
hun oordeel in de plaats te steilen van dat van de wetgevende of uitvoerende macht
omtrent de opportuniteit van deze of gene regel; het arrest te dezen, nu het de in de
litigieuze belastingverordening vervatte regels als onrechtmatig beschouwt, daar "de
gemeentelijke overheid bijzonder gemakkelijk objectieve gegevens, zoals het kadastraal inkomen, had kunnen gebruiken om het bedrag van de belastingen op een aanvaardbare wijze vast te steilen", zich niet ertoe beperkt uitspraak te doen over de overeenstemming van die regels met de wet, maar een oordeel uitspreekt over de
opportuniteit ervan en, derhalve, niet wettig beslist dat de litigieuze belastingverordening, krachtens artikel 159 van de Grondwet, buiten toepassing dient te worden gelaten (schending van de artikelen 33, 40, 41, 159 en 162 van de Grondwet, en
van het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest afwijzend beschikt op de voorziening van eiseres tegen de op 23 november 1995 door de bestendige deputatie van de
provincieraad van Luik getroffen beslissing waarbij de bezwaren van verweerder tegen de aanslagen in de belasting op de niet gebouwde percelen voor
de aanslagjaren 1993 en 1994 gegrond worden bevonden;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan volgt
dat het college van burgemeester en schepenen van eiseres op 26 april 1993
een verordening heeft goedgekeurd houdende coi:irdinatie van de besluiten
van de gemeenteraad van 16 maart 1992 en 25 februari 1993 betreffende een
belasting op de nieuw gebouwde percelen, gelegen in een niet vervallen verkaveling; dat, krachtens artikel1 van die verordening, "voor de aanslagjaren 1992 tot en met 1996 een jaarlijkse belasting wordt geheven van de niet
gebouwde percelen, die gelegen zijn in een niet vervallen verkaveling en die
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door de verkavelingsvergunning als bouwgrond zijn aangewezen"; dat, krachtens artikel 2 van die verordening, ''het belastingtariefwordt vastgesteld op
10.000 frank per belastbaar perceel";
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat het hof (van beroep) vaststelt
dat een perceel van kleine afmetingen, gelegen in een bescheiden verkaveling, aldus op dezelfde wijze kan worden belast als een grond van tweemaal zo groot, gelegen in een chique woonwijk; (dat) bijgevolg, (. .. )de litigieuze belastingverordening, ongeacht het feit dat ze aan de toezichthoudende
overheid is voorgelegd zonder opmerking harerzijds, als onrechtmatig en als
in strijd met het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de Belgen voor
de belasting moet worden beschouwd, daar de gemeentelijke overheid bijzonder gemakkelijk objectieve gegevens, zoals het kadastraal inkomen, had
kunnen gebruiken om het bedrag van de belastingen op een aanvaardbare
wijze vast te stellen";
Overwegende dat de in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet vastgelegde regels inzake gelijkheid en non-discriminatie verbieden dat categorieen van personen die in situaties verkeren welke, vanuit het oogpunt van
de bedoelde maatregel, wezenlijk van elkaar verschillen, op dezelfde wijze
worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke grond voorhanden is;
Dat het bestaan van een dergelijke grond moet worden beoordeeld met inachtneming van het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van
de ingevoerde belasting alsook van de aard van de in het geding zijnde beginselen;
Overwegende dat het hofvan beroep, door de hierboven weergegeven overwegingen, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep, in strijd met wat het mid del betoogt, geen uitspraak heeft gedaan over de opportuniteit van de door eiseres geheven belasting, maar binnen het kader van zijn controle op de grondwettigheid heeft gepreciseerd dat er te dezen objectieve gegevens voorhanden
waren op grond waarvan eiseres het bedrag van de belastingen op een aanvaardbare wijze had kunnen vaststellen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 maart 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 187
1e KAMER - 30 maart 2001

1° SCRIP. SCHEEPVAART- SCHIP -AFSTAND VAN SCHEEPSVERMOGEN- LIMITATIE·
FONDS- VERVANGENDE BANKGARANTIE- DOORLOPENDE INTEREST- EINDDATUM.
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2° INTERESTEN -

COMPENSATOIRE INTERESTEN - SCHEEPSEIGENAAR- AFSTAND VAN
SCHEEPSVERMOGEN- LIMITATIEFONDS- VERVANGENDE BANKGARANTIE- DOORLOPENDE
INTEREST- EINDDATUM.

3° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER
-KOSTEN VAN DESKUNDIGENONDERZOEK- DATUM VANAF WANNEER ZIJ INTEREST KUNNEN OPBRENGEN.

1o en 2° Wanneer de eigenaar van het schip, in plaats van aan de vereffenaar van het

afgestane scheepsvermogen de waarde te overhandigen tot dewelke hij zijn aansprakelijkheid wenst te beperken, vermeerderd met de wettelijke interest sedert de dag van
het voorval tot de dag van starting in handen van de vereffenaar, bij de bank, overeenkomstig art. 53, § V, Zeewet(oud), een zekerheid verstrekt heeft, loop de interest
door tot op de dag van de starting van het bedrag in handen van de vereffenaar. (Art.
53, §§ II en V, Zeewet, zoals van kracht v66r de wijziging bij wet van 11 april1989.)
3° Als gerechtskosten aangemerkte kosten van deskundigenonderzoek zijn slechts vanaf
de veroordeling verschuldigd en kunnen als dusdanig v66r die datum geen interest opbrengen (1). (Artt. 1017 en 1018, 4 o, Ger.W.)
(KANSAI STEAMSHIP COMPANY LTD. T. STAD ANTWERPEN E.A.)
ARREST

(A.R. C.97.0330.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1 t!m 7 van het Verdrag van Brussel van 10 oktober 1957
betreffende de beperking van de aansprakelijkheid inzake zeevorderingen, goedgekeurd bij wet van 18 juli 1973, van de artikelen 149 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322,
1354, 1355, 1356, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 23 t/m 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 46, §II, 47, en 53,§§ I, II en V van de Zeewet (oud) (Titel II van
Boek II van het Wetboek van Koophandel), zoals van kracht voor de wijziging bij wet
van 11 april 1989 houdende goedkeuring van het Verdrag van Londen van 19 november 1976 (LLMC - Verdrag) betreffende de beperking van de aansprakelijkheid inzake zeevorderingen,
doordat het bestreden arrest de vordering van de eerste verweerster gedeeltelijk gegrond verklaart en eiseres o.m. veroordeelt tot betaling aan de vereffenaar van de som
van 5.703.730 BEF, zijnde de intrest op de beperkingswaarde van 38.588.878 BEF voor
de periode tussen de overhandiging van de bankgarantie en de uitvoering ervan, meer
de moratoire intrest sedert 23 augustus 1991 en de gerechtelijke intrest, en deze beslissing op o.m. volgende overwegingen laat steunen :
"( ... ) dat indien de voorzitter krachtens artikel 53, § V, Zeewet (oud) de scheepseigenaar kan machtigen om de limitatiewaarde te vervangen door een borgtocht ofbankgarantie deze vervangende zekerheid moet strekken tot waarborg van de onder § II
bepaalde bedragen; dat de beschikking uitdrukkelijk en op ondubbelzinnige wijze aan
de rederij toelaat tot vorming van het limitatiefonds ten bedrage van 60.708.023 BEF
en de rederij machtigt om 'dit fonds' te vormen door een bankwaarborg;
(. .. ) dat (de eerste verweerster) wel dient gevolgd te worden in haar stelling dat de
verstrekte bankgarantie niet beantwoordt aan de inhoud van de beschikking van 25
september 1989; dat indien de voorzitter krachtens artikel 53, § V, Zeewet (oud) de
(1) Cass., 24 sept. 1953, A. C. 1954, 28, met de conclusie van advocaat-generaal Mahaux in Bull.
en Pas. 1954, I, 37.
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scheepseigenaar kan machtigen om de limitatiewaarde te vervangen door een borgtocht of bankgarantie, deze vervangende zekerheid moet strekken tot waarborg van
de onder § II bepaalde bedragen, hetzij benevens de door de voorzitter bepaalde
beperkingswaarde ook de 'wettelijke interesten sedert de dag van het voorval tot de
dag van de starting in handen van de vereffenaar'; dat derhalve de garantie die enkel strekt tot zekerheid van de beperkingswaarde, ontoereikend is; dat de vereffenaar in zijn schrijven van 20 augustus 1991 terecht aanspraak maakt op de betaling van de intresten op het bedrag van 3805880878 BEF; dat dit schrijven dient
beschouwd te worden als een ingebrekestelling terzake; dat bijgevolg de rederij dient
veroordeeld te worden tot de betaling in handen van de vereffenaar van de vergoedende interesten tegen de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van de overhandiging van de bankgarantie tot de betaling van het bedrag;
(. 00) dat dit overigens klaarblijkelijk ook door de rederij impliciet werd erkend; dat
in de genoemde beschikking het bedrag van het fonds werd bepaald op 6007080023 BEF,
hetzij 3805880878 BEF en 2201190145 BEF (interesten tot 30 september 1989); dat op
6 oktober 1989 de garantie echter werd afgeleverd voor een bedrag van 6007840145 BEF;
dat derhalve ook door de rederij werd ingezien dat niet enkel het nominaal bedrag ten
tijde van de beschikking diende betaald te worden maar ook de inmiddels vervallen
interesten;
(.oo) dat derhalve (eiseres) nog gehouden is tot de betaling van de interesten op het
bedrag van 3805880878 BEF over de periode vanaf de aflevering van de bankgarantie tot de uitvoering ervan, hetzij de som van 507930730 BEF; dat dit bedrag dient verhoogd te worden met de moratoire interesten en de gerechtelijke interesten;
(. 0o) dat de bijkomende gevraagde veroordelingen niet dienend voorkomen" (arrest
Po 11, lo 3 t/m po 12, voorl.l),
terwijl, eerste onderdeel, de scheepseigenaar of reder krachtens de artikelen 1 t/m
7 van het Verdrag van Brussel van 10 oktober 1957 betreffende de beperking van de
aansprakelijkheid inzake zeevorderingen, goedgekeurd bij wet van 18 juli 1973, en de
op huidig geschil toepasselijke artikelen 46, § II eovo van de Zeewet (oud), zoals van
kracht v66r de wijziging bij wet van 11 april1989, zijn aansprakelijkheid kan beperken en kan toegelaten worden tot vorming van een limitatiefonds;
het limitatiefonds krachtens artikel 53, § II (oud) van de Zeewet, buiten een bedrag tot dekking van de gerechts- en vereffeningskosten, het bedrag bevat waartoe de
scheepseigenaar of reder zijn aansprakelijkheid kan beperken vermeerderd met de wettelijke intresten van de dag van de schadeverwekkende gebeurtenis tot de dag van de
betaling aan de vereffenaar;
de scheepseigenaar, ingeval van betwisting van zijn aansprakelijkheid, krachtens
artikel 53, § V, (oud), in plaats van de starting in specien van de in het limitatiefonds vastgestelde bedragen kan toegelaten worden tot het stellen van een garantie
overeenstemmend met de waarden die zijn vermeld in § II van dezelfde wetsbepaling; het bedrag van de garantie in dat geval het voorwerp van het limitatiefonds uitmaakt; voormelde wetsbepaling, door uitdrukkelijk van een "substitutie" of "indeplaatsstelling" te spreken, de garantiestelling gelijkschakelt met de starting aan de
vereffenaar, minstens de garantiestelling als een voorwaardelijke betaling beschouwt; dit tot gevolg heeft dat de intresten die krachtens artikel 53, § II, a), (oud)
van de Zeewet op de hoofdsom verschuldigd zijn, definitiefvaststaan op het ogenblik van de indeplaatsstelling en het voorwerp van het limitatiefonds derhalve niet
kan uitgebreid worden met de intresten die zouden hebben gelopen van de dag van
de garantiestelling tot de dag van de uitvoering van deze garantie,
en terwijl het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat eiseres in haar verzoekschrift tot vorming van een limitatiefonds dit fonds had bepaald op 3805880878 BEF
in hoofdsom en 2201190145 BEF intresten, zijnde in totaal 6007080023 BEF, vaststelt dat eiseres werd toegelaten tot vorming van dit limitatiefonds ten bedrage van
60o708o023 BEF, zoals opgesplitst in de voormelde hoofdsom en intresten, en werd gemachtigd dit fonds te vormen door een bankwaarborg (po 3, 1. 2; po 7, 1. 2; po 11, 1. 3;
po 12, 1. 2); het arrest echter, op grond Oomo van de uit artikel 53, § V, (oud) van de Zeewet voortvloeiende vereiste dat de garantie tot waarborg moet strekken van de on-
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der § II van hetzelfde artikel bepaalde bedragen, waaronder de beperkingswaarde plus
de intresten van de dag van het voorval tot de dag van de starting in handen van de
vereffenaar, besluit dat eiseres bovenop de bedragen van de garantie nog intresten verschuldigd is op het bedrag van de beperkingswaarde van 38.588.878 BEF voor de periode vanaf de afievering van de garantie tot aan de effectieve uitvoering ervan (p. 11,
1.1. - p. 12, 1. 1 en 1. 3),

zodat het bestreden arrest, door eiseres te veroordelen tot betaling van de niet in
het limitatiefonds vervatte intresten die zouden zijn vervallen tussen de periode van
de garantiestelling en de uitvoering van de garantie, nog eens vermeerderd met de moratoire en de gerechtelijke intresten, schending inhoudt van de artikelen 1 tim 7 van
het Verdrag van Brussel van 10 oktober 1957 betreffende de beperking van de aansprakelijkheid inzake zeevorderingen goedgekeurd bij wet van 18 juli 1973 en de artikelen 46, §II, 47 en 53,§§ I, II en V van de Zeewet (oud) (Titel II van Boek II van
het Wetboek van Koophandel), zoals van kracht voor de wijziging bij wet van 11 april
1989 houdende goedkeuring van het Verdrag van Londen van 19 november 1976, en
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
terwijl, tweede onderdeel, het bestreden arrest stelt dat de vervangende zekerheid tot waarborg moet strekken van de onder § II van artikel 53 (oud) van de Zeewet bepaalde bedragen, hetzij benevens de beperkingswaarde ook de wettelijke intresten sedert de dag van het voorval tot de dag van de starting in handen van de
vereffenaar; het arrest hieruit afieidt dat de garantie die enkel strekt tot zekerheid
van de beperkingswaarde ontoereikend is;
het arrest op grond van voormelde overwegingen oordeelt dat de door eiseres gestelde garantie niet beantwoordt aan de inhoud van de beschikking van 25 september 1989 en oordeelt dat eiseres, bovenop de door haar verstrekte waarborg, nog de
intresten is verschuldigd op de beperkingswaarde van 38.588.878 BEF voor de periode vanaf de overhandiging van de garantie tot de effectieve betaling van het bedrag (p. 11, 1.1. - p. 12., 1. 1 en p. 12, 1. 3);
het arrest hoger nochtans - en dit conform de bewoordingen van het verzoekschrift en de beschikking- vaststelde (en dit nadien nog bevestigt) dat het door eiseres in haar verzoekschrift bepaalde limitatiefonds dat zij vroeg te mogen vormen door
een bankwaarborg, bepaald was op 60.708.023 BEF, hetzij 38.588.878 BEF beperkingswaarde en 22.119.145 BEF intresten van de dag van het schadeverwekkend feit tot
30 september 1989 (zijnde 5 dagen na het neerleggen van haar verzoekschrift) en dat
de voorzitter bij beschikking van 25 september 1989 toelating verleende tot vorming van dit limitatiefonds door middel van een bankwaarborg (p. 3, 1. 2; p. 7, 1. 2;
p. 11, 1. 3; p. 12, 1. 2); het arrest ook- conform de bewoordingen van de garantiebriefvan de Bank of Tokyo vaststelt dat op 6 oktober 1989 een bankgarantie ten belope van 60.784.145 BEF werd gesteld en op 9 oktober aan de vereffenaar werd overhandigd (p. 3, 1.2; p. 12, 1. 2),

zodat het arrest, door te overwegen zoals hoger vermeld, tegenstrijdig is gemotiveerd en derhalve artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet schendt; het tevens,
in de mate het door te overwegen zoals hoger vermeld, oordeelt dat de door eiseres gestelde waarborg enkel tot zekerheid van de beperkingswaarde en dus van 38.588.878
BEF strekte en het oordeelt dat de verstrekte bankwaarborg niet beantwoordt aan de
inhoud van de beschikking van 25 september 1989, aan de bewoordingen van de
garantiebrief van de Bank of Tokyo van 6 oktober 1989 en van de beschikking van de
voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen een interpretatie geeft die
onverenigbaar is met hun termen en derhalve de bewijskracht miskent van voormelde garantiebrief en beschikking (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek), van deze beschikking minstens het gezag van gewijsde miskent (schending van de artikelen 23 t/m 28 van het Gerechtelijk Wethoek);
terwijl, derde onderdeel, het bestreden arrest zijn beslissing tot veroordeling van eiseres tot betaling van de intresten op 38.588.878 BEF over de periode van de afievering van de bankgarantie aan de vereffenaar tot de effectieve uitvoering ervan (op
23 augustus 1991), zijnde de som van 5.793.730 BEF, ook laat steunen op de over-
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weging dat eiseres het verschuldigd zijn van intresten op het door de voorzitter bepaalde nominaal bedrag van het limitatiefonds tot aan de e:ffectieve betaling ervan impliciet had erkend; het arrest deze impliciete erkenning afieidt uit het feit dat eiseres op 6 oktober 1989 een garantie afieverde ten belope van 60.784.145 BEF terwijl
in de beschikking van 25 september 1989 het bedrag van het fonds werd bepaald op
60.708.023 BEF, opgesplitst in de hoofdsom van 38.588.878 BEF en in een bedrag van
22.119.145 BEF, zijnde de intresten tot aan 30 september 1989;
een stilzwijgende erkenning echter met de meeste omzichtigheid dient beoordeeld en slechts uit omstandigheden kan worden afgeleid die zonder twijfel tot het besluit van een erkenning kunnen leiden; uit de artikelen 1354, 1355 en 1356 van het
Burgerlijk Wetboek immers blijkt dat de erkenning een verklaring impliceert van een
partij m.b.t. een welbepaald feit;
uit de in het arrest vermelde omstandigheid geenszins een erkenning blijkt door eiseres dat zij intresten was verschuldigd tot op de datum van e:ffectieve betaling van
de bedragen van het limitatiefonds; de betaling van de intresten tot op de datum van
de afievering van de waarborg in plaats van de in de beschikking vermelde datum van
30 september 1989 - de reele datum van borgstelling kon trouwens op het ogenblik van het verzoekschrift nog niet precies worden voorzien - integendeel slechts bevestigt dat eiseres de afievering van de waarborg aan de betaling gelijkstelde en oordeelde dat de datum van de borgstelling de ultieme datum was voor de loop van de
in artikel 53, § II, (oud), bedoelde intresten, doch geenszins dat zij nog na die datum intresten kon verschuldigd zijn hoven deze voorzien in het toegestane limitatiefonds,
zodat het bestreden arrest, door uit hogervermelde omstandigheid een impliciete erkenning afte leiden m. b.t. het verschuldigd zijn van intresten tot op datum van effectieve betaling, de artikelen 1354, 1355 en 1356 van het Burgerlijk Wetboek miskent:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 53, § II, a,
van de Zeewet, de eigenaar van het schip aan de vereffenaar de waarde overhandigt tot dewelke hij zijn aansprakelijkheid wenst te beperken vermeerderd met de wettelijke interest sedert de dag van het voorval tot de dag van
storting in handen van de vereffenaar;
Dat, krachtens § V van hetzelfde artikel, wanneer de aansprakelijkheid van
de eigenaar nog niet bewezen is of wanneer hij de schuldvorderingen waartegen de beperking van de aansprakelijkheid kan worden ingeroepen, wil betwisten, hij onder toezicht van de voorzitter van de rechtbank van koophandel, de in § II bepaalde waarden, voorlopig door een bij een bank te storten
borgtocht of bankgarantie mag vervangen;
Dat uit de samenhang van deze paragrafen van artikel53 volgt dat de interest ook bij het verstrekken van een zekerheid doorloopt tot op de dag van
de storting van het bedrag in handen van de vereffenaar;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :

1. de Bank of Tokyo op 6 oktober 1989 een bankgarantie verstrekte die op
9 oktober 1989 aan de vereffenaar werd overhandigd;
2. eiseres nadien haar aansprakelijkheid niet langer betwistte en de garantie afgeroepen werd;
3. een cheque ten bedrage van 60.784.145 BEF op 23 augustus 1991 aan
de vereffenaar werd overhandigd;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat die waarborg die enkel tot zekerheid strekt van de beperkingswaarde, ontoereikend is met betrekking tot
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de interest en beslist eiseres te veroordelen tot betaling van de vergoedende interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf de datum van de overhandiging van de bankgarantie tot de betaling van het bedrag;
Dat het arrest zodoende geen van de aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel geen feitelijke tegenstrijdigheid aanvoert maar een onwettigheid die een onderzoek van het te dezen toepasselijk artikel 53 van de Zeewet vereist;
Dat het onderdeel dat slechts artikel149 van de Grondwet als geschonden wetsbepaling aanwijst, in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de vervangende zekerheid moet
strekken tot waarborg van de onder artikel 53,§ II, bepaalde bedragen, dit
is benevens de door de voorzitter bepaalde beperkingswaarde, ook de wettelijke interest sedert de dag van het voorval tot de dag van de storting in
handen van de vereffenaar;
Dat het arrest zodoende van de beschikking van 25 september 1989 een
uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Dat uit de vermeldingen van het arrest niet blijkt dat het arrest het hogervermeld oordeel steunt op de bankgarantie van de Bank of Tokyo van 6 oktober 1989;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, enerzijds, de beschikking van 25 september 1989 op verzoekschrift van eiseres strekkende tot vorming van een beperkingsfonds, en
anderzijds, het arrest dat oordeelt over de vordering van verweerster tegen eiseres betreffende de schade aangericht door het schip Cygnus Ace en
waarin verweerder als vereffenaar van het afgestaan scheepsvermogen is
tussengekomen, niet dezelfde vorderingen noch dezelfde partijen betreffen;
Dat het arrest aldus de in het onderdeel aangewezen artikelen met betrekking tot het rechterlijk gewijsde niet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, het
arrest zonder wetsschending beslist dat eiseres veroordeeld wordt tot betaling van de vergoedende interest vanaf de datum van de overhandiging van
de bankgarantie tot de betaling van het bedrag; dat het arrest vervolgens overweegt "dat dit overigens klaarblijkelijk ook door de rederij impliciet werd erkend";
Dat het onderdeel gericht is tegen een overtollige reden van het arrest en
derhalve bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1153, 1382, 1383 Burgerlijk Wetboek, 1017, 1018 van
het Gerechtelijk Wetboek en 53, § II, van de Zeewet (oud) (Titel II van Boek II van het
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Wetboek van Koophandel), zoals van kracht voor de wijziging bij wet van 11 april1989
houdende goedkeuring van het Verdrag van Londen van 19 november 1976 (LLMC Verdrag),
doordat het bestreden arrest de vordering van de eerste verweerster gedeeltelijk gegrond verklaart en eiseres o.m. veroordeelt tot betaling aan de eerste verweerster van
de expertisekosten ten belope van 305.000 BEF meer de vergoedende intrest sedert
1 oktober 1996 en deze beslissing op o.m. volgende overwegingen laat steunen :
"( ... ) dat het incidenteel hoger beroep van (eiseres) niet gegrond is; dat de gerechtskosten en de expertisekosten buiten het limitatiefonds moeten worden vere:ffend (o.m.
Hof Antwerpen, 21 november 1979, A.R., 1011, onuitgeg.; Hof Antwerpen, 7 april1992,
A.R. 427187, onuitgeg.); dat het bedrag der door (de eerste verweerster) voorgeschoten expertisekosten 305.000 BEF bedraagt,
( ... ) dat de partij die deze kosten heeft voorgeschoten aanspraak kan maken op de
interest op dit bedrag (A. Cloquet, Deskundigenonderzoek, inA.P.R., 200, nr. 583); dat
de vergoedende interest verschuldigd is vanaf het tijdstip van betaling, hetzij vanaf
1 oktober 1986 (arrest p. 12, 1.1. t/m p. 13, 1. 2),

terwijl het limitatiefonds krachtens artikel 53, § II, van de Zeewet (oud), zoals van
kracht voor de wijziging bij wet van 11 april 1989, benevens de beperkingswaarde vermeerderd met de wettelijke intrest van de dag van het schadeverwekkend feit tot de
dag van de betaling in handen van de vere:ffenaar, een bedrag omvat dat toereikend
is om de gerechts- en vere:ffeningskosten te dekken en dat voorlopig door de rechtercommissaris wordt begroot;
de expertisekosten krachtens artikel1018 van het Gerechtelijk Wetboek deel uitmaken van de gerechtskosten in de zin van artikel1017 van hetzelfde Wetboek; de gerechtskosten, krachtens voormelde bepaling, slechts verschuldigd zijn vanaf de datum van veroordeling tot de gerechtskosten en derhalve niet vroeger dan op dat ogenblik
intrest kunnen opbrengen;
de omstandigheid dat een partij de expertisekosten heeft voorgeschoten aan voormeld beginsel geen afbreuk doet, zodat deze partij op het voorgeschoten bedrag geen
aanspraak kan maken op intrest, van welke aard ook, voor de periode vanaf het voorschieten door haar van die kosten tot aan de datum van veroordeling van de aansprakelijke partij,

en terwijl het bestreden arrest eiseres echter niet aileen veroordeelt tot betaling van
de door de eerste verweerster voorgeschoten expertisekosten ten belope van 305.000
BEF bovenop de in het limitatiefonds ten titel van gerechtskosten gestorte bedragen, maar eiseres tevens veroordeelt tot betaling op voormelde hoofdsom van 305.000
BEF van vergoedende intrest sedert het tijdstip van betaling ervan door de eerste verweerster op 1 oktober 1986,
zodat het bestreden arrest, door op de voorgeschoten expertisekosten intrest toe te
kennen voor een periode voor de veroordeling tot de gerechtskosten, schending inhoudt van de artikelen 1017 en 1018 van het Gerechtelijk Wetboek, en 1153, 1382, 1383
Burgerlijk Wetboek en 53, .§ II, (oud) van de Zeewet :

Overwegende dat, krachtens artikel1018, 4°, van het Gerechtelijk Wethoek de uitgaven betreffende onderzoeksmaatregelen tot de kosten behoren en dat, krachtens artikell017, eerste lid, van hetzelfde wetboek ieder
eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst;
Overwegende dat de gerechtskosten aldus slechts vanaf de veroordeling
verschuldigd zijn; dat zij als dusdanig v66r die datum geen interest kunnen opbrengen;
Overwegende dat het arrest eiseres veroordeelt tot het betalen van de kosten van het deskundigenonderzoek en van de vergoedende interest op dit bedrag vanaf de dag van betaling door verweerster die deze kosten heeft voorgeschoten; dat het arrest dit voorschot als gerechtskosten beschouwt;
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Overwegende dat het arrest eiseres niet v66r haar veroordeling tot vergoedende interest op dit bedrag kon veroordelen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt tot het betalen van vergoedende interest op de deskundigenkosten sedert 1 oktober 1986; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt
eiseres tot drie vierden van de kosten; houdt de overige kosten aan en laat
de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
30 maart 2001- le kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en Butzler.
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Cassatiemiddelen.
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28 maart

Nr. 174

Hof van assisen.
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Cassatieberoep.
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Huur van goederen.
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Cassatiemiddelen.
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Vervoer.
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belastingen.

29 maart
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Schip. Scheepvaart - Interesten - Gerechtskosten.

30 maart
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