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1e KAMER- 30 maart 2001

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAKKOORD- RECHTSPLEGING- AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING- BETWISTING- NIET AANWEZIGE PARTIJ- VONNIS -AARD.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- VERSTEKVONNIS- VERVAL- TOEPASSING.

so TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- F AILLISSEMENT- AANGIFTE SCHULDVORDERING- NIETIGHEID WEGENS TAALREDENEN - VONNIS OP TEGENSPRAAK- VOOR RET EERST IN HOGER BEROEP OPGEWORPEN NIETIGHEID - GEVOLG.

4° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN RET HOF -ALGEMEEN- CASSATIEBEROEP- LICHTZINNIGHEID - ROEKELOZE OF TERGENDE VOORZIENING- SCHADEVERGOEDING.

1 o en 2° Een vonnis dat gewezen is krachtens art. 504 Faill. W. wordt geacht op tegenspraak te zijn gewezen oak als de partij die de opneming in het passief van het
faillissement vordert niet aanwezig is; het is niet onderworpen aan de regel bevat in
art. 806 Ger. W. (1).

so Niet ontvankelijk is het middel dat gericht is tegen de beslissing van de appidrechters, die de voor het eerst in hager beroep opgeworpen nietigheid van de ingediende schuldvordering om taalredenen verwerpt, wanneer de eventuele nietigheid
van die aangifte van schuldvordering gedekt is door een niet zuiver voorbereidend
vonnis dat ten aanzien van de eiser op tegenspraak werd gewezen (2). (Art. 40 Taalwet Gerechtszaken.)
4 o Wanneer; nadat tweemaal afstand is gedaan in een van aard dringende rechtspleging, op de valreep nag een derde cassatieberoep wordt ingesteld met kennelijk ongegronde grieven, kan het Hofvrij oordelen tot schadevergoeding (S). (Artt. 147, tweede
lid, Gw. 1994, 56S, derde lid, Ger.W.)
(USINES SCHIPTON N.V -VAN BATTEL EN STIERS CURATOREN T. BABCOCK- B.S.H. AG)
ARREST

(A.R. C.99.0249.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 maart 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6 van het Burgerlijk Wetboek, 17, 18, 802, 805, 806, 860,
862, § 1, 1° en§ 2, 864, 1042, 1047, eerste lid, 1050 van het Gerechtelijk Wetboek (de
artikelen 862, 864 en 1050 in hun tekst zowel voor als na de wijzigingen aangebracht bij de wet vanS augustus 1992), 504 van de Faillissementswet van 18 april1851,
vormend boek III van het Wetboek van Koophandel, voorheen, en thans 65, 70 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997,
(1) I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de faillite, Swinnen, 1987, nr. 464; A FETTWEIS, A KoHL
en G. DE LEVAL, Elements de la procedure civile, I, Presses Universitaires de Liege, 1983, nr. 407.
(2) Zie Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0094.F, nr. 224; 9 dec. 1994, AR. C.93.0063.N, nr. 544.
(3) Zie Cass., 20 okt. 1995, AR. C.94.0387.F, nr. 448.
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doordat het bestreden arrest beslist dat het beroepen vonnis geen verstekvonnis is en het hager beroep van verweerster toelaatbaar is op volgende granden : dat het verzet is uitgesloten door bijzondere bepalingen, waaronder artikel 504
Faill.W.; dat het verzet ontoelaatbaar is tegen de vonnissen gewezen op betwistingen van schuldvorderingen ter zake van de Faillissementswet; dat in principe
hager beroep kan worden ingesteld tegen een verstekvonnis; dat het hoger beroep wegens bijzondere bepalingen kan worden uitgesloten; dat het hager beroep
ontoelaatbaar is "tegen de vonnissen gewezen op betwistingen van schuldvorderingen inzake faillissement die schuldeisers bij voorraad toelaten" (artikel 504
Faill.W.); dat die ontoelaatbaarheid niet op elk vonnis betreffende de betwisting over
schuldvorderingen van toepassing is; dat artikel 504 Faill.W. infine zegt : "Ret vonnis dat de schuldeisers wier schuldvorderingen betwist zijn, bij voorraad toelaat,
is bovendien niet vatbaar voor hager beroep ofvoorziening in cassatie"; dat te dezen, het vonnis geen schuldvordering bij voorraad heeft verleend, zodat het hoger beroep op die grand niet toelaatbaar is; dat hierboven werd beslist in de hypothese dat het vonnis bij verstek zou gewezen zijn, wat trouwens in het vonnis staat;
dat echter indien de opname in het passief bij vonnis in de huidige omstandigheden werd verleend, dergelijk vonnis geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen; dat het vonnis a quo gewezen werd op 25 januari 1988; dat het vonnis niet werd
betekend v66r het hoger tJeroep, dat op 1 maart 1989 werd ingesteld; dat artikel 806
Ger.W. bepaalt dat het verstekvonnis binnen een jaar moet betekend worden, "anders wordt het als niet bestaande beschouwd"; dat, zoals hierboven reeds uiteengezet, het bestreden vonnis beschouwd wordt als zijnde op tegenspraak gewezen,
zodat artikel806 niet relevant is; dat zelfs indien het bestreden vonnis een verstekvonnis zou zijn, artikel806 Ger.W. niet toepasselijk zou zijn; dat verweerster (lees:
eisers) zich niet meer (kunnen) beroepen op artikel 806 Ger.W. daar (zij) dit niet in
(hun) eerste conclusie, in limine litis, hebben gedaan; dat daarenboven, het verval niet ingeroepen mag worden tegen de eiser die afgewezen werd - wat hier het
geval is daar hij geen bevoorrechting kreeg -; dat de bedoeling van de tekst van
artikel 806 Ger.W. is, de versteklatende partij te beschermen tegen een te lang uitgestelde uitvoering; dat de redenering van de eisers q.q. er toe zou leiden dat verweerster opnieuw een vonnis in eerste aanleg zou dienen te vragen, wat absurd overkomt,
terwijl, eerste onderdeel, het beroepen vonnis dd. 25 januari 1988 van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen gewezen werd bij verstek tegen de niet verschenen verweerster en derhalve een verstekvonnis is (schending van de artikelen 802, 805
Ger.W.); dat enerzijds uit artikel 504, eerste lid, Faill.W. van 18 april 1851, voorheen, thans 70, eerste lid, Faill.W. van 8 augustus 1997 blijkt dat een vonnis, beslissend over de opname in het passief van een schuldvordering, op tegenspraak gesteld is wanneer de curator en de schuldeisers verschenen zijn en gehoord werden
(schending van de artikelen 504, eerste lid, Faill.W. van 18 april1851, voorheen, thans
70, eerste lid, Faill.W. van 8 augustus 1997); dat anderzijds het feit dat geen verzet
wordt ontvangen tegen een vonnis, krachtens artikel 504 Faill.W. van 18 april 1851
voorheen, thans 70 Faill. W. van 8 augustus 1997 gewezen, wel tot voorwerp heeft het
verzet tegen een verstekvonnis uit te sluiten, maar, wanneer de schuldeiser niet is verschenen, de aard van het vonnis niet wijzigt; dat het vonnis van 25 januari 1988 derhalve een verstekvonnis blijft, waartegen verzet niet ontvankelijk is (schending van
de artikelen 504, derde lid, Faill.W., van 18 april1851 voorheen, thans 70, eerste lid,
Faill.W. van 8 april1997, 1047, eerste lid, Ger.W.);
tweede onderdeel, het verstekvonnis van 25januari 1988 van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen, dat niet binnen het jaar betekend is geworden, als niet bestaande wordt beschouwd, zodat het door verweerster op 1 maart 1989 ingesteld hager beroep tegen een vervallen vonnis niet toelaatbaar is wegens laattijdigheid, gezien
het verval van het vonnis, en bij gebrek aan voorwerp van het hager beroep en belang van verweerster, niet ontvankelijk is (schending van de artikelen 17, 18, 806, 1050
Ger.W.); dat de nietigheid van het verstekvonnis, op strafvan verval voorgeschreven geen relatieve maar een absolute nietigheid is, die zelfs ambtshalve door de rechter moet opgeworpen worden, en derhalve niet gedekt wordt indien ze niet voor elk
ander middel is ingeroepen, zodat eisers q.q. gerechtigd waren dit verweermiddel nog
in hun antwoordconclusie op te werpen (schending van de artikelen 80, 860, § l, 1 en
§ 2, 864, 1042 Ger.W.), en deze nietigheid die ambtshalve door de rechter moet op-
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geworpen worden, een absoluut karakter heeft zodat het bestreden arrest ten onrechte beslist dat aileen verweerster deze nietigheid zou kunnen inroepen; dat integendeel de eisers q.q. eveneens gerechtigd zijn dit verval en deze nietigheid op te werpen, en het feit dat verweerster alsdan opnieuw vonnis in eerste aanleg zou moeten
vragen daaraan geen afbreuk doet (schending van de artikelen 806, 860, 862, § 1, 1o
en § 2, 864, 1042, Ger.W., 504, Faill.W. van 18 april1851, voorheen, thans 70 Faill.W.
8 augustus 1997, 6 B.W.):

Wat beide onderdelen betreft :
Overwegende dat de onderdelen artikel 70, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 "april", (lees : augustus) 1997 (hierna: nieuwe Faillissementswet) als geschonden aanwijzen;
Overwegende dat het bestreden arrest gewezen werd voordat de nieuwe
Faillissementswet in werking was getreden; dat de wettigheid van dit arrest niet mag worden beoordeeld op grond van normen die bij die uitspraak niet bestonden;
Dat de onderdelen in zoverre niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het beroepen vonnis de opneming in het passief beveelt van verweersters vordering en dit in haar afwezigheid;
Overwegende dat, krachtens artikel 504 van de Faillissementswet van 18
juli 1851 (hierna : Faillissementswet), geen verzet wordt ontvangen tegen het
vonnis dat krachtens dit artikel is gewezen; dat een vonnis dat aldus wordt
uitgesproken geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, ook als de partij die de opneming vordert in het passief niet aanwezig is;
Dat uit de aard zelf van artikel 806 van het Gerechtelijk Wetboek en de
mogelijkheid die dit artikel biedt aan de veroordeelde om het niet-bestaan
van het verstekvonnis te horen vaststellen en hiertegen verzet aan te tekenen, volgt dat dit artikel geen toepassing vindt op rechtsplegingen die geacht worden op tegenspraak te zijn gevoerd;
Dat de onderdelen die aanvoeren dat een vonnis inzake aanneming van een
schuldvordering, dat gewezen is in afwezigheid van de schuldeiser, een vonnis is bij verstek dat aan de regels van de rechtspleging bij verstek wordt onderworpen en inzonderheid aan de regel bevat in artikel 806 van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre falen naar recht;
Overwegende dat de overige grieven berusten op de onderstelling dat de
regel van artikel 806 Gerechtelijk Wetboek toepasselijk was op een vonnis
dat de opneming beveelt van een schuldvordering in het passief;
Dat zij in zoverre niet kunnen worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 780, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 496, 498 van de
Faillissementswet van 18 april1851, vormend hoek III van het Wetboek van Koophandel, voorheen, en thans 62, 63 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 2,
40, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat het bestreden arrest beslist dat de door verweerster ingediende schuldvordering niet nietig is; dat volgens de curatoren q.q. de aangifte van schuldvordering nietig is wegens schending van de artikelen 2 en 40, eerste lid, van de Taalwet
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van 15 juni 1935; dat de aangifte moet worden beschouwd als een inleidende akte van
rechtspleging; dat de inleidende akte in casu moet gesteld worden in het Nederlands; dat een twee- ofmeertalige akte strijdig is met de grondbeginselen van de wet
van 15 juni 1935 en derhalve nietig is; dat derhalve nietig is een aangifte van schuldvordering, waarvan de essentiele vermeldingen in een andere taal gesteld zijn; dat een
aangifte oak nietig zou zijn wanneer een passus die er een integrerend deel van uitmaakt, in een andere taal werd gesteld; dat echter, indien dergelijke stukken eenvoudig gehecht zijn aan de aangifte en die in een andere taal zijn gesteld, de aangifte niet nietig moet worden verklaard; dat oak niet essentiele vermeldingen in een
akte in een andere taal mogen gesteld worden; dat indien twee teksten, met dezelfde inhoud in twee talen worden gesteld, de andere taal als overtollig mag worden aangezien; dat in casu, op de aangifte van schuldvordering, Babcock verklaart dat
de gefailleerde haar schuldig was : "Fr. 2.582.253,32" en zij daaronder het bedrag herhaalt in letters, in het Duits; dat op de aangifte werd gedrukt : "(bedrag in cijfers en
in letters)"; dat het bedrag in cijfers (zelfs twee maal, nl. oak in verband met de bevoorrechting) duidelijk is voor iedereen; dat het nalaten van het bedrag in letters geen
nietigheid kan impliceren en de lettertekst in het Duits derhalve als overtollig moet
beschouwd worden; dat het bedrag in letters geen essentiele vermelding meer is als
- quod in casu - het bedrag in cijfers duidelijk (en hier herhaald) leesbaar is; dat
Babcock op 23 oktober 1987, dus blijkbaar ter begeleiding van de aangifte, een brief
zond naar de rechtbank van koophandel en een brief naar een van de curatoren, beide
in het Duits; dat in de twee brieven de hoop werd uitgedrukt dat de aangifte in orde
was, waarop niet werd gereageerd; dat de curator de fotokopieen ontving van de stukken die naar de rechtbank werden gezonden; dat bij de aangifte het proces-verbaal van
24 april1985 werd gevoegd, dat uiteraard in het Nederlands was gesteld en waarin
duidelijk werd vermeld over welke onbetaalde leveringen het ging, met verwijzing naar
de factuur; dat daarenboven in het proces-verbaal expliciet werd vermeld: "de factuur werd voor het voorrecht ingeschreven op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen op 9 maart 1983"; dat het duidelijk is, zelfs al werd in het aangifteformulier de grand van de bevoorrechting niet vermeld (enkel het bedrag was getypt)
dat het voorrecht op artikel20, 5°, Hyp. W. was gegrond; dat dienvolgens artikel498
Faill.W. niet geschonden is; dat de brief aan de rechtbank gericht (in het Duits), waarin
het bedrag van 2.582.253,32 BEF wordt uiteengezet, uitgaande van het bedrag dat in
het P. V. van 24 april 1985 werd vermeld (en niet betwist) en rekening houdend met
een latere betaling en intresten, een nuttige toelichting is om het gevorderde bedrag te rechtvaardigen,

terwijl, eerste onderdeel, de door verweerster ingediende aangifte van schuldvordering van 23 oktober 1987 voor een bedrag van 2.582.253,32 BEF. Dit bedrag in cijfers en in de Duitse taal geschreven letters vermeldt (zie stuk no 1); dat de aangifte
derhalve op het stuk van het bedrag, dat een essentieel element van de aangifte is,
in het Duits is gesteld en in alle geval meertalig is en dientengevolge nietig (scherrding van de artikelen 496, 498, Faill.W. van 18 april 1851 voorheen, thans 62, 63 van
de Faill.W. van 8 augustus 1997, 2, 40, lid 1, van de wet van 15 juni 1935); dat het feit
dat de vermelding van het bedrag in cijfers duidelijk is voor iedereen en geen afbreuk doet aan het essentieel karakter van dit element van de aangifte en het bestreden arrest, door te oordelen dat door de vermelding van het bedrag in cijfers dit
element niet meer essentieel, maar, zoals geschreven in het Duits, overbodig zou worden, het begrip zelf der aangifte en haar voorwerp heeft miskend (schending van de
artikelen 496, 498 Faill.W. van 18 april1851, thans 62, 63 Faill.W. van 8 augustus 1997)
alsook de bewijskracht van de aangifte heeft miskend voor wat betreft de vermelding, in de Duitse taal, van het bedrag der schuldvordering (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 B.W.); dat in alle geval, door te oordelen dat het bedrag der
schuldvordering een element is waarmede moet rekening gehouden worden om de geldigheid der akte te weerhouden, wanneer het in cijfers is gesteld, en tegelijk een overbodig element wanneer het in de Duitse taal is gesteld, waarmede geen rekening moet
gehouden worden om de geldigheid der akte te beoordelen, het bestreden arrest een
eentalig in het Duits en in alle geval een meertalige akte op een essentieel element
ten onrechte als geldig heeft weerhouden (schending van de artikelen 496, 498 Faill.W.
van 18 april1851, thans 62, 63, Faill.W. van 8 augustus 1997, 2, 40, lid 1, van de wet
van 15 juni 1935), dat het bestreden arrest tevens gesteund is op tegenstrijdige en dubbelzinnige motieven, daar ze eenzelfde element van de aangifte van schuldvorde-
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ring, nl. het bedrag, tegelijk als wezenlijk en overbodig beschouwen (schending van
de artikelen 149 van de Grondwet, 780, 1042, Ger.W.);
tweede onderdeel, de eisers q.q. in hun antwoordconclusie in hoger beroep uitdrukkelijk staande hielden (blz. 5, sub no 8) dat de aangifte van schuldvordering ook nietig was omdat er een volledig in het Duits gestelde akte was bijgevoegd (zie stuk no
2); dat immers in de aangifte letterlijk vermeld staat : "Ik vraag de opname in het passief en bezorg bijgaande de omstandige toelichting"; dat de toelichting dus geacht moet
worden integrerend deel uit te maken van de aangifte van schuldvordering en deze
in casu uit een aangetekende spoedbestelling bestaat van twee bladzijden, die geheel in het Duits gesteld zijn; dat in die omstandigheden de aangifte als inleidende
akte van rechtsingang zelf een tweetalig karakter verwerft en nietig is; dat het bestreden arrest, door te stellen dat stukken die eenvoudig gehecht zijn aan de aangifte en een nuttige toelichting vormen, geen aanleiding geven tot nietigheid, onvoldoende op dit omstandig verweer betreffende de integra tie van die stukken in de
aangifte geantwoord heeft gezien op de motivering van dit verweer geenszins geantwoord wordt (schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 780, 1042 Ger.W.);
derde onderdeel, de omstandige toelichting, die geheel in het Duits was opgesteld
en door verweerster bij haar aangifte van schuldvordering werd gevoegd, een integrerend deel van deze aangifte uitmaakte, zodat de aangifte zelf als meertalig dient
te worden beschouwd en dientengevolge nietig is; dat het feit dat deze omstandige toelichting verwijst naar het proces-verbaal van 24 april 1985 opgesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen (stuk no 3) in de loop van de procedure van het vroeger gerechtelijk akkoord inzake de failliete vennootschap, dat er
eveneens was bijgevoegd, aan deze nietigheid geen afbreuk doet; dat immers het bestreden arrest niet vaststelt dat de substantie van deze omstandige toelichting, het
weze in het kwestieuze proces-verbaal, het weze in de aangifte, in het Nederlands wordt
weergegeven, zodat de nietigheid zich opdringt, (schending van de artikelen 496, 498
Faill.W. van 18 april1851, voorheen, thans 62, 63 Faill. W. van 8 augustus 1997, 2,
40, lid 1, van de wet van 15 juni 1935) :

Wat de drie onderdelen samen betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 40 van de wet op het taalgebruik in
gerechtszaken, elk niet zuiver voorbereidend vonnis dat op tegenspraak werd
gewezen, de nietigheid dekt van het exploot en van de overige akten van
rechtspleging die het vonnis zijn voorafgegaan;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan blijkt
dat de nietigheid wegens taalredenen van de aangifte van schuldvorderingen voor het eerst werd opgeworpen voor het hofvan beroep en dat de rechtspleging in eerste aanleg geschied is op tegenspraak ten aanzien van de eisers;
Dat de eventuele nietigheid werd gedekt door het beroepen vonnis;
Dat het middel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet-ontvankelijk is;
Over de eis gebaseerd op het roekeloos en tergend karakter van het
cassatieberoep :
Overwegende dat de eisers in hun voorziening vermelden dat zij reeds tweemaal een voorziening hebben ingeleid tegen het arrest van 22 maart 1994
waarvan zij ondertussen, telkens na een aanzienlijke bedenktijd te hebben laten verlopen, afstand hebben gedaan omdat de gedane betekeningen onregelmatig waren;
Dat zij thans een derde cassatieberoep hebben ingesteld tegen dit arrest
op het einde van de nuttige termijn voor een cassatieberoep in een rechtspleging die nochtans dringend was van aard;
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Dat de eisers lichtzinnig zijn opgetreden door in een dringende zaak na de
twee voorgaande cassatieberoepen nog op de valreep een derde cassatieberoep in te stellen met kennelijk ongegronde grieven;
Dat de schade geleden door verweerster ingevolge het misbruik van procesrecht begaan door de eisers, ex aequo et bono op 100.000 BEF kan worden geraamd;
Dat de vordering gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers q.q. een bedrag te betalen van 100.000 BEF aan verweerster; veroordeelt de eisers q.q.
in de kosten.
30 maart 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 189
1e KAMER- 30 maart 2001

1 o KOOPHANDEL. KOOPMAN- HANDELSPRAKTIJKEN- GEZAMENLIJK AANBOD- BE·
GRIP.

zo

CONSUMENTENKREDIET- WET HYPOTHECAIR KREDIET- KREDIETOVEREENKOMST
-AANGEHECHT CONTRACT- ZIJDELINGSE VERPLICHTING- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- WETTIGHEID - TOETSING DOOR HET HOF.

3o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- WET HYPOTHECAIR KREDIET- KREDIETOVEREENKOMST- AANGEHECHT CONTRACT- ZIJDELINGSE
VERPLICHTING- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- WETTIGHEID- TOETSING DOOR
HETHOF.

1o Er is geen gezamenlijk aanbod in de zin van art. 54 Handelspraktijkenwet 1991 wan-

neer een aanbod niet kenbaar is voor de consumenten, doelgroep van het aanbod, en
afhankelijk is van persoonsgebonden toestanden waarover partijen onderhandelen
(1).

zo en 3°

Mits hij het begrip "zijdelingse verplichting" niet miskent, behoort het aan de
feitenrechten te beoordelen of de financiiile voorwaarden die worden opgelegd van aard
zijn de kredietnemer zijdelings te verplichten een in art. 6, § 1, Wet Hypothecair Krediet bedoelde verzekeringsovereenkomst te sluiten bij een door de kredietgeuer aangewezen verzekeraar. (Art. 6, § 2, tweede lid, Wet Hypothecair Krediet.)

(1) Zie G. STRAETMANS, "Preciseringen aan het verbod van gezamenlijk aanbod. Individuele onderhandelingen als reele uitzondering?", (noot onder het bestreden arrest), Consumentenrecht, 1999,
nr. 42, 53, nr. 2 e.v.
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(FEDERATIE VAN VERZEKERINGSMAKELAARS T. FORTIS BANK N.V)
ARREST

(A.R. C.99.0451.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 54 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna "WHPC")
doordat het bestreden arrest, na op p. 5 te hebben vastgesteld dat er sprake is van
een aanbod in de zin van artikel54 WHPC door te overwegen "dat te dezen de ge!ncrimineerde feiten evenwel een civielrechtelijk aanbod betre:ffen vermits de betwiste bedingen onder meer vervat zijn in een aanbod tot hypothecaire kredietopening zoals bedoeld in de WHK van 4 augustus 1992", vervolgens op dezelfde
bladzijde vaststelt "dat uit de overgelegde geschriften blijkt dat (verweerster), navolgend op een aanvraag om een hypothecair krediet vanwege clienten, aan de betrokkenen een aanbod tot hypothecaire kredietopening heeft overgemaakt; dat in die
biedingen variabele ristorno's worden toegekend (0,105 pet., 0,092 pet. en 0,042 pet.
per maand) en de vermindering of zelfs het verlies van ristorno wordt verbonden aan
de opzegging van de brandverzekerings- of de schuldsaldoverzekeringspolis die bij de
ASLK-verzekeringen werd gesloten" en op p. 6 vaststelt "dat uit de bedingen inzake vermindering van het ristorno wel blijkt dat de omvang van het ristorno gecorreleerd wordt aan het verder afnemen van de verzekeringsdienst verleend door .de
ASLK-verzekeringen vermits het beeindigen van de polis het geheel of gedeeltelijk verlies van het ristorno veroorzaakt";
dat het bestreden arrest ondanks deze vaststellingen van oordeel is dat er geen sprake
is van een gezamenlijk aanbod in de zin van artikel 54 WHPC op grond van de overwegingen op p. 6-7 van het arrest:
"dat artikel54 WHPC er immers enkel toe strekt te verbieden dat de verkrijging
van goederen en diensten wordt gebonden aan de verkrijging van andere goederen of
diensten, maar er niet aan in de weg staat dat de partijen als resultaat van onderhandelingen, evenwichtig bedongen verbintenissen tot afname van meerdere goederen of diensten, waarbij zij overigens de afzonderlijke prijs van elk product of dienst
kennen, met elkaar laten interfereren (vgl. H. De Bauw, Capita Selecta inzake verkoopspromoties, Handelspraktijken anno 1996, Kluwer 1996, inz. p. 134-135).
Dat dus niet elke binding van de afname van goederen of diensten wordt verbaden, maar enkel deze die vervat is in een tot de consument gerichte aanbieding die
aan elke onderhandeling voorafgaat;
(... ) dat de partijen bij een kredietovereenkomst aldus gel dig kunnen onderhandelen dat aan de beeindiging van de verwerving van een product of dienst, waarvan zij
de afzonderlijke prijzen kennen, waarvan de afname niet a priori werd verbonden en
die in wezen overigens tot eenzelfde financiele dienst behoren, een vermindering van
het voordeel van een bedongen ristorno beantwoordt;
(... ) dat (eiseres in cassatie) aldus niet bewijst dat (verweerster) gezamenlijk met haar
aanbod tot hypothecaire kredietverlening ook het afsluiten van verzekeringen bij de
ASLK-Verzekeringen aanbiedt ofheeft aangeboden, te dezen aldus begrepen dat een
ristorno niet kon worden verkregen indien ook de verzekeringen niet worden afgesloten bij de ASLK-Verzekeringen;
dat een inbreuk of artikel 54 WHPC derhalve niet wordt aangetoond",

terwijl, er sprake is van een gezamenlijk aanbod in de zin van artikel 54 WHPC "wanneer de al dan niet kosteloze verkrijging van producten, diensten, alle andere voor-
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delen, of titels waarmee men die kan verwerven, gebonden is aan de verkrijging van
andere zelfs gelijke producten of diensten"; dat artikel 54 WHPC bepaalt dat gezamenlijke aanbiedingen in principe verboden zijn; dat elk gezamenlijk aanbod aan de
consument verricht door een verkoper in de regel verboden is; dat de wetgever gewild heeft dat bepaalde vormen van aanbod die tot gevolg hebben dat de consument de werkelijke prijs van de aangeboden producten niet zou kunnen achterhalen, zouden worden verboden;
derhalve, zodra twee producten of diensten (in casu de hypothecaire lening enerzijds en de brandverzekering- of schuldsaldoverzekeringspolis anderzijds) tezamen worden aangeboden "in een aanbod tot hypothecaire kredietopening", zoals vastgesteld
op p. 5 bovenaan van het bestreden arrest, waarbij een ristorno wordt toegekend op
een dienst (in casu de hypothecaire lening) zolang de andere dienst (in casu de schuldsaldoverzekering) wordt afgenomen, en er dus sprake is van een voordeel voor de consument, er een gezamenlijk aanbod is in de zin van artikel 54 WHPC; het voor het
toepassingsgebied van het gezamenlijk aanbod irrelevant is of het aanbod voorafgaat aan onderhandelingen tussen partijen, dan wel vervat is in een aanbieding die
aan de consument gericht wordt na onderhandelingen; het arrest derhalve niet wettig tot de conclusie kon komen dat er geen sprake was van een verboden gezamenlijk aanbod door de overweging op p. 6 onderaan dat partijen "als resultaat van onderhandelingen evenwichtig bedongen verbintenissen ... met elkaar laten interfereren"
en dus enkel die binding van het afnemen van goederen en diensten "die vervat is in
een tot de consument gerichte aanbieding die aan elke onderhandeling voorafgaat"
wordt verboden door het verbod op gezamenlijke aanbiedingen (schending van artikel 54 WHPC);
terwijl het bestreden arrest door op p. 7 te overwegen dat eiseres in cassatie "niet
bewijst dat (verweerster) gezamenlijk met haar aanbod tot hypothecaire kredietverlening ook het afsluiten van verzekeringen bij de ASLK-verzekeringen aanbiedt of heeft
aangeboden, te dezen aldus begrepen dat een ristorno niet kon worden verkregen indien ook de verzekeringen niet worden afgesloten bij de ASLK-verzekeringen" artikel 54 WHPC ook nog schendt door hieraan op een onwettige wijze een bijkomende
voorwaarde te verbinden, nl. dat niet aileen een gezamenlijk aanbod en een voordeel (nl. de ristorno) worden bewezen, maar dat ook moet worden bewezen dat zonder het gezamenlijk aanbod het voordeel op een van de twee diensten (in casu de hypothecaire lening) niet zou worden gegeven (schending van artikel 54 WHPC);
het bestreden arrest bovendien op p. 5, tweede voile alinea, vaststelt dat "de vermindering of zelfs het verlies van ristorno wordt verbonden aan de opzegging van de
brandverzekerings- of schuldsaldoverzekeringspolis"; het aldus voor de consument onmogelijk is te weten wat de afzonderlijke prijzen zijn van de individuele diensten nu
de opzegging van een dienst een invloed heeft op de prijs van de andere dienst; het
dergelijke prijsvervlechting is die de wetgever met het verbod op gezamenlijke aanbiedingen heeft willen verbieden; de overwegingen van het bestreden arrest dat "de
partijen bij een kredietovereenkomst aldus geldig kunnen onderhandelen dat aan de
beeindiging van de verwerving van een product of dienst (. .. ) een vermindering van
het voordeel van een bedongen ristorno beantwoordt" met miskenning van de verbodsbepaling van artikel 54 WHPC voorbijgaan aan de vastgestelde prijsvervlechting
en de onmogelijkheid voor de consument om de afzonderlijke prijzen van elk van die
diensten te kennen (schending van artikel 54 WHPC);

Overwegende dat, krachtens artikel 54 van de Wet Handelspraktijken, er
gezamenlijk aanbod is, wanneer de al dan niet kosteloze verkrijging van producten, diensten, alle andere voordelen, of titels waarmee men die kan verwerven, gebonden is aan de verkrijging van andere zelfs gelijke producten
of diensten; dat elk gezamenlijk aanbod aan de consument verricht door een
verkoper in de regel verboden is; dat die regel ook toepasselijk is op kredietverrichtingen inzoverre door de bijzondere wet hiervan niet wordt afgeweken;
Dat uit de wetgeschiedenis blijkt dat de wetgever met het verbod van gezamenlijk aanbod geen afbreuk heeft willen doen aan de vrijheid van onderhandelen tussen partijen;
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Dat geen sprake is van de binding bedoeld in artikel 54 wanneer een aanbod niet kenbaar is voor de consumenten, doelgroep van het aanbod, en afhankelijk is van persoonsgebonden toestanden, waarover partijen onderhandelen;
Overwegende dat de appelrechters weliswaar oordelen dat de omvang van
het ristorno gecorreleerd wordt aan het verder afuemen van de verzekeringsdienst verleend door de ASLK-Verzekeringen, maar tevens beslissen dater
geen publicitair aanbod was aan de verbruikers, dat de variabele ristorno's
het voorwerp maakten van individuele onderhandelingen en niet bewezen
was dat er een tot de consument gerichte aanbieding hestand;
Dat zij aldus hun beslissing dat geen gezamenlijk aanbod voorlag in de zin
van artikel 54, ongeacht de door hen gebruikte bewoordingen, naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en van
artikel 54 van de WHPC,
doordat het bestreden arrest op p. 5, tweede voile alinea, overweegt "dat uit de overgelegde geschriften blijkt dat verweerster, navolgend op een aanvraag om een hypothecair krediet vanwege clienten, aan de betrokkenen een aanbod tot hypothecaire
kredietopening heeft overgemaakt; dat in die biedingen variabele ristorno's worden
toegekend (0,105 pet., 0, 092 pet. en 0, 042 pet. per maand) en de vermindering ofzelfs
het verlies van ristorno wordt verbonden aan de opzegging van de brandverzekeringsof de schuldsaldoverzekeringspolis die bij de ASLK-verzekeringen werd gesloten";
het bestreden arrest verder overweegt op p. 5, laatste voile alinea, "dat uit geen enkel overgelegd document kan worden afgeleid dat de vermeldingen in deze biedingen zouden berusten op stereotiepe formuleringen in het verlengde van vermeldingen op het aanvraagformulier of van het algemeen prospectus;
,
dat inzake ristorno's de prospectus geen enkele verwijzing naar het contracteren met
de ASLK-Verzekeringen bevat terwijl in een tarievenblad onder de rubriek 'ristorno's'
evenmin een verband wordt gelegd tussen de toekenning van een ristorno of de hoogte
hiervan en het sluiten van een verzekeringspolis bij de ASLK-Verzekeringen;
dat deze biedingen dus niet berusten op een publicitair aanbod gericht aan de verbruikers;
terwijl uit stuk 8 van de door verweerster aan de appelrechters overgelegde stukken, getiteld "Deel2 van de prospectus Hypothecaire Kredieten", waarnaar eiseres in
cassatie verwees op p. 14 van haar beroepsbesluiten, en opnieuw op p. 9-10 van haar
tweede beroepsbesluiten, en dat als bijlage bij deze voorziening wordt gevoegd, meer
bepaald uit punt 1.3 het volgende blijkt (p. 2)
"1.3. RISTORNO'S
Alle ristorno's (op basis van woonspanen, woonverzekering of gewoon spaarclientenschap) bedragen maximaal 0,084 pet. (maandelijks) of 1 pet. jaarlijks (3)). Deze ristorno's
zijn cumuleerbaar tot bovenvermelde maxima.
1.3.1. RISTORNO VOOR WOONSPAAR- OF WOONVERZEKERINGSCONTRACT
De ristorno's voor woonsparen en woonverzekering worden toegestaan voor de gehele duur van het krediet volgens de modaliteiten van het woonspaar- of verzekeringscontract. ( ... )"
het bestreden arrest door te oordelen dat er "in een tarievenblad onder de rubriek ristorno's "evenmin een verband wordt gelegd tussen de toekenning van een ristorno of de hoogte hiervan en het sluiten van een verzekeringspolis bij de ASLKVerzekeringen" de bewijskracht van stuk 8 van verweerster schond door de
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bewoordingen ervan te interpreteren op een daarmee onverenigbare wijze, nu uit dit
stuk 8 onmiskenbaar volgt dat er ristorno's "voor woonverzekering" op de hypothecaire kredieten worden toegestaan en dat "voor de gehele duur van het krediet..." (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
terwijl het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld op p. 5 dat verweerster (de
ASLK bank) aanbiedingen tot hypothecaire kredietopening overmaakt aan klanten,
verder overweegt dat "in een tarievenblad onder de rubriek 'ristorno's' evenmin een
verband wordt gelegd tussen de toekenning van een ristorno of de hoogte hiervan en
het sluiten van een verzekeringspolis bij de ASLK-Verzekeringen"; het bestreden arrest aldus het gezamenlijk aanbod van de hoofddienst (het hypothecair krediet) en dat
van de bijdienst (de woon- of brandverzekering) afhankelijk stelt van de voorwaarde dat beide diensten bij een en dezelfde onderneming, d.w.z. door een en dezelfde verkoper, in casu de ASLK-bank (verweerster), gebeuren; artikel54 WHPC deze
voorwaarde echter niet stelt; bovendien uit de laatste zin van artikel 54 WHPC volgt
dat ook een gezamenlijk aanbod dat uitgaat van meerdere verkopers die handelen met
een gemeenschappelijke bedoeling onder het verbod van artikel 54 WHPC valt; het bestreden arrest derhalve door het afWijzen van de vordering van eiseres tot cassatie omdat niet zou bewezen zijn dat de bijdienst bij dezelfde onderneming als de hoofddienst moet worden geplaatst, artikel 54 WHPC schendt :

Overwegende dat het arrest oordeelt dat in het tarievenblad onder de rubriek "ristorno's", geen verband wordt gelegd tussen de toekenning van een
ristorno of de hoogte hiervan en het sluiten van een - nieuwe - verzekeringspolis bij de ASLK-Verzekeringen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat het tarievenblad vermeldt: "Alle ristorno's (op basis van woonsparen, woonverzekering of gewoon spaarclientschap) bedragen maximaal
0,084 pet. (maandelijks) of 1 pet. (jaarlijks). (... ) De ristorno's voor woonsparen en woonverzekering worden toegestaan voor de gehele duur van het
krediet volgens de modaliteiten van het woonspaar- of verzekeringscontract";
Overwegende dat het hof door vermeld oordeel van het tarievenblad een
uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende voor het overige dat het middel ervan uitgaat dat het arrest de vordering van eiseres heeft afgewezen omdat niet zou bewezen zijn
dat de bijdienst (de verzekering) door dezelfde onderneming als de hoofddienst (het hypothecair krediet) moet worden verstrekt;
Dat het arrest die beslissing niet inhoudt;
Dat het middel in zoverre op een onjuiste lezing van het arrest berust, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6, § 2, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet (hierna "WHK"),
doordat het bestreden arrest op p. 7 en 8 overweegt "dat: artikel6, § 2, WHK de
kredietgever enkel verbiedt de kredietnemer de vrijheid te ontnemen om met een verzekeraar naar diens keuze te contracteren;
Dat het de kredietgever niet verbiedt om het afsluiten van een verzekering als voorwaarde te stellen, noch zelfs om aan het contracteren met een door hem voorgestelde verzekeraar een voordeel te verbinden en zodoende binnen het bestek van onderhandelingen de keuze door de kredietnemer te be!nvloeden;
(... ) dat een rechtstreekse of zijdelingse verplichting niet kan worden afgeleid uit het
feit dat aan de keuze voor een bepaald verzekeraar een ristorno wordt verbonden, noch
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uit het feit dat aan het beeindigen van een polis bij een aanvankelijk gekozen verzekeraar een vermindering van het ristorno wordt verbonden;
(... ) dat ten laste van de kredietnemer die vanaf de vrije sluiting van de kredietovereenkomst nauwkeurig weet aan welk bekomen financieel voordeel verzaakt wordt
indien hij op de keuze voor een bepaald verzekeraar wenst te herzien, in de toepassing van de reductie van het ristorno geen verplichting kan worden onderkend om een
bepaald verzekeraar te handhaven;
Dat een financieel negatief gevolg ongetwijfeld van aard is om een keuze ontradend te bei:nvloeden maar deze keuze toch niet op een verplichting berust;
(... ) dat met de betwiste bedingen de vrije keuze van de kredietnemer voor een bepaald verzekeraar voor de aan te hechten contracten niet in het gedrang wordt gebracht en zodoende artikel 6, § 2, WHK ook niet wordt geschonden",

terwijl, artikel 6, § 2, tweede alinea, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet bepaalt : "Ret is de kredietgever verboden de kredietnemer rechtstreeks of zijdelings te verplichten het aangehecht contract te sluiten bij een door de
kredietgever aangewezen verzekeraar"; de wetgever door niet aileen te stellen dat het
gaat om het "rechtstreeks" verplichten, maar ook om het "zijdelings" verplichten, juist
wel heeft willen vermijden dat er op welke wijze ook, ook maar enige "verplichting"
(zijnde juridische, financieel, de facto of de jure) op de kredietnemer rust om het aangehecht contract bij een door de kredietgever aangewezen verzekeraar te sluiten; dat
het arrest vaststelt op p. 5 dat de vermindering of zelfs het verlies van ristorno wordt
verbonden aan de opzegging van de brandverzekerings- of de schuldsaldoverzekeringspolis die bij de ASLK-Verzekeringen werd gesloten"; het arrest op p. 8 in de hierboven geciteerde overwegingen verder toegeeft dat uit de opzegging een financieel negatief gevolg voor de kredietnemer volgt en dit negatief gevolg "ongetwijfeld van aard
is om een keuze ontradend te bei:nvloeden maar deze keuze toch niet op een verplichting berust"; het arrest door te erkennen dat de vermindering ofhet verlies van ristorno wordt verbonden aan de opzegging van de brandverzekerings- of de schuldsaldoverzekeringspolis bij verweerster, alsmede door te erkennen dat het negatieve
gevolg van aard is de keuze ontradend te bei:nvloeden, vervolgens niet meer in de volgende alinea tot de conclusie kon komen dat artikel 6, § 2, WHPC niet was geschonden, zonder de hierin door de wetgever neergelegde "zijdelingse" verplichting te miskennen (schending van artikel 6, § 2, WHK):

Overwegende dat, krachtens artikel 6, § 2, tweede lid, van de wet van 4
augustus 1992 op het hypothecair krediet zoals zij toepasselijk was, het de
kredietgever verboden is de kredietnemer rechtstreeks of zijdelings te verplichten het aangehecht contract te sluiten bij een door de kredietgever aangewezen verzekeraar;
Dat het aan de feitenrechter behoort te beoordelen of financiele voorwaarden die worden opgelegd van aard zijn de kredietnemer zijdelings te verplichten het aangehecht contract te sluiten bij een door de kredietgever aangewezen verzekeraar, mits hij het begrip "zijdelingse verpichting" niet miskent;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat de clienten de vrije keuze
hebben van de verzekeraar, dat een ristorno (of de omvang ervan) niet noodzakelijk verbonden is aan de keuze van een bepaalde verzekeraar, in casu
de ASLK-Verzekeringen, dat verweerster aan de keuze van die bepaalde verzekeraar een ristorno verbindt welke geheel of gedeeltelijk vermindert wanneer de polis met die verzekeraar wordt opgezegd, en dat in ieder concreet
geval met de kredietnemer wordt onderhandeld over de ristorno en het behoud ervan en de ristorno's zeer verschillend zijn van geval tot geval;
Dat zij hieruit zonder schending van de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen vermochten te oordelen dat er te dezen geen sprake was
van de bedoelde zijdelingse verplichting;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 maart 2001 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Van Ommeslaghe.
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1e KAMER - 30 maart 2001

1 o OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN- HUUR VAN DIENSTEN- AANNEMING- VERBREKING DOOR DE OPDRACHTGEVER- FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING- STRAFBEDING.

2° HUUR VAN DIENSTEN- AANNEMING- VERBREKING DOOR DE OPDRACHTGEVER- FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING- STRAFBEDING.

1o en 2° Is geen strafbeding dat de rechter bij contractuele tekortkoming eventueel vermag te matigen, de vaste vergoeding die bij het aangaan van de overeenkomst is bedongen tot schadeloosstelling van de verhuurder van diensten ingeval de opdrachtgever met toepassing van art. 1794 B. W de aanneming verbreekt (1). (Artt. 1226, 1231
en 1794 B.W.)
(SOFIMO N.V T.V .. E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers :
1. Ret cassatieberoep stelt de vraag aan de orde naar de grenzen aan de vrijheid
waarover de feitenrechter beschikt om, met toepassing van het nieuwe artikel 1231,
§ 1, van het Burgerlijk Wetboek, een strafbeding te verminderen. De partijen lijken
het eens dat die wetsbepaling te dezen toepasselijk is ten aanzien van de door hen op
18 augustus 1995 aangegane overeenkomst en het op 25 mei 1999 gewezen arrest.
2. De appelrechter stelt vast dat de overeenkomst tussen partijen een overeenkomst van huur van diensten is, en meer bepaald een makelaarsovereenkomst die erin
bestaat dat eiseres een kandidaat-koper moet aanbrengen voor de gezinswoning van
verweerder. Hij oordeelt dat de verweerder op grond van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek het recht heeft de overeenkomst te allen tijde te verbreken op voorwaarde dat hij de verhuurder van diensten schadeloos stelt, en dat niets eraan in de
weg staat dat de partijen de schade die uit de verbreking van de overeenkomst kan
voortvloeien, forfaitair begroten.
Artikel 2 van de overeenkomst bepaalt dat eiseres recht heeft op een commissieloon van 5 % van de verkoopprijs, ongeacht of de verkoop al dan niet door haar bemiddeling gebeurde. De appelrechter oordeelt dat dit artikel, dat de makelaar recht
(1) Zie Cass., 22 okt. 1999, A.R. C.98.0134.F, nr. 556.
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geeft op volledig loon ook wanneer de opdrachtgever gebruik maakt van zijn wettelijk recht om de huur van diensten vroegtijdig te beeindigen, een strafbeding inhoudt. Tegen deze herkwalificatie (2) komt eiseres niet op, evenmin als tegen de beslissing om artikel1231 van het Burgerlijk Wetboek hierop toe te passen.
Wat wordt aangevochten is de beslissing van de appi:drechter dat het een overdreven strafbeding is en dat er aanleiding toe bestaat de bedongen schadevergoeding te
verminderen aangezien een dergelijk ruim bepaalde schadevergoeding kennelijk het
bedrag te boven gaat van de potentiele schade die de makelaar kon lijden.
3. De bewoordingen van het arrest verwijzen aldus, zonder het te noemen, naar het
nieuwe artikel 1231, § 1, van het Burgerlijk Wetboek dat de rechter de bevoegdheid
toekent om de straf die bestaat in het betalen van een bepaalde geldsom te verminderen, wanneer die som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden.
V66r de wet van 23 november 1998 kon de rechter enkel de nietigheid vaststellen
van de overdreven straf- of schadebedingen in een overeenkomst (3). De wetgever heeft
aan de gestrengheid van die regeling willen verhelpen door de rechter onder bepaalde voorwaarden matigingsbevoegdheid toe te kennen.
4. Om te beoordelen ofhet om een overdreven strafbeding gaat is het criterium, zoals vroeger, de potentiele schade op het tijdstip van de contractsluiting, maar het gebruik van het woord kennelijk in de nieuwe wetsbepaling duidt erop dat de toetsing marginaal moet gebeuren.
Marginale toetsing is geen wettelijke term, en betekent dat de rechtshandeling die
aan het oordeel van de rechter wordt onderworpen door hem slechts op beperkte wijze
kan beoordeeld worden naar haar overeenstemming met het recht. De partijen die de
litigieuze handeling hebben verricht zijn in beginsel en tot op grote hoogte vrij om te
beslissen en te handelen naar eigen inzicht.
In zaken als de onderhavige beschikt de schuldeiser over een marge bij het bepalen van de omvang van de schadevergoeding. Slechts wanneer vaststaat dat het bedrag duidelijk, onbetwistbaar of zonder enige twijfel overdreven is in de zin dat vaststaat dat een redelijk persoon bij de totstandkoming van de overeenkomst de vergoeding
van de alsdan voorzienbare schade op forfaitaire wijze nooit dermate hoog zou hebben geraamd, kan de rechter het voorafbedongen bedrag verminderen (4). Een precieze becijfering van de potentiele schade is immers in de praktijk in de meeste gevallen een onmogelijke denkoefening.
De rechter die aldus beperkt is in zijn beoordelingsbevoegdheid, moet omzichtig en
met terughoudendheid te werk gaan. Hij moet zeker de aanvechting weerstaan om eigenmachtig in de zaken waarin het strafbeding het bedrag van de potentiele schade
niet kennelijk te boven gaat, post factum de inhoud van de overeenkomst te wijzigen door een "billijke" schadevergoeding toe te kennen omdat naar zijn inzicht die
schade op voorhand te ruim is begroot.
5. Vaak zal de marginale toetsing door de feitenrechter ontsnappen aan het toezicht van uw Hof, maar in de voorliggende zaak strekt het door de appelrechter mede
als rechtsgrond ingeroepen artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek tot leidraad. De
opdrachtgever die de aanneming eenzijdig verbreekt is ertoe gehouden de aannemer schadeloos te stellen "voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die
aanneming had kunnen winnen".
(2) DE PAGE, H., Traite elementaire, T III, Bruylant 1967, nr. 123a; DE TEMMERMAN, B., Strafbedingen in Overzicht van Rechtspraak 1981-1992 Verbintenissen, T.P.R., 1994 (171), nr. 353, p.
666, en nr. 359, p. 685.
(3) WERY, P., La loi du 23 novembre 1998 modifiant le Code civil en ce qui concerne Ia clause
penale et les interets moratoires : fin de Ia crise de Ia clause penale ou debut de nouvelles incertitudes?, T.B.B.R, 1999, (222) 229; WYLLEMAN, B., Nieuwe wetgeving inzake strafbedingen en moratoire intrest, A.J.T., 1998-99, (701) nr. 2.
(4) DEMUYNCK, I., Schadebedingen in gemeenrecht en consumentenrecht, Gandaius Aetueel V,
Story Scientia, 2000, nr. 132-134; WERY, P., I.e., 230-231; WYLLEMAN, B., I.e., nr. 9b.
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Bij het aangaan van de voorliggende makelaarsovereenkomst stand vast dat de optelling van die onderscheiden posten steeds "5 % van de verkoopprijs" als uitkomst zou
geven.
Het staat dus buiten kijf dat de partijen redelijk hebben kunnen verwachten dat de
schade van eiseres haar volledige loon (5 %van 5.250.000 BEF) zou bedragen (5), zodat de appelrechter door te beslissen dat het om een overdreven strafbeding gaat dat
kennelijk het bedrag te boven gaat van de potentiele schade die de makelaar kon lijden, (en in uitvoering waarvan deze 5 % van 4.800.000 BEF vorderde) de in het middel aangewezen wetsbepalingen heeft geschonden.
Conclusie : vernietiging.
ARREST

(A.R. C.00.0062.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 mei 1999 gewezen door
het Hofvan Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134, tweede lid, 1226 en 1231, § 1, (de twee laatste wetsbepalingen zoals vervangen bij de artikelen 3 en 4 van de wet van 23 november 1998)
en 1794 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hof van beroep eiseres' vordering slechts gegrond verklaart tot beloop
van de som van 48.000 BEF vermeerderd met de BTW en de conventionele intrest aan
12 pet. per jaar vanaf 2 oktober 1995 tot de dag van de betaling o.m. op volgende granden:
"4.5 (Verweerders) kunnen worden gevolgd als zij menen dat artikel 2 van de
makelaarsovereenkomst een overdreven strafbeding bevat in de mate dat ,de makelaar hoe dan ook recht heeft op een volledig loon. De makelaar maakt immers aanspraak op een schadevergoeding die gelijk is aan het maximale loon dat hij uit de uitvoering van de overeenkomst kon beuren, zowel wanneer de opdrachtgevers te kart
komen aan hun verplichtingen, in welke omstandigheden dan ook, als wanneer zij gebruik maken van hun wettelijk recht om de huur van diensten vroegtijdig te beeindigen. Een dergelijk ruim bepaalde schadevergoeding gaat kennelijk het bedrag te hoven van de potentiele schade die de makelaar kon lijden.
Er bestaat dan ook aanleiding de bedongen schadevergoeding te verminderen.
De makelaar levert niet het bewijs dat hij enige prestatie heeft geleverd, zodat het
toegekende bedrag enkel de gederfde winst kan vergoeden.
Bij gebreke aan concrete elementen terzake, raamt het hof de schadevergoeding van
verweerster in beroep ex aequo et bono op 48.000 BEF",
terwijl naar het artikel1134 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan het artikel1126
zelfde wetboek een toepassing is, alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan tot
wet strekken van diegenen die ze hebben aangegaan.
Volgens artikel 1226 van hetzelfde wetboek, een strafbeding een beding is waarbij een persoon zich voor het geval van niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot betaling van een forfaitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten gevolge van de verbreking en niet-uitvoering van de overeenkomst; de rechter
zich, voor de beoordeling van deze "potentiele schade", dient te plaatsen op het ogenblik van de contractsluiting en dient na te gaan of de overeengekomen forfaitaire vergoeding een begroting kon zijn van de schade die uit de in het strafbeding bedoelde
wanprestatie kon voortvloeien, ongeacht of zij werkelijk schade heeft veroorzaakt en
of de schuldeiser al dan niet aantoont schade te hebben geleden; volgens artikel1231,
§ 1, van hetzelfde wetboek de rechter weliswaar bedoelde forfaitaire vergoeding kan
(5)

WYLLEMAN,

B., l.c., 704, voetnoot 24.
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verminderen, doch enkel wanneer zij "kennelijk"- d.w.z. duidelijk, onbetwistbaar en
zonder enige twijfel- het bedrag te hoven gaat dat de partijen konden vaststellen om
de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden, d.i. het bedrag van de "potentiele schade", het "maximale loon dat de makelaar, (zijnde eiseres) uit de uitvoering van de overeenkomst kon beuren" geenszins kennelijk het bedrag van de "potentiele schade" te hoven gaat nu het, beoordeeld op het ogenblik van
de contractsluiting, wel degelijk mogelijk was dat de wanprestatie van de opdrachtgever of de eenzijdige beeindiging van de overeenkomst zou plaatsvinden op het ogenblik dat de makelaar op het punt staat de verkoop van het goed tussen de opdrachtgever en een kandidaat-koper tot stand te brengen waardoor hij gerechtigd was op het
contractueel bedongen "maximale loon",

zodat het hof van beroep niet vermocht te beslissen dat de in artikel 2 van de
makelaarsovereenkomst bepaalde schadevergoeding "kennelijk het bedrag te hoven
(gaat) van de potentiele schade die de makelaar kon lijden" op de enkele grond dat hij
immers "aanspraak maakt op een schadevergoeding die gelijk is aan het maximale loon
dat hij uit de uitvoering van de overeenkomst kon beuren, zowel wanneer de opdrachtgevers te kort komen aan hun verplichtingen, in welke omstandigheden dan ook,
als wanneer zij gebruik maken van hun wettelijk recht om de huur van diensten vroegtijdig te beeindigen", en bijgevolg de vermindering van de bedongen schadevergoeding niet naar recht verantwoordt :

Overwegende dat het middel niet preciseert hoe en waardoor artikel 1794
van het Burgerlijk Wetboek wordt geschonden;
Overwegende dat het middel volledig ervan uitgaat dat de appelrechter te
dezen een strafbeding heeft toegepast dat overeengekomen was bij een foutieve niet-uitvoering van de overeenkomst, en hiervoor als geschonden wetsbepalingen in het bijzonder de artikelen 1226 en 1231 van het Burgerlijk Wethoek aanwijst;
Overwegende evenwel dat de appelrechter vaststelt dat de opdrachtgever, op grond van artikel1794 van het Burgerlijk Wetboek, het recht had de
overeenkomst te verbreken op voorwaarde dat hij de verhuurder van diensten schadeloos stelt, volgens een vaste overeengekomen vergoeding;
Dat hij in dit verband de overeengekomen vergoeding beperkt tot een bedrag dat hijzelf ex eaquo et bono bepaalt;
Dat hij zodoende en anders dan het middel aanvoert, geen toepassing maakt
van het recht van de rechter op grond van de artikelen 1226 en 1231 van het
Burgerlijk Wetboek een strafbeding bij contractuele tekortkoming te matigen;
Overwegende dat het middel in zoverre het schending aanvoert van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, afgeleid is uit de hiervoren vergeefs aangevoerde wetsschendingen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de verwerping van de voorziening alle belang ontneemt aan de vordering tot bindendverklaring die eiseres tegen Dorine Braem
heeft ingesteld;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 maart 2001- le kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever: de h. Londers- Strijdige conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. Butzler en Geinger, voor de eiseres.
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3e KAMER- 2 april 2001

1o ONDERWIJS- LEDEN- PENSIOENEN- DIPLOMABONIFICATIES- 'IDEKENNING- VOORWAARDEN.

2° PENSIOEN- BURGERLIJK PENSIOEN- ONDERWIJS- DIPLOMABONIFICATIES- TOEKENNING- VOORWAARDEN.

1 o en 2° Tijdsbonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs kunnen worden toegekend wanneer rekening wordt gehouden met de voorwaarden die inzake aanwerving en benoeming gelden en diploma's dienen aangenomen te worden waarover vroeger werd geoordeeld dat zij voldoende waarborgen
inzake bekwaamheid voor het uitoefenen van het ambt baden (1). (Art. 2, § 1, wet 16
juli 1970 betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN
T. R. .. - IN AANWEZIGHEID VAN VLAAMSE GEMEENSCHAP)
ARREST

(A.R. C.98.0450.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 8 maart 2001 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 2, § 1, van de wet van 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs, zoals aangevuld bij de wet van 15 mei 1984 en gewijzigd bij de wet van 21 mei 1991,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de in het buitenland behaalde
diploma's- Frans diploma "docteur de l'universite de Paris - section Sciences Economiques- Paris (5 december 1958)", Frans diploma "docteur de l'universite de Paris (18 oktober 1963)", Dipl6me d'Etudes Superieures Europeennes section droitSaarbrucken (30 augustus 1961) en diplom Volkswirt-Freiburg (2 november 1955)belangrijker zijn geweest dan zijn titel van doctor in de rechten om verweerder tot docent aan de Economische Hogeschool Limburg te benoemen, en na te hebben vastgesteld dat de studies in het buitenland zonder meer met het Belgisch diploma van
het economisch hoger onderwijs van het lange type met volledig leerplan licentiaat in
de handels- en financiele wetenschappen werden gelijkgesteld (ministeriele beslissing van 22 maart 1978), en dat de studie van licentiaat in de economische wetenschappen 4 studiejaren bedraagt, beslist verweerder een diplomabonificatie toe te kennen van 4 gelijkgestelde jaren, op grond van de motieven:
"Dat inderdaad de academiejaren 1967-1968, 1968-1969 en 1970-1971 er toe hebben bijgedragen dat (verweerder) zijn titel van doctor in de rechten toegewezen kreeg;
dat op grond van zijn buitenlandse studies hij enkel aanvullende examens diende af
te leggen; dat evenwel de studies in het buitenland zonder meer met het Belgisch diploma van het economisch hoger onderwijs van het lange type met volledig leerplan
(1) Art. 2, § 1, wet 16 juni 1970 v66r de wijziging door de wet van 22 maart 1994.
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- licentiaat in de handels- en financiele wetenschappen werden gelijkgesteld (ministeriele beslissing dd. 22 maart 1978); dat onbetwistbaar deze in het buitenland behaalde diploma's- Frans diploma "docteur de l'universite de Paris - section Sciences Economiques -Paris (5 december 1958)", Frans diploma "docteur de l'universite
de Paris (18 oktober 1963)", Dipl6me d'Etudes Superieures Europeennes section droitSaarbriicken (30 augustus 1961) en diplom Volkswirt-Freiburg (2 november 1955)belangrijker zijn geweest dan zijn titel van doctor in de rechten om (verweerder) als
docent aan de Economische Hogeschool Limburg te benoemen; dat (verweerder) aldaar voor het overgrote deel (financieel-) economische vakken doceerde; dat met andere woorden deze buitenlandse studies het uitoefenen van het ambt van economisch hoogleraarschap hebben mogelijk gemaakt, dat voor zover (eiser) opwerpt dat
(verweerder) op basis van zijn diploma's niet erkend kon worden als vastbenoemd in
zijn functie van hoogleraar aan de Economisch Hogeschool Limburg omdat men hiertoe houder moet zijn van een diploma bij wet vereist om benoemd te worden tot lid
van het onderwijzend personeel van een rijksuniversiteit, namelijk doctor, apotheker, ingenieur of aggregaat hager onderwijs, dit enkel een formele vereiste betreft om
vast benoemd te worden zonder dat dit diploma als zodanig tot het ambt heeft geleid; dat aan (verweerder) dan ook een diploma ancienniteit enkel op basis van de buitenlandse studies, waarin hij economische diploma's behaalde, dient te worden toegekend;
(. .. ) dat slechts 4 diplomabonificatiejaren in aanmerking kunnen worden genamen; dat (verweerder) niet kan worden gevolgd daar waar hij een diplomabonificatie
van 7 jaar inroept; dat immers de studie van licentiaat in de economische wetenschappen 4 studiejaren bedraagt (gelijkstelling met het Belgisch diploma van licentiaat in de handels- en financiele wetenschappen) en krachtens artikel 2, § 1, van de
wet van 16 juni 1970 een bonificatie gelijk is aan het minimum aantal studiejaren die
vereist zijn om het diplomate halen",

terwijl overeenkomstig de wet slechts een diplomabonifocatie kan worden verleend voor diploma's van het universitair en niet-universitair hager onderwijs (. .. ) die
het uitoefenen van de ambten mogelijk hebben gemaakt (artikel 2, § 1, lid 1, in fine
van de wet van 16 juni 1970 betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van het onderwijs);
en terwijl deze bepaling werd ingevoerd met het oog op uniformering, rekening houdend met dezelfde principes die ten grondslag liggen aan de maatregelen welke door
de wetgever inzake bonificatie wegens diploma's in de pensioenen van het Rijkspersoneel zijn goedgekeurd (hoofdstuk VI van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en
aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het
personeel van de openbare sector);
en terwijl overeenkomstig de voorbereidende werken van beide wetgevingen het duidelijk is dat slechts een tijdsbonificatie kan worden toegekend voor behaalde diploma's
vereist als aanwervings- ofbenoemingsvoorwaarden en geenszins voor diploma's welke
belangrijk of nuttig zijn geweest bij de uitoefening van zijn ambt,
zodat het arrest slechts met schending van artikel 2, § 1, lid 1, van de wet van 16
juni 1970 heeft kunnen beslissen dat de in het buitenland behaalde economische
diploma's, gelijkgesteld bij ministeriele beslissing met het diploma van licentiaat in
de handels- en financiele wetenschappen, belang-rijker zijn geweest dan zijn titel van
doctor in de rechten om benoemd te worden en derhalve een tijdsbonificatie van 4 studiejaren heeft toegekend voor de studie van licentiaat in de economische wetenschappen (schending van artikel 2, § 1, van de wet van 16 juni 1970) :

Overwegende dat, krachtens artikel 2, § 1, van de wet van 16 juni 1970
betreffende de bonificaties wegens diploma's inzake pensioenen van leden van
het onderwijs, aangevuld door de wet van 15 mei 1984, gewijzigd door de wet
van 21 mei 1991 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector, en voor de wijziging ervan bij
artikel 1 van de wet van 22 maart 1994, in de vereffening van de rustpensioenen verleend aan de in artikel1 bedoelde personen, de diploma's van
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universitair en niet-universitair hoger onderwijs en van hoger technisch,
zeevaart- ofkunstonderwijs met volledig leerplan de toekenning met zich brengen van een tijdsbonificatie, indien het gaat om diploma's die het uitoefenen van de ambten mogelijk hebben gemaakt;
Dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat rekening client te worden gehouden met de voorwaarden die inzake aanwerving en benoeming golden en dat
de diploma's dienen aangenomen te worden waarover vroeger werd geoordeeld dat zij voldoende waarborgen inzake bekwaamheid voor het uitoefenen van het ambt boden;
Overwegende dat het arrest de door verweerder in het buitenland behaalde diploma's, die met het Belgisch diploma van licentiaat in de handelsen financiele wetenschappen werden gelijkgesteld, voor de bedoelde bonificatie en de toekenning van een volwaardig en volledig onderwijspensioen
in aanmerking neemt omdat deze diploma's belangrijk zijn geweest om verweerder als docent aan de Economische Hogeschool Limburg te benoemen; dat het op grond hiervan oordeelt dat deze diploma's ''het uitoefenen
van het ambt van economisch hoogleraarschap hebben mogelijk gemaakt";
dat het met die reden niet vaststelt dat met deze diploma's aan de voorwaarden die inzake aanwerving en benoeming golden, werd voldaan;
Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en de voormelde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk 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 B~ussel.
2 april 2001 - 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal -Advocaat : mr. Claeys Bouuaert.
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3e KAMER - 2 april 2001

ARBEIDSOVEREENKOMST- ALLERLEI- OVEREENKOMST TUSSEN WERKNEMER EN EEN
DOOR WERKGEVER AANGEWEZEN DERDE- BEDING VAN NIET-CONCURRENTIE- GELDIGHEID.

Wanneer een werknemer krachtens een overeenkomst met zijn werkgever of ingevolge
de uitvoering ervan bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst een verbintenis
van niet-concurrentie opneemt jegens een door de werkgever aan te duiden derde, wordt
dit concurrentiebeding onderworpen aan de geldigheidsvoorwaarden van de
arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet.)
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(P&V VERZEKERINGEN C.V. E.A. T. C ... )
ARREST

(A.R. S.00.0121.N)

HET HOF;- Gelet op het.bestreden arrest, op 13 maart 2000 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1108, 1109 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 3 (zoals gewijzigd bij wet van 17 juli 1985), 65 (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van
14 december 1984) en 86 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshofin de beslissing van 13 maart 2000, het niet-concurrentiebeding in de overnameovereenkomst van 2 juli 1992 tussen tweede eiseres en verweerder, nietig verklaart, de vordering van tweede eiseres tegen verweerder tot het
bekomen van een vergoeding afwijst, en beide eiseressen solidair veroordeelt tot betaling van het saldo van de overnamesom ten belope van 206.062 BEF, op volgende
gronden:
"E De overname van de portefeuille :
Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1992 bepaalt :
'Wat de vrijwillige (uit)diensttredingen van de agenten betreft, enter aanvulling van
de regelingen van artikel 3, zal de maatschappij of elke persoon die ze in haar plaats
stelt, van de betrokken agenten het recht op het beheer van de portefeuille overkopen onder volgende voorwaarden :
- tweemaal de jaarlijkse commissie voor de brandverzekeringen;
- eenmaal de jaarlijkse commissie voor de ongevallenverzekering;
Deze afkoop impliceert natuurlijk dat de agent op een uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze afstand doet van het recht om zelf of met een tussenpersoon de betrokken portefeuille te beheren. De modaliteiten van deze afstand zullen worden verduidelijkt in de afkoopovereenkomst.
Onder jaarlijkse commissie verstaat men de laatste gekende vernieuwingscommissie. Deze vergoeding zal berekend worden op basis van de waarde van de portefeuille op de dag van de stopzetting van de activiteiten door de agent. De aldus vastgestelde som zal betaald worden in 36 maandelijkse schijven. Een herziening is voorzien
in de 13e maand'.
Door deze bepaling in de C.A.O. is (eerste eiseres) uitdrukkelijk afgestapt van de
bepaling in artikel 4 van de arbeidsovereenkomst welke voorziet dat deze portefeuille door (verweerder) aan een door (eerste eiseres) aanvaarde overnemer moest afstaan (lees: afgestaan worden). Thans wilde (eerste eiseres) zelf, ofiemand welke zij
daartoe aanduidt en derhalve in haar plaats stelt, het recht op beheer van die portefeuille overkopen.
Die collectieve arbeidsovereenkomst voorziet zodoende uitdrukkelijk dat de werkgever als contractant zal optreden ofiemand welke hij daartoe zal aanduiden. Zulks
houdt ook in dat (eerste eiseres) solidair gehouden is voor de verbintenissen van de
overnemer welke zij zal aanduiden. De verbintenissen uit artikel 7 van de C.A.O. zijn
van arbeidsrechtelijke aard, zoals uitdrukkelijk verwoord zodat terzake de geldigheid van de concurrentieclausule ook dient voldaan aan de voorwaarden van de
Arbeidsovereenkomstenwet, inzonderheid de artikelen 65 en 86, artikelen welke strikt
moeten worden toegepast. De niet-concurrentieclausule mag geen duurtijd hebben van
meer dan 12 maanden vanaf de dag dat de dienstbetrekking een einde heeft genomen en de partij welke zich daarop beroept moest tevens een forfaitaire compensatoire vergoeding betalen.
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Gezien noch het ene is voorzien - een niet-concurrentiebeding van 5 jaar werd overeengekomen -, noch aan het andere is voldaan, is de concurrentieclausule in casu nietig.
Het beroep is in die zin dan ook gegrond. De tegenvordering welke (tweede eiseres) in dit verband stelde voor de eerste rechter, is ongegrond.
Ten onrechte merkt (tweede eiseres) in dit verband op dater tussen haar en (verweerder) een rechtsgeldige overeenkomst zou zijn aangegaan welke wordt beheerst door
het algemeen verbintenissenrecht. Gezien de samenhang met de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1992, waaruit trouwens de latere overeenkomst is gesproten, stond (verweerder) op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst met
(tweede eiseres) nog in juridische afhankelijkheid van de werkgever.
Aan (verweerder) kan akte worden verleend van zijn eisherleiding, zoals door hem
gevraagd. Het saldo van de overnamesom van 206.062 BEF is niet in betwisting." (arrest pagina 14 tot 16),

terwijl overeenkomstig de bepalingen van artikel 65 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, die ingevolge artikel 86, § 1 van dezelfde wet van
toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst voor bedienden, zoals omschreven in artikel 3, onder concurrentiebeding, in de zin van de arbeidsovereenkomstenwet moet
worden verstaan het beding waarbij de werkman de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij door zelf
een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever waardoor hij de mogelijkheid heeft de onderneming die hij heeft verlaten, nadeel te berokkenen door de kennis, die eigen is aan die onderneming en die hij op industrieel of op handelsgebied in die onderneming heeft verworven, voor zichzelf of ten
voordele van een concurrerende onderneming aan te wenden;
Dergelijk concurrentiebeding, dat schriftelijk moet worden vastgesteld, overeenkomstig datzelfde artikel 65, aan een aantal voorwaarden moet voldoen, waaronder
de soortgelijke aard van de activiteiten, de beperking van de geografische sector, de
geldingsduur en de betaling van een vergoeding door de werkgever;
Bedoelde regels, zoals blijkt uit artikel1 van de genoemde Arbeidsovereenkomstenwet, slechts toepasselijk zijn op de arbeidsovereenkomsten die onder het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten vallen;
Tussen partijen niet betwist was en door het arbeidshofwordt vastgesteld (arrest
pagina 4, derde alinea), dat verweerder vanaf 2 september 1987 "in dienst" was van
eerste eiseres; deze tewerkstelling onderworpen was aan de bepalingen van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, inzonderheid aan de bepalingen inzake de arbeidsovereenkomst voor bedienden;
Een concurrentiebeding, zoals bedoeld in de genoemde Arbeidsovereenkomstenwet derhalve slechts kon worden opgenomen in de overeenkomst tussen verweerder
en eerste eiseres; door verweerder niet aangevoerd werd noch door het arbeidshofwerd
vastgesteld dat de arbeidsovereenkomst tussen verweerder en eerste eiseres een concurrentiebeding zou bevatten;
Tussen partijen niet betwist was, en door het arbeidshof wordt vastgesteld (arrest pagina 6, voorlaatste alinea), dat de arbeidsovereenkomst tussen verweerder en
eerste eiseres door laatstgenoemde op 2 juli 1992 werd beeindigd met betaling van een
verbrekingsvergoeding;
Evenmin ter betwisting stond en door het arbeidshof wordt erkend (arrest pagina
3, tweede alinea), dat een "niet-concurrentieclausule" was opgenomen in een overeenkomst van 2 juli 1992 die door verweerder was gesloten met tweede eiseres;
Het arbeidshof niet vaststelt dat tweede eiseres de werkgever was van verweerder, en dienvolgens evenmin dat de overeenkomst waarin de "niet-concurrentieclausule"
was opgenomen, een arbeidsovereenkomst was die viel onder het toepassingsgebied
van de Arbeidsovereenkomstenwet;
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De geldigheid van bedoelde niet-concurrentieclausule dienvolgens, behoudens uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen in die zin, niet kon onderworpen zijn aan
de geldigheidsvoorwaarden bepaald door de Arbeidsovereenkomstenwet, deze nietconcurrentieclausule derhalve als wettig aangegane overeenkomst, gelet op artikel1134
van het Burgerlijk Wetboek, tussen partijen, te weten verweerder en tweede eiseres, als wet gold;
De enkele omstandigheid dat in een bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomst van 24
januari 1992, gesloten in het bedrijfvan eerste eiseres, werd bepaald dat ten aanzien van de uit dienst tredende agenten, de maatschappij, dit is de werkgever, of elke
persoon die ze in haar plaats stelt, onder bepaalde voorwaarden, het recht op het beheer van de verzekeringsportefeuille zal overkopen, niet met zich mee kan brengen
dat de geldigheid van de niet-concurrentieclausule, die opgenomen werd in de overeenkomst tussen verweerder en tweede eiseres, als koper van de verzekeringsportefeuille, onderworpen was aan de voorwaarden van artikelen 65 en 86 van de
Arbeidsovereenkomstenwet;
Daartoe evenmin volstaat dater een "samenhang" bestond tussen de collectieve
bedrijfsovereenkomst van 24 januari 1992 en de overeenkomst van 2 juli 1992 tussen verweerder en tweede eiseres, noch dat "(verweerder) op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst met (tweede eiseres) nog injuridische afhankelijkheid van
de werkgever (dit is : eerste eiseres) (stond)"; de omstandigheid dat verweerder nog
in een toestand van "juridische afhankelijkheid" stond ten aanzien van eerste eiseres geenszins zijn juridische contractsvrijheid ten aanzien van tweede eiseres in die
mate zou kunnen aantasten dat de inzake arbeidsovereenkomsten geldende bescherming, inzonderheid wat de geldigheid van concurrentiebedingen betreft, toepasselijk zou worden op de relatie tussen verweerder en tweede eiseres,
Het arbeidshof niet vaststelt dat een of meerdere van de voorwaarden, bepaald in
artikelllOS van het Burgerlijk Wetboek, tot geldigheid van de overeenkomst, niet zou
zijn vervuld, noch dat de toestemming van verweerder een van de in artikel 1109 van
hetzelfde wetboek bedoelde wilsgebreken zou vertonen,

zodat het arbeidshof niet wettig kon oordelen dat de niet-concurrentieclausule, opgenomen in de overeenkomst tussen verweerder en tweede eiseres, nietig was en dienvolgens eiseressen niet wettig kon veroordelen tot verdere betaling van de overnameprijs van de verzekeringsportefeuille (schending van alle in de aanhef van het middel
aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat uit de artikelen 65, § 1, en 86, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet volgt dat onder concurrentiebeding wordt verstaan het beding waarbij de werknemer de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen; dat artikel 65, § 2,
de geldigheid van een concurrentiebeding ondergeschikt maakt aan een aantal voorwaarden, waaronder een maximumduur en een forfaitaire compensatoire vergoeding; dat deze bepaling ook van toepassing is wanneer de werknemer krachtens een overeenkomst met zijn werkgever of ingevolge de
uitvoering ervan bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst een dergelijke verbintenis opneemtjegens een door de werkgever aan te duiden derde;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan blijkt
dat:
1. verweerder vanaf 2 september 1987 in dienst was bij eerste eiseres als
verzekeringsagent;
2. in het raam van een herstructurering van eerste eiseres op 24 januari 1992 een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten met als voorwerp de voorwaarden voor het collectief ontslag;
3. dat deze collectieve arbeidsovereenkomst in artikel 7 in een afkoopregeling van de verzekeringsportefeuille voorziet door eerste eiseres of een
door haar in de plaats gestelde koper, waarbij werd bedongen : "Deze af-
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koop impliceert natuurlijk dat de agent op een uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze afstand doet van het recht om zelf of met een tussenpersoon de
betrokken portefeuille te beheren. De modaliteiten van deze afstand zullen worden verduidelijkt in de afkoopovereenkomst.";
4. op 2 juli 1992 door eerste eiseres een einde werd gemaakt aan dearbeidsovereenkomst;
5. op 2 juli 1992 een overeenkomst werd gesloten met tweede eiseres nopens de overname van de verzekeringsportefeuille;
6. deze overeenkomst met tweede eiseres tevens een concurrentiebeding
bevat;
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat dit concurrentiebeding niet
beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 65, § 2, Arbeidsovereenkomstenwet; dat zij tevens ter zake van de overname van de verzekeringsportefeuille oordelen dat de collectieve arbeidsovereenkomst "uitdrukkelijk (bepaalt) dat de werkgever als contractant zal optreden of iemand die hij daartoe
zal aanduiden", dat verweerder "op het ogenblik van de overeenkomst met
tweede (eiseres) nog in juridische afhankelijkheid van de werkgever (stond)"
en dater "samenhang (is) met de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1992, waaruit de latere overeenkomst is ontsproten";
Dat de appelrechters, die aldus vaststellen dat het concurrentiebeding in
de overeenkomst tussen verweerder en tweede eiseres ingevolge de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen verweerder en eerste eiseres is tot
stand gekomen, naar recht hebben kunnen oordelen dat het concurrentiebeding nietig is omdat het niet beantwoordt aan het bepaalde in artikel 65
van de Arbeidsovereenkomstenwet;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134, 1202, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-

hoek,
doordat het arbeidshof in de beslissing van 13 maart 2000, het niet-concurrentiebeding in de overnameovereenkomst van 2 juli 1992 tussen tweede eiseres en verweerder, nietig verklaart, de vordering van tweede eiseres tegen verweerder tot het
bekomen van een vergoeding afwijst, en beide eiseressen solidair veroordeelt tot betaling van het saldo van de overnamesom ten belope van 206.062 BEF, op volgende
gronden:
"E. De overname van de portefeuille:
Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1992 bepaalt :
'Wat de vrijwillige (uit)diensttredingen van de agenten betreft enter aanvulling van
de regelingen van artikel 3, zal de maatschappij of elke persoon die ze in haar plaats
stelt, van de betrokken agenten het recht op het beheer van de portefeuille overkopen onder volgende voorwaarden :
- tweemaal de jaarlijkse commissie voor de brandverzekeringen;
- eenmaal de jaarlijkse commissie voor de ongevallenverzekering;
Deze afkoop impliceert natuurlijk dat de agent op een uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze afstand doet van het recht om zelf of met een tussenpersoon de betrokken portefeuille te beheren. De modaliteiten van deze afstand zullen worden verduidelijkt in de afkoopovereenkomst.
Onder jaarlijkse commissie verstaat men de laatste gekende vernieuwingscommissie. Deze vergoeding zal berekend worden op basis van de waarde van de portefeuille op de dag van de stopzetting van de activiteiten door de agent. De aldus vastgestelde som zal betaald worden in 36 maandelijkse schijven. Een herziening is voorzien
in de 13e maand'.
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Door deze bepaling in de C.A.O. is (eerste eiseres) uitdrukkelijk afgestapt van de
bepaling in artikel 4 van de arbeidsovereenkomst welke voorziet dat deze portefeuille door (verweerder) aan een door (eerste eiseres) aanvaarde overnemer moest afstaan (lees: afgestaan worden). Thans wilde (eerste eiseres) zelf, ofiemand welke zij
daartoe aanduidt en derhalve in haar plaats stelt, het recht op beheer van die portefeuille overkopen.
Die collectieve arbeidsovereenkomst voorziet zodoende uitdrukkelijk dat de werkgever als contractant zal optreden of iemand welke zij daartoe zal aanduiden. Zulks
houdt ook in dat (eerste eiseres) solidair gehouden is voor de verbintenissen van de
overnemer welke zij zal aanduiden. (. .. )
Aan (verweerder) kan akte worden verleend van zijn 'eisherleiding, zoals door hem
gevraagd. Het saldo van de overnamesom van 206.062 BEF is niet in betwisting." (arrest pagina 14 tot 16),
terwijl overeenkomstig artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek hoofdelijkheid niet
wordt vermoed en zij uitdrukkelijk moet bedongen zijn, behoudens de gevallen waarin
hoofdelijkheid bestaat van rechtswege, krachtens een bepaling van de wet;
De omstandigheid dat in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24
januari 1992, op bedrijfsniveau gesloten, bepaald wordt dat voor de uit dienst tredende agenten, "de maatschappij of elke persoon die zein haar plaats stelt van de betrokken agenten het recht op het beheer van de por tefeuille (zal) overkopen onder volgende voorwaarden", en dat aldus zou worden afgeweken van de oorspronkelijk in
artikel4 van de arbeidsovereenkomst van 2 september 1987, gesloten tussen verweerder en eerste eiseres, bepaalde modaliteiten van overname van de verzekeringsportefeuille, niet met zich meebrengt dat aldus een hoofdelijke verbintenis zou zijn bedongen tussen eerste eiseres en de niet genoemde en slechts later aan te stellen koper
van de portefeuille;
Het arbeidshof, door te oordelen dat de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1992 een solidaire verbintenis van eiseressen inhoudt, aan
deze collectieve arbeidsovereenkomst een betekenis of draagwijdte toekent die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (schending van artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek), mitsdien aan deze overeenkomst niet de gevolgen verleent die de wet eraan verbindt (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek) en besluit tot een hoofdelijke schuld zonder dat deze uitdrukkelijk bedongen was
(schending van artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek);
Bij ontstentenis van een uitdrukkelijk bedongen hoofdelijkheid, de rechter niet wettig eiseressen solidair kon veroordelen tot betaling van het bedrag van 206.062 BEF,
zodat het arbeidshof zijn beslissing niet wettig rechtvaardigt (schending van alle in
de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat artikel 7 van de in het bedrijf gesloten collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1992 met betrekking tot de overname van
de verzekeringsportefeuille bepaalt dat "wat de vrijwillige uitdiensttredingen van de agenten betreft (. .. ),de maatschappij (eerste eiseres) of elke persoon die ze in haar plaats stelt, van de betrokken agenten het recht op het
beheer van de portefeuille zal overkopen ... ";
Overwegende dat het arrest zegt dat dit beding inhoudt "dat (eerste eiseres) solidair gehouden is voor de verbintenissen van de overnemer die zij
zal aanduiden";
Dat het aldus van dit beding een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar is;
Dat het middel gegrond is;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshofin de beslissing van 13 maart 2000, het niet-concurrentie3beding in de overnameovereenkomst van 2 juli 1992 tussen tweede eiseres en verweerder, nietig verklaart, de vordering van tweede eiseres tegen verweerder tot het
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bekomen van een vergoeding afwijst, en beide eiseressen solidair veroordeelt tot betaling van het saldo van de overnamesom ten belope van 206.062 BEF, op volgende
gronden:
"E. De overname van de portefeuille:
Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1992 bepaalt :
'Wat de vrijwillige (uit)diensttredingen van de agenten betreft, enter aanvulling van
de regelingen van artikel 3 zal de maatschappij of elke persoon die ze in haar plaats
stelt, van de betrokken agenten het recht op het beheer van de portefeuille overkopen onder volgende voorwaarden :
- tweemaal de jaarlijkse commissie voor de brandverzekeringen;
- eenmaal de jaarlijkse commissie voor de ongevallen verzekering;
Deze afkoop impliceert natuurlijk dat de agent op een uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze afstand doet van het recht om zelf of met een tussenpersoon de betrokken portefeuille te beheren. De modaliteiten van deze afstand zullen worden verduidelijkt in de afkoopovereenkomst. (. .. );
Die collectieve arbeidsovereenkomst voorziet zodoende uitdrukkelijk dat de werkgever als contractant zal optreden ofiemand welke zij daartoe zal aanduiden. Zulks
houdt ook in dat (eerste eiseres) solidair gehouden is voor de verbintenissen van de
overnemer welke zij zal aanduiden. (. .. )
Aan (verweerder) kan akte worden verleend van zijn eisherleiding, zoals door hem
gevraagd. Het saldo van de overnamesom van 206.062 BEF is niet in betwisting," (arrest pagina 14 tot 16),
terwijl tweede eiseres in haar eerste appelconclusie aanvoerde :
"In zeer ondergeschikte orde dient te worden opgemerkt dat ten aanzien van het door
(verweerder) gevorderde saldo van 206.062 BEF;
1. Na herberekening van de overnameprijs overeenkomstig het herzieningsbeding, in de loop van de 13e maand na de overname (cfr 2e laatste paragraafvan de
overname overeenkomst) is gebleken dat de overname vergoeding diende verminderd te worden met een bedrag van 142.655 BEF.
(Verweerder) werd terzake gei:nformeerd (cf. brief van 23 juli 1993) en heeft nooit
enige reactie laten geworden.
2. De vordering van (verweerder) dient dan ook teruggebracht te worden op:
206.062 BEF
- 142.655 BEF
blijft 63.407 BEF" (pagina 5);
Tweede eiseres dienvolgens wel degelijk op regelmatige wijze de gevorderde som betwistte,
zodat het arbeidshof niet zonder schending van de bewijskracht van genoemde conclusie kon oordelen dat het door verweerder gevorderd bedrag van 206.062 BEF niet
betwist werd en eiseressen tot betaling van dit bedrag veroordelen (schending van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de appelrechters oordelen dat de partijen "de bewijzen (dienen) bij te brengen van de sommen die werden betaald en dienen aangerekend op de overnameprijs van de portefeuille"; dat het arrest beslist dat
die nog te bewijzen bedragen moeten aangerekend worden op het saldo van
206.062 BEF en oordeelt dat dit bedrag, waarvan ook het verweer uitgaat,
niet is betwist;
Dat het arrest aldus van de conclusie van eiseres een uitlegging geeft die
met bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het ter zake van
de overname van de verzekeringsportefeuille de solidaire gehoudenheid aanneemt van eerste en tweede eiseres; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de eiseressen in twee derde van de kosten; houdt de overige kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst dealdus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
2 april 2001 - 3 6 kamer - Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Dirix- Andersluidende conclusie (1) van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Butzler en De Bruyn.
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KAMER-

2 april 2001

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- VERJARING- VORDERING IN RECHTE -

VOORWERP -

EX CONTRACTU EN EX DELICTO - GEVOLG.

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- 'IERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)- DUUR
- ARBEIDSOVEREENKOMST- VORDERING IN RECHTE- VOORWERP- EX CONTRACTU EN EX
DELICTO- GEVOLG.

3° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VERJARING- VORDERING IN RECHTEGRONDSLAG- MISDRIJF.

4° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- PARITAIR COMITE BEDIENDEN VAN
KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF - ARBEIDSVOORWAARDEN- MINIMUMMAANDLOONBEROEPENCLASSIFICATIE - HANDELSVERTEGENWOORDIGERS - LEEFTIJDSTOELAGEN.

1o en 2° Maakt een vordering ex contractu uit en wordt onderworpen aan de verjaringstermijn van artikel 15, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet, de vordering van
de werknemer tegen de werkgever, met als voorwerp de uitvoering van contractuele
verbintenissen, zelfs al wordt de vordering mede gestoeld op het misdrijf, bestaande uit het niet-naleven door de werkgever van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (1). (Art. 15 Arbeidsovereenkomstenwet.)
Noot arrest nr. 192:
(1) Terzake is niet betwist dat tweede eiseres niet de werkgever was van verweerder en dat
de overeenkomst waarin het niet-concurrentiebeding is opgenomen geen arbeidsovereenkomst is.
Het O.M. concludeerde tot cassatie op grand van het eerste middel en wees erop dat de overeenkomst die verweerder aanging met tweede eiseres en waarbij hij het beheer van de verzekeringsportefeuile overdroeg aan deze laatste, geldt als een totaal afzonderlijke overeenkomst- volledig vreemd aan de arbeidsovereenkomst.
Verweerder en tweede eiseres waren derhalve vrij voorwaarden te bedingen- waaronder het
opnemen van een niet-concurrentiebeding. Bovendien blijkt uit geen enkele redengeving van het
bekritiseerde arrest dat het inlassen van het betwiste beding onder enige dwang zou zijn geschied.
Noot arrest nr. 193 :
(1) Zie Cass., 12 okt. 1998, A.R. S.97.0129.F, nr 439.
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3° De verjaringstermijn van artikel 26 van een voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering is van toepassing op de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, spruitend uit een misdrijf (2) (3). (Art. 26 VT.Sv.)
4° ArtikelB van de C.A.O. van 6juni 1997, P.C. nr. 215, hanteert een eigen onderscheid in leeftijd van de handelsvertegenwoordigers waaruit volgt dat de schaalverhogingen in functie van de leeftijd niet gelden voor de handelsvertegenwoordigers.
(Artt. 4, 8 en 14 C.A.O. 6 juni 1997, K.B. 11 okt. 1999 P.C. nr. 215.)
(CASTELLINO N.V. T. V. .. )
ARREST

(A.R. 8.00.017 4.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 807 en
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4 en 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (artikel 4 in de versies zoals het bestond v66r en na de wijziging van die wetsbepaling bij de wet van 11
juli 1994, artikel 26 in de versies zoals het bestond v66r en na de wijziging van die wetsbepaling bij de wet van 10juni 1998), 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 9, eerste lid, van de gecoordineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (in de versie zoals het bestond v66r
en na de wijziging bij koninklijk besluit van 1 maart 1989 en v66r de wijziging bij wet
van 26 maart 1999), 38, 39, eerste lid, en 46, eerste lid, van het koninklijk besluit van
30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (artikel 38 in de versies zoals het bestond v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 1 maart 1989, v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 15 mei 1995 en v66r de wijziging bij koninklijk besluit
van 29 maart 1999, artikel 46, eerste lid, in de versies zoals het bestond v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 24 september 1986, v66r de wijziging bij koninklijk
besluit van 1 maart 1989, v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 15 mei 1995 en
v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 29 maart 1999, artikel 46, tweede lid, in
de versies zoals het bestond v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 1 maart 1989,
v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 15 mei 1995 en v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 29 maart 1999), 2 en 3, van de bij koninklijk besluit van 6 september 1979 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 19
april 1979 betreffende de aanvulling van het dubbel vakantiegeld, het algemeen rechtsbeginsel inzake de rechten van de verdediging en het in artikel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, bij het burgerlijk geding,
doordat het arbeidshof het hoger beroep van eiseres slechts gedeeltelijk gegrond verklaart en vervolgens eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van de som van
690.854 BEF bruto "ten titel van eindejaarspremies 1985-1988 en het vakantiegeld
daarop",
het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden :
"Er kan niet worden betwist dat (verweerder) minstens 5 jaar kan teruggaan (artikel 15 arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978). Gezien het voortdurend niet betalen van een oudejaarspremie, verschuldigd krachtens een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, echter een voortgezet misdrijf uitmaakt, kan
(2) Zie noot 1.
(3) Art. 26 V.T.Sv. v66r en na de wijziging ervan bij art. 2 wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring.
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(verweerder) meer dan 5 jaar teruggaan en dit tot 1985. Het arbeidshof gebruikt de
bedragen welke vermeld staan op stuk 23 b van (eiseres), maar die betrekking hebben op de categorie III voor een handelsvertegenwoordiger met een leeftijd gelijk of
ouder dan 27 jaar, waar (eiseres) zich beperkt tot dezelfde loonbarema's, doch de leeftijd van 23 jaar aanhoudt gedurende de ganse tewerkstelling. Aangezien niet meer kan
toegekend worden dan gevorderd, beperkt het Hof zich voor die jaren tot het gevorderde (zie verder punt 5.).
5. Er is dan ook verschuldigd :
- eindejaarspremie 1985 (45.465 BEF x 90 %) = 40.919 BEF
- eindejaarspremie 1986 (45.465 BEF x 90 %) = 40.919 BEF
- eindejaarspremie 1987 (46.782 BEF x 90 %) = 42.104 BEF
- eindejaarspremie 1988 (47.182 BEF x 90 %) = 42.464 BEF
- eindejaarspremie 1989 (49.650 BEF x 90 %) = 44.685 BEF
- eindejaarspremie 1990 (enkel het gevorderde wordt toegekend) = 45.000 BEF
- eindejaarspremie 1991 (idem) = 45.000 BEF
- eindejaarspremie 1992 (idem) = 45.000 BEF
- eindejaarspremie 1993 (idem, 50.000 BEF x 90 %) = 45.000 BEF
- eindejaarspremie 1994 (52.000 BEF x 90 %) = 46.800 BEF
- eindejaarspremie 1995 (53.040 BEF x 90 %) = 47.736 BEF
- eindejaarspremie 1996 (54.101 BEF x 90 %) = 48.691 BEF
- eindejaarspremie 1997 (61.741 BEF x 90 %) = 55.567 BEF
- eindejaarspremie 1998 (63.486 BEF x 2,5 maand x 7,5 %) = 11.904 BEF
Totaal: 601.789 BEF
Op dit bedrag dient het verlofgeld berekend,
hetzij x 14,8% = 89.065 BEF
Algemeen totaal van dit onderdeel : 690.854 BEF
in plaats van het door de eerste rechters toegekend bedrag van 706.821 BEF.
Deze bedragen maken geen dubbel gebruik uit met het vakantiegeld, noch met reeds
gedane betalingen, gezien de eindejaarspremie over de ganse duur van de tewerkstelling niet werd uitbetaald",
terwijl, eerste onderdeel, een vordering wegens niet betaling van oudejaarspremies en het erop verschuldigde vakantiegeld kan worden geformuleerd als een vordering ex delictu en bijgevolg is onderworpen aan de verjaringstermijn bedoeld bij artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering, op voorwaarde, ten eerste, dat de rechter vaststelt dat de nietbetaling van de premies en het vakantiegeld een misdrijf uitmaakt en, ten tweede, dat
de vordering niet de betaling van de contractueel verschuldigde oudejaarspremies en
het erop berekende vakantiegeld beoogt, maar strekt tot herstel van het misdrijf van
niet-betaling van de oudejaarspremies en het vakantiegeld en bijgevolg tot de toekenning van schadevergoeding;
overeenkomstig het in artikell138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde
algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen de rechter ertoe gehouden is de perken van de vordering, zoals zij door partijen zijn vastgesteld, te eerbiedigen;
de rechter, zelfs al beroept eiser zich op het bestaan van een misdrijf, niet op eigen initiatiefhet voorwerp van de vordering mag wijzigen en niet de bevoegdheid bezit om een vordering die strekt tot betaling van oudejaarspremies en vakantiegeld, toelaatbaar en gegrond te verklaren, alsof het ging om een vordering tot vergoeding van
de schade die voortvloeit uit het misdrijfvan niet-betaling van de oudejaarspremies
en het vakantiegeld;
verweerder in zijn dagvaarding van 13 mei 1998 doet gelden dat aangezien de laattijdig ingeroepen dringende redenen ongegrond zijn, hij betaling vordert van al het hem
toekomend achterstallig loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, opzeggings- en uitwinningvergoeding, dat hem de eindejaarspremies waarvan hij het bedrag weergeeft, en het hierop verschuldigd vakantiegeld verschuldigd zijn;
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verweerder in zijn dagvaarding dan ook vordert eiseres te horen veroordelen om aan
verweerder "eindejaarspremies 1985-1998 te betalen;
verweerder bij conclusie van 2 april 1999 wel aanvoert dat de niet-naleving van de
verplichting tot betaling van de oudejaarspremie een misdrijf uitmaakt, maar nog steeds
vordert de vordering, zoals in de dagvaarding omschreven, gegrond te verklaren;
verweerder in zijn appelconclusie van 25 februari 2000 de bevestiging van het bestreden vonnis vordert;
verweerder aldus, hoewel hij zich op het bestaan van het misdrijf van nietbetaling van de gevorderde vergoedingen beroept, geen schadevergoeding, maar de betaling van de contractuele vergoedingen vordert;
het arbeidshofniettemin overweegt dat de niet-betaling van oudejaarspremies een
voortgezet misdrijf uitmaakt en op die grond beslist dat verweerder meer dan vijf jaar
kan teruggaan en dit tot 1985;
de appelrechters derhalve, op eigen initiatief het voorwerp van verweerders vordering wijzigen (schending van het in artikel 1138, 2o, van het Gerechtelijk Wethoek neergelegde algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen), het
recht van verdediging van eiseres miskennen (schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging), de rechtsregels inzake de verjaring van
een burgerlijke vordering, gesteund op een misdrijf, miskennen (schending van de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4 en 26 van de wet van 18
april 1878 houdende de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en 15
van de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten, zoals gepreciseerd in
het middel) en eiseres bijgevolg niet naar recht veroordelen tot betaling van de
oudejaarspremies en het erop verschuldigde vakantiegeld (schending van de artikelen 2 en 3 van de bij koninklijk besluit van 6 september 1979 algemeen verbindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april1979 betreffende de aanvulling van het dubbel vakantiegeld, 9, eerste lid, van de gecodrdineerde wetten van
28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, 38, 39, eerste lid,
en 46, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, zoals gepreciseerd in het middel);
en terwijl, tweede onderdeel, verweerder in zijn dagvaarding van 13 mei 1998 doet
gelden dat aangezien de laattijdig ingeroepen dringende redenen ongegrond zijn, verweerder betaling vordert van al het hem toekomend achterstallig loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, opzeggings- en uitwinningvergoeding, dat aan verweerder de
eindejaarspremies waarvan hij het bedrag weergeeft, en het hierop verschuldigd vakantiegeld verschuldigd zijn en verweerder vordert eiseres te horen veroordelen om
aan verweerder "eindejaarspremies 1985-1998 te betalen;
verweerder bij conclusie van 2 april 1999 aanvoert dat de niet-naleving van de verplichting tot betaling van de oudejaarspremie een misdrijf uitmaakt, maar nog steeds
vordert de vordering, zoals in dagvaarding omschreven, gegrond te verklaren;
verweerder in zijn appelconclusie van 25 februari 2000 de bevestiging van het bestreden vonnis vordert;
de appelrechters, derhalve, voor zover het arbeidshof zou beslissen dat verweerders vordering de toekenning van schadevergoeding beoogt, de bewijskracht van de
dagvaarding van 13 mei 1998 en van verweerders conclusie van 2 april1999 en appelconclusie van 25 februari 2000 miskennen (schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 15, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, de rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan, een jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst verjaren ofvijfjaar na het feit waaruit deze vordering is ontstaan,
zonder dat deze termijn een jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst mag overschrijden;
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Overwegende dat dit artikel 15 van toepassing is op de vordering van de
werlmemer tegen de werkgever, metals voorwerp de uitvoering van contractuele verbintenissen, zelfs al wordt de vordering mede gestoeld op het misdrijf, bestaande in het niet-naleven door de werkgever van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat de verjaringstermijn van artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van StrafVordering van toepassing is op de burgerlijke vordering tot schadevergoeding, spruitend uit een misdrijf;
Overwegende dat verweerder voor het arbeidshof achterstallige eindejaarpremies opvorderde; dat verw'eerder zijn vordering ook stoelde op een misdrijf en de daarop toepasselijke verjaringstermijn; dat uit de stukken waarop
het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt dat verweerder op grond van dat
misdrijf een vordering tot schadevergoeding, noch bij equivalent, noch tot hers tel in natura, heeft ingesteld;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "niet (kan) worden betwist dat
(verweerder) minstens 5 jaar kan teruggaan (artikel15 arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978). Gezien het voortdurend niet betalen van een
oudejaarspremie, verschuldigd krachtens een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, echter een voortgezet misdrijf uitmaakt, kan (verweerder) meer dan 5 jaar teruggaan en dit tot 1985"; dat het
arrest op grond hiervan 601.789 BEF als vanaf 1985 achterstallige eindejaarpremies toekent en het hierop verschuldigd vakantiegeld ten belope van
89.065 BEF;
Overwegende dat het arrest aldus de verjaringstermijn van artikel 26 van
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van StrafVordering toepast op de contractuele vordering van verweerder tot uitvoering van een contractuele prestatie en zodoende deze wetsbepaling en artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 31 van de wet
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, 4 en 8 van de bij koninklijk besluit van 11 oktober 1999 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het
Paritair Comite voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de
arbeidsvoorwaarden, 9, eerste lid, van de gecoiirdineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (in de versie zoals het bestond v66r
en na de wijziging bij koninklijk besluit van 1 rnaart 1989 en v66r de wijziging bij wet
van 26 maart 1999), 46, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 rnaart
1967 tot bepaling van de algernene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (het eerste lid in de versies zoals het
bestond v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 24 september 1986, v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 1 maart 1989, v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 15 rnei 1995 en v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 29 rnaart 1999,
het tweede lid in de versies zoals het bestond v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 1 rnaart 1989, v66r de wijziging bij koninklijk besluit van 15 rnei 1995 en v66r
de wijziging bij koninklijk besluit van 29 maart 1999),
doordat het arbeidshofhet hager beroep van eiseres ongegrond verklaart en aldus het bestreden vonnis bevestigt waarbij eiseres werd veroordeeld tot betaling van
loonbarema- en indexatietekorten en van het daarop (verschuldigd) vakantiegeld bij
uitdiensttreding,
het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden :
"4.1. (Verweerder) steunt zich op de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 6 juni 1997
betreffende de arbeidsvoorwaarden afgesloten in het Paritair Comite nr. 215, in werking getreden per 1 januari 1997 teneinde een minimummaandloon van 61.741 BEF
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te vorderen en vanaf 1 januari 1998 63.476 BEF. Nopens de juiste rechtsgrond, hoger genoemde Collectieve Arbeidsovereenkomst, bestaat er geen betwisting.
4.2. Artikel 8 dient toegepast voor de vaststelling van de beginwedde, gezien (verweerder) de functie van handelsvertegenwoordiger uitoefende. De handelsvertegenwoordiger werd immers niet opgenomen in de beroepenclassificatie van deze Collectieve Arbeidsovereenkomst, ressorteert trouwens niet onder artikel 4 (zie artikel 8, §
1, eerste lid, van deze Collectieve Arbeidsovereenkomst) maar valt onder de bijzondere bepalingen voor sommige bedienden, conform artikel 8, § 1. Aldaar wordt uitdrukkelijk bepaald dat voor deze bedienden, die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, hun loon ten minste wordt vastgesteld volgens b) en c) (a niet van toepassing
zijnde daar die onderverdeling slaat op geranten en aan-huisverkopers).
4.3. De vraag rijst, wanneer eenmaal de loonschaal werd vastgesteld, hoe deze dan
verder evolueert. Volgens (verweerder) is het geenszins de bedoeling dat de handelsvertegenwoordiger eeuwig en altijd aan dezelfde voorwaarden (normale aanvangswedde van de derde klasse) blijft doorwerken, terwijl (eiseres) wel deze mening toegedaan is. (Verweerder) vordert dan ook het loon van de klasse III, zoals deze werd
vastgelegd in artikel 4 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst.
4.4. Het arbeidshof sluit zich aan bij het standpunt van (verweerder) daar artikel
8 op zijn beurt verwijst naar de lonen en loonklassen vermeld in artikel 4. Het komt
onlogisch voor het loon van de handelsvertegenwoordiger te koppelen aan een bepaald referteloon (bvb tweede of derde klasse) om dan voor de resterende arbeidsduur (dus jaren aan een stuk) dit loon te behouden, terwijl de andere bedienden van
de tweede of derde klasse, waar naar gerefereerd wordt, een ander loon bekomen. Bij
het stilzwijgen van de overeenkomst nopens de verdere evolutie van het loon van de
handelsvertegenwoordiger dient derhalve vastgesteld dat dit loon enkel afwijkt in de
mate door artikel 8 b) en c) bepaald, namelijk voor de vaststelling van de aanvangswedde (handelsvertegenwoordiger van minder of meer dan 25 jaar).
4.5. Artikel 8 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst wordt niet overbodig, daar
dit artikel de aanvangswedde van de bijzondere bedienden op een afzonderlijke wijze
regelt en dit in tegenstelling met de andere bedienden, waarvan de functies en hoedanigheden worden opgesomd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten in het
Paritair Comite voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf. Met de eerste rechters dient overwogen dat het de bedoeling was dat een handelsvertegenwoordiger vanaf de leeftijd van 25 jaar, in plaats van 23 jaar zoals voor de andere bedienden, in de loonschaal valt van klasse III en dus eveneens aanspraak kan maken op
de leeftijdstoeslagen van deze loonschaal.
4.6. Aangezien (eiseres) vanaf 1 januari 1997 derhalve een minimumloon van 61.741
BEF per maand verschuldigd was en vanaf 1 januari 1998 een bedrag van 63.4 76 BEF,
terwijl er respectievelijk slechts 54.101 BEF en 55.693 BEF per maand werd uitbetaald, werd er in de periode vanjanuari 1997 tot en met maart 1998 111.163 BEF bruto
tekort betaald.
4.7. Het hoger beroep komt op dit punt ongegrond voor.
C. Met betrekking tot het vakantiegeld :
1. Er wordt niet betwist dat (verweerder) recht heeft op vakantiegeld einde dienst.
Dit wordt berekend, niet zoals (eiseres) dit doet op de reeds werkelijk uitbetaalde bedragen maar op de verschuldigde sommen, zoals hoger overwogen.
3. Thans heeft (verweerder) nog recht op het volgende:
- dienstjaar 1997:
14,8% van (61.741 BEF x 12) = 109.652 BEF
- dienstjaar 1998 :
14,8 % van (63.486 x 2,5) = 23.490 BEF
Totaal: (109.652 BEF + 23.490 BEF) = 133.142 BEF,
terwijl, artikel 4 van de bij koninklijk besluit van 11 oktober 1999 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het
Paritair Comite voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de
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arbeidsvoorwaarden, de mimimummaandlonen vaststelt per klasse van het personeel dat met een voltijdse arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld;
artikel 8 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat de
bepalingen van artikel 4 niet van toepassing zijn op handelsvertegenwoordigers en
voorts bepaalt hoe het loon van de handelsvertegenwoordigers ten minste moet worden vastgesteld;
eiseres in haar appelconclusie aanvoert dat in 1997 de minimumlonen zijn vastgesteld ongeacht leeftijd of ancienniteit, dat de bepalingen van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn op handelsvertegenwoordigers
en dat bijgevolg verweerder zowel uitgaat van een verkeerd minimumloon als ten onrechte indexeringen en toeslagen vordert;
het arbeidshof weliswaar overweegt dat de beginwedde van handelsvertegenwoordi3gers overeenkomstig artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst wordt vastgesteld;
het arbeidshofvervolgens evenwel beslist dat het loon van de handelsvertegenwoordiger verder overeenkomstig artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst moet
evolueren, op grond dat artikel 8 naar de loonklassen van artikel 4 verwijst, dat het
onlogisch zou zijn enkel het loon van de andere bedienden te laten evolueren en dat
artikel 8 enkel tot doel heeft, te bepalen dat de handelsvertegenwoordigers slechts vanaf
de leeftijd van vijfentwintig jaar aanspraak kunnen maken op de leeftijdstoeslagen van
de bij artikel 4 vastgestelde loonschaal;
artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst de minimumlonen van de werknemers, niet aileen per klasse van het personeel, maar tevens per leeftijd van 16 tot
27 jaar doet evolueren;
artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst in afwijking van de bepalingen van
artikel 4 bepaalt op welke wijze de lonen van bedienden die na de normale aanvangsleeftijd van hun klasse worden aangeworven en geen ondervinding in een gelijkaardig werk in een andere onderneming bezitten, evolueren naar het loon dat valgens het bij artikel 4 vastgestelde barema overeenstemt met hun leeftijd en hun klasse;
artikel 8 van de overeenkomst daarentegen bepaalt dat artikel 4 niet van toepassing is op handelsvertegenwoordigers en zelf het minimumloon voor handelsvertegenwoordigers vaststelt, maar niet in enige bepaling inzake de evolutie van de
lonen van de handelsvertegenwoordigers voorziet;
artikel 8 van de overeenkomst bijgevolg niet ertoe strekt de minimumlonen van de
handelsvertegenwoordigers te doen evolueren op dezelfde wijze als de minimumlonen van de overige bedienden;
zulks niet aileen voortvloeit uit de uitdrukkelijke bewoordingen van artikel8 waarbij artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing wordt verklaard op handelsvertegenwoordigers;
zulks eveneens voortvloeit uit de omstandigheid dat artikel 8 niet naar de in artikel 4 gehanteerde leeftijdscategorieen verwijst, maar een eigen onderscheid in leeftijd van de handelsvertegenwoordigers hanteert en uit de omstandigheid dat artikel 8, in tegenstelling tot artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst waarbij
eveneens van artikel 4 wordt afgeweken, niet bepaalt dat de lonen van de handelsvertegenwoordigers verder moeten evolueren in functie van het bij artikel 4 vastgestelde barema;
artikel 8 bijgevolg niet uitsluitend voor de vaststelling van de aanvangswedde van
de handelsvertegenwoordiger van de bepalingen van artikel 4 afwijkt;
(zodat) de appEdrechters niet naar recht beslissen dat handelsvertegenwoordigers
vanaf de leeftijd van vijfentwintig jaar aanspraak kunnen maken op de leeftijdstoeslagen van de bij artikel 4 vastgestelde loonschaal (schending van de artikelen 4
en 8 van de bij koninklijk besluit van 11 oktober 1999 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comite voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betre:ffende de arbeidsvoorwaarden), bijgevolg niet naar recht beslissen dat eiseres vanaf 1 januari 1997 een
minimumloon van 61.741 frank per maand en vanaf 1 januari 1998 een bedrag van
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63.4 76 frank verschuldigd was (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites 4 en 8 van de bij koninklijk besluit van
11 oktober 1999 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van
3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comite voor de bedienden van het kleding- en
confectiebedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden) en tevens niet naar recht eiseres veroordelen tot betaling van het vakantiegeld op de verschuldigde sommen van
61.741 BEF per maand verschuldigd vanaf 1 januari 1997 en 63.476 BEF per maand
vanaf 1 januari 1998 (schending van de artikelen 9, eerste lid, van de gecoi:irdineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers en 46, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie van de werknemers, zoals in het middel gepreciseerd) :
Overwegende dat artikel 8, § 1, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 1997, gesloten in het Paritair Comite voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 oktober
1999, krachtens artikel 14 van deze overeenkomst met uitwerking vanaf 1
januari 1997, bepaalt dat de bepalingen van artikel 4 van deze overeenkomst, waarin de minimumlonen per klasse en per leeftijd van zestien jaar
tot zevenentwintig jaar zijn bepaald, niet van toepassing zijn op de handelsvertegenwoordigers;
Dat artikel 8, § 1, tweede lid, b) en c), van deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dat, wanneer de handelsvertegenwoordigers de leeftijd van
21 jaar hebben bereikt en voor zover zij met een volledige dienstbetrekking door dezelfde werkgever worden tewerkgesteld, "hun loon ten minste
(moet) worden vastgesteld als volgt :
- (zij) die de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt: het loon dat is bepaald voor de normale aanvangsleeftijd van de tweede klasse;
- (zij) die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt : het loon dat is bepaald voor de normale aanvangsleeftijd van de derde klasse";
Overwegende dat, nu artikel 8 niet naar de in artikel 4 gehanteerde leeftijdscategorieen verwijst, maar een eigen onderscheid in leeftijd van de
handelsvertegenwoordigers hanteert, hieruit volgt dat de schaalverhogingen
in functie van de leeftijd volgens de in artikel 4 bepaalde schaal niet geldt
voor de handelsvertegenwoordigers;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerder als handelsvertegenwoordiger aanspraak kon maken op de leeftijdstoeslagen van de in artikel 4 bepaalde loonschaal en op grond hiervan achterstallig loon en het
hierop verschuldigd vakantiegeld toekent; dat het aldus de in het onderdee! als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt tot het betalen aan verweerder van 698.854 BEF als eindejaarspremies voor 1985 tot 1998 met het hierop verschuldigd vakantiegeld, vermeerderd met de interest op de nettobedragen vanaf 1 januari 1993, en van
111.163 BEF als achterstallig loon met interest vanaf 1 augustus 1997, en
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uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
2 april 2001 - se kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal -Advocaten : mrs. Verbist en van Eeckhoutte.
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Se

KAMER -

2 april 2001

1o ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- VORM- OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM- VORM- OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN- SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS- TOEPASSINGSGEBIED.

So SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS- TOEPASSINGSGEBIED- OVEREENKOMST VOOR
TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN- VORM.

1o De overeenkomst voor tewerkstelling van een student, die niet schriftelijk is opge-

steld, is niettemin een overeenkomst tot tewerkstelling van studenten als bedoeld in
titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet (1). (Artt. 120, 12S, 124 en 126
Arbeidsovereenkomstenwet v66r de wijziging ervan bij de wet van 21 maart 1995,
opgenomen in titel VI v66r de wijziging ervan bij de wet van 6 dec. 1996.)
2° en so Wanneer aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel17bis van het K.B.
van 28 november 1969 is voldaan, is de mondelinge overeenkomst tot tewerkstelling van studenten onttrokken aan de toepassing van de R.S.Z.-wet (2). (Artt. 120,
12S, 124 en 126 Arbeidsovereenkomstenwet v66r de wijziging ervan bij de wet van
21 maart 1995, opgenomen in titel VI v66r de wijziging ervan bij de wet van 6 dec.
1996; art. 17bis K.B. 28 nov. 1969 v66r de wijziging ervan bij het K.B. van 2 juni
1998.)
(R.S.Z. T. V. .. )
ARREST

(A.R. S.00.004S.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 september 1998 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 9, 120, 121, 12S, 124, inzonderheid 2°, 125, en 126 van
de Arbeidsovereenkomstenwet van S juli 1978, de drie laatstvermelde artikelen v66r
(1) Zie Cass., 29 juni 2000, A.R. S.98.0145.F, nr. 416, en de noot getekend J.F.L.
(2) Zie noot 1.
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hun respectievelijke wijziging en vervanging bij wet van 21 maart 1995, de artikelen 120 tot 126 toen opgenomen in titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet, thans
bij wet van 6 december 1996 genummerd als titel VII, 2, 17bis, inzonderheid het eerste lid, na zijn wijziging bij koninklijk besluit van 24 juni 1991 en v66r zijn wijziging bij koninklijk besluit van 2 juni 1998, 17ter, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 december 1991 doch v66r zijn vervanging bij artikel1 van het koninklijk
besluit van 11 april 1994, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1, § 1, eerste lid,
2, § 1, in het bijzonder 4o, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2, § 1, in het bijzonder 4°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 149 van de gecoi:irdineerde Grandwet,
doordat het bestreden arrest het hoger beroep van eiser ongegrond verklaart en met
bevestiging van het beroepen vonnis van 7 april1997 van de Arbeidsrechtbank teTongeren, eisers vordering afwijst, zich ten dien einde volledig aansluit bij de motivering van de eerste rechter, stellende dat :
"De rechtbank is van oordeel dat de tewerkstelling waarvan sprake in voorliggend dossier voldoet aan de voorwaarden voor de onttrekking aan de maatschappelijke zekerheid :
- het gaat om studenten tewerkgesteld met een (mondelinge) overeenkomst voor
studenten, zoals bepaald in de artikelen 120 tot 130bis van de Arbeidsovereenkomstenwet, waarbij het voorbehoud moet worden gemaakt van de niet-noodzakelijke vereiste van het geschrift voor de geldigheid van het bestaan van de arbeidsovereenkomst, waarbij de mogelijke arbeidsrechtelijke gevolgen ten laste van de werkgever
komen, om de bepalingen met betrekking tot het naleven van de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst;
- het gaat om tewerkstelling in de maanden juni, juli, augustus zonder dat deze
tewerkstelling een maand overtreft;
- de arbeid kan worden beschouwd als seizoenarbeid, zoals deze tijdens bepaalde vastgestelde periodes in de land- en tuinbouw (plukken van hop, fruit, aardbeien, tabak e.d.);
- de overeenkomst voor tewerkstelling studenten is ook door de wet erkend als een
'sociaal document'. Dit houdt in dat de wettelijke bepalingen die ermee verband houden een strafrechtelijke sanctie voorzien in geval van niet-nakoming;
Het niet-opmaken van een schriftelijke studentenovereenkomst of het nietversturen van een afschrift ervan aan de inspectie van de sociale wetten kan aanleiding geven tot een proces-verbaal dat aan het parket wordt meegedeeld. In dat geval kunnen aan de werkgever correctionele straffen of een administratieve geldboete
worden opgelegd;" (arrest, pagina 3 onderaan, p. 4 bovenaan)
en hieraan toevoegt dat :
"... weliswaar de overeenkomst voor iedere student afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt, maar dat dit geschrift geen geldigheidsvereiste is, dat beroepene onder de voorwaarden tot onttrekking aan de maatschappelijke zekerheid valt, vermits artikel 17bis van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, niet expliciet de voorwaarde van een geschrift oplegt en beroepene voldoet aan de voorwaarden van artikel 17bis te weten dat de student
tewerkgesteld moet zijn met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in de artikelen 120 tot 130ter van de wet van 3 juli 1978, waarbij het voorbehoud moet worden gemaakt met betrekking tot de niet noodzakelijke vereiste van
het geschrift voor de geldigheid van het bestaan van de arbeidsovereenkomst en tenslotte doordat de tewerkstelling in de maanden juni, juli, augustus valt, zonder dat
deze een maand overtreft." (arrest, p.4, laatste alinea);
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28
november 1969 de studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, bedoeld bij titel VI van de wet van 3 juli 1978
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op de arbeidsovereenkomsten (de artt.120 tot 130ter), aan de toepassing van de sodale zekerheidswet worden onttrokken, wanneer de tewerkstelling, al dan niet uitgevoerd krachtens een arbeidsovereenkomst, in de loop van de maanden juli, augustus en september valt, haar duur tijdens deze periode een maand niet overschrijdt en
de werknemer niet aan eerstgenoemde wet onderworpen is geweest om reden van een
activiteit die tijdens het aan de zomervakantie voorafgaand school- of academiejaar
werd uitgeoefend bij dezelfde werkgever als degene bij wie de tewerkstelling geschiedt tijdens de zomervakantie;
de overeenkomst voor een tewerkstelling van studenten welke onder toepassing van
titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet valt, overeenkomstig artikel 123 van deze
wet voor iedere student afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld uiterlijk op
het tijdstip waarop hij in dienst treed;
artikel 124 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt welke vermeldingen in het
bijzonder in de overeenkomst voor een tewerkstelling van studenten, bedoeld bij titel VI van de wet van 3 juli 1978, moeten zijn opgenomen;
artikel 125 voorschrijft dat een afschrift van de in artikel 123 bedoelde overeenkomst door de werkgever moet worden meegedeeld aan de door de Koning aangewezen ambtenaar;
uit het bovenstaande volgt dat een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, bedoeld bij titel VI van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, derhalve een overeenkomst is die schriftelijk moet worden opgesteld en geen overeenkomst is die mondeling kan worden afgesloten;
artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 uitdrukkelijk verwijst naar de tewerkstelling van studenten bedoeld bij titel VI van de wet van 3 juli
1978 en bijgevolg voor zijn toepassing eveneens het bestaan vereist van een overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 123 en 124 geldig opgestelde schriftelijke overeenkomst;
een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, bedoeld bij titel VI van de wet
van 3 juli 1978, bovendien uit zijn aard en gelet op artikel124, 2°, van deze wet, dat
de opgave vereist van de vermelding van de datum van het begin en het einde van de
uitvoering van de overeenkomst, steeds een overeenkomst is voor een bepaalde tijd;
zo een geschrift ontbreekt, inzake deze overeenkomsten, ten aanzien van de werkgever, krachtens de artikelen 9 en 126 van de Arbeidsovereenkomstenwet dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd;
de overeenkomst die ten aanzien van de werkgever beschouwd moet worden als een
overeenkomst voor onbepaalde tijd, geen overeenkomst is zoals bedoeld in titel VI van
de Arbeidsovereenkomstenwet en de werkgever uit hoofde van die tewerkstelling bijgevolg geen recht verleent op de vrijstelling van bijdragen voorzien in artikel 17bis van
het koninklijk besluit van 28 november 1969;
zodat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat voor de geldigheid van het bestaan van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, bedoeld in titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet, thans genummerd als titel VII,
geen geschrift is vereist en bijgevolg ten onrechte heeft beslist dat verweerder, uit hoofde
van de tewerkstelling van studenten krachtens een mondelinge arbeidsovereenkomst, in aanmerking kwam voor de vrijstelling van bijdragen voorzien in artikel17bis
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 (schending van alle in de aanhefvan
het middel aangehaalde bepalingen, artikel 149 van de Grondwet en 17ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 uitgezonderd);
terwijl, tweede onderdeel, krachtens artikel 17ter, § 1, van het koninklijk besluit van
28 november 1969 de werknemers die tewerkgesteld zijn bij het plukken van fruit, aardbeien, hop en tabak, het kuisen en sorteren van witloof en teenwilgen en die manuele en occasionele arbeid verrichten, evenals hun werkgevers uit hoofde van die tewerkstelling, onttrokken zijn aan de toepassing van het stelsel van de sociale zekerheid,
voor zover de tewerkstelling van die werknemers in de loop van een kalendeijaar vijfentwintig arbeidsdagen niet overschrijdt en voor zover deze werknemers niet aan de
wet onderworpen zijn of geweest zijn om reden van een activiteit in dezelfde sectoren in de loop van datzelfde kalendeijaar;
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krachtens artikel 17ter, § 2, eveneens aan de toepassing van de wet zijn onttrokken voor de periode van 1 januari 1992 tot 31 december 1993, de werknemers die tewerkgesteld worden bij een werkgever die ressorteert onder het Paritair Comite voor
het tuinbouwbedrijf en dit in het kader van een seizoens- of gelegenheidsgebonden piekperiode, evenals hun werkgever; deze onttrekking aan het stelsel van de sociale zekerheid evenwel slechts geldt uitsluitend voor het seizoens- of gelegenheidspersoneel
dat niet als regelmatig werknemer in de land- of tuinbouwsector tewerkgesteld is en
voor zover de tewerkstelling bij een of meerdere werkgevers die ressorteren onder het
Paritair Comite voor het tuinbouwbedrijf per kalenderjaar niet meer bedraagt dan 25
arbeidsdagen;
het arrest niet nagaat of de studenten al dan niet reeds activiteiten hadden uitgeoefend in dezelfde sectoren als bedoeld in artikel 17ter, § 1, in de loop van het desbetreffende kalenderjaar uit hoofde waarvan zij aan de R.S.Z-wet waren onderworpen, noch vaststelt of zij reeds als regelmatig werknemer in de land- of tuinbouwsector
tewerkgesteld waren geweest bij een werkgever die ressorteert onder het Paritair Comite voor het tuinbouwbedrijf;
het arrest evenmin nagaat of de tewerkstelling van iedere student per kalenderjaar niet meer bedraagt dan 25 arbeidsdagen;
de appelrechters slechts vaststelden dat de arbeid als seizoenarbeid kan worden beschouwd en dat de tewer~stelling een maand niet overtreft;
een maand evenwel meer dan 25 "arbeidsdagen" bevat;

zodat het bestreden arrest op grond van de gedane vaststellingen niet wettig de vordering van eiser heeft kunnen verwerpen in toepassing van artikel 17ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 (schending van artikel 17ter, § 1 en § 2, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 december 1991, doch v66r zijn vervanging bij artikel
1 van het koninklijk besluit van 11 april 1994, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, 1, § 1, eerste lid, 2, § 1, in het bijzonder 4°, van de wet van 27 juni 1969,
2, § 1, in het bijzonder 4°, van de wet van 29 juni 1981), minstens, bij gebreke aan nadere vaststellingen, zijn beslissing niet regelmatig met redenen heeft omkleed, nu het
de wettigheidscontrole van Uw Hof nopens de toepassing van artikel17ter aldus onmogelijk maakt (schending van artikel 149 van de Grondwet):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 17bis van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de studenten die tewerkgesteld zijn in het
kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, bedoeld bij
titel VI van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, aan de toepassing van de R.S.Z.-wet onttrokken zijn wanneer de tewerkstelling, al dan
niet uitgevoerd krachtens een arbeidsovereenkomst, in de loop van de maanden juli, augustus en september valt, haar duur tijdens deze periode een
maand niet overschrijdt en de werknemer niet aan eerstgenoemde wet onderworpen is geweest om reden van een activiteit die tijdens het aan de zomervakantie voorafgaand school- of academiejaar, werd uitgeoefend bij dezelfde werkgever als degene bij wie de tewerkstelling geschiedt tijdens de
zomervakantie;
Overwegende dat de Titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet betreffende de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, voor de hernummering ervan tot Titel VII bij artikel 3 van de wet van 6 december 1996,
de artikelen 120 tot en met 130ter omvat;
Dat artikel 123 van de Arbeidsovereenkomstenwet, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat de overeenkomst tot tewerkstelling van studenten welke
onder toepassing van deze titel valt, voor ieder student afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst
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treedt; dat artikel 124, zoals te dezen van toepassing, bepaalt welke vermeldingen dit geschrift moet bevatten;
Overwegende dat, krachtens artikel 126 van de Arbeidsovereenkomstenwet, zoals te dezen van toepassing, wanneer er geen geschrift overeenkomstig de bepalingen van artikel124 is, de overeenkomsten voor een tewerkstelling welke bij deze wet zijn bedoeld, door de studenten te allen tijde
beeindigd kunnen worden zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder vergoeding;
Overwegende dat uit dit artikel 126 volgt dat de overeenkomst voor tewerkstelling van een student, die niet schriftelijk is opgesteld, niettemin een
overeenkomst tot tewerkstelling van studenten, als bedoeld in titel VI, zoals te dezen van toepassing, van de Arbeidsovereenkomstenwet is;
Dat derhalve, in zoverre voormeld artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 de tewerkstelling in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, bedoeld bij artikel VI, zoals te
dezen van toepassing, van de Arbeidsovereenkomstenwet, aan de toepassing van de R.S.Z.-wet onttrekt zonder precisering dat dit slechts geldt voor
schriftelijke overeenkomsten, voor de toepassing van dit artikel geen schriftelijke overeenkomst vereist is;
Overwegende dat het arrest te dezen vaststelt dat de tewerkstelling van
de studenten in de maanden juli, augustus en september gebeurde zonder
dat deze tewerkstelling langer dan een maand duurde; dat eiser het oordeel van de appelrechters dat aan de voorwaarden voor de toepassing van
artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 is voldaan,
niet bekritiseert op andere punten dan de vereiste van een schriftelijke overeenkomst;
Overwegende dat hieruit volgt dat het arbeidshof wettig beslist dat de bedoelde mondelinge overeenkomsten tot tewerkstelling van studenten onttrokken zijn van de toepassing van de R.S.Z.-wet;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, gelet op het antwoord op het eerste onderdeel, het tweede
onderdeel geen belang meer vertoont;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 april 2001 - 3e kamer - Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Boes, afdelingsvoorzitter -Andersluidende conclusie (3) van de h. Werquin, advocaat-generaal-Aduocaten : mrs. De Bruyn en Geinger.
(3) Het O.M. concludeerde tot vernietiging. Het besloot dat de overeenkomst tot tewerkstelling van studenten, welke onder de toepassing van titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet valt,
afzonderlijk schriftelijk moet worden vastgesteld; derhalve maakt geen overeenkomst tot tewerkstelling van studenten, bedoeld bij voornoemde titel VI, uit en is aldus niet onttrokken aan de toepassing van de R.S.Z.-wet, de mondelinge overeenkomst tot tewerkstelling van studenten.
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ze KAMER -

3 april 2001

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- STRAFZAKENBESCHIKKEND GEDEELTE- UITLEGGING.

zo VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BESCHIKKEND GEDEELTE - UITLEGGING.

1o en zo Het beschikkende gedeelte van een vonnis of arrest moet worden uitgelegd aan

de hand van zijn redengeving (1).
(S ... , B ...

T. BINDELLE - IN HOEDANIGHEID VAN CURATOR VAN HET F AILLISSEMENT VAN MISTER COPY N.V.)
ARREST

(A.R. P.99.1087.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1999 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
I. Op de voorziening van R.S. :
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het tweede middel :
Overwegende dat in zoverre het middel schending van art. 6 E.V.R.M. en
de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering aanvoert zonder te preciseren waarin deze schending bestaat, het bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot een straf van tien maanden gevangenis, met uitstel gedurende drie jaar, een geldboete van 400 frank
gebracht op 40.000 frank ofvervangende gevangenisstrafvan drie maanden, een beroepsverbod gedurende tien jaar en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad wegens A faillissementmisdrijven met bedrieglijk opzet, B
en C misdrijven inzake inkomstenbelastingen, E.1 niet-tijdige aangifte van
staking van betaling, E.2 gebruik van faillissementuitstellende middelen;
Dat die straf naar recht is verantwoord door de tegen eiser bewezen verklaarde telastleggingen A, E.1 en E.2, zodat het middel, in zoverre het enkel betrekking heeft op de telastlegging C, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, wat de overige bewezen verklaarde telastleggingen betreft, de rechter onaantastbaar de noodzakelijkheid, de raadzaamheid en de
gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel beoordeelt;
Dat het middel in zoverre het hiertegen opkomt niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest met de redenen die het bevat, eisers verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
(1) Cass., 15 dec. 1986, A.R. 7626, nr. 232.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 196

593

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerder tegen eiser :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het beschikkende gedeelte van een vonnis of arrest moet
worden uitgelegd aan de hand van zijn redengeving;
Overwegende dat hier de beslissing van de appelrechters 'bevestigt het bestreden vonnis" moet gelezen worden in context met de motivering: "dat het
misdrijf sub A2 de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd heeft veroorzaakt";
Dat derhalve de bevestiging van het eerste vonnis enkel slaat op de toewijzing van de burgerlijke rechtsvordering en niet op de rechtsgrond;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
3 april 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. W. Van Steenbrugge, Gent, en Y. Regimont, Leuven.
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2e KAMER- 3 april2001
1 o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN- NIEUW MIDDEL- PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECRTER- MOGELIJKHEID VOOR BEKLAAGDE OM RET LAATST RET WOORD TE KRIJGEN.

2° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MOGELIJKHEID VOOR BEKLAAGDE OM RET LAATST RET WOORD TE KRIJGEN- CASSATIEMIDDEL.

3° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECRTER
- MOGELIJKHEID VOOR BEKLAAGDE OM RET LAATST RET WOORD TE KRIJGEN- CASSATIEMIDDEL.

1o, 2° en 3° Wanneer uit de stukken niet blijkt dat de beklaagde voor de feiten-

rechter heeft gevraagd het laatst het woord te krijgen (1), noch dat hij verweer heeft
gevoerd ten betoge dat zijn recht van verdediging werd miskend vermag hij dit verweer niet voor het eerst voor het Hof te voeren. (Art. 210 Sv.)
(1) Cass., 11 maart 1986, A.R. 223, nr. 442.
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(M ... )

ARREST

(A.R. P.99.11Sl.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 juni 1999 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser voor de appelrechters heeft gevraagd het laatst het woord te
krijgen, noch dat hij verweer heeft gevoerd ten betoge dat zijn recht van verdediging werd miskend;
Dat eiser dit verweer niet voor het eerst voor het Hofvermag aan te voeren;
Dat het middel 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.
S april 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. A. Van Den Sype, Gent.

Nr. 197
2e KAMER- S april2001

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- STRAFZAKENAPPELRECHTERS- EIGEN REDENEN- GEVOLG- NIETIGHEID VAN HET BEROEPEN VONNIS.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN -ALGEMEEN -APPELRECHTERS- EIGEN REDENEN - GEVOLG- NIETIGHEID VAN HET BEROEPEN VONNIS.

So HOGER BEROEP- STRAFZAKEN CDOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- ALGEMEEN
- EIGEN REDENEN VAN DE APPELRECHTERS- GEVOLG- NIETIGHEID VAN HET BEROEPEN VONNIS.

1o, 2° en so Wanneer de appelrechters oordelen dat zij de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter bijtreden, geven zij daarmee eigen redenen en nemen ze niet
de nietigheid van het beroepen vonnis ingevolge onregelmatige samenstelling van de
zetel over (1).
(1) Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer Rechtswetenschappen Belgie, 1999,
nrs. 2095 en 2096, en de aldaar vermelde rechtspraak.

Nr. 198

HOF VAN CASSATIE

595

(N ... )

ARREST

(A.R. P.00.1595.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 mei 2000 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat de appelrechters oordelen dat zij "de oordeelkundige redengevingen van de eerste rechter op verzet (bijtreden)"; dat zij daarmee eigen redenen geven en niet de nietigheid van het beroepen vonnis, ingevolge onregelmatige samenstelling van de zetel, overnemen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 april 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Butzler.
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2e

1o

KAMER-

3 april 2001

BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - REGELMATIGHEID - BIJZONDERE
OPSPORINGSTECHNIEKEN- PSEUDOKOOP- SUBSIDIARITEIT- DRAAGWIJDTE.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- REGELMATIGHEID- BIJZONDERE OPSPORINGSTECHNIEKEN- PSEUDOKOOP- SUBSIDIARITEIT- DRAAGWIJDTE.

3° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- BIJZONDERE OPSPORINGSTECHNIEKENPSEUDOKOOP- BEHOORLIJKHEID VAN DE OPSPORING- TOEPASSING.

4 ° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- BIJZONDERE

OPSPORINGSTECHNIEKEN- PSEUDOKOOP- BEHOORLIJKHEID VAN DE OPSPORING- TOEPASSING.

5° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- LOYAUTEIT- BIJZONDERE OPSPORINGSTECHNIEKEN- PSEUDOKOOP- TOEPASSING.

6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- LOYAUTEIT- BIJZONDERE
OPSPORINGSTECHNIEKEN- PSEUDOKOOP- TOEPASSING.
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1 o en 2° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel dat voorschrijft dat de techniek van
pseudokoop maar in subsidiaire orde mag worden aangewend, wanneer de andere
onderzoeksmiddelen uitgeput zijn (1).
3°, 4°, 5° en 6° De omstandigheid dat de dader in het geval van pseudokoop weliswaar niet tot het plegen van het misdrijf wordt aangezet, maar niettemin hierbij door
de onderzoekers wordt verschalkt, brengt op zich geen miskenning van het algemeen beginsel van behoorlijkheid in de opsporing of van de loyauteit in de bewijsvoering met zich mee (2).
(D ... )

ARREST

(A.R. P.99.1170.N)

HET HOF; - Gelet op het besteden arrest, op 23 juni 1999 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van substantii'He rechtsvormen m.n. de schending van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eis van loyauteit van de bewijsvoering in strafzaken, het recht
van verdediging en het zwijgrecht,
doordat het bestreden arrest, ondanks de door eiser in cassatie in conclusies opgeworpen middelen van schending van het subsidiariteitsbeginsel en schending van
het verbod tot provocatie bij de aanwending van de opsporingstechniek van de pseudokoop, het hoger beroep ingesteld door het openbaar ministerie tegen het voormelde vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven dd. 10 januari 1997 ontvankelijk en gegrond verklaart, de tenlasteleggingen A en B bewezen verklaart en eiser
in cassatie veroordeelt tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan de helft met
uitstel gedurende een periode van 5 jaar op grond van de volgende overwegingen: "dat
de redenen welke aanleiding gaven tot de toestemming van de procureur des konings voor het opzetten van de pseudokoop valabel waren; dat immers op 22 januari 1996 aan de onderzoekers enkel een prive-telefoonnummer bekend was, waarschijnlijk het nummer van degene welke verdachte waardepapieren te koop aanbood;
dat de onderzoekers op dat ogenblik geen idee konden hebben van de wijze waarop de
verdachte in het bezit gekomen was van de waardepapieren, noch de identiteit van
de dader van een eventuele diefstal, noch van de omvang, de strekking of de aard van
de organisatie waarvan de verdachte mogelijks deel uitmaakt; dat evenmin op voorhand kon geweten worden of de op dat ogenblik verdachte persoon in het bezit was
van (al) de gestolen goederen; dat het organiseren van een huiszoeking op dat ogenblik, bij gebreke aan precieze gegevens, geen gunstig resultaat kon garanderen en mogelijks andere betrokkenen zou alarmeren; dat na de eerste afspraak niet zeker was
of de twee gei'dentificeerde personen de enige betrokkenen waren; dat daarbij komt
dat (eiser) aan zijn woning een videobewaking gei'nstalleerd had zodat hij moeilijk onbemerkt kon worden benaderd"; Dat het bestreden arrest bovendien stelt dat: "er geen
algemeen rechtsprincipe bestaat dat voorschrijft dat de techniek van de pseudokoop maar in subsidiaire orde mag worden gebruikt, wanneer de andere onderzoeksmiddelen uitgeput zijn (met verwijzing naar Cass. 17.01.1996, R.D.P., 1996, 1110)"
En tevens stelt dat: "dat de raadkamer te Leuven in haar beschikking van 31.01.1996
stelde dat de diefstal niets te maken had met de strategie opgezet door de BOB te Leuven vanaf 22.01.1996; dat in het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van
(1) Cass., 17 jan. 1996, AR P.95.1063.F, R.D.P., 1996, p. 1110.
(2) Zie betreffende het beginsel van behoorlijkheid in de opsporing en van loyauteit in de bewijsvoering: R. DECLERCQ, "La preuve en droit penal", in Prolegomena, p. 66; A.DE NAuw, "Definitie en bewijs van de provocatie door overheidsagenten", R.W, 1987-88, 643; C. DE VALKENEER,
"Overzicht van de Belgische en Europese rechtspraak inzake undercoverpraktijken", in De nieuwe
politiewetgeuing in Belgie (Kluwer), p. 125.
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het Hofvan Beroep te Brussel dd. 15.02.1996 omstandig werd gemotiveerd dat de verdachte ten onrechte de nietigheid van het onderzoek voorhield vermits het aangewende procede van de pseudokoop totaal vreemd is aan de door hem gepleegde diefstal; dat de voorziening in cassatie van (eiser) tegen laatstvermelde beschikking werd
verworpen bij arrest van 27.02.1996";
"( ... ) dat er van provocatie geen sprake kan zijn; dat de organisatie van de pseudokoop van de waardepapieren maar werd gestart nadat (eiser) zich al door diefstal
van de documenten meester had gemaakt; dat ook de eerste contacten tussen (eiser) en de informant maar plaatsvonden nadat de diefstal gepleegd was; dat uit niets
blijkt dat het optreden van de informant of van de overheidsagenten er zou in bestaan hebben (eiser) aan te zetten tot het plegen van de diefstal; dat met andere woorden, het optreden van de rijkswacht zeker niet van aard was bij (eiser) het misdadig opzet te doen ontstaan of hem aan te moedigen het misdrijf uit te voeren",

terwijl, eerste onderdeel, uit het strafdossier duidelijk blijkt dat de overheidsagenten de regel van subsidiariteit van het aanwenden van de techniek van de pseudokoop niet hebben gerespecteerd, doch integendeel onmiddellijk zijn overgegaan tot het
aanwenden van de voormelde undercoveroperatie zonder op een afdoende marrier te
onderzoeken of de andere opsporingstechnieken tot resultaat konden leiden. Dat dit
o.m. duidelijk blijkt uit stuk 1 van het strafdossier zijnde het proces-verbaal van de
BOB (rijkswacht) te Leuven dd. 22 januari 1996 gericht aan de procureur des konings te Leuven, waaruit blijkt dat de onderzoekers niet de moeite hebben gedaan om
de identiteit van de persoon met telefoonnummer 016/82.49.63 te achterhalen en andere evidente opsporingstechnieken zoals een huiszoeking hebben overwogen. Dat de
onderzoekers niet afdoende motiveren waarom de traditionele opsporingstechnieken
niet zouden kunnen worden aangewend. Dat in tegenstelling tot wat in het voormelde proces-verbaal staat gesteld de aanbieder wel kon vereenzelvigd worden, aangezien men beschikte over zijn telefoonnummer. Dat er bovendien geen enkel gevaar was voor de veiligheid of anonimiteit van de informant aangezien deze duidelijk
zijn werkelijke identiteit nooit aan eiser heeft onthuld. Dat het bestreden arrest onterecht stelt dat de woonplaats van eiser beveiligd werd door videocamera's. Dat de
onderzoekers over deze informatie niet beschikten v66r het opstarten van de undercoveroperatie van pseudokoop, doch de aanwezigheid van de toestellen pas hebben geconstateerd nadat eiser in cassatie reeds gearresteerd was,
zodat het aangevochten arrest, door te stellen dat de redenen welke aanleiding gaven tot de toestemming van de procureur des konings voor het opzetten van de pseudokoop valabel waren en door te stellen dat er geen algemeen rechtsprincipe bestaat dat voorschrijft dat de techniek van de pseudo-koop maar in subsidiaire orde mag
gebruikt worden en zodoende stelt dat de bewijzen regelmatig en wettelijk werden verzameld en er aldus rekening kan worden gehouden met de bekentenis van eiser die
enkel werd afgelegd als gevolg van het aanwenden van de techniek van de pseudokoop, de substantiele rechtsvormen m.n. de algemene rechtsbeginselen betreffende de
eis van loyauteit bij de bewijsvergaring, het recht van verdediging en het zwijgrecht heeft geschonden,
terwijl, tweede onderdeel, uit het strafdossier tevens duidelijk blijkt dat de overheidsagenten zich hebben schuldig gemaakt aan provocatie. Dat immers de informant het
initiatief heeft genomen om in de dancing naar eiser toe te stappen met de vraag of
hij geen XTC-pillen wilde kopen en dat eiser hierop negatief antwoordde. Dat de informant laat weten dat hij ook gei:nteresseerd is in de aan- ofverkoop van andere illegale waren, zoals wapens, waardepapieren, ... Dat hierop eiser in cassatie heeft gezegd gestolen waardepapieren in zijn bezit te hebben, waarna de informant stelde een
koper te zullen aanbrengen en vervolgens de pseudokoop werd opgestart ter gelegenheid van dewelke verzoeker werd gearresteerd,
zodat het aangevochten arrest door te stellen dater geen sprake is van provocatie aangezien de pseudokoop niets zou te maken hebben met de diefstal op zich en zodoende rekening houdt met de door eiser in cassatie afgelegde bekentenis, de substantiele rechtsvormen m.n. het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eiser van
loyauteit bij bewijsvergaring en het recht van verdediging schendt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
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Overwegende dat, onverminderd de naleving van de specifieke wettelijke bepalingen die de bijzondere opsporingstechnieken regelen, het aan de
officieren van gerechtelijke politie toekomt om, onder de leiding en het gezag van de procureur des Konings, op regelmatige wijze alle dienstige handelingen te, stellen die ertoe strekken de misdrijven, hun daders en de bewijzen ervan op te sporen en de gegevens te verzamelen die dienstig zijn voor
de uitoefening van de strafvordering;
Dat, eensdeels, geen algemeen rechtsbeginsel bestaat dat voorschrijft dat
de techniek van pseudokoop maar in subsidiaire orde, wanneer de andere
onderzoeksmiddelen uitgeput zijn, mag worden aangewend;
Dat, anderdeels, de omstandigheid dat de dader in het geval van pseudokoop weliswaar niet tot het plegen van het misdrijfwordt aangezet maar niettemin hierbij door de onderzoekers wordt verschalkt, op zich geen miskenning van het algemeen beginsel van behoorlijkheid in de opsporing of van de
loyauteit in de bewijsvoering met zich meebrengt;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het onderdeel geheel opkomt tegen de
beoordeling van de feiten door de rechter;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel geheel opkomt tegen de beoordeling van
feiten door de rechter, mitsdien 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.
3 april 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. F. Wauters, Leuven.
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2e KAMER - 4 april 2001

1° LASTER EN EERROOF- LASTERLIJKE AANTIJGINGEN- PERSOON MET EEN OPEN·
BARE HOEDANIGHEID- VAKBONDSAFGEVAARDIGDE.

2° LASTER EN EERROOF- LASTERLIJKE

AANTIJGINGEN- MISDRIJF GEPLEEGD TEGEN EEN VAKBONDSAFGEVAARDIGDE- STRAFVORDERING- VERJARING.

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -

STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE- BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN- LATERE BESLISSING DIE OVER DE GRONDSLAG VAN DE VORDERING UITSPRAAK DOET- ZELFDE RECHTSCOLLEGE- VOORWAARDEN.
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1o De vakbondsafgevaardigde die verkozen wordt om werknemers te vertegenwoordigen is geen persoon met een openbare hoedanigheid en oefent geen functie in open·
bare opdracht uit, aangezien hij niet door het openbaar gezag is afgevaardigd om handelingen in zijn plaats te stellen en hij geen door het openbaar gezag toevertrouwd
ambt in het algemeen belang uitoefent. (Art. 447, eerste lid, Sw.; art. 5 Deer. 20 juli
1831.)
2° De korte verjaring die art. 12 Deer. 20 juli 1831 op de drukpers oplegt wegens de mis-

drijven van laster t.a.v. ambtenaren is niet van toepassing op het misdrijfvan laster t.a.v. een vakbondsafgevaardigde (1). (Artt. 4, 5 en 12 Deer. 20 juli 1831.)
3° Een vonnis dat in een zelfde zaak wordt uitgesproken na een vonnis alvorens recht

te doen, moet, in de regel, niet worden gewezen door dezelfde rechters als die welke
zitting hebben gehouden tijdens het de bat dat aan het vonnis alvorens recht te doen
voorafging of bij de uitspraak van dat vonnis; zulks geldt evenwel niet na een vonnis tot heropening van het de bat over een welbepaald onderwerp; in dit geval gaat
het om een voortzetting op dat punt van het eerder gevoerde de bat; wanneer, in die
hypothese, het rechtscollege niet samengesteld is uit de rechters die de eerdere zittingen hebben bijgewoond, kan het vonnis alleen regelmatig worden gewezen door het
rechtscollege in zijn nieuwe samenstelling als het debat opnieuw volledig is hervat
voor die rechters (2). (Art. 779 Ger.W.)
(Z ... T. D ... )

Conclusie van advocaat-generaal Loop :
A) Voorafgaande rechtspleging :
Op 14 maart 1997 heeft D. zich voor de onderzoeksrechter te Nijvel burgerlijke partij gesteld tegen Z. wegens laster en eerroof.
Bij beschikking van 26 november 1998 heeft de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Nijvel verklaard dat er geen grond bestond tot vervolging van Z. wegens de hem verweten telastleggingen. De burgerlijke partij heeft op 30 november 2000
tegen die beschikking hoger beroep ingesteld.
Bij arrest van 24 januari 2000 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het
Hof van Beroep te Brussel het hoger beroep aangenomen en de heropening van het
debat ambtshalve bevolen teneinde het O.M. en de partijen in staat te stellen over verschillende punten uitleg te verschaffen.
Bij arrest van 11 september 2000 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, na te
hebben beslist dat de korte verjaring, bepaald in art. 12, Deer. 20 juli 1831 op de drukpers, te dezen niet van toepassing was, beslist dat er geen grond bestond om uitspraak te doen over de door het O.M. ingestelde vorderingen tot buitenvervolgingstelling, zolang er geen uitspraak was gedaan over de tegen D. ingestelde strafvordering,
die het voorwerp uitmaakte van de notities 43.27.100370/97 van het parket van de procureur des Konings te Nijvel, en heeft zij de kosten aangehouden.
Z. heeft op 25 september 2000 tegen dat arrest cassatieberoep ingesteld. De zaak
is op de algemene rol van het Hof van Cassatie ingeschreven op 30 oktober 2000.
Op 29 december 2000 heeft eiser een memorie neergelegd op de griffie van het Hof
van Cassatie, die namens hem is ondertekend door zijn raadsman, Mr. Antoine De
Bruyn, advocaat bij het Hofvan Cassatie, en waarin twee middelen worden aangevoerd, alsook een akte van afstand van het cassatieberoep, op grond dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is in de zin van art. 416, eerste lid, Sv.
(1) Zie Cass., 23 old. 1973 (A. C., 1974, 220).
(2) Zie Cass., 22 sept. 1987, A.R. 1321, nr. 46; 20 mei 1998, A.R. P.97.1487.F, nr. 264.
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B) Onderzoek van de akte van afstand van het cassatieberoep :
Aangezien het bestreden arrest met toepassing van art. 235bis Sv. uitspraak heeft
gedaan over de verjaring van de strafvordering, is de afstand volgens mij door dwaling aangetast, in zoverre hij betrekking heeft op die beslissing.
C) Onderzoek van de middelen:
1) Ret eerste middel is gericht tegen de beslissing over de verjaring van de strafvordering. Ret voert de schending aan van de artt. 443, eerste lid, 447, eerste en tweede
lid, Sw., 154, 179, 189, 235bis, §§ 1, 2, 3 en 5, Sv., gewijzigd bij de wet 12 maart 1998,
4, 5 en 12, Deer. 20 juli 1831 op de drukpers, en bestaat uit twee onderdelen.
Aangezien aileen het tweede onderdeel kan leiden tot cassatie zonder verwijzing in
geval van verjaring van de strafvordering, moet eerst dat onderdeel onderzocht worden.
De personen die een openbare hoedanigheid hebben in de zin van art. 447, eerste
lid, Sw., zijn die welke een door een overheid toevertrouwd openbaar ambt in het algemeen belang uitoefenen (3). Dat is niet het geval van leden van een vakbondsafvaardiging, die door hun organisatie zijn aangewezen of door hun collega's zijn verkozen en de vakbondsleden bij de directie van het bedrijfvertegenwoordigen (4).
Ret onderdeel kan m.i. dus niet worden aangenomen.
2) Ret tweede middel voert de schending aan van de artt. 2 en 779, eerste lid, Ger.W.
Eiser betoogt dat het bestreden arrest nietig is omdat het niet is gewezen door de
rechters die alle zittingen van de zaak hebben bijgewoond.
Dat middel is m.i. gegrond. Ret hofvan beroep had immers de heropening van het
debat over een welbepaald onderwerp bevolen en het onderzoek van de zaak werd voor
een andere zetel voortgezet, zonder dat, volgens mij, uit de stukken waarop het Rof
vermag acht te slaan, blijkt dat het de bat in zijn geheel is hervat voor de nieuwe zetel (5). De beslissing die gewezen is door de rechters die niet alle zittingen over de zaak
hebben bijgewoond, moet worden vernietigd (6).
Ondanks de afstand van het cassatieberoep, dat niet geldt als berusting, meen ik
dat de vernietiging van de beslissing over de verjaring van de strafvordering de vernietiging moet meebrengen van de beslissing, die het gevolg van de eerstgenoemde beslissing, waarbij het hofvan beroep zowel de uitspraak over de vorderingen van het
O.M. tot bevestiging van het beroepen vonnis als de kosten heeft aangehouden.
Conclusie : cassatie met verwijzing.
ARREST

(uertaling)

(A.R. P.00.147l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 september 2000 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
B.;
(3) NYPELS en SERVAIS, Le Code penal beige interprete, dl. III, 1898, blz. 255; LECLERCQ J., Atteintes portees ii l'honneur ou ii la consideration des personnes, Novelles, Droit penal, dl. IV, 1989,
biz. 151, nr. 7217.
(4) LAGASSE F., La delegation syndicale, sa composition, ses attributions, le statut de ses membres, J.T.T., 1998, biz. 346 en 348.
(5) Cass., 31 maart 2000, A.R. C.99.0144.N, nr. 215.
(6) Zie Cass., 17 maart 2000, A.R. C.99.0129.N, nr. 186.

Nr. 199

HOF VAN CASSATIE

601

I. In zoverre het arrest uitspraak doet over "de verjaring van de strafvordering" :
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening, op grond dat de
beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wethoek van Strafvordering;
Overwegende dat de afstand aangetast is door dwaling, aangezien het arrest beslist dat "de korte ve.rjaringstermijn, bepaald in artikel12 van het decreet van 20 juli 1931 (lees: 1831) op de drukpers (. .. ) te dezen niet van toepassing is", zodat het met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van
Strafvordering uitspraak doet over een grond van verval van de strafvordering;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 443, eerste lid, 44 7, eerste en
tweede lid, van het Strafwetboek, 154, 179, 189, 235 his, § 1, § 2, § 3 en § 5, van het
Wetboek van Strafvordering, als gewijzigd bij de wet van 12 maart 1998, 4, 5 en 12
van het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers,
doordat het arrest, hoewel het vermeldt (cf. het dictum) "dater geen grond bestaat om uitspraak te doen over de door de heer procureur-generaal genomen beschikkingen tot buitenvervolgingstelling, zolang er geen uitspraak is gedaan over
de tegen R.D. ingestelde strafvordering, die het voorwerp uitmaakt van de notities 43.27.100370/97 van het parket van de procureur des Konings te N.",
voorafgaandelijk heeft beslist dat: "de kamer van inbeschuldigingstelling van het
hof, zonder een standpunt in te nemen, in zijn arrest van 24 januari 2000 de vraag
heeft gesteld of het feit dat de burgerlijke partij D. zijn mandaat van verkozen
vakbondsafgevaardigde uitoefent, hem een openbare hoedanigheid zou kunnen verlenen in de zin van de artikelen 44 7 van het Strafwetboek en 5 van het decreet op
de drukpers, en de partijen en het openbaar ministerie uitnodigt om die kwestie te
bespreken; (. .. ) dat de burgerlijke partij D., in zijn hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde van de metaalbewerkers van de 'Forges de Clabecq', een opdracht uitvoerde die zich beperkte tot de verdediging van zijn collega's en nooit een hem bij
het openbaar gezag toevertrouwd ambt heeft uitgeoefend; dat de korte verjaringstermijn, bepaald in artikel12 van het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers, te
dezen bijgevolg niet van toepassing is; dat, bijgevolg, de beklaagde A.Z. (thans eiser) het bewijs van het verweten feit aileen kan leveren door een vonnis of door een
authentieke akte, overeenkomstig artikel447, tweede lid, van het Strafwetboek";
dat, voor een goed begrip van de draagwijdte van die overwegingen, moet worden herhaald dat artikel 443, eerste lid, van het Strafwetboek, bepaalt dat "hij die
in de hierna aangeduide gevallen aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten
laste legt, dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, schuldig is aan laster, wanneer de wet het bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat, en aan eerroof, wanneer de wet dit bewijs niet toelaat"; dat het eerste en tweede lid van artikel
447 wat dat betreft het volgende bepalen: "Hij die van laster beticht wordt wegens tenlasteleggingen, gericht, hetzij tegen dragers of agenten van het gezag of tegen enig persoon met een openbare hoedanigheid bekleed, hetzij tegen enig gesteld lichaam, naar aanleiding van feiten in verband met hun bediening, wordt
toegelaten om door alle gewone middelen het bewijs van de ten laste gelegde feiten te leveren, behoudens het tegenbewijs door dezelfde middelen. Indien het een
feit betreft dat tot het private leven behoort, mag de dader van de tenlastelegging geen ander bewijs tot zijn verdediging aanvoeren dan het bewijs dat volgt uit
een vonnis ofuit enige andere authentieke akte"; dat, ten slotte, artikel12 van het
decreet van 20 juli 1831 op de drukpers bepaalt dat de vervolging van de bij artikel 4 voorziene wanbedrijven, met name het wanbedrijfvan laster wegens telastleggingen, naar aanleiding van feiten in verband met hun bediening, gericht tegen dragers of agenten van het gezag oftegen "elk persoon die met een openbare
opdracht handelt" (cf. artikel 5 van het decreet), "verjaart na verloop van drie maanden, te rekenen van de dag waarop het misdrijf werd gepleegd of van die ter laatste gerechtelijke akte" ; dat het arrest, aldus, dat de uitspraak over de vorderingen tot buitenvervolgingstelling van het openbaar ministerie aanhoudt, beslist dat,
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aangezien de burgerlijke partij D. geen openbaar ambt uitoefent, enerzijds de verjaringstermijn van drie maanden, bedoeld in het voormelde artikel12 van het decreet op de drukpers, te dezen niet van toepassing is, en, anderzijds, dat eiser het
bewijs van zijn "aantijgingen" ten aanzien van de burgerlijke partij aileen maar kan
leveren door een vonnis of een authentieke akte;
terwijl, eerste onderdeel, artikel 235bis van het Wetboek van StrafVordering (§ 1, §
2 en § 3), ingevoegd bij artikel 32 van de wet van 12 maart 1998, bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingsteiling bij de regeling van de rechtspleging, inzonderheid op
het hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer, de regelmatigheid van de
rechtspleging ambtshalve onderzoekt; paragraaf 5 van voornoemd artikel 235bis hieraan toevoegt dat "de onregelmatigheden, verzuimen ofnietigheden ... die door de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht, niet meer kunnen worden opgeworpen voor de feitenrechter", doch "behoudens de middelen die verband houden met de
bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen"; het artikel vervolgens bepaalt: "hetzelfde geldt voor de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van
de strafVordering (... )"; aileen de feitenrechter dus bevoegd is om uitspraak te doen over
de verjaring van de strafVordering en over het bewijs van het bestaan van het aan de
beklaagde ten laste gelegde misdrijf (artikelen 154, 179 en 189 van het Wetboek van
StrafVordering); de kamer van inbeschuldigingsteiling dus niet bevoegd is om te onderzoeken of de bestanddelen van het in de telastlegging in aanmerking genomen misdrijf aldan niet bewezen zijn en evenmin kan beslissen dat de burgerlijke partij (thans
verweerder) geen functie uitoefent met een openbare hoedanigheid, en nog minder uit
die vermeende afwezigheid van een openbare functie kan afleiden dat eiser zijn aantijgingen ten aanzien van de burgerlijke partij niet kan bewijzen en dat de tegen hem
ingestelde strafVervolgingen niet zijn verjaard; het bestreden arrest, bijgevolg, op grond
dat verweerder geen openbare functie vervult en de in artikel 12 van het decreet op
de drukpers voorgeschreven korte verjaringstermijn te dezen niet van toepassing is
en eiser het bewijs van de aan verweerder verweten feiten aileen door een vonnis of
een authentieke akte kan leveren, de bevoegdheid van de feitenrechter aantast en de
artikelen 154, 179, 189, meer bepaald het voormelde 235bis, § 1, § 2, § 3 en § 5, schendt,
waarbij laatstgenoemde paragraaf bepaalt dat aileen de feitenrechter bevoegd is om
uitspraak te doen over de middelen die verband houden met het bewijs van de misdrijven en de gronden van verval van de strafVordering;
terwijl, tweede onderdeel, als aangenomen wordt dat de kamer van inbeschuldigingstelling zijn bevoegdheid niet heeft overschreden en zijn beslissingen betreffende het verbod om de litigieuze aantijgingen te bewijzen en de niet-toepasselijkheid
van de korte verjaringstermijn, bedoeld in artikel12 van het decreet op de drukpers, door de feitenrechter moeten worden gevolgd krachtens het voormelde artikel
235bis, § 5, van het Wetboek van StrafVordering, het arrest in dat geval het begrip
"openbare hoedanigheid" geschonden he eft in de zin van de artikelen 44 7, eerste lid,
van het Strafwetboek, en 5 van het decreet van 20 juli 1831; de litigieuze aantijgingen immers betrekking hadden op feiten die verband hielden met zijn bediening en niet met feiten die tot het prive-leven behoren (artikel447, tweede lid)- en gericht zijn tegen een persoon met een openbare hoedanig-heid; de wetgever dat begrip "openbare hoedanigheid" kennelijk ruim heeft willen interpreteren, aangezien hij
niet aileen "de dragers of agenten van het openbaar gezag" (artikelen 44 7, eerste lid,
van het Strafwetboek en 5 van het decreet van 20 juli 1831) vermeldt tegen wie lasterlijke aantijgingen zouden worden geuit, doch hieraan "en enig persoon met een openbare hoedanigheid" toevoegt (artikel 44 7, eerste lid, van het Strafwetboek) of"elk persoon die met een openbare opdracht handelt" (artikel 5 van het decreet van 20 juli
1831), zonder, zoals het bestreden arrest beweert, te verwijzen naar de uitoefening van
een door het openbaar gezag toevertrouwde functie; een vakbondsafgevaardigde die
de werknemers moet vertegenwoordigen een statuut en een bevoegdheid heeft die geregeld worden door collectieve arbeidsovereenkomsten, welke gesloten worden door organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad, een door de wet van
29 mei 1952 ingerichte openbare insteiling; die bediening hem aldus een openbare hoedanigheid verlenen in de zin van de artikelen 44 7, eerste lid, van het Strafwetboek
en 5 van het voornoemde decreet; het bestreden arrest, dat de openbare hoedanigheid van de burgerlijke partij en van zijn bediening van vakbondsafgevaardigde antkent, de aangegeven bepalingen van de artikelen 443, eerste lid, 447, eerste en tweede
lid, van het Strafwetboek en 5 van het decreet van 20 juli 1831 schendt en derhalve
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de regels betreffende de verjaring van het aan eiser ten laste gelegde wanbedrijf miskent (schending van artikel 12 van het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel447, eerste lid, van het Strafwetboek betrekking heeft op het wanbedrijf van laster wegens telastleggingen, gericht, met
name, tegen enig persoon met een openbare hoedanigheid bekleed, naar aanleiding van feiten in verband met hun bediening; dat artikel 5 van het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers, van zijn kant, betrekking heeft op het
wanbedrijfvan laster wegens aantijgingen, ter oorzake van met hun bediening verband houdende feiten, met name tegen elk persoon die met een openbare opdracht handelt;
Overwegende dat de appelrechters hun beslissing betreffende de niettoepasselijkbeid van de verjaringstermijn van drie maanden, bedoeld in artikel12 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende vervolging wegens laster, op grond "dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof (van
beroep), zonder een standpunt in te nemen, in zijn arrest van 24 januari 2000
de vraag heeft gesteld of het feit dat de burgerlijke partij D. zijn mandaat
van verkozen vakbondsafgevaardigde uitoefent, hem een openbare hoedanigheid zou kunnen verlenen in de zin van de artikelen 447 van het Strafwetboek en 5 van het decreet op de drukpers, en de partijen en het openbaar ministerie uitnodigt om die kwestie te bespreken; (. .. ) dat de burgerlijke partij
D., in zijn hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde van de metaalbewerkers van de 'Forges de Clabecq', een opdracht uitvoerde die zich beperkte tot
de verdediging van zijn collega's en nooit een hem bij het openbaar gezag toevertrouwd ambt heeft uitgeoefend";
Overwegende dat de vakbondsafgevaardigde die verkozen wordt om werknemers te vertegenwoordigen weliswaar een statuut en een rol heeft die geregeld worden door organisaties die vertegenwoordigd worden binnen deNationale Arbeidsraad, een bij de wet van 29 mei 1952 ingerichte openbare
instelling; dat hij daarom nog geen persoon is met een openbare hoedanigheid in de zin van artikel 44 7, eerste lid, van het Strafwetboek, of een functie in openbare opdracht uitoefent in de zin van artikel 5 van het decreet van
20 juli 1831; dat hij immers niet door het openbaar gezag is afgevaardigd om
handelingen in zijn plaats te stellen en geen door het openbaar gezag toevertrouwd ambt in het algemeen belang uitoefent;
Dat het onderdeel bijgevolg niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel: schending van de artikelen 2 en 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 24 januari 2000,
waarbij ambtshalve bevolen wordt het debat te heropenen, gewezen is door de heer
C., raadsheer die het ambt van voorzitter waarneemt, de heer D., raadsheer, en mevrouw S., raadsheer, waarbij laatstgenoemde wegens een gewettigde verhindering bij
de uitspraak is vervangen door de heer D., raadsheer, krachtens een beschikking van
24 januari 2000 van mevrouw de eerste voorzitter van het hofvan beroep; en doordat het arrest op de heropening van het debat op 11 september 2000 gewezen is door
de heer C., raadsheer die het ambt van voorzitter waarneemt, de heer D., raadsheer, en de heer L., raadsheer, waarbij laatstgenoemde wegens een gewettigde verhindering bij de uitspraak is vervangen door de heer M., raadsheer;
terwijl artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat in strafzaken zonder enige uitzondering van toepassing is, bepaalt dat de rechters die het vonnis wijzen op straffe van nietigheid alle terechtzittingen van de zaak hebben bijgewoond; zulks
het geval is wanneer het debat heropend wordt en, zoals te dezen, de voortzetting van
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het vorige debat vormt; de kamer van inbeschuldigingstelling het openbaar ministerie immers had verzocht uitleg te verschaffen : 1. - over de verenigbaarheid van de
telastlegging A (eerroof) en de telastlegging B (laster), in zoverre zij betrekking hebben op dezelfde feiten, 2. - over het instellen, door de procureur des Konings, van vervolgingen tegen, met name, de burgerlijke partij D., in zoverre zij betrekking zouden hebben op de feiten die het voorwerp uitmaken van de aantijgingen van de heer
Z., waarop de klacht van de burgerlijke partij D. is gegrond, en hiervoor een heropening van het debat had bevolen; die heropening van het debat weliswaar betrekking heeft op welbepaalde onderwerpen en de voortzetting van het eerder gevoerde
debat vormt, maar niet is geschied in de aanwezigheid van dezelfde rechters en het
anders samengestelde rechtscollege het debat niet ab initio heeft hervat; thans de nietigheid van het hieruit voortvloeiende vonnis kan worden aangevoerd, als aangenomen moet worden dat het bestreden vonnis, met toepassing van artikel 235bis (cf. artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering), definitiefbeslist dat de
vervolging wegens het aan eiser verweten wanbedrijfvan laster niet verjaard was, aangezien die beslissing krachtens datzelfde artikel 235bis niet meer in vraag kan worden gesteld; het arrest bijgevolg nietig is, aangezien het niet is gewezen door de rechters die alle zittingen van de zaak hebben bijgewoond (schending van artikel 779, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat het vonnis krachtens artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, aileen kan worden gewezen door rechters die aile zittingen van de zaak hebben bijgewoond; dat die regel op straffe van nietigheid is voorgeschreven;
Overwegende dat, in beginsel, het voornoemde artikel niet vereist dat een
vonnis alvorens recht te doen moet worden gewezen door de rechters die zitting hebben gehouden tijdens het debat dat aan het vonnis alvorens recht
te doen voorafging of bij de uitspraak van dat vonnis; dat zulks evenwel niet
geldt na een vonnis tot heropening van het debat over een welbepaald onderwerp; dat het in dit geval gaat om een voortzetting van het eerder gevoerde debat, doch uitsluitend over het in dat vonnis vastgestelde onderwerp;
Dat, wanneer, in die tweede hypothese, het rechtscoilege niet is samengesteld uit de rechters die de eerdere zittingen hebben bijgewoond, het vonnis aileen regelmatig kan worden gewezen door het rechtscoilege in zijn
nieuwe samenstelling als het debat opnieuw volledig is hervat voor die rechters;
Overwegende dat uit de rechtspleging blijkt dat de kamer van inbeschuldigingsteiling, samengesteld uit raadsheer C., die het ambt van voorzitter
waarneemt, en uit de raadsheren D. enS., waarbij laatstgenoemde, wegens een gewettigde verhindering, bij de uitspraak van 24 januari 2000 is
vervangen door raadsheer D. krachtens een beschikking van de eerste voorzitter van het hof van beroep, in de zaak een arrest tot heropening van het
debat heeft gewezen teneinde het openbaar ministerie te verzoeken uitleg te
verschaffen over de twee, in het middel uiteengezette punten; dat de kamer van inbeschuldigingsteiling, op de zittingen van 8 mei, 19 juni en 26 juni
2000 van de kamer van inbeschuldigingsteiling, waarop het debat is heropend, was samengesteld uit raadsheer C., die het ambt van voorzitter waarnam, en uit de raadsheren D. en L., en dat het bestreden arrest door die drie
raadsheren is gewezen, waarbij raadsheer L. tijdens de uitspraak van het bestreden arrest op 11 september 2000 is vervangen door raadsheer M. krachtens een beschikking van de eerste voorzitter van het hof van beroep;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het debat voiledig is hervat voor dat nieuwe rechtscoilege;
Dat het middel gegrond is;
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II. In zoverre het arrest de uitspraak over de vorderingen van het openbaar ministerie tot bevestiging van de beroepen beschikking alsook de kosten aanhoudt:
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening zonder te berusten;
Overwegende dat, niettegenstaande die afstand, de vernietiging van de beslissing over de verjaring van de strafVordering de vernietiging meebrengt
van de beslissing, die het gevolg van de eerstgenoemde beslissing, waarbij
het hofvan beroep de uitspraak over de vorderingen van het open:baar ministerie tot bevestiging van de beroepen beschikking alsook de kosten aanhoudt;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel, dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, vemietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vemietigde arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te B.
4 april 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.
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2e KAMER- 4 april2001

1o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPENJ -

RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- EENSTEMMIGHEID- GEVALLEN WAARIN DIE VEREIST IS.

2° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE

EN ACCIJNZEN INBEGREPENJ- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- GEVOLGEN- VONNIS VAN ONBEVOEGDHEID- WIJZIGING- VERPLICHTING VOOR DE APPELRECHTER.

3° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG- RECHTBANKEN- VERPLICHTING- GRENZEN.

4o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGER OF- RECHTBANKEN- VERPLICHTINGGRENZEN.

5° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STR.AFVORDERING- RECHTSTREEKSE
DAGVAARDING VAN HET OPENBAAR MINI STERlE- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- VERMELDING- VERPLICHTING- GRENZEN.

1 o Het arrest dat een vonnis van onbevoegdheid van de correctionele rechtbank wij-

zigt en de voortzetting van het debat beveelt teneinde de grand van de zaak te onderzoeken, moet niet worden gewezen met eenstemmigheid van de leden van het hof
van beroep (1).
(1) Zie Cass., 7 okt. 1969 (A.C., 1970, 141).
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2° De appelrechter die het beroepen vonnis tenietdoet omdat de eerste rechter zich ten
onrechte onbevoegd heeft verklaard, moet uitspraak doen over het gehele geschil dat
bij de eerste rechter regelmatig aanhangig was gemaakt en door die eerste rechter niet
ten gronde is beoordeeld; in dat geval heeft het hager beroep, in strafzaken, devolutieve kracht m.b.t. de zaak zelf en is er voor de appelrechter geen grand om de zaak
aan zich te trekken wanneer hij die beslissing tenietdoet, zich bevoegd verklaart en
over de grond uitspraak doet of de voortzetting van het debat beveelt om de zaak ten
gronde te behandelen (2). (Art. 215 Sv.)
3° en 4° De rechtscolleges wier beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, hoeven het

Arbitragehof, niet te vragen om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen
over een vraag betreffende de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door, m.n., een wet,
wanneer zij oordelen dat het antwoord op de prejudiciele vraag niet onontbeerlijk is
voor hun beslissing (3). (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26, § 2, derde lid, 2°, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
5° Wanneer de correctionele rechtbank, op haar in het vonnis gepreciseerde gronden,
zich m.b.t. de in de rechtstreekse dagvaardingen van het O.M. vermelde verzachtende omstandigheden niet onbeuoegd heeft verklaard, heeft zij die omstandigheden aangenomen. (Artt. 1, tweede lid, 2, tweede lid en 3, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden.)
(F... , D ... E.A. T. Z ... E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Loop :
A) Voorafgaande rechtspleging :
Op vordering van de procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel, die t.a.v. de eisers het bestaan van verzachtende omstandigheden had vermeld omdat zij niet eerder tot een criminele straf waren veroordeeld, zijn zij rechtstreeks gedagvaard voor de Correctionele Rechtbank te Nijvel wegens verschillende
telastleggingen, o.m. wegens bepaalde feiten die door de wet als misdaden worden omschreven.
Z. e.a. hebben zich burgerlijke partij gesteld. Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is vrijwillig tussengekomen.
Bij vonnis van 11 juli 2000, dat bij verstek uitspraak deed t.a.v. de burgerlijke partijen G. en het Waals Gewest, en op tegenspraak t.a.v. de andere partijen, heeft de Correctionele Rechtbank te Nijvel zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de
vervolgingen en de vorderingen van de burgerlijke partijen. Het O.M. en de aanwezige burgerlijke partijen hebben tegen dat vonnis hager beroep ingesteld.
Bij arrest van 22 november 2000 (arrest nr. 1235/2000), heeft het Hofvan Beroep
te Brussel het beroepen vonnis vernietigt, en heeft dat hof, bij wege van nieuwe beschikkingen :
1 o zich bevoegd verklaard (om uitspraak te doen over de strafvordering en de burgerlijke rechtsvorderingen die tegen de beklaagden zijn ingesteld);
2° beslist dat de betwistingen betreffende de ontvankelijkheid van de vervolgingen onlosmakelijk verbonden zijn met de behandeling van de grond van de zaak, de
vervolging van het de bat bevolen om de zaak zowel op strafrechtelijk als op burgerlijk gebied ten grande te behandelen, en de rechtsdag bepaald op de zitting van 8 januari 2001 om 9 uur, en de kosten van beide instanties aangehouden.
De beklaagden hebben op 5 december 2000 tegen dat arrest cassatieberoep ingesteld, waarbij hun cassatieberoepen gericht zijn tegen alle beschikkingen die hen betreffen.
(2) Zie Cass., 20 juli 1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 1145); 7 okt. 1969 (A. C., 1970, 141).
(3) Zie Cass., 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50.
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Op 8 maart 2001 hebben de eisers twee memories neergelegd op de griffie van het
Rof: de eerste is namens hen ondertekend door hun raadsman, Mr. Cecile Draps, advocaat bij het Rof van Cassatie, en voert een enkel cassatiemiddel aan, terwijl het
tweede namens hen is ondertekend door een van hun raadslieden, Mr. Jan Ferman,
advocaat bij de balie te Brussel, en voert vijf cassatiemiddelen aan (het vijfde middel wordt "zesde cassatiemiddel" genoemd) en wil bovendien een prejudiciele vraag aan
het Arbitragehof doen stellen.
B) Onderzoek van de middelen:
Alle middelen zijn gericht tegen de beslissing waarbij de appelrechters zich bevoegd hebben verklaard om uitspraak te doen over de tegen de eisers ingestelde strafvordering. De cassatieberoepen zijn overigens niet ontvankelijk, in zoverre zij gericht zijn tegen de in 2° bedoelde beslissing.
1) Ret enige in de eerste memorie aangevoerde middel voert de schending aan van
art. 149 Gw.
De eisers betogen dat de appelrechter zijn beslissing niet regelmatig met redenen
omkleedt, door zich op grond van de door het O.M. in aanmerking genomen verzachtende omstandigheden bevoegd te verklaren, zonder te antwoorden op de conclusie die,
onder aanvoering van machtsafwending door het openbaar ministerie, ertoe strekte
het hof van beroep zich onbevoegd te horen verklaren om uitspraak te doen over de
tegen die eisers ingestelde vervolgingen.
Art. 1, Wet Verzachtende Omstandigheden, bepaalt uitdrukkelijk dat de beoordeling van de verzachtende omstandigheden o.m. bij het openbaar ministerie berust. Dat
is het geval wanneer geen onderzoek is gevorderd en het openbaar ministerie, wanneer het oordeelt dat er geen grond is om een zwaardere straf dan een correctionele
straf te vorderen wegens het bestaan van verzachtende omstandigheden of om red en van verschoning, met toepassing van art. 2, tweede lid, van die wet, de beklaagde rechtstreeks dagvaardt of oproept voor de correctionele rechtbank met mededeling van die verzachtende omstandigheden of van de reden van verschoning.
In dat geval behoudt de geadieerde correctionele rechtbank toch de mogelijkheid om
zich met toepassing van art. 3, tweede lid, van de voormelde wet, onbevoegd te verklaren m.b.t. de verzachtende omstandigheden of de reden van verschoning.
De appelrechter heeft met de op blz. 15 en 16 van het bestreden arrest vermelde redenen geantwoord op de conclusie waarin een machtsoverschrijding van het O.M. werd
aangevoerd, waarbij hij overwoog, enerzijds, dat het O.M. de eisers krachtens art. 2,
tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, rechtstreeks kon dagvaarden voor de
correctionele rechtbank met mededeling van de verzachtende omstandigheden of van
de reden van verschoning, en waarmee de appelrechter bedoelde dat het O.M. zich aldus niet schuldig had gemaakt aan machtsoverschrijding, en, anderzijds, besliste dat
het hofvan beroep zich te dezen met toepassing van art. 3, tweede lid, van die wet,
niet onbevoegd diende te verklaren m.b.t. de door het O.M. in de rechtstreekse dagvaardingen van de eisers voor de correctionele rechtbank vermelde verzachtende omstandigheden.
Ret middel kan m.i. dus niet worden aangenomen.
2) Ret eerste middel dat aangevoerd wordt in de tweede, door de eisers neergelegde memorie, voert de schending aan van art. 21lbis Sv.
De eisers verwijten het bestreden arrest dat het niet uitdrukkelijk vaststelt dat het
met eenstemmigheid van de led en van het hof van beroep is gewezen, hoewel de beslissing de toestand van de beklaagden verzwaart.
Krachtens art. 21lbis Sv. is eenstemmigheid van de leden van het appelgerecht aileen vereist als het een vrijsprekend vonnis of een beschikking van buitenvervolgingstelling wijst en het appelgerecht de veroordeling of de verwijzing uitspreekt, of nog
wanneer het de tegen de beklaagde uitgesproken straffen verzwaart.
Ret Rofvan Cassatie heeft beslist dat het arrest dat een vonnis van onbevoegdheid van de correctionele rechtbank wijzigt en de beklaagde veroordeelt, niet met eenstemmigheid van de leden van het hofvan beroep moet worden gewezen (4). Zulks is
(4) Zie Cass., 7 okt. 1969 (A.C., 1970, 141).
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eveneens het geval wanneer het hofvan beroep, zoals te dezen, een vonnis van onbevoegdheid van de correctionele rechtbank wijzigt en de voortzetting van het debat beveelt om de zaak ten gronde te onderzoeken.
Het middel faalt m.i. dus naar recht.
3) Het tweede middel voert de schending aan van de artt. 199, 202, 213, 214 en 215
Sv., alsook van art. 149 Gw.
De eisers betogen dat de appelrechter zowel van het hoger beroep van het O.M. als
van de hogere beroepen van bepaalde burgerlijke partijen kennisgenomen had, en verwijten het bestreden arrest te vermelden dat het ''het hoger beroep ontvankelijk verklaart" zonder te preciseren of het elk beroep of alle beroepen ontvankelijk verklaart.
Uit de redenen van het bestreden arrest die in het middel niet vermeld worden, blijkt
dat de appelrechter elk bedoeld beroep ontvankelijk heeft willen verklaren, en alle beroepen daarenboven uitdrukkelijk regelmatig zijn verklaard.
Het middel mist m.i. feitelijke grondslag.
4) Het derde middel voert de schending aan van de artt. 215 Sv. en 149 Gw. Het bestaat uit twee onderdelen.
De eisers betogen dat de appelrechter het vonnis van 11 juli 2000 niet heeft vernietigd, zodat hij aileen kon beslissen de zaak ten gronde te onderzoeken door ze aan
zich te trekken (eerste onderdeel), en dat de appelrechter die zaak niet aan zich heeft
getrokken, zodat zijn beslissing om de grond van de zaak te onderzoeken niet regelmatig met redenen is omkleed (tweede onderdeel).
Zij betogen dat er steeds grond tot evocatie bestaat wanneer het appelgerecht een
vonnis in eerste aanleg dat geen beslissing over de grond van de zaak is, nietig verklaart of wijzigt.
Art. 215 Sv. bepaalt niet dat de appelrechter de zaak "aan zich trekt" in geval van
nietigverklaring of wijziging van een incidenteel vonnis of tussenvonnis, maar bepaalt dat de appelrechter "beslist over de zaak zelf' (5).
In zijn hierboven reeds vermelde arrest van 7 oktober 1969 heeft het Hofvan Cassatie beslist dat het hoger beroep devolutieve kracht heeft m.b.t. de zaak zelfwanneer de eerste rechter, die zich ten onrechte onbevoegd heeft verklaard, niet van die
zaak heeft kennisgenomen; in dat geval hoeft de appelrechter de zaak niet aan zich
te trekken wanneer hij die beslissing wijzigt en over de grond van de zaak uitspraak doet.
In een voorgaand arrest heeft het Hofvan Cassatie beslist dat, krachtens art. 215
Sv., de appelrechter die de beslissing van onbevoegdheid wijzigt, gehouden is uitspraak te doen over de grond van de rechtsvorderingen die bij de eerste rechter regelmatig aanhangig zijn gemaakt en die deze niet ten gronde heeft onderzocht (6).
In een geval waarin het hof van beroep geen uitspraak had gedaan over de grond
van de zaak na een vonnis van onbevoegdheid van de eerste rechter te hebben tenietgedaan, had het Hofvan Cassatie reeds beslist dat het hoger beroep in strafzaken devolutieve kracht heeft m.b.t. de zaak zelf, wanneer de eerste rechter ten onrechte geen kennis ervan had genomen, en het had hieraan toegevoegd dat er in dat
geval geen grond bestond om de zaak aan zich te trekken (7).
Het middel kan m.i. dus niet worden aangenomen.
5) Het vierde middel voert de schending aan van de artt. 10, 11 en 149 Gw., alsook van art. 26, § 2, derde lid, 2° en so, Bijzondere Wet Arbitragehof. Het bestaat uit
drie onderdelen.
(5) R.PD.B., Aanv., dl. I, nr. 773.
(6) Cass., 20 juli 1963 (Bull. en Pas., I, 1145).
(7) Cass., 16 juni 1924 (Bull. en Pas., 1924, I, 400.

Nr. 200

HOF VAN CASSATIE

609

De eisers verwijten de appelrechter dat hij geweigerd heeft het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen over de verenigbaarheid met de artt. 10 en 11 Gw. van, m.n.,
art. 47, 1°, wet 11 juli 1994, tweede lid, ingevoegd in art. 2 Wet Verzachtende Omstandigheden, krachtens hetwelk het O.M. de beklaagde, indien geen gerechtelijk onderzoek is gevorderd, rechtstreeks voor de correctionele rechtbank kan dagvaarden of
oproepen met mededeling van de verzachtende omstandigheden of van de reden van
verschoning, wanneer het van oordeel is dat er wegens die verzachtende omstandigheden of om die reden van verschoning geen grond is om een hogere straf te vorderen dan een correctionele straf.
Het dient te worden herhaald dat de rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, niet verplicht zijn het Arbitragehof te vragen om bij wege
van een prejudiciele beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de scherrding, o.m. door een wet, van de art. 10 en 11 Gw., wanneer zij van oordeel zijn dat die
wet die grondwetsbepalingen kennelijk niet schendt (8), ofwanneer zij van oordeel zijn
dat het antwoord op de prejudiciele vraag niet onontbeerlijk is voor hun beslissing (9).
De appelrechter heeft te dezen beslist de prejudiciele vraag niet te stellen, op de uitdrukkelijke grond dat art. 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, het in
de artt. 10 en 11, Gw., vastgelegde beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet
schond.
De appelrechter heeft daarenboven op grond van de op blz. 16 en 17 van het bestreden arrest vermelde redenen beslist dat de weigering om de door het O.M. in zijn
rechtstreekse dagvaardingen t.a.v. de eisers in aanmerking genomen verzachtende omstandigheden aan te nemen, geenszins zou kunnen worden verantwoord. Aldus oordeelde hij dat het antwoord op de prejudiciele vraag niet onontbeerlijk was voor zijn
beslissing.
De appelrechter heeft dus wettig beslist de door de eisers opgeworpen prejudiciele vraag niet aan het Arbitragehof te stellen. Het middel kan m.i. niet worden aangenomen.
6) Het vijfde middel (in de tweede memorie van de eisers "zesde cassatiemiddel" genaamd) voert de schending aan van art. 1, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden.
De eisers betogen dat het bestreden arrest opgave diende te doen van de jegens hen
aangenomen verzachtende omstandigheden om de beslissing van bevoegdheid van de
appelrechter te verantwoorden.
Overeenkomstig het bepaalde in art. 2, tweede lid, Wet Verzachtende Omstandigheden, had het O.M. in de rechtstreekse dagvaardingen van de eisers voor de correctionele rechtbank opgave gedaan van de verzachtende omstandigheden die naar zijn
oordeel in hun voordeel in aanmerking konden worden genomen, te weten het feit dat
zij nooit eerder tot een criminele straf zijn veroordeeld.
De appelrechter heeft, door eerst erop te wijzen dat de eerste rechter, om zich onbevoegd te kunnen verklaren, had moeten vermelden waarom hij meende de door het
O.M. in zijn rechtstreekse dagvaardingen medegedeelde verzachtende omstandigheden t.a.v. de eisers niet te kunnen aannemen, en door vervolgens te beslissen dat hij
zich m.b.t. die verzachtende omstandigheden niet onbevoegd verklaarde, die verzachtende omstandigheden aangenomen.
Het middel kan m.i. dus niet worden aangenomen.
7) Tot slot van hun tweede memorie vragen de eisers het Hofvan Cassatie om aan
het Arbitragehof, met toepassing van art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof, een prejudiciele vraag te stellen over de onverenigbaarheid met de artt. 10 en 11 Gw. van de
artt. 46, 1°, 47, 1°, 48, 49 en 50 wet 11 juli 1994 tot wijziging of aanvulling van de artt.
1, 2, 3 en 4, Wet Verzachtende Omstandigheden. Die vraag houdt niet echt verband
met een van de aangevoerde middelen.
(8) Cass., 19 mei 1999, A.R. P.98.1546.F, nr. 293, 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649.
(9) Cass., 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50.
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Wanneer voor het Hofvan Cassatie in een middel een in art. 26, § 1, 3, Bijzondere Wet Arbitragehof, bedoelde vraag is opgeworpen, moet het Hof, in de regel, het
Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen (10).
Het Hof van Cassatie is evenwel niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag
te stellen die betrekking heeft op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop het bestreden arrest niet is gegrond (11).
Dat is te dezen het geval van de artt. 49 en 50 wet 11 juli 1994, die betrekking hebben op de vervolgingen voor de politierechtbank, en waarop het bestreden arrest niet
gegrond is.
Het Hof van Cassatie is evenmin verplicht een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen die gegrond is op een middel dat feitelijke grondslag mist (12) of op een
middel dat faalt naar recht (13), of wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (14).
Dat is het geval wanneer het middel niet ontvankelijk is, m.n. omdat het onduidelijk is (15), of omdat het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is (16), of omdat het geen verband houdt met de
bestreden beslissing, zoals, vb., wanneer het middel de houding van het O.M. bekritiseert (17), of wanneer het betrekking heeft op het vooronderzoek (18).
Te dezen houden de "uiteenzettingen" op blz. 20 tot 22 van de tweede memorie van
de eisers, die argumenten zijn tot staving van de vordering, geen verband met de bestreden beslissing. Zij betreffen immers hetzij het O.M., hetzij het vooronderzoek, hetzij de onderzoeksgerechten.
Het middel of de grief die opkomen tegen de overtollige redenen van de bestreden
beslissing zijn eveneens niet ontvankelijk (19). In dat geval is de onontvankelijkheid te wijten aan het gebrek aan belang van het middel of de grief.
Het belang van een middel of van een grief is een criterium dat bij de beoordeling
van de ontvankelijkheid ervan vaak in aanmerking wordt genomen. Zo is het middel waarin eiser een gerechtelijke beslissing verwijt dat zij hem een lichtere geldboete heeft opgelegd dan die welke hem met toepassing van art. 65 Sw. zou moeten
opgelegd zijn, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang (20). Zulks is tevens het geval wanneer het middel aileen betrekking heeft op de verzwarende omstandigheid die
verb and houdt met een misdrijf waarvoor een straf is opgelegd, als de veroordeling naar
recht verantwoord blijft door het misdrijf zonder de verzwarende omstandigheid (21).
Te dezen moet dus worden onderzocht of de grieven die nag verband houden met de
door de eisers gestelde prejudiciele vraag een actueel belang vertonen.
(10) Cass., 28 feb. 2000, A.R. F.99.0003.F, nr. 145.
(11) Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24; 1 dec. 1999, A.R. P.99.1092.F, nr. 649; 31 mei
2000, A.R. P.00.0339.F, nr. 336.
(12) Cass., 28 feb. 2000, A.R. F.99.0003.F, nr. 145.
(13) Cass., 8 juni 1999, A.R. P.97.1105.N, nr. 336.
(14) Cass., 15 dec. 1998, A.R. P.98.1276.F, nr. 521; 1 dec. 1999, A.R. P.99.0847 en P.99.0966.F,
nrs. 645 en 647.
(15) Cass., 12 apl'il 2000, A.R. P.00.0136.F, nr. 249.
(16) Cass., 26 jan. 2000, A.R. P.99.1507.F, nr. 67.
(17) Cass., 2 juni 1999, A.R. P.99.0023.F, nr. 325.
(18) Cass., 25 mei 1994, A.R. P.94.0068.F, nr. 262; 12 jan. 2000, A.R. P.99.1189.F, nr. 23.
(19) Cass., 8 nov. 2000, A.R. P.00.0831.F, nr. 606.
(20) Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379.
(21) Cass., 2 okt. 1996, A.R. P.96.1085.F, nr. 347.
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Zij hebben betrekking op de met redenen omklede beslissing van de appi'llrechter
om verzachtende omstandigheden t.a.v. de eisers aan te nemen door zich m.b.t. die omstandigheden niet onbevoegd te verklaren.
Het bestreden arrest beslist dat er vanzelfsprekend geen enkele grand bestaat
waarom er zogezegd geen verzachtende omstandigheden voorhanden zouden zijn en
dat de eisers geen enkel belang hebben om te betwisten dat hun verzachtende omstandigheden kunnen worden toegekend.
Bij gebrek aan belang kunnen de eisers m.i. geen ontvankelijke grieven aanvoeren tegen die beslissing, die daarenboven voortvloeit uit een onaantastbare beoordeling in feite van de bodemrechters, wanneer, zoals te dezen, de verzachtende omstandigheden wettig kunnen worden aangenomen (22). Zulks zou oak het geval zijn
wanneer die verzachtende omstandigheden zouden zijn aangenomen door de
onderzoeksgerechten.
Het verzoek om een prejudiciele vraag is m.i. dus niet ontvankelijk.
Voor het overige zijn de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten in acht genomen en zijn de beslissingen overeenkomstig de wet gewezen.
Conclusie : verwerping van de cassatieberoepen.
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0042.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 2000 onder het nummer 1235/2000 gewezen door het Hof van Beroep te B.;
I. In zoverre de voorziening van alle eisers gericht is tegen de beslissing
waarbij het hof van beroep zich bevoegd verklaart om uitspraak te doen over
de tegen hen ingestelde strafVordering :
Over het middel, aangevoerd in de door meester Cecile Draps namens de
eisers neergelegde memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht :
Overwegende dat de appelrechters, op de in het middel uiteengezette aanvullende appelconclusie van de eisers 0., M., D., F., B. en F., waarin een overschrijding of misbruik van bevoegdheid van het openbaar ministerie aangevoerd wordt, omdat deze verkozen heeft verzachtende omstandigheden aan
te nemen en rechtstreekse dagvaardingen uit te brengen in plaats van het
onderzoek van de zaak te vorderen, en het hof van beroep vordert die overschrijding of misbruik van bevoegdheid te bestraffen door zich onbevoegd te
verklaren met toepassing van artikel3, tweede lid, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, antwoorden "dat de rechtbank zich krachtens artikel 3, tweede lid, van de wet van 4 oktober 1867 onbevoegd kan verklaren ten aanzien van de verzachtende omstandigheden of
de reden van verschoning indien zij geadieerd is met toepassing van artikel 2, tweede lid, van die wet, wat te dezen het geval is; (. .. ) dat de eerste rechter geoordeeld heeft zich onbevoegd te kunnen verklaren maar zijn beslissing evenwel op een verkeerde interpretatie van die wetsbepaling berust; dat
hij immers diende te zeggen waarom hij meende de door het openbaar ministerie in haar rechtstreekse dagvaarding opgegeven verzachtende omstandigheden niet aan (de eisers) te kunnen toekennen; (. .. )dater, in feite,
uiteraard geen enkele grond bestaat waarom er geen verzachtende omstandigheden zouden zijn die hen ten goede kunnen komen; dat de eerste rechter zich bijgevolg niet onbevoegd diende te verklaren; (. .. ) dat uit de motivering van het beroepen vonnis blijkt dat de eerste rechter zijn beslissing
(22) Cass., 10 nov. 1952 (Bull. en Pas., 1953, I, 147); 17 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 651).
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meende te kunnen verantwoorden op grand dat de zaak niet bij de onderzoeksrechter aanhangig was gemaakt en er voor de raadkamer geen debat
was gevoerd; (... ) dat de procureur des Konings oordeelt ofhet raadzaam is
om vervolgingen in te stellen (... ); (... ) dat, insgelijks, de procureur des Konings oordeelt over de raadzaamheid om het onderzoek van de zaak te vorderen- (vereist in alle gevallen waarin dwang is aangewend of de individuele rechten en vrijheden zijn aangetast, wat te dezen niet het geval is) -,
aangezien de wet geen algemene criteria vastlegt die bepalen welke zaken
onderzocht moeten worden ofhet tijdstip bepalen waarop ze onderzocht moeten worden;( ... ) dat geen enkele wetsbepaling de (toekomstige) beklaagde het
recht geeft het onderzoek van zijn zaak te eisen (... ); ( ... ) dat de afwezigheid van een debat voor de raadkamer het rechtstreekse gevolg is van de afwezigheid van een onderzoek; dat het openbaar ministerie de beklaagden in
dat geval immers krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet van 4 oktober 1867, rechtstreeks voor de correctionele rechtbank kan dagvaarden met
mededeling van de verzachtende omstandigheden of van de reden van verschoning; dat de aldus geadieerde correctionele rechtbank zich evenwel onbevoegd kan verklaren ten aanzien van de verzachtende omstandigheden of
de reden van verschoning (... ), wat niet het geval is wanneer de inverdenkinggestelde bij beschikking van de raadkamer is verwezen (... ); (... ) dat de
beklaagden (en de burgerlijke partijen) bijgevolg geen debat over de verzachtende omstandigheden of de reden van verschoning is ontzegd, aangezien een debat over dat onderwerp niet voor de raadkamer maar voor de correctionele rechtbank wordt gevoerd (... ); (... ) dat het beroepen vonnis moet
worden gewijzigd en het hofvan beroep zich bevoegd dient te verklaren om
kennis te nemen van de jegens (de eisers) ingestelde vervolgingen (... )";
Dat de appelrechters aldus beslissen dat het openbaar ministerie zich niet
aan bevoegdheidsoverschrijding schuldig heeft gemaakt en, door binnen de
grenzen van zijn beoordelingsbevoegdheid te handelen, zich niet schuldig heeft
kunnen maken aan misbruik van bevoegdheid door artikel 2, tweede lid, van
die wet toe te passen; dat de appelrechters, die oordelen dat zij zich met toepassing van artikel 3, tweede lid, van die wet niet onbevoegd dienden te verklaren ten aanzien van de in de rechtstreekse dagvaardingen vermelde verzachtende omstandigheden, op de voormelde conclusie antwoorden en hun
beslissing, wat dat betreft, regelmatig met redenen omkleden; dat zij niet
daarenboven dienden te antwoorden op elk argument dat in die conclusie aangevoerd werd, aangezien die argumenten geen afzonderlijke middelen vormen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Gelet op de door meester Jan Fermon namens de eisers neergelegde memorie, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is gehecht;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het hof van beroep geen uitspraak met eenstemmigheid van zijn leden dient te doen, wanneer het een vonnis van onbevoegdverklaring wijzigt en de voortzetting van het debat beveelt om de zaak ten
gronde te behandelen;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest op bladzijde 13 verwijst naar ''het hoger beroep dat is ingesteld door : - het openbaar ministerie tegen de 13 beklaagden op 12 juli 2000 (... ), -de raadsman van de burgerlijke partijen Z., L. en
D. op 25 juli 2000, -de raadsman van de burgerlijke partijen Belgische Staat,
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D., V., C. op 25 juli 2000,- de raadsman van de burgerlijke partij V. op
26 juli 2000 (... )"; dat het arrest op bladzijde 14 weliswaar de door die verschillende partijen "ingestelde hogere beroepen" vermeldt om te beslissen dat
zij "regelmatig zijn naar vorm en termijn", maar op bladzijde 18 in het dictum daarentegen beslist ''het hager beroep" ontvankelijk te verklaren; dat
uit het arrest, in zijn geheel genomen, blijkt dat de appelrechters aldus uitspraak hebben gedaan over de ontvankelijkheid van het hager beroep van
elke partij;
Dat het middel, dat uit een onvolledige lezing en een verkeerde uitlegging van het arrest voortvloeit, feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel in zijn geheel :
Overwegende dat de appelrechter die het beroepen vonnis tenietdoet omdat de eerste rechter zich ten onrechte onbevoegd heeft verklaard, uitspraak moet doen over het gehele geschil dat bij de eerste rechter regelmatig aanhangig is gemaakt en door die eerste rechter niet ten grande is
beoordeeld; dat, in dat geval, het hager beroep, in strafzaken, devolutieve
kracht heeft met betrekking tot de zaak zelf en er voor de appelrechter geen
grand is om de zaak aan zich te trekken wanneer hij die beslissing tenietdoet, zich bevoegd verklaart en over de grand uitspraak doet of, zoals te dezen, de voortzetting van het debat beveelt om de zaak ten grande te behandelen of, zoals te dezen, de voortzetting van het debat beveelt om de zaak ten
grande te behandelen;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat het openbaar ministerie het hof
(van beroep) met toepassing van artikel215 van het Wetboek van StrafVordering vordert het vonnis van 11 juli 2000 teniet te doen en de zaak aan zich
te trekken; (... ) dat het vonnis van 11 juli 2000 (evenwel) noch enige scherrding of niet hersteld verzuim van door de wet op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen noch enige onregelmatigheid bevat die de nietigverklaring van dat vonnis zou verantwoorden; (... ) dat het vonnis van 11 juli 2000
van de Correctionele Rechtbank teN., waarbij zij zich onbevoegd verklaart om van de tegen de beklaagden ingestelde vervolgingen en van de vorderingen van de burgerlijke partijen kennis te nemen, daarenboven een eindvonnis is waarmee de eerste rechter zijn rechtsmacht volledig heeft
uitgeoefend; dat het hof (van beroep) in elk geval, zelfs in geval van nietigverklaring van dat vonnis (quod non), uitspraak doet ingevolge de devolutieve kracht van het hager beroep en niet door de zaak aan zich te trekken";
Dat de appelrechters hun beslissing om de grand van de zaak te behandelen zonder ze aan zich te trekken aldus regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel in zijn geheel :
Overwegende dat het hofvan beroep met name vermeldt dat "geen enkele wetsbepaling de (toekomstige) beklaagde het recht geeft het onderzoek van de zaak te eisen; dat het daarentegen, in voorkomend geval, aan
de bodemrechter zal staan de gevolgtrekkingen te maken uit de eventuele
leemtes in het vooronderzoek die door het instellen van een onderzoek verholpen hadden kunnen worden, en die de beklaagden aileen ten goede kunnen komen; (... ) dat de correctionele rechtbank ( ... ) waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, zich (met toepassing van artikel 2, tweede lid, van de wet
van 4 oktober 1867, door een rechtstreekse dagvaarding) (... ) onbevoegd kan
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verklaren ten aanzien van de verzachtende omstandigheden of de reden van
verschoning (artikel 3, tweede lid, van de wet van 4 oktober 1867), wat niet
het geval is wanneer de inverdenkinggestelde is verwezen bij beschikking van
de raadkamer (artikel 2, eerste lid, en 3, eerste lid, van de wet van 4 oktober 1867); (... ) dat, bijgevolg, de beklaagden (en de burgerlijke partijen) geen
debat over de verzachtende omstandigheden en over de reden van verschoning is ontzegd, aangezien het debat over dat onderwerp niet voor de raadkamer maar voor de correctionele rechtbank wordt gevoerd; (... ) dat miskenning van de grondwettelijke regel van de gelijkheid der Belgen voor de
wet niet kan worden afgeleid uit het feit alleen dat het openbaar ministerie, indien geen gerechtelijk onderzoek is gevorderd, de beklaagde rechtstreeks voor de correctionele rechtbank kan dagvaarden met mededeling van
de verzachtende omstandigheden of van de reden van verschoning", en het
hofvan beroep vervolgens beslist dat het "de prejudiciele vraag, bedoeld in
de slotsom van de conclusie van de beklaagden C., C., B., E. en L., niet aan
het Arbitragehof client te stellen";
Dat het hofvan beroep zijn weigering om die prejudiciele vraag te stellen, met toepassing van artikel 26, § 2, derde lid, 2o en 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, grondt op de overwegingen, eensdeels, "dat de artikelen 1 en 2, tweede lid, van de wet van 4 oktober
1867, om de hiervoor uiteengezette redenen, het in de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet vastgelegde gelijkheidsbeginsel kennelijk niet schenden" en, anderdeels, "dat het antwoord op de prejudiciele vraag voor zijn beslissing niet
onontbeerlijk is; dat het hof (van beroep) immers kennisneemt van een hoger beroep tegen een vonnis waarbij de correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaart krachtens artikel 3, tweede lid, van de wet van 4 oktober
1867; dat de overwegingen betre:ffende de raadzaamheid of de vermeende ongrondwettelijkheid van de afwezigheid van onderzoek of debat voor de raadkamer, ongeacht hun pertinentie, geenszins een reden kunnen zijn om de in
de rechtstreekse dagvaardingen van het openbaar ministerie vermelde verzachtende omstandigheden niet aan de beklaagden toe te kennen";
Dat de appelrechters wettig beslissen die prejudiciele vraag niet te stellen omdat zij ze niet onontbeerlijk voor hun beslissing achten, aangezien zij
aldus overwegen dat het "geenszins" verantwoord is die verzachtende omstandigheden niet in aanmerking te nemen;
Dat de overige, in het middel aangevoerde grieven eigenlijk opkomen tegen de overtollige redenen van het arrest;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het "zesde" (lees : vijfde) middel:
Overwegende dat het hof van beroep, dat, om de in het arrest weergegeven redenen, en inzonderheid op grond dat "er, in feite, uiteraard geen enkele grond bestaat waarom er geen verzachtende omstandigheden voorhanden zouden zijn", zich niet onbevoegd verklaart ten aanzien van de in de
rechtstreekse dagvaardingen van het openbaar ministerie bedoelde verzachtende omstandigheden, zoals toegestaan bij artikel 3, tweede lid, van de
voormelde wet van 4 oktober 1867, maar die omstandigheden bijgevolg in aanmerking neemt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het verzoek om een prejudiciele vraag te stellen :
Overwegende dat de eisers het Hof verzoeken een prejudiciele vraag aan
hetArbitragehofte stellen over "de onverenigbaarheid van de artikelen 46,
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1o, 4 7, 1 o, 48, 49 en 50 van de wet van 11 juli 1994 tot wij ziging of aanvulling van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet";
Overwegende dat de artikelen 49 en 50 van de wet van 11 juli 1994, die
respectievelijk de artikelen 4 en 5 van de wet van 4 oktober 1867 hebben aangevuld, geen verband hiermee houden;
Dat het verzoek om een prejudiciele vraag te steilen die betrekking heeft
op de schending van de voornoemde grondwetsbepalingen door wetsbepalingen waarop het arrest niet gegrond is, wat dat betreft niet ontvankelijk
is;
Overwegende, daarenboven, dat de eisers, voor het Hof, niet aileen geen
ontvankelijk middel kunnen aanvoeren tegen het feit dat een onderzoeksgerecht hen verzachtende omstandigheden toekent die in dezelfde bewoordingen zijn opgesteld en op soortgelijke misdaden betrekking hebben die voor
correctionalisering vatbaar zijn, waarbij zij voor de bodemrechter hun recht
van verdediging volledig zullen kunnen uitoefenen en met name alle nodige middelen zuilen kunnen opwerpen tegen de door het openbaar ministerie tegen hen gevoerde vooronderzoek, maar daarenboven geen belang hebben om aileen kritiek te oefenen tegen het beginsel dat het hof van beroep
verzachtende omstandigheden in hun voordeel aanneemt voor misdaden die
voor correctionalisering vatbaar zijn, en die in de hun betekende rechtstreekse dagvaardingen nauwkeurig beschreven staan;
Dat, voor het overige, de argumenten die tot staving van de prejudiciele
vraag zijn aangevoerd aileen betrekking hebben op het openbaar ministerie, het vooronderzoek en de onderzoeksgerechten, zodat zij geen verband houden met de bestreden beslissing;
Dat het verzoek om een prejudiciele vraag te steilen, dat verband houdt
met een grief die niet ontvankelijk is om redenen eigen aan de cassatierechtspleging, wat dat betreft eveneens 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;
II. In zoverre de voorzieningen van de eisers 0. en M. gericht zijn tegen
de beslissing waarbij het hof van beroep zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen over de respectievelijk door de acht verweerders en de verweerders sub 4 tot 8 tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;
III. In zoverre de voorzieningen van alle eisers gericht zijn tegen de beslissing waarbij het hof van beroep beslist dat de betwistingen betreffende
de ontvankelijkheid van de vervolgingen niet kunnen worden losgekoppeld van de behandeling van de grond van de zaak, de voortzetting van het
debat beveelt om de zaak zowel op strafrechtelijk als burgerlijk gebied ten
gronde te behandelen, bepaalt dat het voornoemde debat op zijn zitting van
8 januari 2001 zal worden gevoerd en de kosten van beide instanties aanhoudt:
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun voorziening;
Om die redenen, verleent akte van de afstand van de voorzieningen, in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissing waarbij het hof van beroep beslist
dat de betwistingen betreffende de ontvankelijkheid van de vervolgingen niet
kunnen worden losgekoppeld van de behandeling van de grond van de zaak,

616

HOF VAN CASSATIE

Nr. 201

de voortzetting van het debat beveelt om de zaak zowel op strafrechtelijk als
burgerlijk gebied ten grande te onderzoeken, en bepaalt dat het voormelde
debat op zijn zitting van 8 januari 2001 zal worden gevoerd en de kosten van
beide instanties aanhoudt; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
4 april 2001 - ze kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Draps en Mahieu; J. Fermon, Brussel.
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KAMER-

4 april 2001

1o BEWIJS - STRAFZAKEN - GETUIGEN- ANONIEME GETUIGE - HUISZOEKINGEN- GEVOLG.

zo RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1-ANONIEME GETUIGE- HUISZOEKINGEN- GEVOLG.

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 8 -ANONIEME GETUIGE - HUISZOEKINGEN- GEVOLG.

4 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- ANONIEME

GETUIGE - HUISZOEKINGEN- GE-

VOLG.

5° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- EERLIJK PROCES- NATIONAAL MAGISTRAAT- ONDERZOEKSDOSSIERS- GEEN INZAGE VOOR DE BEKLAAGDE - GEVOLG.

6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- NATIONAAL MAGISTRAAT- ONDERZOEKSDOSSIERS
- GEEN INZAGE VOOR DE BEKLAAGDE - EERLIJK PROCES -

GEVOLG.

7o OPENBAAR MINISTERIE -

NATIONAAL MAGISTRAAT- ONDERZOEKSDOSSIERS- GEEN
INZAGE VOOR DE BEKLAAGDE - EERLIJK PROCES - GEVOLG.

1 o, zo, 3 o en 4 o De door een onderzoeksrechter bevolen huiszoekingen zijn niet onregelmatig en zijn niet strijdig met de artt. 6 en 8 E. V.R.M., op de enige grand dat zij
het gevolg zijn van inlichtingen die door anonieme getuigenissen zijn verkregen (1).
(Artt. 6.1 en 8 E.V.R.M.)
5°, 6° en 7o Het arrest dat beslist dat de beklaagde recht heeft gehad op een eerlijk pra-

ces, in weerwil van het feit dat hij geen inzage heeft gekregen in drie onderzoeksdossiers die bij de nationale magistraat waren geopend, op grand, m.n., dat de door
die magistraat of door zijn tussenkomst verkregen inlichtingen op een correcte wijze
aan de onderzoekers zijn meegedeeld en door hun pracessen-verbaal bij het dossier
van de rechtspleging zijn gevoegd, schendt art. 6.1 E. V.R.M niet. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
art. 4 7bis Sv.; art. 114bis Ger.W.)
(1) Zie Cass., 27 juni 2000, A.R. P.98.1147.N, nr. 402, en 28 juni 2000, A.R. P.00.0243.F, nr. 411.
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(A ... )

ARREST (vertaling)

(A.R. P.Ol.0041.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 2000 gewezen door het Hof van Beroep te B.;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat het nietbeantwoorden van "de argumentatie van (eiser) over de verenigbaarheid (van
de) beschikkingen tot huiszoeking en van de daaruit volgende huiszoekingen met de artikelen 6 en 8" van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op zich een schending van
die bepalingen oplevert, faalt naar recht;
Overwegende dat het middel, in zoverre het zonder verdere verduidelijking betoogt dat de "huiszoekingen geen maatregelen waren die in verhouding stonden tot de beoogde doelstellingen", niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de appelrechters beslissen dat de telastleggingen B, D1,
D2, E en F ten aanzien van eiser bewezen zijn gebleven "na analyse van de
uitkomst van de bewakingsronden van de politiediensten en van de bevolen huiszoekingen (... ),van de veelvuldige, omstandige verklaringen van (eiser), van de mededaders en van verschillende druggebruikers die in deze zaak
zijn gehoord" en die gegevens "op zich een reeks zwaarwichtige, nauwkeurige en met elkaar overeenstemmende gegevens vormen die het hof (van beroep) volkomen kunnen overtuigen";
Dat het middel, in zoverre het de appelrechters verwijt de misdrijven op
grond van anonieme getuigenissen onregelmatig bewezen te hebben verklaard, terwijl de appelrechters bij eisers schuldigverklaring met die getuigenissen geen rekening hebben gehouden, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de door een onderzoeksrechter bevolen huiszoekingen niet
onregelmatig blijken en niet strijdig zijn met de artikelen 6 en 8 van het voormelde Verdrag, op de enige grond dat zij het gevolg zijn van inlichtingen die
door anonieme getuigenissen zijn verkregen;
Dat het middel, dat het arrest verwijt de regelmatigheid van dergelijke huiszoekingen te hebben aangenomen, wat dat betreft niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest beslist dat eiser recht heeft gehad op een eerlijk proces, in weerwil van het feit dat hij geen inzage heeft gekregen in drie
onderzoeksdossiers die bij de nationale magistraat waren geopend, op grond,
eensdeels, dat de door die magistraat of door zijn tussenkomst verkregen inlichtingen "op een correcte wijze aan de onderzoekers zijn meegedeeld en bij
wege van hun processen-verbaal bij het dossier van de rechtspleging zijn gevoegd, dat niets toelaat enige geloofwaardigheid te hechten aan de bewering dat de nationale magistraat de artikelen 47bis van het Wetboek van
Strafvordering en 144bis van het Gerechtelijk Wetboek zou hebben geschonden omdat hij, naast het vooronderzoek en het onderzoek van die zaak, duistere onderzoeksopdrachten zou hebben verricht (en) (eiser) de mogelijkheid heeft gekregen het geheel van de tijdens het tegensprekelijk debat
voorgelegde gegevens tegen te spreken", en, anderzijds, dat het onverantwoord is nieuwe onderzoeksopdrachten te laten verrichten, omdat de nieuwe
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vordering tot confrontatie van de vingerafdrukken zinloos lijkt en dat, gelet op de andere gegevens uit het dossier, "de loutere identificatie van de houders van de bij R.P. ontdekte telefoonnummers overbodig lijkt";
Dat, aldus, de appelrechters hun beslissing naar recht verantwoorden zonder de in het middel aangegeven verdragsbepaling te schenden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende, ten slotte, dat het middel feitelijke grondslag mist, in zoverre het opkomt tegen het feit dat eiser geen tegenspraak over de anonieme getuigenissen heeft kunnen voeren, terwijl de appelrechters, zoals hiervoor reeds is gezegd, niet op grond van die getuigenissen tot hun overtuiging
zijn gekomen;
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.
4 april 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, a9.vocaatgeneraal - Advocaat : mr. Marchand, Brussel.

Nr. 202
2e KAMER - 4 april 2001

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- MAANDELIJKSE BEVESTIGING- AFSLUITING VAN HET ONDERZOEK- GEVOLG.

2° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- AFSLUITING VAN HET

ONDERZOEK- VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING- MAANDELIJKSE BEVESTIGING- GEVOLG.

1 o en 2° De afsluiting van het onderzoek maakt een einde aan de bij de Wet Voorlopige Hechtenis ingerichte maandelijkse verschijning. (Art. 22 Wet voorlopige Hechtenis.)
(A. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.04 76.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 maart 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te L.;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, dat de schending aanvoert van artikel 61 van
het Wetboek van Strafvordering, opkomt tegen het vonnis van 7 maart 2001
van de Correctionele Rechtbank te M., terwijl het bestreden arrest, van zijn
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kant, op eisers hoger beroep tegen dat vonnis, uitspraak doet over eisers verzoek tot voorlopige invrijheidstelling;
Overwegende dat het middel, dat vreemd is aan de bestreden beslissing, derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser betoogt dat er geen geldige titel van hechtenis meer
voorhanden zou zijn, aangezien de laatste beschikking van de raadkamer tot
handhaving van zijn voorlopige hechtenis is gewezen op 13 februari 2001 en
niet binnen de maand is hernieuwd, in strijd met artikel 22 van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
Overwegende dat uit de rechtspleging evenwel blijkt dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te M. op 13 februari 2001 een beschikking heeft gewezen waarbij eiser met name naar de correctionele rechtbank is verwezen en dat die beschikking hem is betekend op 7 maart 2001,
terwijl niet blijkt dat eiser tegen die beschikking hoger beroep heeft ingesteld binnen vierentwintig uren te rekenen van de dag van de betekening ervan;
Overwegende dat het onderzoek, bij gebrek aan een dergelijk hoger beroep, bijgevolg is afgesloten op 13 februari 2001; dat de afsluiting van het onderzoek een einde maakt aan de bij het voormelde artikel 22 voorgeschreven maandelijkse verschijning; dat die bepaling, bijgevolg, te dezen niet
geschonden kon worden;
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.
4 april2001- ze kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaten: mrs. P. Franchimont, Marche-en-Famenne, en A. Koninkx, Brus,
sel.
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KAMER-

5 april 2001

1o BENELUX- ALGEMEEN- FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN- BENELUX-MERKENWETOVEREENSTEMMING- BEGRIP.

2° MERKEN- BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX-MERKENWET- BENELUX-MERKENWET
- OVEREENSTEMMING- BEGRIP.

3o AUTEURSRECHT- PARODIE- WETTELIJKE BESCHERMING- VOORWAARDE -ART.
AUTEURSWET 1886.
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1o en 2° De merkhouder kan zich op grand van zijn uitsluitend recht slechts verzet-

ten tegen het gebruik van een met zijn merk overeenstemmend teken voor de waren
waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren indien daardoor bij het
publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatiegevaar met het oudere merk (1). (2). (Art. 13, A, Benelux-Merkenwet.)
3° Art. 1 Auteurswet 1886 verbiedt niet, binnen de perken die nodig zijn om het be-

oogde effect te bereiken en met inachtneming van de wetten van het genre, de niet geoorloofde reproductie van een werk van letterkunde of van kunst met de bedoeling
het te parodieren (3). (4). (Art. 1 Auteurswet 1886.)
(EDITIONS DE L'AVENIR N.V. T. GROUPE REGIONAL ECOLO NAMUR E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker :
Het bestreden arrest beschikt afwijzend op de oorspronkelijke vordering van eiseres, de uitgever van de krant "Vers l'Avenir" die ertoe strekt de publicatie of de verspreiding van de krant '1'Avenir Vert", op straffe van een dwangsom, te verbieden, de
betaling van schadevergoeding en de publicatie van de beslissing uit te spreken.
De voorziening is ingesteld tegen de redenen van het bestreden arrest m.b.t. de vordering van eiseres in zoverre die gegrond is op een aantasting van haar merk (eerste middel- schending van artikel13.A Benelux-Merkenwet v66r de wijziging ervan door het Protocol van 2 dec. 1992, goedgekeurd bij wet 11 mei 1995), en op de
miskenning van haar auteursrecht (tweede middel- schending van artikel1 Auteurswet 1886, v66r de opheffing ervan bij wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht
en de naburige rechten, alsook schending van artikel 149 van de Grondwet).
De drie onderdelen van het eerste middel berusten op de stelling dat er reeds sprake
kan zijn van "overeenstemming" in de zin van artikel13, A, Benelux-Merkenwet, als
een merk en een teken kunnen worden geassocieerd, ook al is er geen gevaar voor verwarring.
Eiseres verwijst in dat verband naar de omschrijving die het Benelux-Gerechtshof
van dat begrip heeft gegeven in zijn arrest van 20 mei 1983 (5) en door uw Hofis overgenomen (6), namelijk dat "het woord 'overeenstemmend' ... in die zin moet uitgelegd worden dat er sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken, wanneer, mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de
onderscheidende kracht van het merk, merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel ofbegripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor associaties tussen het teken en het merk worden gewekt".
Nochtans blijkt dat het Benelux-Gerechtshof zijn rechtspraak over artikel13.A
Benelux-Merkenwet (v66r de wijziging ervan door het Protocol van 2 dec. 1992, goedgekeurd bij wet 11 mei 1995) (7) onder invloed van het gemeenschapsrecht aanzienlijk gewijzigd heeft.
In een arrest van 2 okt. 2000 wijst het Benelux-Gerechtshof immers erop dat de uitlegging van het woord "overeenstemmend", die eerder in zijn arrest van 20 mei 1983
(1) Zie concl. O.M.
(2) Art. 13, A, Benelux-Merkenwet v66r de wijziging ervan bij het Protocol van 2 dec. 1992, goedgekeurd bij wet 11 mei 1995.
(3) Zie concl. O.M.
(4) Art. 1 Auteurswet 22 maart 1886 v66r de opheffing ervan bij de Auteurswet van 30 juni 1994.
(5) ZaakA 82/5, Ben.Jur., 1983, p. 36; R.C.J.B., 1987 p. 55, en opmerkingen van L. Van Bunnen.
(6) Cass., 29 sept. 1988, A.R. 7992, nr. 60.
(7) Ben. GH. 2 okt. 2000, Zaak A 98/3, N.V. Brouwerij Haacht t/ S.A. Grandes Sources Belges, op een prejudiciele vraag van het Hof van Cassatie van Belgie d.d. 29 okt. 1998, A.R.
C.95.0148.N en concl. adv.-gen. bij het Ben. GH. Jean du Jardin.
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was gegeven, niet strookt met de Europese Richtlijn nr. 89/104 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, meer bepaald artikel 5, § 1, in de uitlegging die het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen eraan gegeven heeft
in zijn arrest van 11 nov. 1997 (8).
Artikel 5, § 1, van de Richtlijn staat de merkhouder toe het gebruik van een met het
merk overeenstemmend teken in de door die bepaling gegeven omstandigheden te verbieden indien "daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie tussen het teken en het merk".
Het H.v.J., dat uitspraak moest doen op de vraag ofvoornoemd artikel toegepast kan
worden wanneer er geen gevaar voor directe ofindirecte verwarring bestaat, maar enkel voor associatie in de letterlijke zin, heeft in zijn arrest van 11 nov. 1997 geoordeeld dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoudmet elkaar
zou kunnen associeren. Het begrip associatiegevaar is geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan.
Het arrest van 11 nov. 1997 van het H.v.J., heeft, zoals professor Van Bunnen stelt
(9), "tres clairement exclu !'association simple qu'on pourrait appeler aussi !'associationrappel par opposition a !'association generatrice de confusion, la seule qui puisse desormais etre retenue comme critere d'infraction".
In zijn arrest van 2 okt. 2000 heeft het Benelux-Gerechtshofrekening gehouden met
de voormelde Europese rechtspraak en bijgevolg geoordeeld "enerzijds, dat de merkhouder zich op grand van artikel13 A, aanhef en onder 1, BMW, uitgelegd in het licht
van de bewoordingen en van het doel van de Richtlijn, tegen het gebruik dat van een
met zijn merk overeenstemmend teken wordt gemaakt, slechts kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan (10) anderzijds dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee
merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associeren".
Mijns inziens falen die onderdelen dus naar recht.
In het eerste onderdeel van haar tweede middel verwijt eiseres het bestreden arrest dat het afwijzend heeft beschikt op haar vordering om de reproductie van haar
werk van letterkunde ofkunst te laten verbieden en baseert zij zich daarbij op de exceptie van een parodie of pastiche waarin de, in casu toepasselijke, oude Auteurswet van 22 maart 1886 niet voorzag, in tegenstelling tot artikel22, § 1, 6°, van de thans
geldende Auteurswet waarin die uitzondering expliciet is opgenomen (11).
Voor zover ik weet, heeft uw Hof zich nooit dienen uit te spreken over die kwestie
die, oak al behoort ze tot een thans achterhaalde wettelijke regeling, zeker belangrijk kan blijven om de desbetreffende nieuwe bepalingen uit te leggen.
Artikel1 van de oude Auteurswet bepaalde dat "aileen de maker van een werk van
letterkunde,; .. het recht heeft om het te verveelvoudigen op welke wijze of in welke
vorm oak ...
De rechtsleer nam echter reeds vlug (12) de parodie als exceptie aan en hanteerde daartoe de specifieke kenmerken van de pastiche of de parodie waardoor zij een
(8) H.v.J. E.G., 11 nov. 1997, nr. C-251/95, Jur. H.v.J. 1997, p. I-6191 inzake het merk
SABEL; bevestigd door het arrest van 29 sept. 1998, nr. C-39/97, Jur. H.v.J. 1998, p. I-5507 inzake het merk CANON.
(9) L. VAN BUNNEN, "Exit le risque d'association- Retour au risque de confusion", J.T., 1998,
227.
(10) Ret arrest van 2 okt. 2000 preciseert voorts dat "voor de beoordeling van dat gevaar mede
moet worden uitgegaan van de gemiddeld ge!nformeerde, omzichtige en oplettende consument (arrest H.v.J. E.G. van 22 juni 1999, nr. C-342/97, Jur. 1999, p. I-3819 inzake het merk LOINT'S)."
(11) Zie :DE VISSCHER en MICHAUX, "Precis du droit d'auteurs et des droits voisins", Bruylant, 2000,
p. 116 tot 118.
(12) P. WAUVERMANS, "le droit des auteurs en Belgique, Bruxelles, Societe beige de Librairie, 1894,
nr. 283; P. POIRIER, '1e droit d'auteur", Les novelles, "droits intellectuels", dl. II, Larcier, 1936, nr.
207.
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oorspronkelijk werk wordt dat afgeleid is van een muzikaal ofletterkundig werk dat
op een humoristische toon is nagebootst.
Sommigen (13) beschouwen parodie als geoorloofd omdat aanhalingen volgens de
wet (art. 13) het auteursrecht niet miskennen, en anderen (14), omdat de originaliteit van een parodie impliceert dat er in de ogen van het publiek geen verwarring kan
bestaan met het geparodieerde werk aangezien de parodie de essentie van het oorspronkelijk werk niet kan overnemen noch kan beogen de plaats van dat werk in te
nemen.
Alain Berenboom (15) schrijft, mijns inziens, heel terecht : "L'essentiel de la paradie est d'apparaitre comme une reuvre originale aux yeux du public : il ne peut y avoir
aucune confusion avec I'oeuvre pastichee. Dans la forme, les traits de celle-ci sont reconnaissables, mais grandement deformes ou, a tout le mains, detournes de fa~;on distincte. Mais, surtout, la parodie di:fl:ere des adaptations ordinaires parce que les emprunts ne sont qu'apparents et formels : la substance personnelle de l'auteur a ete
detournee par la personnalite du caricaturiste.".
De rechtspraak in ons land, die in die materie vrij schaars is, heeft zich bij die zienswijze aangesloten (16).
Franse rechtspraak en rechtsleer deelden die zienswijze (17) tot de wet van 11 maart
1957. In haar artikel41 werd het recht op parodie uitdrukkelijk vastgelegd, door het
invoeren van een desbetreffende exceptie op de verplichting om de toestemming van
de auteur van het oorspronkelijke werk te vragen, mits de parodie binnen "de wetten van het genre" blijft; de rechter moet aldus uitmaken of de parodie het moreel bestanddeel eerbiedigt, te weten de bedoeling om een lach uit te lokken te spotten en niet
om de geparodieerde auteur te benadelen.
De nieuwe Auteurswet van 30 juni 1994 heeft zich door de Franse wet laten leiden. Ze laat evenwel parodie toe als ze strookt "met de eerlijke gebruiken" (art. 22);
die bewoordingen zijn blijkbaar ontleend aan de Handelspraktijkenwet maar sluiten in werkelijkheid aan bij dezelfde opvatting als die van de "wetten van het genre"
(18).

Uit die overwegingen blijkt dat artikel 1 (oude) Auteurswet, dat strikt moet worden gei:nterpreteerd, mijns inziens niet toepasselijk is op een onderscheiden oorspronkelijk werk dat, binnen de hierboven door de rechtsleer omschreven grenzen, een parodie vormt.
De rechter die uitspraak moet doen over de toepassing van artikel 22 Auteurswet
1994 moet, net zoals onder vigeur van de oude Auteurswet, enerzijds, uitmaken ofhet
werk wel degelijk onder de noemer "parodie" valt, namelijk of het de vereiste kenmerken van originaliteit vertoont, anderzijds of die parodie strookt met de wetten van
het genre en dus met de eerlijke gebruiken (19).
Mijns inziens faalt het onderdeel dus naar recht.
In het tweede onderdeel van het tweede middel verwijt eiseres het bestreden arrest dat het geen antwoord heeft gegeven op haar conclusie waarin zij aanvoerde dat
een parodierend werk slechts toegestaan is wanneer het niet leidt tot verwarring met
het oorspronkelijke werk en dat het geparodieerde werk dienaangaande als referentie moet dienen.
(13) P. POIRIER, op. cit.
(14) P. WAUVERMANS, op. cit.
(15) A. BERENBOOM, "La parodie", lng. Cons., 1984, p. 79.
(16) Zie de rechtspraak aangehaald door A. BERENBOOM, op. cit. en door B. PoNET, "De paradie: van het auteursrecht naar het merkenrecht", Ed. Mys & Breesch, 1998, p. 305.
(17) Zie de rechtspraak aangehaald door A. BERENBOOM, op. cit.
(18) DE VISSCHER et MICHAUX, op. cit., p. 116.
(19) A. BERENBOOM, "le nouveau droit d'auteur", Larcier, 1995, nr. 92.
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Volgens mij heeft het bestreden arrest dat verweermiddel beantwoord door erop te
wijzen dater geen verwarring mogelijk is omdat de kenmerken van het geparodieerde werk vervormd zijn en omdat er maar een schijnbare en formele imitatie is gebeurd zodat er bij een gemiddeld oplettende lezer geen enkele verwarring met het geparodieerde werk kan ontstaan.
Mijns inziens mist het onderdeel dus feitelijke grondslag.

Besluit: verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.98.0563.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het eerste middel : schending van artikel 13, A, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, die als bijlage gevoegd is bij het Beneluxverdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962, beide ondertekend te Brussel, goedgekeurd bij de wet van
30 juni 1969, zoals het opschrift van die bijlage gewijzigd is bij het te Brussel ondertekende protocol van 10 november 1983, goedgekeurd bij de wet van 8 augustus 1986,
v66r de wijziging van voomoemde eenvormige wet bij het protocol van 2 december 1992,
goedgekeurd bij de wet van 11 mei 1995,
doordat het bestreden arrest afWijzend beschikt op de vordering van eiseres die ertoe strekte de verweerders een frank schadevergoeding te doen betalen voor de schade
die zij geleden had doordat de verweerders een krant genaamd "L'Avenir Vert" hadden uitgegeveil en verspreid, de publicatie en de verspreiding te verbeiden van elke
krant, inzonderheid die met de naam "L'Avenir Vert", die verwarring kan doen ontstaan met de door eiseres uitgegeven krant "Vers l'Avenir", en de publicatie van het
te wijzen vonnis in een aantal door eiseres genoemde kranten te bevelen, zulks op de
volgende gronden : "wat de vordering betreft die gegrond is op de aantasting van het
merk 'Vers l'Avenir' : dat het opschrift 'L'Avenir Vert' op de litigieuze krant geen miskenning van het uitsluitend recht van (eiseres) oplevert, aangezien de inversie van de
beide woorden die hun respectieve titels vormen niet tot verwarring kon leiden maar
integendeel de aandacht van de lezers op het verschil vestigde, zodat een gemiddeld oplettende lezer, ondanks bepaalde gewilde gelijkenissen in de presentatie op de
frontpagina, waaronder het lettertype en de groene kleur, geen verband tussen beide
kon leggen; dat de titel 'L'Avenir Vert', met daarrond de vermeldingen 'Ecolo Namur', 'Edition speciale' en 'Mars 1994', net als de koppen van de artikels en de foto van
Europees parlementslid Paul Lannoye op de frontpagina, bij gelijk welke normaal of
gemiddeld oplettende lezer, niet tot enige associatie tussen de krant 'Vers l'Avenir' en
de verkiezingsreclame van Ecolo kan leiden; dat er zowel op auditief, visueel of begripsmatig vlak geenszins voldoende gelijkenissen voorhanden zijn om een daarop gebaseerde vordering gegrond te verklaren; wat de vordering betreft die gegrond is op
de miskenning van het auteursrecht: dat de (eerste en tweede verweerders), onclanks de bescherming van de grafische presentatie van de krant 'Vers l'Avenir' door
de wetgeving op het auteursrecht, terecht de exceptie van de parodie of pastiche op
het oorspronkelijke werk aanvoeren",
terwijl, eerste onderdeel, het exclusiefrecht van eiseres op het gedeponeerd merk
"Vers l'Avenir", dat is de titel van de door haar uitgegeven krant, niet betwist wordt
en impliciet door het arrest wordt vastgesteld; de merkhouder, ingevolge artikel 13,
A, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen "1 o elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven ofvoor soortgelijke waren; 2° elk ander gebruik, dat zonder geldige reden
in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt
gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade
kan worden toegebracht. Onder dezelfde voorwaarden kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door dit gebruik lijdt"; er, in de zin van
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die bepaling, sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken, wanneer, mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk, merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel ofbegripsmatig zodanige gelijkenis
vertonen dat daardoor associaties tussen het teken en het merk worden gewekt;
de maatstaf voor de overeenstemming dus het gevaar voor verwarring tussen het
teken en het merk is en dus niet het loutere gevaar voor verwarring tussen teken en merk; zelfs als werd aangenomen dat de inversie van de beide woorden waaruit de respectieve titels van de krant "Vers l'Avenir" en van de krant "L'Avenir Vert"
bestaan, niet tot verwarring leidt tussen het merk "Vers l'Avenir" en het teken
"L'Avenir Vert" en zelfs als door die inversie de aandacht van de lezer kon worden gevestigd "op het verschil", het feit zelfvan die inversie van de woorden die
de titels van de beide kranten vormen uiteraard een auditief en visueel verband
tussen de beide titels deed ontstaan, waarbij de tweede doet denken aan de eerste, en dus een gevaar voor associatie tussen die titels en de betrokken kranten deed
ontstaan; het hofvan beroep bijgevolg zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord met de vaststelling dat er geen mogelijk verband was tussen de beide woorden die de respectieve titels vormen en die zelfde woorden in omgekeerde volgorde (schending van artikel13, A, van de eenvormige Beneluxwet op de merken v66r
de wijziging ervan bij het protocol van 2 december 1992, goedgekeurd bij de wet
van 11 mei 1995);
tweede onderdeel, het associatiegevaar tussen de respectieve titels van de kranten "Vers l'Avenir" en "L'Avenir Vert" aileen op de vergelijking tussen die titels kon
worden beoordeeld; het hofvan beroep, aangezien het oordeelt dater tussen de beide
kranten geen voldoende auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis bestond en dat
oordeel grondt op andere gegevens dan de titels van de kranten, zoals de vermeldingen rond de titel "L'Avenir Vert", de kop van de artikels van die krant en de foto van
de tweede verweerder, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van voornoemd artikel 13, A);
derde onderdeel, het hofvan beroep, met de vaststelling, betreffende de grief als zou
het auteursrecht miskend zijn, dat de verweerders terecht de exceptie aanvoeren van
de parodie of de pastiche van het oorspronkelijke werk, dat in zijn "grafische presentatie" beschermd wordt door de wetgeving op het auteursrecht, het bestaan aangenomen heeft van een associatiegevaar tussen de beide kranten en meer bepaald tussen hun titels; de bewoordingen "parodie" en "pastiche" immers beide het begrip
nabootsing inhouden, wat noodzakelijkerwijs een associatiegevaar impliceert; het hof
van beroep, aangezien het aldus het bestaan van dat gevaar heeft vastgesteld, niet wettig kon beslissen dat er geen sprake was van aantasting van het merk (schending van
voornoemd artikel 13, A):
Wat de drie onderdelen samen betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat de feiten dateren van 8 maart 1994;
Overwegende dat de merkhouder, krachtens artikel 13, A, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals ze bestond ten tijde van de feiten, enerzijds, zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt
voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven ofvoor soortgelijke waren en tegen elk ander gebruik dat, zonder geldige reden in het economische verkeer van het merk van een overeenstemmend teken wordt gemaakt, onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk
schade kan worden toegebracht, anderzijds, onder dezelfde voorwaarden schadevergoeding kan eisen voor elke schade die hij door dit gebruik lijdt;
Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof, in zijn arrest A 98/3 van 2 oktober 2000 inzake de naamloze vennootschap Brouwerij Haacht tegen de
naamloze vennootschap Societe generale des grandes sources belges, geoordeeld heeft dat, m.b.t. de periode na 31 december 1992, die bepaling van de
eenvormige Benelux:wet op de merken uitgelegd moet worden in een zin die
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strookt met artikel 5, § 1, aanhef en sub b), van de eerste richtlijn nr. 89/
104 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, in de uitlegging die het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen eraan gegeven heeft in zijn arrest C-251/95 van 11 november 1997 inzake Sabel;
Dat het Benelux-Gerechtshof derhalve voor recht gezegd heeft dat, aangezien het feiten betrof die zich hebben voorgedaan na 31 december 1992, artikel13, A, van de eenvormige Beneluxwet op de merken in die zin uitgelegd moet worden a) dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend
recht tegen het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor
waren waarvoor het merk is ingeschreven ofvoor soortgelijke waren, slechts
kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan
inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk en b) dat
het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associeren;
Overwegende dat de drie onderdelen die berusten op de stelling dat er reeds
sprake kan zijn van "overeenstemming" in de zin van artikel13, A, van de
eenvormige Beneluxwet op de merken, als een merk en een teken kunnen
worden geassocieerd, ook al is er geen gevaar voor verwarring, falen naar
recht;
Over het tweede middel : schending van de artikelen 1 van de Auteurswet van 22
maart 1886, v66r haar ophe:ffing bij de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (artikel 89, § 1), en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest afwijzend beschikt op de vordering van eiseres in zoverre die gegrond is op een miskenning van haar auteursrecht, op grand "dat hoewei de grafische presentatie van de krant 'Vers l'Avenir' beschermd is door de wetgeving op het auteursrecht, de (eerste en tweede verweerders) evenwel terecht de
exceptie van de parodie of pastiche van het oorspronkelijke werk aanvoeren; de vergelijking van de beide kranten immers bij de lezers geen verwarring kon doen ontstaan omdat de kenmerken van het oorspronkelijke werk zodanig vervormd zijn dat
geen enkele normaal oplettende lezer daarvan de dupe kon zijn; de aan de krant 'Vers
l'Avenir' ontleende kenmerken : - strikt noodzakelijk waren voor de karikatuur, humoristisch of ironisch en enkel als verkiezingsreclame bedoeld waren, in tegenstelling tot de krant 'Vers l'Avenir', die in zijn nummers geen dergelijke reclame wil
maken, - een kritische rol vervult en de draak wil steken met het geparodieerde werk,
waarbij duidelijk is dat de ontleningen aan het geparodieerde werk slechts in schijn
bestonden en formeel waren en dat de pastiche in de ogen van een normaal oplettende lezer niet in de plaats kon worden gesteld van het oorspronkelijke werk; de bijzondere editie van de krant 'L'Avenir Vert' zelf een origineel werk was waarin de makers meer tijd en verbeelding hebben moeten steken dan in een klassieke
verkiezingsreclame; het onredelijk is staande te houden dat een lezer die de krant 'Vers
l'Avenir' niet kent, moeilijk de pastiche van het origineel zou kunnen onderscheiden, in zoverre een lezer die 'Vers l'Avenir' niet kent geenszins de litigieuze reclame
kan verwarren met een hem onbekende krant; de (eerste verweerder) die weliswaar niet wilde ingaan tegen de ideeen, de schrijftrant en de standpunten van de krant
'Vers l'Avenir', toch een kritische bedoeling had wanneer hij zijn electorale plannen op
een humoristische toon wilde bekendmaken en kritiek uitgeoefend heeft op het oorspronkelijke werk aangezien hij ander politiek gedachtegoed had",
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van de Auteurswet van 22 maart 1886 bepaalde dat aileen de maker van een werk van letterkunde of kunst het recht heeft om
het te verveelvoudigen op welke wijze ook of in welke vorm ook, of om daarvoor toestemming te geven; de exceptie van de parodie of de pastiche niet was opgenomen in
voornoemde wet, die gold ten tijde van de litigieuze feiten die zich in maart 1994 hebben voorgedaan, dus v66r de opheffing van de wet van 22 maart 1886 door die van 30
juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, die zelfna 30 juni 1994
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in werking is getreden; het hof van beroep, aangezien het zijn afwijzing van de vordering van eiseres grondt op een exceptie waarin de wet niet voorziet, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 1 van de wet van 22 maart
1886);

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het bepaalde in artikel 1 van de Auteurswet van 22 maart
1886, namelijk dat aileen de maker van een werk van letterkunde of kunst
het recht heeft om het te verveelvoudigen op welke wijze ook of in welke vorm
ook, of om daarvoor toestemming te geven, niet het verbod inhoudt om binnen de perken die nodig zijn om het beoogde effect te bereiken en met inachtneming van de wet ten van het genre een werk van letterkunde of van
kunst op ongeoorloofde wijze te verveelvoudigen met de bedoeling het te parodieren;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 april 2001- 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Bruyn.

Nr. 204
1e KAMER- 5 april2001

1 o OVEREENKOMST- EINDE- HUUR VAN GOEDEREN- FICTIEVE HUURPRIJS- VEINZING- ONTBINDING- WEERSLAG.

2° HUUR VAN GOEDEREN- ALGEMEEN- FICTIEVE HUURPRIJS- VEINZING- ONTBINDING- WEERSLAG.

1 o en 2° De rechter die oordeelt dat de huurovereenkomst gedeeltelijk vermomd is, na-

melijk door de clausule waarin een in werkelijkheid fictieve huurprijs werd bedongen, en dat verweerder geen {out heeft begaan die de ontbinding van de door eiseres als huur omschreven overeenkomst kan verantwoorden, dient de ontbinding van
de overeenkomst niet uit te spreken, aangezien hij daaraan het gevolg verbindt van
een overeenkomst van kosteloze bewoning. (Art. 1321 B.W.)
(M ...

ARREST

T.H ... )

(vertaling)

(A.R. C.99.0397.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 7 december 1998 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te N amen;
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Over het middel : schending van de artikelen 6, 1108, 1109, 1131, 1133, 1134, 1156,
1165, 1184, 1319, 1320, 1321, 1709 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, dat het vonnis van de eerste rechter gedeeltelijk wijzigt, de rechtsvordering van eiseres tot betaling van achterstailige huur en tot outbinding van de litigieuze huurovereenkomst afwijst en haar in (haar) kosten van beide
instanties veroordeelt op grond "dat (verweerder) betwist dat de authentieke akte van
23 juli 1979 een huurovereenkomst bevat en verklaart dat de erin bedongen huurprijs totaal buitensporig is; dat hij verklaart dat de litigieuze overeenkomst aileen om
fiscale redenen als een huur is omschreven en een huurprijsclausule bevat; dat (hij)
aldus van oordeel is dat de litigieuze overeenkomst geveinsd is; (. .. ) dat er sprake is
van veinzing wanneer de partijen een schijnbare akte, de zogeheten zichtbare akte,
opmaken en overeenkomen de gevolgen ervan te wijzigen ofteniet te doen door middel van een andere en geheim gebleven overeenkomst, tegenbrief genaamd; (. .. ) dat
(verweerder) te dezen geen enkel geschrift overlegt dat als een tegenbrief zou kunnen worden aangemerkt; dat hij evenwel een afschrift van een akte van lening overlegt, die op dezelfde dag als de akte betreffende de verkoop van het pand is opgemaakt op naam van beide partijen; dat voornoemde, door (eiseres) ondertekende akte,
die doet verondersteilen dat het de werkelijke bedoeling van de partijen was samen
het pand te kopen, een begin van bewijs door geschrift oplevert; dat bovendien verschillende vermoedens het standpunt (van verweerder) kracht bijzetten: laatstgenoemde geeft een, gelet op de toenmalige toestand van de partijen, aannemelijke uitleg voor de fictieve aard van de huurprijs; uit een schrijven van de instrumenterende
notaris, meester Watillon, waarvan hierboven sprake is, blijkt dat er om fiscale redenen een huurprijs is overeengekomen; (verweerder) heeft een levensverzekering afgesloten ten voordele van (eiseres) tot dekking van de terugbetaling van de lening; meer
dan 14 jaar is geen huur geeist; dat (verweerder) ten slotte attesten van de heren Baty,
Jomouton en Latinne overlegt die zijn standpunt bevestigen en die op geen enkele grand
terzijde kunnen worden geschoven; dat de rechtbank bijgevolg oordeelt dat een gedeelte van de litigieuze overeenkomst vermomd is, namelijk door de clausule waarin
een in werkelijkheid fictieve huurprijs werd bedongen; dat (verweerder) geen enkele huur verschuldigd is; dat uit de bovenstaande gedachtegang volgt dat (verweerder) geen enkele fout heeft begaan; dater dus geen grond bestaat tot ontbinding",
terwijl, eerste onderdeel, de rechter, door te oordelen dat de veinzing slechts gedeeltelijk is en aileen slaat op "de huurprijsclausule", niet geraakt heeft aan de
huurovereenkomst tussen de partijen; hij trouwens geweigerd heeft ze te ontbinden
(artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek); de prijs een wezenlijk bestanddeel is van
de overeenkomst van huur van goederen (artikelen 1709 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek), wat tot gevolg heeft, enerzijds, dat er geen sprake kan zijn van een
huurovereenkomst als er geen huurprijs is bedongen en, anderzijds, dat, als de huurder de huurprijs niet betaalt, de huurovereenkomst moet worden ontbonden met toepassing van de regel dat een wettelijk aangegane huurovereenkomst degenen die ze
hebben aangegaan tot wet strekt (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) en derhalve niet kan blijven bestaan, als de overeengekomen huur niet wordt betaald (artikelen 1184, eerste lid, en 1728, 2°, van het Burgerlijk Wetboek); het vonnis bijgevolg, nu het beslist dat de veinzing te dezen slechts gedeeltelijk is en aileen slaat op
de huurprijsclausule en, nu het de tussen de partijen gesloten huurovereenkomst niet
ontbindt, de voornoemde artikelen 1709 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek schendt
en de verbindende kracht van de tussen de partijen gesloten huurovereenkomst miskent (schending van de artikelen 1134, 1184, 1709 en 1728 van het Burgerlijk Wethoek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis uit de uiteengezette overwegingen afleidt dat "een gedeelte van de litigieuze overeenkomst vermomd is, namelijk door de clausule waarin een in werkelijkheid fictieve huurprijs werd
bedongen" en dat verweerder geen enkele fout heeft begaan die de ontbinding van de door eiseres als huurovereenkomst aangemerkte overeenkomst wettigt;
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Overwegende dat de appelrechters, na te hebben toegegeven dat de partijen hun wil ten dele hebben vermomd en dat verweerder geen fout heeft begaan, geen uitspraak dienden te doen over de ontbinding van de overeenkomst; dat zij daaraan het gevolg hebben verbonden dat zij tussen de partijen
wettelijk heeft, namelijk het gevolg van een "overeenkomst van kosteloze bewaning";
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 april 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont.

Nr. 205
1e KAMER - 5 april 2001

WRAKING- KAMERVOORZITTER IN RET ROF VAN BEROEP- RECRTER DIE VAN RET

GE.

SCRIL REEFT KENNISGENOMEN- TOETSING DOOR RET ROF.

Het verzoek dat ertoe strekt een kamervoorzitter in het hof van beroep te wraken op grand
van de omstandigheid dat die magistraat eerder twee beslissingen gewezen heeft tussen de partijen in het geding, wordt door het Hof afgewezen wanneer uit de stukken die aan het Hof zijn voorgelegd niet blijkt dat die beslissingen gewezen zijn op
het geschil waarvan die magistraat thans moet kennisnemen. (Art. 828, 8°, Ger.W.)
(GENERALE IMMOBILIERE B.VB.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.01.0130.F)

HET HOF; - Gelet op het met redenen omklede en ondertekende verzoekschrift dat op 16 februari 2001 ter griffi.e van het Hofvan Beroep te (X.)
is neergelegd en waarin verzoekster de wraking voorstelt van de heer E.D.,
kamervoorzitter in dat hof, die moet kennisnemen van haar zaak tegen S.B.,
die onder nummer 1999/AR/3381 is ingeschreven op de algemene rol van dat
gerecht;
Gelet op de verklaring die kamervoorzitter D. onderaan de akte tot wraking heeft gesteld en betrekking heeft op zijn met redenen omklede weigering om zich van de zaak te onthouden;
Overwegende dat verzoekster uiteenzet dat die magistraat tussen de partijen in het geding reeds twee beslissingen heeft gewezen, namelijk een vonnis van 15 april 1976 en een arrest van 14 mei 2000;
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Overwegende dat verzoekster niet aanvoert en uit de aan het Hof voorgelegde stukken niet blijkt dat die beslissingen gewezen zijn op het geschil waarvan kamervoorzitter D. thans moet kennisnemen;
En overwegende dat geen van de door verzoekster aangevoerde feiten een
van de redenen tot wraking kan opleveren die beperkend worden opgesomd in artikel 828 van het Gerechtelijk Wetboek;
Om die redenen, wijst het verzoek af; stelt gerechtsdeurwaarder L.B. aan,
wiens kantoor gevestigd is te X., om het arrest ten verzoeke van de griffier
binnen vierentwintig uren aan de partijen te betekenen; veroordeelt verzoekster in de kosten, met inbegrip van de kosten voor de betekening van dit
arrest.
5 april2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal.

Nr. 206
1e KAMER - 6 april 2001

1o OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)- ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN- EINDE VAN DE OPDRACHT- MAATREGEL VAN AMBTSWEGE - EENZIJDIGE VERBREKING- GEVOLG.

2° CASSATIE- VERNIETIGING.

OMVANG- BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN DIE ONDERLING NOODZAKELIJK VERBONDEN ZIJN.

1o De aanbestedende overheid is niet meer gerechtigd de gerechtelijke ontbinding van

de overeenkomst te vorderen, wanneer zij voorheen de opdracht eenzijdig heeft verbroken met toepassing van art. 48, § 4, van het M.B. 10 aug. 1977 (1). (Artt. 48, §
4, M.B. 10 aug. 1977, thans 20, § 6, van de bijlage bij het K.B. 26 sept. 1996, en 1184
B.W.)

2° De vernietiging van een beslissing leidt tot de vernietiging van een andere beslissing van hetzelfde arrest die met de eerste verbonden is (2).
(O.C.M.W. BEVEREN T. ONDERNEMINGEN DE SCHUTTER N.V.)

(1) Zie STJJNS, S., De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Maklu
1994, nr. 112.
Het bestreden arrest berust op de volgende feitelijke gegevens :
- 6 januari 1989, eenzijdige verbreking van de opdracht door eiser;
- 17 februari 1989, verweerster vordert schadevergoeding wegens onrechtmatige verbreking;
- 11 juni 1996, eiser vordert ontbinding van de aannemingsovereenkomst wegens wanprestatie van verweerster.
(2) Zie Cass., 29 jan. 1996, A.R. C.94.0423.N, nr. 60.
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ARREST

(A.R. Co9800013oN)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 oktober 1997 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van het artikel1184 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van hervorming beslist dat eiser de gerechtelijke antbinding van de overeenkomst van aanneming tussen partijen met schadevergoeding niet meer kan vorderen, de vordering van eiser om verweerster te veroordelen
tot betaling van een schadevergoeding van 470741.520 BEF en om te zeggen voor recht
dat het kapitaal van de waarborg van 409250000 BEF aan eiser toekomt, afwijst, de
vordering van verweerster tegen eiser reeds gegrond verklaart tot beloop van een provisioneel bedrag van 300000000 BEF en eiser veroordeelt tot betaling ervan en deskundige Van Loey aanstelt met opdracht tot het geven van een advies omtrent de
hoegrootheid van de schade die verweerster geleden heeft tengevolge van het verbreken van de opdracht op de volgende gronden : in zijn tussenarrest 00 oheeft het hof
van beroep ambtshalve de debatten heropend teneinde partijen toe te laten nader te
concluderen omtrent de vraag of ten deze de vermoede erkenning van aansprakelijkheid door de aannemer mogelijk niet was vervallen doordat deze, telkens na een
ontvangst van een proces-verbaal waarin zijn tekortkomingen werden vastgesteld, tijdig zijn verweermiddelen had doen gelden, waardoor hij mogelijk niet kon aangezien worden als inactiefin de zin van artikel48 van het MoBo van 10 augustus 1977
en tengevolge waarvan mogelijk het recht kwam te vervallen om jegens hem de van
ambtswege de in artikel 48, § 4, genoemde maatregelen te nemeno Daar waar eiser
thans in conclusies, neergelegd op 3 april 1997, aanneemt dat hij, gelet op het tijdig en naar vorm regelmatig verweer van verweerder, niet gerechtigd was ambtshalve maatregelen te treffen, de opdracht eenzijdig te verbreken, blijft hij van oordeel nu nog, voor het hofvan beroep, op grand van artikel1184 BOW, de ontbinding
van de overeenkomst te kunnen vorderen met ingang van 5 januari 19890
Het hof van beroep kan deze stelling niet onderschrijven vermits eiser eerder, geconfronteerd met de beweerde ernstige tekortkomingen van zijn aannemer, niet geopteerd heeft voor de ontbinding van het contract op grand van artikel1184 BoW, met
schadevergoeding naar gemeen recht, maar geopteerd heeft voor de eenzijdige verbreking van de aannemingsovereenkomst overeenkomstig artikel 48, § 4, van het MOBo
van 10 augustus 1977, met verwerving, bij wijze van forfaitaire vergoeding voor schade
en intresten, van de ganse borgtochto Tengevolge van deze eenzijdige en nog voor de
inleiding van onderhavig geding voltrokken verbreking, overeenkomstig een mechanisms dat wezenlijk verschilt van hetgeen wordt geregeld door artikel 1184 BOW maar
dat eigen en voorbehouden is aan overeenkomsten die, zoals ten deze, binnen de
toepassingsfeer vallen van de overeenkomsten met de overheid, is de aanneming teniet gegaan en eiser, die deze overeenkomst overeenkomstig artikel 48 van het voornoemde ministerieel besluit opzegde, kan derhalve voor het hofvan beroep de gerechtelijke ontbinding van diezelfde overeenkomst met schadevergoeding naar gemeen
recht niet meer vorderen 000 Dit betekent nochtans niet meteen dat eiser, geconfronteerd met ongegronde verweermiddelen vanwege de aannemer, geen gegronde redenen kan gehad hebben op 5 januari 1989 te beslissen aan de aannemingsovereenkomst
een einde te stellen en mocht het hofvan beroep dit, na onderzoek van de verweermiddelen, beamen, dan zou de aannemer, louter omwille van de wijze waarop aan de
overeenkomst een einde werd gesteld, slechts op een vrij beperkte, eerder symbolische, schadevergoeding aanspraak kunnen maken,
terwijl de ontbinding van een wederkerige overeenkomst, met toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, in beginsel ex tunc uitwerking heeft; dat zij
evenwel niet mag leiden tot vernietiging van de wederkerige prestaties die ter uitvoering van die overeenkomst zijn uitgevoerd, wanneer zij niet kunnen worden teruggegeven; dat daaruit volgt dat de gerechtelijke ontbinding van een contract met
doorlopende prestaties ook terugwerkende kracht kan hebben, vanafhet ogenblik dat
de uitvoering van de overeenkomst niet meer wordt nagestreefd en er bijgevolg geen
reden tot teruggave is; dat de beeindiging van de overeenkomst, v66r de uitspraak van
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de geadieerde rechter over de vordering tot gerechtelijke ontbinding, derhalve niet tot
gevolg heeft dat die ontbinding niet meer kan gevorderd worden; dat de overeenkomst van aanneming tussen partijen door eiseres verbroken werd op 5 januari 1989
met toepassing van artikel48, § 4, van het Ministerieel Besluit van 10 augustus 1977;
dat vanaf dat ogenblik de uitvoering van die overeenkomst niet meer werd nagestreefd; dat die beeindiging, v66r de beslissing van de geadi eerde rechter, derhalve
niet tot gevolg heeft dat de gerechtelijke ontbinding niet meer kon gevorderd worden; dat het bestreden arrest bijgevolg ten onrechte beslist heeft dat eiser de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst van aanneming tussen partijen niet meer kon
vorderen louter omdat die overeenkomst op 5 januari 1989 eenzijdig verbroken werd
overeenkomstig artikel 48 van het Ministerieel Besluit van 1 augustus 1977 (scherrding van artikel 1184 B.W.),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepaling geschonden heeft :

Overwegende dat de aanbestedende overheid niet meer gerechtigd is de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen op grond van artikel1184 van het Burgerlijk Wetboek wanneer zij voorheen de opdracht eenzijdig heeft verbroken met toepassing van artikel 48, § 4, van het ministerieel
besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1134, 1142, 1145, 1146, 1147, 1149,
en 1184 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van hervorming de vordering van verweerster tegen
eiser reeds gegrond verklaart tot beloop van een provisioneel bedrag van 3.000.000 BEF
en eiser veroordeelt tot betaling ervan en deskundige Van Loey aanstelt met opdracht tot het geven van een advies omtrent de hoegrootheid van de schade die verweerster geleden heeft tengevolge van het verbreken van de opdracht op devolgende gronden: rijst thans de vraag ofverweerster t.a.v. eiser aanspraak kan maken
op schadevergoeding wegens de eenzijdige verbreking van de aannemingsovereenkomst.
Wanneer de aannemer tijdig zijn verweermiddelen doet gelden na ontvangst van een
proces-verbaal waarin zijn tekortkomingen werden vastgesteld, vervalt principieel de
vermoede erkenning van aansprakelijkheid door de aannemer en het hieruit vloeiend
recht aan het bestuur toegekend, de in artikel 48, § 4, genoemde maatregelen van
ambtswege te treffen. Dit betekent nochtans niet meteen dat eiser, geconfronteerd met
ongegronde verweermiddelen vanwege de aannemer, geen gegronde redenen kon gehad hebben om op 5 januari 1989 te beslissen aan de aannemingsovereenkomst een
einde te stellen en mocht het hofvan beroep dit, na onderzoek van de verweermiddelen, beamen, dan zou de aannemer, louter omwille van de wijze waarop aan de overeenkomst een einde werd gesteld, slechts op een vrij beperkte, eerder symbolische, schadevergoeding aanspraak kunnen maken. Het hof van beroep stelt ten deze vast dat
er vanwege eiser t.a.v. de aannemer geen geschreven reactie komt op zijn gemotiveerd verweer van 18 oktober en evenmin op dit geformuleerd in de brief van 17 november 1988 als repliek op de processen-verbaal van respectievelijk 5 oktober en 9 november, waarin niet alleen uitgelegd wordt waarom de werken nog niet zijn hervat maar
waarin ook telkens sprake is van een nakend hervatten van de werken. Rekening houdend met de gegevens eigen aan deze zaak, is een nader onderzoek naar de gegrondheid van de tijdig geformuleerde verweermiddelen zelfs irrelevant vermits de aannemer eiser bij aangetekend schrijven van woensdag 28 december 1988 heeft laten
weten dat zij de werken, weze het via een door haar gecontracteerde onderaannemer, effectief zou hervatten na het verstrijken van het bouwverlof en vermits eiser ook
op die brief niet heeft gereageerd, tenzij dan bij wijze van de ambtshalve door artikel 48, 94, 1 o, voorziene maatregel van 5 januari 1989. Het is voor het hof van beroep in de gegeven omstandigheden, zelfs aannemend dat de aannemer eerder reeds
beloften had gedaan die in ogen van eiser loos schenen te zijn, volstrekt onbegrijpelijk dat hij het einde van het bouwverlofniet heeft afgewacht om te oordelen over de
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ernst van de beloofde werkhervatting vermits de brief van 28 december 1988, in tegenstelling tot de eerdere brieven, een concrete datum voor het hervatten van de werken opgeeft.
Verweerster heeft derhalve recht op integrale schadevergoeding,
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest beslist dat het feit dat verweerster tijdig haar verweermiddelen deed gelden na ontvangst van een proces-verbaal waarin
haar tekortkomingen worden vastgesteld, niet betekent dat eiser geen gegronde redenen kon gehad hebben om op 5 januari 1989 te beslissen aan de aannemingsovereenkomst een einde te stellen in welk geval verweerster slechts op een beperkte schadevergoeding aanspraak zou kunnen maken; dat eiser staande hield dat
hij wel degelijk gegronde redenen had om de aannemingsovereenkomst op 5 januari 1989 te beeindigen, dat verweerster immers gebouwd had volgens het sysmosysteem in plaats van het traditioneel plan te volgen en dat zij daardoor haar eigen
verbintenissen niet was nagekomen, dat verweerster ook nagelaten had om de werken voort te zetten tot de technische en financiele middelen uitgeput waren en dat zij
in plaats daarvan de werken stilgelegd had op 7 december 1987 zonder toepassing van
artikel 15, § 6, der algemene aannemingsvoorwaarden, dat zij de werken bovendien
niet meer hervat heeft vanaf 29 augustus 1988 spijts diverse ingebrekstellingen en dat
zij oak daardoor haar verbintenissen niet nagekomen was (zie de appelconclusie van
eiser, neergelegd op 3 april1997, pag. 2, tot en met 10); dat het bestreden arrest, zonder deze redenen te onderzoeken, niet wettig kon beslissen dat verweerster recht heeft
op integrale schadevergoeding louter omdat eiser van zijn kant het einde van het bouwverlof niet afgewacht heeft om te oordelen over de ernst van de beloofde werkhervatting; dat immers indien de redenen van eiser om de aannemingsovereenkomst
te beeindigen, gegrond waren, dan had verweerster slechts recht op schadevergoeding in evenredigheid met de ernst van de respectieve tekortkomingen van partijen
(schending van de artikelen 1134, 1142, 1145, 1146, 1147, 1149 en 1184 B.W.);
tweede onderdeel, eiser in zijn appelconclusie uitdrukkelijk staande hield dat verweerster op 7 april 1988 heeft verklaard af te zien van een schadeloosstelling voorzien in de algemene aannemingsvoorwaarden onder artikel15.5, betaling bij onderbreking door het bestuur, zoals bewezen door stuk 25 van eiser, en dat er derhalve geen
totale schadevergoeding in aanmerking kan komen (zie de appel concl usi evan eiser, neergelegd op 3 april1997, pag. 16, nr. 4.7); dat het bestreden arrest beslist heeft
dat verweerster recht heeft op integrale schadevergoeding, zonder op dit gemotiveerd en door stukken gestaafd verweer te antwoorden (schending van artikel149 van
de Grondwet), .
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser concludeerde zoals in het onderdeel is weergegeven;
Dat het arrest dit verweer niet beantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing over de schadevergoeding de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing over het deskundigenonderzoek en de verwijzing naar de eerste rechter die ermee verbonden zijn;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dit eiser veroordeelt tot een provisioneel bedrag van 3.000.000 BEF, beslist dat verweerster gerechtigd is op vergoeding van de schade bepaald in artikel15.5
van de algemene aannemingsvoorwaarden, uitspraak doet over de opdracht van de deskundige en de zaak voor verdere behandeling verwijst naar
de rechter en uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor
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het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de helft van de
kosten; houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen.
6 april 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 207

1e KAMER- 6 april 2001

1o ERFENISSEN- LANDBOUWBEDRIJF- RECHT VAN OVERNAME- WAARDEBEPALING.
2° LANDBQUW- LANDBOUWBEDRIJF- VERDELING DOOR OVERNAME- WAARDEBEPALING.

1o en 2° De verdeling van een landbouwbedrijf door overname doet niet af aan de erfregeling zelf, en sluit niet uit dat met alle eigenschappen van het over te nemen goed,
zoals verkavelingsmogelijkheden, wordt rekening gehouden bij het bepalen van de
waarde ervan. (Art. 4 wet 29 aug. 1998.)
(S ... T. S... , S ... )
ARREST

(A.R. C.98.0316.N)

HET HOF;- Gelet op de bestreden vonnissen, op 2 juni 1997 en 14 mei
1998 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen (... ) 4, 5 en 6 van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continu'iteit, (. .. ),
doordat de rechtbank van eerste aanleg zich in het bestreden vonnis van 2 juni 1997
aansluit bij de besluiten van deskundige Redant (vonnis, p. 6, in fine) en vervolgens deze deskundige opdracht geeft zijn schatting te actualiseren gezien het verslag dateert van 8 mei 1995 en zijn schatting niet meer beantwoordt aan de "actuele normale verkoopwaarde" en hem bij vonnis van 14 mei 1998 tevens opdracht geeft
de huurwaarde van de onroerende goederen vanaf 25 maart 1989 te bepalen;
De rechtbank zich aldus aansluit bij de besluiten van de deskundige betreffende de
schatting van de waarde van de hofstede gelegen te Nederhasselt, Reaalstraat 1, sectie B1010/L;
De rechtbank aldus beslist dat bij de schatting van de waarde van dit onroerend goed
rekening dient gehouden te worden met de verkavelingsmogelijkheden die het biedt;
De deskundige immers stelde :
"Gezien de zeer beperkte diepte van de eigendom, voor het strookje rechts van het
woonhuis herleidt de feitelijke praktische breedte aan de straat zich tot 50.00 m (met
diepte hier van ongeveer 40.00 m).
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Deze strook kan zeker verdeeld worden in 2 loten.
Bv. : 1lot met het bestaande woonhuis, en 1 lot van 20 a 25 m als bouwgrond voor
open bebouwing.
Hoe dan ook zal de waarde van deze eigendom, waarde welke wordt bepaald door
vraag en aanbod mede bepaald worden door deze mogelijkheid van opsplitsing in 2 loten" (deskundigenverslag, p. 9, nr. B.1.3.), en
"( ... ) de normale verkoopwaarde van deze eigendom (wordt), ook al betreft het heden een hofstede met medegaande grond, mede bepaald door de mogelijkheid van opsplitsing van deze eigendom in 2 loten :
- een ouder woonhuis
- een perceel bouwgrond.
De normale verkoopwaarde kan slechts bekomen worden na stedenbouwkundige
goedkeuring van verkaveling in 2 loten.
Het lijkt mij duidelijk dat deze verkaveling geen probleem zou kunnen scheppen.
Wel dient rekening gehouden dat het bestaande oud woonhuis ontdaan wordt van
zijn karakter van 'hofstede', maar dat in de plaats, en nevens dit oude bestaande woonhuis een perceel bouwgrond voor open bebouwing bestaat" (deskundigenverslag, p. 24,
nr. J.2),

en terwijl, derde onderdeel, de rechtbank beslist, door bevestiging van de besluiten van de deskundige, dat de waarde van de hofstede te Nederhasselt, Reaalstraat
1, sectie B 1010/L mede bepaald wordt door de mogelijkheid dit goed te verkavelen en
aldus te splitsen in een woonhuis en een bouwgrond;
Die gene die tot een landbouwbedrijf behorende goederen overeenkomstig de wet van
29 augustus 1988 overneemt, krachtens de artikelen 5 en 6 van deze wet de goederen gedurende een periode van tien jaar met ingang van de datum waarop de akte van
overname is verleden niet mag vervreemden en deze goederen bovendien binnen zes
maanden en gedurende tien jaar na deze datum zelf, of in de persoon van zijn echtgenoot of van (de echtgenoot van) zijn afstammelingen of aangenomen kinderen, dient
te exploiteren; eiser erop wees dat overname geschiedde in het licht van deze wet van
29 augustus 1988;
Met deze omstandigheden, i.h.b. het feit dat de overgenomen goederen de bestemming van landbouwbedrijf dienen te behouden, dient rekening te worden gehouden door
de door de vrederechter (of de rechtbank van eerste aanleg in graad van beroep) krachtens artikel 4 van de wet van 29 augustus 1988 aangestelde deskundige,
zodat, door te beslissen dat de waarde van de van de landbouwexploitatie afhangende hofstede dient bepaald te worden rekening houdend met de verkavelingsmogelijkheden die dit goed biedt, terwijl dergelijke verkaveling impliciet doch zeker wordt
uitgesloten door de wet van 29 augustus 1988, het bestreden vonnis niet naar recht
verantwoord is (schending van de artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 29 augustus 1988
op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continui:teit) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake
landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continui'teit, een
mogelijkheid van verdeling heeft ingevoerd ter bescherming van de continui'teit van de landbouwbedrijven;
Dat de verplichting van de overnemer in de artikelen 5 en 6 van die wet
om het overgenomen goed niet te verkopen en het voor een bepaalde tijd zelf
voor landbouw te laten exploiteren door de in de wet bepaalde personen, enkel in verband staat met de overnamemogelijkheid maar niet met de waarde
van het goed;
Dat de door de wet ingevoerde verdelingsmogelijkheid door overname niet
afdoet aan de erfregeling zelf en niet tot doel heeft bepaalde erfgenamen te
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bevoordelen of te benadelen en niet uitsluit dat met alle eigenschappen van
het over te nemen goed, zoals verkavelingsmogelijkheden, rekening wordt gehouden bij het bepalen van de waarde ervan;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 april 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Biitzler en Nelissen Grade.

Nr. 208
1e KAMER - 6 april 2001

1 o RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- RECHTERLIJKE

TERMIJNREGELING- VERSTRIJKEN VAN TERMIJN- NEERLEGGING VAN CONCLUSIE- INSTEMMING VAN
PARTIJEN- WIJZE VAN INSTEMMING- GEVOLG.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE

ZAKEN - ALGEMEEN - RECHTERLIJKE TERMIJNREGELING- VERSTRIJKEN VAN TERMIJN- NEERLEGGING VAN CONCLUSIEINSTEMMING VAN PARTIJEN- WIJZE VAN INSTEMMING- GEVOLG.

1 o en 2° De conclusies die na bepaling van de rechtsdag overeenkomstig artikel 750,
§ 2, laatste lid, Ger. W. zijn neergelegd, worden niet ambtshalve uit de de batten geweerd, wanneer het gaat om conclusies die zijn neergelegd met instemming van de
andere partij; die instemming moet niet uitdrukkelijk worden gegeven. (Art. 7 48, §
1, eerste lid, en 750, § 2, Ger.W.)
(INTERCOMMUNALE GASELWEST T. VLAAMS GEWEST)
ARREST

(A.R. C.98.0358.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 747, 748, 750, 774 van het Gerechtelijk Wetboek, van
het principe van autonomie der partijen in het burgerlijk proces, oak beschikkingsbeginsel genoemd en van de rechten van de verdediging,
doordat het bestreden arrest overweegt : "In het verzoekschrift van 7 mei 1996 liet
(verweerder) weten dat de tegenpartij uitgenodigd was aanvullend te besluiten en dat,
nu de termijnen voor het nemen van conclusies voor verweerder waren verstreken, de
zaak diende gefixeerd te worden overeenkomstig artikel 750, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek.
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Bij beschikking van 21 juni 1996 werden nog conclusietermijnen gegeven aan de partijen ingevolge de opmerkingen van (eiseres) en werd de zaak gefixeerd op 10 oktober 1997. Buiten de termijnen en zelfs na deze rechtsdag werden nog conclusies genomen en deze worden ingevolge artikel 748 Ger.W. ambtshalve uit de debatten
geweerd" en bijgevolg het eerste vonnis bevestigt,

terwijl, in het burgerlijk proces de partijen autonoom zijn en de grenzen van het geschil bepalen, de rechter bijgevolg gebonden is door het zgn. beschikkingsbeginsel, de
rechter ambtshalve niet mag overgaan tot het weren van procedurestukken, indien
dit niet door partijen gevraagd wordt, minstens, overeenkomstig artikel 774 Ger.W.
zou de rechter ter zake de heropening der debatten moeten bevelen, teneinde partijen t.o.v. een mogelijke beslissing om een conclusie uit de debatten te weren, de mogelijkheid te geven hun middelen te laten kennen,
het bestreden arrest de appelconclusie van eiseres ambtshalve uit de debatten weert,
hoewel ter zitting van 19 december 1997, datum waarop de zaak was vastgesteld voor
pleidooien, de zaak op verzoek van partijen werd uitgesteld voor behandeling op 13
februari 1998, daar, zo blijkt uit het zittingsblad, de zaak niet in staat was, partijen aldus akkoord gingen dat er nog conclusies zouden gewisseld worden,

zodat het bestreden arrest tegen dit standpunt van partijen en zonder de heropening der de batten te bevelen niet wettig kon beslissen dat de conclusie van eiseres
(ambtshalve) uit de debatten diende geweerd te worden (schending van alle in het middel opgesomde bepalingen) :

Wat het middel zelf betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 7 48, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek de conclusies die na bepaling van de rechtsdag overeenkomstig artikel 750, § 2, laatste lid, zijn neergelegd, ambtshalve uit de debatten worden geweerd; dat dit niet geldt wanneer het gaat om conclusies die
zijn neergelegd met instemming van de andere partij;
Dat die instemming niet uitdrukkelijk moet worden gegeven;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat:
1. verweerder overeenkomstig artikel 750, § 2, van het Gerechtelijk Wethoek een verzoek tot vaststelling van een rechtsdag aan de voorzitter heeft
gericht;
2. eiseres een termijn heeft gevraagd om conclusie te nemen;
3. bij beschikking van 21 juni 1996 de voorzitter de conclusietermijnen heeft
bepaald voor eiseres en verweerder en de zaak op 10 oktober 1997 voor behandeling heeft vastgesteld;
4. op de terechtzitting van 10 oktober 1997 eiseres niet aanwezig noch vertegenwoordigd was; op verzoek van verweerder de zaak werd vastgesteld op
19 december 1997;
5. verweerder een conclusie op 17 oktober 1997 ter griffie heeft neergelegd;
6. op de terechtzitting van 19 december 1997 de partijen aanwezig waren; vastgesteld werd dat de zaak niet in staat is en op verzoek van de partijen het hof de behandeling heeft vastgesteld op 13 februari 1998;
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7. eiseres op 11 februari 1998 een conclusie ter griffie heeft neergelegd;
8. de zaak op 13 februari 1998 in aanwezigheid van de partijen werd behandeld;
Overwegende dat uit het procesverloop, zoals het door de appelrechters
wordt vastgesteld, blijkt dat de appelrechters hebben aangenomen dat de partijen ingestemd hebben met het neerleggen van de conclusies na de daartoe vastgestelde termijn;
Dat de appelrechters die in die omstandigheden beslissen de conclusies die
buiten de termijn en na de bepaling van de rechtsdag waren neergelegd uit
het debat te weren, artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
6 april 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Gerard en Geinger.

Nr. 209
3e KAMER- 9 april 2001

CASSATIEMIDDELEN- BELASTINGZAKEN- BELANG- GEBREK AAN BELANG- BEGRIP
- BESTREDEN BESLISSING- BEKRITISEERDE GRONDSLAG- ANDERE NIET BEKRITISEERDE
GRONDSLAG- BESLISSING VAN DE DIRECTEUR DER BELASTINGEN- OVERNEMING VAN GRONDEN- GEVOLG.

Inzake inkomstenbelastingen is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel dat,
zelfs als het gegrond was, de verantwoording van de bestreden beslissing niet bei'nvloedt, aangezien die beslissing oak steunt op een andere, door het middel niet bekritiseerde grondslag, die voldoende is en vermeld wordt in de in het arrest van het
hof van beroep overgenomen beslissing van de directeur der belastingen (1).
(L ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq (vertaling) :
1. lk ben van mening dat de door verweerder tegen het enige middel opgeworpen
grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke het middel geen belang heeft dient te
worden aangenomen.
(1) Zie conclusie O.M.
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Niet ontvankelijk immers, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al was het
gegrond, de verantwoording van de bestreden beslissing niet bei:nvloedt, aangezien die
beslissing ook steunt op een andere, niet door het middel bekritiseerde grondslag die
voldoende is (2).
Is dat hier het geval?
Het bestreden arrest be rust op eigen gronden en - ik citeer - "die van de beroepen beslissing".
Het middel oefent kritiek op de eigen gronden van het bestreden arrest maar niet
op "die van de beroepen beslissing".
Dus moet worden nagegaan of laatstgenoemde gronden een afzonderlijke en toereikende grondslag vormen voor de beslissing van het bestreden arrest dat de voorziening van eiser niet gegrond is.
Dat is het enige wat dienaangaande moet worden onderzocht. Het doet immers niet
terzake of die gronden komen uit een beslissing van de directeur der belastingen dan
wel uit die van de door hem gemachtigde ambtenaar, daar heiden als bestuurlijke overheid uitspraak doen over de bezwaren van de belastingplichtige tegen de aanslagen
in de inkomstenbelastingen. Het lapidaire karakter van de door het hof van beroep
gebruikte formule doet evenmin terzake.
Immers:
1° enerzijds voert geen enkel middel aan dat artikel149 van de gecoordineerde Grandwet (1994) is geschonden ten gevolge van de onregelmatigheid van de motivering van
het bestreden arrest;
2° anderzijds neemt het hof van beroep, ook al verdient het gebruikte procede van
de lapidaire formulering wellicht weinig aanbeveling, niettemin op ondubbelzinnige
wijze alle gronden over van de beslissing van de door de gewestelijk directeur der directe belastingen gemachtigde ambtenaar, van welke gronden- dat criterium bepaalt of de motiveringsplicht die altijd in verband client te worden gebracht met het
recht van verdediging, is nagekomen- de partijen kennis hebben kunnen nemen (3)
en waarop het Hof toezicht kan houden, omdat de bovengenoemde beslissing van de
bestuurlijke overheid gevoegd is bij het dossier (4);
3° Ten slotte belet niets het hof van beroep te verwijzen naar de beroepen beslissing van de directeur der belastingen of van de door hem gemachtigde ambtenaar, wanneer de vorige regel is nageleefd, ook al heeft de directeur of de gemachtigde ambtenaar geen rechtsprekende bevoegdheid.
l.v.m. laatstgenoemd punt herinner ik bij wijze van vergelijking en in chronologische volgorde aan de volgende leer van de arresten van het Hof :
1o het hof van beroep kan, op de voorziening van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur, in de motivering van het arrest verwijzen naar de granden, vaststellingen en overwegingen uit de verslagen van de belastingsinspecteur die
de boekhouding van die belastingplichtige client na te gaan (5);
2° regelmatig met redenen omkleed is het vonnis dat, ter bepaling van de omvang van de schade, verklaart over te nemen de vaststellingen, beschouwingen en besluiten van een deskundige, wiens verslag bij het dossier is gevoegd en waarvan het
vaststelt dat zij niet ontzenuwd worden door de uiteenlopende beoordelingen van het
slachtoffer en van zijn technische raadslieden, zodat aldus het toezicht van het Hof
mogelijk is (6);
(2) Cass., 3 mei 1999, A.R. S.98.0015.F, nr. 256, met conclusies O.M., 1999.
(3) Zie noot 1 van de heer Dumon, proc.-gen., Cass., 26 okt. 1978 (A. C., 1978-79, 229, inz. 230);
i.v.m. de interpretatieve aard van art. 98 wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, zie Cass., 28 feb. 2000, A.R. F.99.0003.F, nr. 145.
(4) Zie noot 1 van de heer Krings, proc.-gen., Cass., 23 jan. 1987, A.R. F1310N, nr. 302, inz. p.
657.
(5) Cass., 14 dec. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 506), zie Cass., 17 feb. 1970 (A. C., 1970, 573).
(6) Cass., 22 juni 1967 (A. C., 1967, 1291).
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3° regelmatig met redenen omkleed is het arrest dat, om te beslissen dat feitelijke omstandigheden van de telastlegging bewezen zijn, verklaart de vaststellingen, overwegingen en besluiten over te nemen van een deskundige, wiens verslag bij
het dossier is gevoegd, wat het toezicht van het Hof mogelijk maakt (7);
4 o regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering, een deskundigenverslag beaamt dat bij het dossier is gevoegd en een antwoord bevat op de door eiser bij conclusie aangevoerde middelen (8).
2. Te de zen overweegt het bestreden arrest, met overneming van de gronden van "de
beslissing die de directeur der directe belastingen op 7 december 1995 gewezen heeft"
dat, " (... ) het gebruik en het genot van de echtelijke verblijfplaats in de loop van het
echtscheidingsgeding voor de periode die aan de echtscheiding voorafgaat, zijn toegewezen aan de echtgenote en de twee kinderen (van eiser); (... ) dat, krachtens artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek, iedere echtgenoot een ondeelbaar recht heeft
om de gezinswoning te betrekken; dat bijgevolg mevrouw B. aileen gebruik heeft gemaakt van haar recht om ter plaatse te wonen zonder meer; dat de uitoefening van
dat recht niet kan worden gelijkgesteld met een voordeel in natura"; dat, wat betreft "de periode (... ) na de echtscheiding, mevrouw B. bij akte van 20 december 1991
het vruchtgebruik heeft gekregen van het gehele pand waarvan sprake; dat zij dus niet
meer heeft gedaan dan gebruik maken van haar recht om het genot te hebben van het
door haar bewoonde pand".
Die vermeldingen, welke door het middel niet worden bekritiseerd, vormen een afzonderlijke en toereikende grondslag voor de beslissing van het bestreden arrest waarbij de voorziening van eiser niet gegrond wordt verklaard. Derhalve kan het middel
niet tot cassatie leiden en is het niet ontvankelijk.
3. lk vat de toepasselijke rechtsregel als volgt samen : inzake inkomstenbelastingen is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel, dat, ook al was het gegrond, de verantwoording van de bestreden beslissing niet be'invloedt, aangezien die
beslissing ook steunt op een andere, door het middel niet bekritiseerde grondslag die
voldoende is en vermeld wordt in de in het arrest van het hof van beroep overgenomen beslissing van de directeur der belastingen.
Besluit : verwerping.
ARREST

(uertaling)

(A.R. F.99.0138.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 juni 1999 door het Hof
van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 71, § 1, 3° en § 2, van het Wetboek van
de lnkomstenbelastingen, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 26 februari 1964
(verder "W.I.B. 1964"), 104, eerste lid, inzonderheid 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 10 april 1992, bevestigd bij de wet van 12 juni 1992 (verder "W.I.B. 1992), 213, 221, 223, 301, 1235, 1243
van het Burgerlijk Wetboek, 1280 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, dat erop wijst dat "voor het hofvan (beroep) aileen wordt aangevoerd dat de echtgenoot (of ex-echtgenoot) prestatieverstrekker (te dezen (eiser)),
door de hele gezinswoning, vrijwillig of gedwongen, ter beschikking van de andere echtgenoot te steilen, een uitkering tot levensonderhoud in natura betaalt en bijdraagt in
de lasten van het gezin alsofhij de huur van de gezinswoning betaalde", afwijzend beschikt op eisers voorziening tegen de beslissing van 7 december 1995 van de door de
gewestelijke directeur der belastingen te Luik gemachtigde ambtenaar betreffende de
aanslag in de personenbelasting en de overeenstemmende aanvuilende belasting voor
(7) Cass., 30 okt. 1967 (A. C., 1968, 320).
(8) Cass., 12 feb. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 361); Cass., 9 okt. 1984, A.R. 8645, nr. 103.
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de aanslagjaren 1991, 1992 en 199S, ingeschreven onder de nummers no S712150,
S71S625 en 47022S8 van de rollen opgemaakt voor de gemeente Esneux, op grond dat
"de opvatting van de belastingaftrek van de uitkeringen tot levensonderhoud in natura niet strookt met de betrokken wettekst (artikelen 104, eerste lid, 1°, W.I.B. 1992,
71, § 1, so W.I.B. 1964) waarin gewag wordt gemaakt van aftrekbare bestedingen indien zij zijn betaald (artikel104, eerste lid) en van uitkeringen die in uitvoering van
wettelijke bepalingen regelmatig zijn betaald (artikel 104, eerste lid, 1°) inzake echtelijke geschillen (21S, 221, 22S, S01 van het Burgerlijk Wetboek, 1280 en 1288 van
het Gerechtelijk Wetboek) die betrekking hebben op betalingen in contant geld
(sommendelegatie, uitkeringen tot levensonderhoud, die overigens aan de index kunnen worden gekoppeld); (... ) daaruit volgt dat de betaling die bedoeld wordt in de wettekst wel degelijk betrekking heeft op een uitkering, dat wil zeggen de verplichting
om een bedrag in contant geld te betalen en niet in het algemeen op de verplichting
tot hulp en/of bijstand tussen echtgenoten, of zelfs op de financiele solidariteit na een
echtscheiding, waarvan de betaling in natura geen wettelijke grond tot belastingaftrek kan opleveren",

terwijl artikel 71, § 1, W.I.B. 1964 (dat van toepassing is voor het aanslagjaar 1991)
toestaat dat de belastingplichtigen in de personenbelasting de daarin opgesomde 'lasten" aftrekken, die "in mindering worden gebracht van de inkomsten van het belastbaar tijdperk waarin zij werkelijk werden betaald" (artikel 71, § 2, W.I.B. 1964); de
overeenstemmende bepaling van het W.I.B. 1992, te weten artikel 104, eerste lid, dat
van toepassing is voor de aanslagjaren 1992 en 199S, de aftrek toestaat van de daarin
bedoelde "bestedingen, in zover zij in het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald"; aldus krachtens het 1o van artikel104, eerste lid, W.I.B. 1992 (71, § 1, so, W.I.B.
1964) aftrekbaar zijn van het totale netto-inkomen dat belastbaar is in de personenbelasting, 80 pet. van de uitkeringen die de belastingplichtige regelmatig heeft betaald aan personen die niet deel uitmaken van zijn gezin, wanneer zij zijn betaald ter
uitvoering van een verplichting op grond van de artikelen 20S, 20Sbis, 205, 205bis, 206,
207, 21S, 221, 22S, S01, SOS, S06, S07, S07bis, S08, Sllbis, SS4, SS6, SS9bis, S64, S70,
475bis, of 475quinquies van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 1258, 1271,
1280, 1288 of 1S06 van het Gerechtelijk Wetboek; het gebruik van de uitdrukkingen "bestedingen (... ) betaald" en "regelmatig betaalde uitkeringen" niet impliceert dat
de wetgever aileen de bestedingen die bestaan in de betaling van een bedrag in contant geld aftrekbaar heeft willen maken; immers de artikelen 71, § 1, W.I.B. 1964 en
104, eerste lid, W.I.B. 1992 uitdrukkelijk de aftrek toestaan van sommige giften "in
de vorm van kunstwerken" die toch "betaalde bestedingen" zijn in de zin van de voornoemde bepalingen (artikel 71, § 1, 10°, b, W.I.B. 1964 en 104, eerste lid, 5°, b, W.I.B.
1992); overigens ingevolge de artikelen 12S5 en 124S van het Burgerlijk Wetboek, de
betaling de uitvoering is door de schuldenaar, in de voorgeschreven vorm, van zijn verbintenis, ongeacht of het gaat om een verbintenis om iets te doen, iets niet te doen of
iets te geven, wat niet beperkt is tot het betalen van een bedrag in contant geld; hoewei de uitkering tot levensonderhoud in de regel in geld wordt betaald, niets de rechters belet aan de partijen andere modaliteiten op te leggen, zoals ook de partijen onderling andere modaliteiten mogen overeenkomen, die passender worden geacht, zoals
het gratis bewonen van een gebouw; daaruit volgt dat het arrest dat de voorziening
van eiser afwijst die de aftrek als uitkering tot levensonderhoud vroeg van een bedrag dat overeenstemt met het ter beschikking stellen van de andere echtgenoot van
de hele gezinswoning, enkel en aileen op grond dat aileen de aftrek is toegestaan van
uitkeringen die bestaan in de betaling van een bedrag in contant geld, de artikelen
71, § 1, so, en§ 2, W.I.B. 1964 en 104, eerste lid, 1", W.I.B. 1992 schendt, in zoverre
die bep~J.lingen de aftrek niet beperken tot de bestedingen die bestaan in het betalen van een bedrag in contant geld; - de artikelen 12S5 en 124S van het Burgerlijk
Wetboek, die impliceren dat betaling de uitvoering is door de schuldenaar van de overeengekomen verbintenis, ongeacht ofhet gaat om een verbintenis om iets te doen, iets
niet te doen ofiets te geven;- en ook van de artikelen 21S, 221, 22S, S01 van het Burgerlijk Wetboek en 1280 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek die eraan niet in de
weg staan dat de onderhoudsverplichting onder een andere vorm dan de betaling van
een bedrag in contant geld wordt vervuld :

Over de door verweerder opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid : het
middel is zonder belang :

=========
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~ Overwegende dat het arrest vaststelt dat "voor het hofvan (beroep) alleen wordt aangevoerd" dat eiser, door de hele gezinswoning ten dienste van
zijn echtgenoot te stellen, een uitkering tot levensonderhoud in natura betaalt;
Overwegende dat het arrest steunt op zijn eigen gronden "en op die van
de beroepen beslissing";
Dat het arrest aldus, met overneming van de gronden van "de beroepen
beslissing van 7 december 1995 van de door de directeur van de directe belastingen gemachtigde ambtenaar", overweegt dat "( ... ) het gebruik en het
genot van de echtelijke verblijfplaats in de loop van het echtscheidingsgeding voor de periode die aan de echtscheiding voorafgaat, zijn toegewezen aan de echtgenote en de twee kinderen (van eiser); (... ) dat, krachtens
artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek, iedere echtgenoot een ondeelbaar
recht heeft om de gezinswoning te betrekken; dat bijgevolg mevrouw B. alleen gebruik heeft gemaakt van haar recht om ter plaatse te wonen zonder meer; dat de uitoefening van dat recht niet kan worden gelijkgesteld met
een voordeel in natura"; dat wat betreft "de periode ( ... ) na de echtscheiding mevrouw B. bij akte van 20 december 1991 het vruchtgebruik heeft gekregen van het gehele pand waarvan sprake; dat zij dan dus niet meer heeft
gedaan dan gebruik maken van haar recht om het genot te hebben van het
door haar bewoonde pand";
Overwegende dat die niet door het middel bekritiseerde vermeldingen een
onderscheiden en voldoende grondslag vormen voor de beslissing van het arrest om de voorziening van eiser niet gegrond te verklaren; dat het middel
derhalve, ook al was het gegrond, niet tot vernietiging kan leiden;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 april 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. T'Kint; D. Lambot, Brussel.
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3e KAMER
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9 april 2001

INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- BEREKENING VAN DE AANSLAGAFZONDERLIJKE AANSLAGEN- IMMATERIELE VASTE ACTIVA- STOPZETTINGSMEERWAARDEN
- MAXIMUMBEDRAG- BELASTBARE NETTOWINSTEN OF -EATEN - WERKZAAMHEID VERRICHT GEDURENDE MINDER DAN VIER JAAR- GEMIDDELDE- BEGRIP.

De stopzettingsmeerwaarden op de bij wet aangewezen immateriele vaste activa zijn
afzonderlijk belastbaar, in zoverre zij niet meer bedragen dan viermaal het gemiddelde van de belastbare nettowinst of -baten die in de vier jaren voor de stopzetting uit de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn verkregen; indien de referentie-
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periode minder dan vier jaar bedraagt, dient het jaarlijkse gemiddelde van die onvolledige periode in aanmerking te worden genomen en vervolgens met vier te worden vermenigvuldigd (1). (Art. 171, 4°, b, W.I.B. [1992]).
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. B. .. )
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0139.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 juni 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;

Over het middel : schending van artikel 171, 4 o, b, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (afgekort W.I.B. 92), zoals het van toepassing was op het aanslagjaar 1992,
doordat het hofvan beroep, nate hebben overwogen dat "uit de tekst (van artikel
171, 4 o, b, W.I.B. 92) blijkt dat de wetgever zinnens was het maximumbedrag van de
afzonderlijk belastbare stopzettingsmeerwaarden vast te stellen op viermaal het jaarlijks gemiddelde van de belastbare nettowinst of -baten die in de vier jaar voor de stopzetting van de werkzaamheid zijn verkregen", beslist dat, "zo de referentieperiode minder dan vier jaar bedraagt, het jaarlijks gemiddelde van die periode in aanmerking
moet worden genomen en vervolgens met vier vermenigvuldigd (op straffe van miskenning van de wil van) de wetgever die uitdrukkelijk sprak van een jaa:dijks gemiddelde", zodat te dezen "het maximumbedrag van de afzonderlijk belastbare
stopzettingsmeerwaarden respectievelijk 806.733 frank en 2.098.159 frank bedraagt" volgens de berekeningsmethode van verweerster in cassatie die vindt dat "aangezien de niet meer uitgeoefende werkzaamheid maar een referentieperiode van drie
jaar omvat, het gemiddelde vooraf over de drie jaar moet worden berekend en de uitkomst vervolgens met vier moet worden vermenigvuldigd",
terwijl, artikel171, 4°, b, W.I.B. 92 bepaalt dat "(. .. ) afzonderlijk belastbaar zijn (. .. )
tegen een aanslagvoet van 16,5 pet. (. .. ) de stopzettingsmeerwaarden (. .. ), in zoverre zij niet meer bedragen dan viermaal het gemiddelde van de belastbare nettowinst of -baten, die in de vier jaar voor de stopzetting (. .. ) van de werkzaamheid uit
de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn verkregen"; voornoemd artikel voor de
berekening van het gedeelte van de afzonderlijk belastbare meerwaarde een referentieperiode in aanmerking neemt die geenszins afhangt van de werkelijke duur van de
niet meer uitgeoefende werkzaamheid, maar op forfaitaire wijze op vier jaar wordt vastgesteld; die bepaling op dezelfde wijze wordt toegepast, ongeacht de effectieve duur
van de stopgezette werkzaamheid, zodat, enerzijds, zo de werkzaamheid gedurende
meer dan vier jaar werd uitgeoefend, aileen rekening moet worden gehouden met de
belastbare nettowinst of -baten van de vier jaar die aan de stopzetting van de werkzaamheid voorafgaan, en, anderzijds, zo de werkzaamheid gedurende minder dan vier
jaar werd uitgeoefend, er rekening moet worden gehouden met de periode van vier jaar
die aan de stopzetting van de werkzaamheid voorafgaan; de winsten of baten gedurende het jaar (of de jaren) van die referentieperiode waarin de werkzaamheid nog niet
werd uitgeoefend immers gelijk zijn aan nul; die berekeningswijze strookt met de wil
van de wetgever die zich er rekenschap van gaf dat hij de tekst van artikel 171, 4 o,
b, W.I.B. 92 diende te vereenvoudigen en te verhelderen; hij zich te dien einde beperkte te bepalen dat de gedurende vier jaar (referentieperiode) verkregen winsten dienden te worden samengevoegd (behoud van de forfaitaire referentieperiode en dat de
breuk 4 x [(A+ B + C + D)/ 4] diende te worden weggelaten, wat mathematisch overeenstemt met (A+ B + C +D) (zie Gedr.. St. Kamer, GZ, 1991-1992, nr. 444/9, p. 147),
(1) Zie M. ELOY, "La reforme du regime fiscal des plus-values a l'I.P.P. et a 1'1. Soc. depuis la loi
du 22 decembre 1989", R.G.F 1990, p. 269; A. KILESSE, Courrier fisca/1991, nr. 5; art. 171, 4°, b,
voor de wijziging ervan bij wet 28 juli 1992.
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met dien verstande datA, B, C en D overeenkomen met de winsten of baten die gedurende ieder van de vier jaar van de referentieperiode zijn verkregen; het arrest bijgevolg, nu het zich baseert op een jaarlijks gemiddelde van een referentieperiode van
minder dan vier jaar, in plaats van zich te baseren op het gemiddelde van de vier jaar
die aan hetjaarvan de stopzettingvoorafgaan, artikel171, 4°, b, W.I.B. 92 schendt:

Overwegende dat, krachtens artikel171, 4°, b, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992, zoals het te dezen van toepassing is, de stopzettingsmeerwaarden op immateriele vaste activa, verkregen als compensatie van
een vermindering van de werkzaamheid, belastbaar zijn tegen een aanslagvoet van 16,50 pet., in zoverre zij niet meer bedragen dan viermaal het gemiddelde van de belastbare nettowinst of -baten die in de vier jaren voor de
stopzetting of de vermindering van de werkzaamheid uit de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn verkregen;
Overwegende dat het arrest, volgens hetwelk uit die wettekst blijkt "dat
de wetgever zinnens was het maximumbedrag van de afzonderlijk belastbare stopzettingsmeerwaarden vast te stellen op viermaal het jaarlijks gemiddelde van de belastbare nettowinst of -baten die in de vier jaar voor de
stopzetting van de werkzaamheid zijn verkregen", daarvan een juiste toepassing maakt door te beslissen dat "zo de referentieperiode minder dan vier
jaar bedraagt, het jaarlijks gemiddelde van die periode in aanmerking moet
worden genomen en vervolgens vermenigvuldigd met vier, op straffe van miskenning van de wil van de wetgever, die uitdrukkelijk sprak van een jaarlijks gemiddelde";
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 april 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. M. Eloy, Brussel, voor de verweerster.
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RECHTBANKEN- ALGEMEEN- UITSPRAAK BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING- RECHTSPRAAK- BODEMRECHTER- OP DIE RECHTSPRAAK GEGRONDE
BESLISSING- EIGEN OVERTUIGING- NIET-BESTAAN.

De rechter die zijn beslissing op de rechtspraak grondt zonder de redenen te vermelden waarom hiJ zich ernaar schikt, geeft aan die rechtspraak een algemene en als regel geldende draagwijdte en schendt derhalve artikel 6 van het Gerechtelijk Wethoek (1). (Art. 6 Ger.W.)
(1) Cass., 13 feb. 1984, A.R. 4121, nr. 321; 12 april1994, A.R. P.93.0230.N, nr. 170; 20 sept. 1999,
A.R. S.98.0056.F, nr. 471; zie Cass., 24 juni 1998, A.R. P.98.0359.F, nr. 337.
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(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. H ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. 8.99.0167 .F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Luik;
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest, nu het, om het hager beroep van
eiser niet gegrond te verklaren, zich ertoe beperkt de motivering van twee
vroegere arresten van hetzelfde arbeidshof over te nemen en te beslissen dat
die rechtspraak onverkort geldig blijft, zonder opgave van de redenen waarom
het zich bij die rechtspraak aansluit, daaraan de draagwijdte geeft van een
algemene en als regel geldende beschikking en derhalve artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het tweede
onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de integratietegemoetkoming;
beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
9 april2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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18 april 2001

STRAFZAKEN- EED - ONWETTIGHEID - GEVOLG.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEWIJSMIDDEL- EED- ONWETTIGHEID- AANTASTING- VOORWAARDE.

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- STRAFZAKEN- BEWIJSMIDDEL- EED- ONWETTIGHEID- AANTASTING- VOORWAARDE.

4 ° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- BEWIJSMIDDEL- EED- ONWETTIGHEID- GEVOLG.
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ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BEWIJSMIDDEL- EED- ONWETTIGHEID- ONAANTASTBARE BEOORDELING- TOEPASSING.

1°, 2°, 3°, 4°, so De onwettigheid van de door een verdachte onder eed afgelegde verhlaringen leidt niet noodzahelijherwijs tot nietigheid van alle daaropvolgende
onderzoehshandelingen; het staat aan de hamer van inbeschuldigingstelling die de
onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze te beslissen of en in welhe mate die onwettige bewijzen al dan niet aan de
basis liggen van de andere onderzoehshandelingen of hiermee samenvallen zodat het
recht van verdediging en het recht op een eerlijh proces onherroepelijh zijn aangetast; de hamer van inbeschuldigingstelling die, na de nietigheid te hebben vastgesteld van de door de verdachte onder eed afgelegde verhlaringen, beslist dat het recht
op een eerlijh proces is aangetast maar niet vaststelt dat er een oorzahelijh verband bestaat tussen de door nietigheid aangetaste verhlaringen en de aanwijzingen van verweerders schuld die door het onderzoeh mogelijh aan het licht zijn gebracht, verantwoordt haar beslissing m.b.t. de tegen de verdachte ingestelde
vervolgingen niet naar recht (1). (Art. 6.1. E.V.R.M.; artt. 136, 136bis en 23Sbis Sv.)
(G ... E.A. T. O.M.O.B. E.A.; PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. L... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0033.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 2000 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep teL.;
I. Op de voorziening van L.G.:

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de strafvordering, met name :
1. die welke eiser naar de correctionele rechtbank verwijst :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel149 van de Grondwet, dat niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen, faalt naar recht;
Dat het eveneens faalt naar recht, in zoverre het de schending aanvoert
van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, dat, in de regel, evenmin van toepassing is
op de onderzoeksgerechten;
Overwegende, voor het overige, dat het arrest, op de conclusie waarin eiser betoogt dat de telastlegging B, volgens hem, aileen betrekking heeft op
de deelneming aan feiten die in het buitenland zijn gepleegd, met eigen redenen antwoordt dat de redenering van eiser betreffende de geldigheid van
de wegens die telastlegging ingestelde vervolgingen op de foutieve veronderstelling berust dat hem aileen daden van deelneming verweten kunnen worden; dat het arrest, met overname van de niet strijdige redenen van
de vordering van het openbaar ministerie, hieraan toevoegt "dat de bestreden beschikking beslist dater voldoende bezwaren bestaan uit hoofde van
die telastleggingen (B 35 tot B 43), waarbij overwogen moet worden dat de
feiten zijn gepleegd in Belgie (namelijk te Luik en te Brussel) en in het buitenland (namelijk in Zwitserland)" en "dat die bezwaren, overeenkomstig de
(1) Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678; 20 juni 2000, A.R. P.98.0965.N, nr. 382.
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bepalingen van artikel135 van het Wetboek van Strafvordering, in deze stand
van de rechtspleging niet opnieuw kunnen worden betwist";
Dat de appelrechters aldus, zonder ertoe gehouden te zijn een "omstandig antwoord" te geven, eisers conclusie beantwoorden, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en het recht van verdediging eerbiedigen;
Dat het middel, in zoverre, 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;
2. die welke de tegen C.L. ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk verklaart :
Overwegende dat eiser, inverdenkinggestelde, geen hoedanigheid bezit om
cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing op de tegen een medei:nverdenkinggestelde ingestelde strafvordering;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door de
verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
het beginsel van een aansprakelijkheid;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van J.H.:
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de
wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door de
verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
het beginsel van een aansprakelijkheid :
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
III. Op de voorziening van L.L. :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering, met name :
1. die welke eiser naar de correctionele rechtbank verwijst:
Overwegende dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel416 van het Wetboek van Strafvordering en noch over een geschil inzake bevoegdheid noch met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van
dat wetboek uitspraak doet;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
2. die welke de vervolgingen tegen de inverdenkinggestelde C.L. niet ontvankelijk verklaart :
Overwegende dat eiser, als inverdenkinggestelde, geen hoedanigheid heeft
om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing op de tegen een medei:nverdenkinggestelde ingestelde strafvordering;
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Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de tegen
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van
artikel416 van het Wetboek van Strafvordering en noch over een geschil inzake bevoegdheid noch over het beginsel van een aansprakelijkheid uitspraak doen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
IV. Op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep
te Luik:
Wat beide onderdelen samen betreft :
Overwegende dat de onwettigheid van de door verweerder onder eed afgelegde verklaringen niet noodzakelijkerwijs leidt tot nietigheid van alle daaropvolgende onderzoekshandelingen; dat de kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde bewijzen vaststelt, in feite en bijgevolg
op onaantastbare wijze moet beslissen of en in hoeverre die onwettige bewijzen aldan niet aan de basis liggen van de andere onderzoekshandelingen
of hiermee samenvallen, zodat het recht van verdediging en het recht op een
eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast;
Overwegende dat het arrest, na de andersluidende beslissing van de beroepen beschikking en de respectieve standpunten van eiser en verweerder te hebben herhaald, zich ertoe beperkt te beslissen "dat (laatstgenoemdes) recht op een eerlijk proces is aangetast"; dat, aldus, de appelrechters,
door geen oorzakelijk verband vast te stellen tussen de door nietigheid aangetaste verklaringen en de aanwijzingen van verweerders schuld die mogelijk door het onderzoek aan het licht zijn gebracht, hun beslissing over de
niet-ontvankelijkheid van de tegen hem ingestelde vervolgingen niet naar
recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, ongeacht het tweede middel van eiser L.G., dat niet de
ontvankelijkheid betreft van zijn voorziening tegen de beslissing die de vervolgingen tegen de mede'inverdenkinggestelde C.L. onontvankelijk verklaart, en ongeacht de memorie van eiser L.L., die niet de ontvankelijkheid van zijn voorziening betreft, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre
het de tegen C.L. ingestelde vervolgingen onontvankelijk verklaart en zegt
dat er, wat hem betreft, geen grond tot vervolging bestaat; verwerpt de voorzieningen van de eisers G., H. en L.; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerder C.L. in de kosten van de voorziening van de procureurgeneraal bij het Hofvan Beroep te Luik; veroordeelt de eisers G., H. en L.,
elk van hen, in de kosten van hun voorziening; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
18 april 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
-Advocaten: mrs. Simont en Draps; A. Masset, Verviers; J.-P. Bours en L. Simonet, Luik.
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KAMER -

18 april 2001

1 o GERECHTSKOSTEN -

STRAFZAKEN- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER -BENADEELDE DIE DE SCHADEVEROORZAKER RECHTSTREEKS VOOR EEN STRAFGERECHT DAGVAARDT- KOSTEN VAN HET EXPLOOT- KOSTEN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -

PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- STRAFVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ- ONTVANKELIJKHEID- GRENZEN.

1o De kosten van het exploot, waarbij een door een misdrijf benadeelde persoon de ver-

meende schadeveroorzaker rechtstreeks voor de correctionele rechtbank of de
politierechtbank dagvaardt, zijn geen kosten van de strafvordering maar wel kosten van de burgerlijke rechtsvordering (1).

2° Het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen de beslissing op de strafvordering is niet ontvankelijk als die partij niet is veroordeeld in de door het O.M. gemaakte vervolgingskosten (2).
(C ... E.A. T. I...)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0072.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 december 2000 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te N amen;
A. Op de voorzieningen van de eisers tegen de beslissing op de tegen verweerster ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de eisers, burgerlijke partijen, niet zijn veroordeeld in
de kosten van de strafvordering maar aileen in de appelkosten; dat het bestreden vonnis het beroepen vonnis bevestigt, dat, onder meer, eiser L.C. in
de kosten van zijn rechtstreekse dagvaarding heeft veroordeeld, maar dat het
exploot waarin die dagvaarding is vervat geen akte is op grond waarvan de
strafvordering is ingesteld, zodat de kosten ervan geen deel uitmaken van
de kosten van die strafvordering maar van de kosten van de burgerlijke
rechtsvordering;
Dat de eisers, burgerlijke partijen, aldus geen hoedanigheid hebben om
cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing op de tegen een beklaagde ingestelde strafvordering;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
B. Op de voorzieningen van de eisers tegen de beslissingen op de tegen verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat het arrest, nate hebben herhaald dater geen getuigen zijn en eiseres M.M. niet kan worden gehoord, en dat de verklaringen
(1) Cass., 22 maart 1976 (A.C., 1976, 854).
(2) Cass., 4 feb. 1986, A.R. 9898, nr. 357.
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van verweerster en de conclusies van de technische raadgevers elkaar tegenspreken, vaststelt dat, enerzijds, "de rechtervoorzijde van het door (verweerster) bestuurde voertuig de linkerflank van de door M.M. bestuurde bromfiets heeft geraakt", en, anderzijds, ''het linker knipperlicht van de bromfiets
werkte", en beide voertuigen "in dezelfde richting reden, met een toegelaten en aan de plaatsgesteldheid aangepaste snelheid" en het ongeval zich "ter
hoogte" van een kruispunt had voorgedaan;
Overwegende dat de appelrechters, die voor het overige aileen vaststellen dat de verklaring van verweerster, "die op het ogenblik van het ongeval diep geschokt was, geen enkel duidelijk gegeven bevat" en "dat de materiele gegevens die door de verbalisanten zijn verzameld, alsook de plaats
van de schade aan beide voertuigen alleen toelaten hypotheses voorop te stellen", door geen enkele reden antwoorden op de omstandige argumentatie van
de eisers, die in conclusie aanvoerden dat verweerster "geenszins op het punt
stond de bromfiets (van de tweede verweerster) voorbij te rijden" maar evenwei "de bromfiets heeft ingehaald die naar links uitweek, zonder te beseffen water gebeurd was", zodat "zij aldus op zijn minst toegeeft dat ze verstrooid was";
Dat de appelrechters hun beslissing aldus noch regelmatig met redenen
omkleden noch naar recht verantwoorden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het
uitspraak doet over de strafvordering; verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt elke eiser in een vierde
van de kosten van zijn voorziening en veroordeelt verweerster in drie vierde
van die kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Dinant, zitting houdende in hoger beroep.
18 april 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Aduocaten : mrs. Mahieu en Draps.
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18 april 2001

1o UITLEVERING- BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING- UITVOERBAARVERKLARING
- ONDERZOEKSGERECHTEN- BESLISSING- TE VERMELDEN WETSBEPALINGEN.

2°

UITVOERBAARVERKLARING - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING
ONDERZOEKSGERECHTEN- BESLISSING- TE VERMELDEN WETSBEPALINGEN.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- UITLEVERING- BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING- UITVOERBAARVERKLARING- BESLISSING- TE VERMELDEN WETSBEPALINGEN.

4 ° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- UITLEVERING- BUITENLANDS BE·
VEL TOT AANHOUDING- UITVOERBAARVERKLARING- RAADKAMER- HOGER BEROEP- KA·
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- DOSSIER TER BESCHIKKING GESTELD - DRAAGWIJDTE.
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5° UITLEVERING- BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING- UITVOERBAARVERKLARING
- RAADKAMER- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- DOSSIER TER
BESCHIKKING GESTELD- RECHT VAN VERDEDIGING- DRAAGWIJDTE.

1°, 2° en 3° De gerechten die de tenuitvoerlegging moeten bevelen van het door een bevoegde buitenlandse overheid uitgevaardigde bevel tot aanhouding, zijn niet verplicht om in hun beslissing opgave te doen van de wets- en de verdragsbepalingen
die de voorwaarden voor de uitlevering bepalen. (Art. 3, tweede lid, Uitleveringswet.)

4 a en 5° De terbeschikkingstelling van het dossier van de vreemdeling en van zijn raadsman op de griffie van het hof van beroep is een vormvereiste dat ertoe strekt de eerbiediging van het recht van verdediging te waarborgen; het arrest van de hamer van
inbeschuldigingstelling dat de tenuitvoerlegging beveelt van een door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering uitgevaardigd bevel tot aanhouding, miskent het recht van verdediging niet, nu de vreemdeling en zijn raadsman, die minder dan tien dagen voor hun verschijning op de hoogte zijn gebracht van de datum
waarop de zaak is vastgesteld, geen conclusie hebben neergelegd waarin zij aanvoerden dat het dossier hen niet ter beschikking zou zijn gesteld en niet blijkt dat zij
de verdaging hebben gevraagd om een betere uitoefening van hun recht van verdediging te waarborgen (1). (Art. 223 Sv.)
(B ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0381.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 februari 2001 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep teL.;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de gerechten die de tenuitvoerlegging van het door een
buitenlandse overheid uitgevaardigde aanhoudingsbevel moeten bevelen, niet
verplicht zijn om in hun beslissing opgave te doen van de wets- en verdragsbepalingen die de voorwaarden voor de uitlevering bepalen;
Dat, bijgevolg, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling noch
artikel12 van de Grondwet noch de wet van 15 maart 1874 noch enig andere wettelijke bepaling schendt, wanneer het, na vastgesteld te hebben dat
al die voorwaarden vervuld waren, per vergissing naar een procedurewet verwijst die geen betrekking heeft op de uitlevering;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser betoogt dat artikel 223 van het Wetboek van Strafvordering is geschonden, aangezien minder dan tien dagen verstreken zijn
tussen de datum waarop hij op de hoogte is gebracht van de bepaling van de
rechtsdag van de zaak en de datum waarop hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling is verschenen;
(1) Zie Cass., 22 juli 1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 1263), en de noot R.D.; DEMANET G., Du role
de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas d'extradition demandee ala Belgique, Rev. dr. pen., 1988, blz. 278; DECLERCQ R., Onderzoeksgerechten, A.P.R., 1993,
blz. 405, nr. 1035 ; DECLERCQ R., Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 1994, nr. 2399, en 1999,
nr. 2604.
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Overwegende dat het ter beschikking stellen van het dossier aan de vreemdeling en aan zijn raadsman op de griffie van het hofvan beroep een vormvereiste is die ertoe strekt de eerbiediging van het recht van verdediging te
waarborgen;
Overwegende dat eiser geen enkele schending van die rechten aanvoert;
dat uit de processtukken blijkt dat zowel hij als zijn raadsman op 16 februari 2001 op de hoogte zijn gebracht van de vaststelling van de zaak op
de terechtzitting van 22 februari 2001 van de kamer van inbeschuldigingstelling; dat zij toen geen conclusie hebben neergelegd waarin zij aanvoerden dat het dossier hen niet ter beschikking was gesteld; dat evenmin blijkt
dat zij verzocht hebben de zaak te verdagen om een betere eerbiediging van
het recht van verdediging te waarborgen;
Dat de aangevoerde onregelmatigheid, op zich, niet kan leiden tot vernietiging;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 april 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J.-M. Defourny, Luik.

Nr. 215
1e KAMER- 19 april 2001

1° VONNISSEN EN ARRESTEN -

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- GESCHILPUNT- BESLISSING WAARDOOR DE RECHTER ZIJN RECHTSMACHT TEN VOLLE UITOEFENTNIEUWE BESLISSING VAN DEZELFDE RECHTER- ZELFDE ZAAK EN PARTIJEN- GEVOLG.

2° MACHTSOVERSCHRIJDING- RECHTBANKEN-

BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- GESCHILPUNT - BESLISSING WAARDOOR DE RECHTER ZIJN RECHTSMACHT TEN VOLLE
UITOEFENT - NIEUWE BESLISSING VAN DEZELFDE RECHTER - ZELFDE ZAAK EN PARTIJEN GEVOLG.

1 o en 2° Machtsoverschrijding wordt door een rechter gepleegd wanneer hij uitspraak doet over een geschilpunt dat bij hem niet Zanger aanhangig is omdat hij reeds
vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen erover definitief uitspraak heeft
gedaan (1). (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
(1) Zie Cass., 26 juni 1992, A.R. 7861, nr. 571.
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(WAALS GEWEST - MINISTER VAN RUIMTELIJKE ORDENING, PATRIMONIUM EN 'TRANSPORT T. C ... E.A.)
ARREST

(uertaling)

(A.R. C.00.0161.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 januari 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de vordering van de verweerders strekt tot betaling van
de vergoeding bedoeld in artikel 34 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, in zijn nummering van voor
de coordinatie bij het decreet van het Waalse Gewest van 27 november 1997,
wanneer het bouw- ofverkavelingsverbod volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor
een goed dient of normaal bestemd is de dag v66r de inwerkingtreding van
dat plan;
Overwegende dat het bestreden arrest verklaart uitspraak te doen met toepassing van artikel 70 van dat Wetboek, zoals het gecoordineerd is bij het
voornoemde Waalse decreet van 27 november 1997, waarvan de draagwijdte overeenstemt met die van het voornoemde artikel 34;
Overwegende dat het bestreden arrest, om de vergoeding die de verweerders krachtens die bepaling verschuldigd zijn, op 1.073.970 frank in hoofdsom te bepalen, eerst vaststelt dat de waarde van het goed bij de aankoop
ervan, die geactualiseerd is tot op de dag waarop het recht op vergoeding is
ontstaan, 1.862. 712 frank bedroeg terwijl zijn huidige waarde niet hager ligt
dan 520.250 frank en het verschil tussen die waarden 1.342.462 frank bedraagt, en vervolgens van laatstgenoemd bedrag, als "wettelijke vermindering (van) twintig percent" bedoeld in artikel 70 van het Waals Wetboek van
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, een bedrag aftrekt van
268.492 frank, zijnde twintig percent van dat verschil;
Dat het bestreden arrest aldus het aandeel van de schade dat de verweerders zonder vergoeding moeten gedogen, begroot op twintig percent van
de waardevermindering van het goed;
Overwegende dat het hof van beroep, in het arrest van 8 december 1998
dat het in dezelfde zaak tussen dezelfde partijen had gewezen, beslist had
dat "artikel34 van het (Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium) slechts de vergoeding van een waardevermindering volgend uit een plan van aanleg toestond als (. .. )de waardevermindering in verhouding tot de geactualiseerde aankoopwaarde (. .. ) meer dan twintig
percent (bedroeg)", "dat in voorkomend geval die toepassingsvereiste van artikel 34 (. .. ) moet worden onderzocht om te bepalen of het nieuwe gewestplan had geleid tot (. .. ) een waardevermindering van het litigieuze goed van
meer dan twintig percent van zijn geactualiseerde aankoopwaarde" en dat
de schade aileen maar kan bestaan in "een waardevermindering van meer
dan twintig percent in verhouding tot de geactualiseerde aankoopwaarde";
Dat het hofvan beroep, nadat het aldus heeft beslist dat het aandeel van
de schade dat de verweerders zonder vergoeding moesten dragen, twintig percent bedraagt van de geactualiseerde aankoopwaarde van het goed en aldus zijn rechtsmacht over dat geschilpunt ten valle heeft uitgeoefend, in het
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bestreden arrest, niet opnieuw en anders uitspraak kon doen over hetzelfde geschilpunt zonder zijn bevoegdheid te overschrijden en, derhalve, artikel19, eerste onderdeel, van het Gerechtelijk Wetboek te schenden;
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 arrest in zoverre het de vergoeding die eiser aan de verweerders verschuldigd is op 1.073.970 frank vaststelt 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Bergen.
19 april 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 216
1e KAMER - 20 april 2001

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

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

(A.R. C.98.0515.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest op 25 juni 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de gecotirdineerde Grondwet, de artikelen 35bis,
§ 3, 35ter, § 1 en§ 2 en 35quinquies, § 1, van de wet op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging (B.S., 1 mei 1971) (hierna: wet bescherming oppervlaktewateren), welke artikelen deel uitmaken van hoofdstuk Illbis van
de wet bescherming oppervlaktewateren, ingevoerd bij decreet van 21 december 1990
(1) Cass., 7 april 2000, A.R. F.98.006l.N, nr. 234.
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houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 (B.S., 29 december 1990)
en vervangen door het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 (B.S., 11 juli 1992), artikel 35bis, § 3, zoals het van
kracht was voor de wijziging door het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 (B.S., 29 december 1993), artikel 35ter,
§ 2, zoals het van kracht was voor de wijziging door het decreet van 22 december 1993
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 (B.S., 29 december 1993),
en artikel 35quinquies, § 1, zoals het van kracht was voor de wijziging door het decreet van 18 december 1992, houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1993 (B.S., 29 december 1992),
doordat de appelrechters het hoger beroep van eiseres tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 19 juni 1996, waarbij de betwisting door
eiseres van de hefting op de waterverontreiniging voor het heftingsjaar 1992 (kohierartikel 10249) als ongegrond werd verworpen, toelaatbaar, doch ongegrond verklaren, met name, wat de toepassing en inhoud van de in het artikel 35quinquies, § 1,
van de wet bescherming oppervlaktewateren gedefinieerde component N1 betreft, op
grond van de volgende overwegingen : "Dienaangaande dient verwezen te worden naar
artikel 35quinquies dat de wijze van berekening bepaalt indien meet- en bemonsteringsresultaten voorhanden zijn en waarbij in de berekeningswijze een onderscheid gemaakt wordt tussen de vuilvracht veroorzaakt door de lozingen van zuurstofbindende en zwevende stoffen (N1), zware metalen (N2) en de nutrienten stikstof en
fosfor (N3). Het is precies met betrekking tot de factor N1 dat de gemeten waarden
voor (eiseres) niet aanvaardbaar zijn, terwijl de factoren N2 en N3 eigenlijk niet worden aangevochten. Met betrekking tot de formule Nl bepaalt artikel 35quinquies, §
1, wat als element Qd in aanmerking moet worden genomen, nl. 'Ret volume uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heftingsjaar'. Ditzelfde artikel bepaalt verder dat 'Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heftingsjaar
gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als N1 het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-componenten genomen'. Verder schrijft de
decreetgever voor: 'Indien er in hetjaar voorafgaand aan het beschouwde heftingsjaar in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als maand van de grootste bedrijvigheid die maand in aanmerking genomen waarvan het rekenkundig gemiddelde
van de op dagbasis berekende N1-component het grootst is'. Daaruit volgt dat conform het decreet voor de berekening van de N1-component de maand van de grootste bedrijvigheid die maand is van de grootste vervuiling waarin de hoogste waarden voorkomen, zodat zelfs rekening houdend met de overgelegde analyseresultaten
door (eiseres) de vervuiling het hoogst was bij de bemonstering van 6, 7 en 8 augustus 1991. Verder bepaalt dit zelfde uitvoeringsbesluit van 23 juli 1992 hoe de betwiste parameters ZS, BZV en CZB worden bepaald inzonderheid :
1 o op basis van debietgebonden monstername, uitgevoerd met behulp van meetapparatuur gei:nstalleerd door de heftingsplichtige conform de lozings- of milieuvergunning, van het geloosde afvalwater gedurende een of meerdere etmalen tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid in het jaar voorafgaand aan het
beschouwde heftingsjaar.
2° ingeval in het jaar voorafgaand aan het heftingsjaar een bemonstering op basis van schepmonsters is uitgevoerd, op basis van de door de heffingsplichtige verstrekte gegevens m.b.t. het geloosde afvalwater in zoverre deze door de adjunct leidende ambtenaar van de VMM als deskundig worden aanvaard. Gelet op de rangorde
in de bewijsvoering dient aan de debietgebonden monstername voorrang te worden verleend boven de schepmonsters voorgelegd door (eiseres). Bovendien werden deze schepmonsters niet genomen tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid" (bestreden arrest, blz.5-6),
terwijl overeenkomstig artikel 35ter van de wet bescherming oppervlaktewateren
het bedrag van de hefting wordt vastgelegd op grand van de formule H = N x T,
waann:
H = het bedrag van de verschuldigde hefting voor waterverontreiniging;
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N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden, berekend volgens een van de
in de afdelingen 3, 4, 5 en 6 van de wet bescherming oppervlaktewateren bepaalde
berekeningsmethoden, veroorzaakt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;
T = het in artikel 35ter, § 2, vermelde bedrag van het eenheidstarief van de heffing; de berekening van de vuilvracht (N), zoals de appelrechters zelfvaststellen, moet
gebeuren overeenkomstig artikel 35quinquies van de wet bescherming oppervlaktewateren, wanneer meet- en bemonsteringsresultaten voorhanden zijn (bestreden arrest, blz. 5, vierde alinea); een van de componenten ter berekening van de vuilvracht (N), namelijk N1, overeenkomstig artikel 35quinquies wet bescherming
oppervlaktewateren wordt berekend op grand van de formule :
"N1 = Qd [
0,35 X zs
0,45 (2 X BZV + CZV)l
(0 40 0 60 d)
180 X a +
500
+
1.350
X
'
+ ' X
waarin:
N1 : de vuilvracht veroorzaakt door de lazing van de zuurstofbindende stoffen en de
zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Qd : het volume, uitgedrukt in liter, van het afValwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van de grootste bedrijvigheid van het j aar voorafgaand aan het heffingsjaar;
d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoensgebonden of niet continue activiteiten (. .. )";
voor de bepaling van de eerste component van de aangehaalde formule, met name
Qd, moet worden vastgesteld welke de "maand van grootste bedrijvigheid van hetjaar
voorafgaand aan het heffingsjaar" is; artikel 35quinquies, § 1, derde lid, wet bescherming oppervlaktewateren bepaalt dat, indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afValwater, dan wordt als maand van de
grootste bedrijvigheid die maand in aanmerking genomen, waarvan het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1 component het grootst is; deze laatste bepaling uitsluitend dient ter vaststelling van de component "Qd" als element van
de formule ter berekening van de variabele "N1"-component, en niet ter bepaling van
de variabele "N1"-component zelf; de appelrechters in het bestreden arrest de hager vermelde definitie van de component "Qd" aanhalen en vervolgens artikel 35quinquies, § 1, tweede en derde lid, van de wet bescherming oppervlaktewateren aanhalen (bestreden arrest, blz. 5, alinea 6, 7 en 8);
zij vervolgens evenwel oordelen dat "conform het decreet voor de berekening van de
N1-component de maand van de grootste bedrijvigheid die maand is van de grootste vervuiling waarin de hoogste waarden voorkomen" en zij oordelen dat zelfs rekening houdend met de overgelegde analyseresultaten door eiseres de vervuiling het
hoogst was bij de bemonstering van 6, 7 en 8 augustus 1991 (bestreden arrest, blz. 6,
eerste alinea),
de appelrechters derhalve door voor de berekening van de N1 component rekening te houden met de maand van de grootste bedrijvigheid zoals deze term gedefinieerd is in artikel 35quinquies, § 1, derde lid, wet bescherming oppevlaktewateren,
terwijl dit derde lid enkel dient ter bepaling van de component Qd als element van de
formule ter berekening van de variabele "Nl"- waarde, artikel35quinquies, § 1, wet
bescherming oppervlaktewateren schenden, alsmede artikel 35ter, § 1, wet bescherming oppervlaktewateren, dat het bedrag van de hefting doet afhangen van de vuilvracht N zoals berekend op grand van artikel 35quinquies, § 1, wet bescherming
oppervlaktewateren :
Overwegende dat, krachtens artikel 35ter, § 1, van de wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, hierna gehoemd Oppervlaktewaterenwet, het bedrag van de heffing op
de waterverontreiniging als volgt wordt vastgesteld :
H = N x T waarin :
H
het bedrag van de verschuldigde heffing voor waterverontreiniging;

=
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N = de vuilvracht uitgedrukt in vervuilingseenheden, berekend volgens een
van de in de afdelingen 3, 4, 5 en 6 bepaalde berekeningsmethoden, veroorzaakt in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;
T = het in § 2 vermelde bedrag van het eenheidstarief van de hefting;
Overwegende dat, overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 35quinquies, § 1, eerste lid, van de Oppervlaktewaterenwet, de vuilvracht wordt berekend volgens de formule N = (k1xN1) + (k2xN2) + (k3xN3) + Nk, waarbij
Qd
[
0,35 X zs 0,45 (2 X BZV + CZV)l (0 40 0 60 d)
N1 -- 180
X a +
500
+
1.350
X
'
+ '
X
waann:
N1 : de vuilvracht veroorzaakt door de lozing van de zuurstofbindende stoffen en de zwevende stoffen uitgedrukt in vervuilingseenheden;
Qd : het volume, uitgedrukt in liter, van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de maand van grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar;
a: - deze term is gelijk aan nul voor de heffingsplichtigen die zijn aangesloten op het openbaar hydrografisch net, zoals bedoeld in artikel 1 en bovendien beschikken over een milieu- respectievelijk lozingsvergunning voor
lozing op het openbaar hydrografisch net;
- deze term is in de overige gevallen gelijk aan 0,20;
ZS : het gehalte aan stoffen in suspensie, uitgedrukt in mg/1, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft;
BZV : de biochemische zuurstofbehoefte gedurende 5 dagen, uitgedrukt in
mg/1, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft;
CZV : de chemische zuurstofbehoefte, uitgedrukt in mg/1, van het afvalwater waarop Qd betrekking heeft;
d : correctiefactor wanneer het gaat om seizoengebonden of niet-continue
activiteiten waarbij minder dan 225 kalenderdagen per jaar afvalwater wordt
geloosd en hiervan het bewijs geleverd wordt; d is dan gelijk aan het quotient van het aantal dagen waarin afvalwater wordt geloosd en 225;
Overwegende dat artikel 35quinquies, § 1, tweede lid, van de Oppervlaktewaterenwet, bepaalt : "Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde
heffingsjaar gedurende verschillende etmalen metingen zijn gebeurd van het
dagdebiet en de samenstelling van het geloosde afvalwater, dan wordt als N1
het rekenkundige gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-componenten
genomen";
Dat het derde lid van hetzelfde artikel bepaalt : "Indien er in het jaar voorafgaand aan het beschouwde heffingsjaar in verschillende maanden metingen zijn gebeurd van het dagdebiet en de sam ens telling van het geloosde afvalwater, dan wordt als maand van de grootste bedrijvigheid die maand in
aanmerking genomen waarvan het rekenkundige gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-component het grootst is";
Overwegende dat de waarde Qd/180, eerste component van N1, het volume uitdrukt in liter van het afvalwater geloosd in een etmaal tijdens de
maand van de grootste bedrijvigheid van het jaar voorafgaand aan het
heffingsjaar;
Dat de tweede component, zoals uit de hiervoren weergegeven tekst van
het decreet blijkt, verwijst naar de samenstelling van het geloosde afvalwater en bepaald wordt op grond van het gehalte aan stoffen in suspensie,

--~----~

Nr. 217

HOF VAN CASSATIE

657

biochemische zuurstofbehoefte en chemische zuurstofbehoefte waarop de
waarde Qd betrekking heeft;
Dat de derde component betrekking heeft op de duur van de vervuiling;
Overwegende dat uit deze teksten blijkt dat voor aile componenten van N1,
de meetgegevens van de maand van de grootste bedrijvigheid in aanmerking worden genomen;
Dat zowel de wil van de wetgever als de letterlijke uitlegging van het decreet verhinderen dat de maand van de grootste industriele activiteit hiervoor bepalend zou zijn;
Dat als maand van de grootste bedrijvigheid in de zin van artikel 35quinquies, § 1, moet worden begrepen de maand waarin het rekenkundig gemiddelde van de op dagbasis berekende N1-waarde het grootst is;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het middel niet aangeeft hoe en waardoor artikel 149 van
de Grondwet wordt geschonden;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 april 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal
met opdracht - Advocaten : mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 217
1e KAMER- 20 april 2001

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN- ALGEMEEN- RECHTEN VOORTVLOEIENDE UIT AAN
OVERSCHRIJVING ONDERWORPEN AKTEN- VORDERING TOT VERNIETIGING OF TOT HERROEPING VAN DIE RECHTEN- ONTVANKELIJKE VORDERING- VEREISTE - INSCHRIJVING OP DE
KANT- HYPOTHEEKWET, ART. 3 - DRAAGWIJDTE.

De rechter, voor wie een eis strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit akten, aan overschrijving onderworpen, aanhangig is, moet nagaan of
de eis waarover hij te oordelen heeft, ingeschreven is op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging. Het volstaat terzake niet dat een eis met hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak in een andere rechtspleging wel gekantmeld werd
(1). (Art. 3 Hypotheekwet.)
(RENTFORT N.V: T. KBC BANK, M... )

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs :
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
(1) Zie Cass., 17 feb. 1984, A. C., 1983-84, nr. 342; Cass., 13 nov. 1981, A. C., 1981-82, nr. 175;
Cass., 13 maart 1884, Pas., 1884, I, 82.
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Bij vonnis van 8 juni 1993 heeft de Rechtbank van Koophandel te Leuven op grond
van artikel1193ter (oud) van het Gerechtelijk Wetboek aan tweede verweerder, handelend in zijn hoedanigheid van curator van de failliete N.Y. Aldimmo, machtiging verleend om een horecacomplex " 't Galjoen" genaamd en een handelshuis gelegen te Geel
onderhands te verkopen voor een minimaal bedrag van 26.510.000 BF.
Beide panden werden verkocht aan eiseres bij notariele verkoopakte verleden op 9
juli 1993.
Tegen dit vonnis heeft eerste verweerster, als hypothecaire schuldeiser op een van
deze panden, op 29 juli 1993 verzet aangetekend en eveneens hoger beroep, ten bewarende titel, in afwachting van de beslissing over het verzet.
Tijdens de verzetsprocedure heeft eerste verweerster in conclusie van 12 april1994
ook de ontbinding gevorderd van voormelde verkoopakte, welke vordering werd gerandmeld op 12 mei 1995 overeenkomstig artikel 3 van de Bypotheekwet.
Steeds in het kader van de verzetsprocedure liet eerste verweerster op 19 april1994
ei.seres dagvaarden in tussenkomst en bindendverklaring van het tussen te komen vonnis.
Bij vonnis van 8 augustus 1995 verklaarde de rechtbank van koophandel het verzet niet ontvankelijk, vermits verweerster als schuldeiser was tussengekomen in de
rechtspleging die geleid heeft tot de bestreden beslissing van 8 juni 1993. Tegen dit
vonnis werd geen hoger beroep ingesteld.
In de procedure in hoger beroep tegen de beslissing van 8 juni 1993 vorderde eerste verweerster, naast de vernietiging van de door de rechtbank van koophandel verleende machtiging, tevens de ontbinding van de verkoopovereenkomst, zulks in het
dispositiefvan haar eerste appelconclusie van mei 1996. Bedoelde vordering tot antbinding blijkt niet te zijn gerandmeld.
Bangende de rechtspleging in hoger beroep heeft eerste verweerster eiseres opnieuw gedagvaard in tussenkomst en bindendverklaring van het tussen te komen arrest.
Voor het geval de machtiging zou worden ingetrokken en de koop ongedaan gemaakt, stelde eiseres een vordering tot schadevergoeding in tegen verweerders.
Bet bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, vernietigt de bestreden beslissing van 8 juni 1993, wijst de vraag van tweede verweerder tot
machtiging af, en verklaart de verkoopakte nietig. Tevens verklaren de appelrechters het arrest gemeen aan eiseres, terwijl de door eiseres ingestelde vorderingen niet ontvankelijk worden verklaard.
II. Wat betreft de voorziening in cassatie.
II.l. Inzake het eerste middel.
Eiseres voert in het tweede onderdeel schending aan van artikel3 van de Bypotheekwet en bekritiseert inzonderheid de beslissing van het bestreden arrest volgens dewelke de eis in ontbinding, waarover het moest beslissen ontvankelijk is gelet op de
inschrijving op 12 mei 1995 ter hypotheekkantoor op de kant van de overschrijving
van de notariele akte van 9 juli 1993.
Uit de stukken van de procedure in hoger beroep blijkt dat eerste verweerster haar
eis in ontbinding van de koop-verkoop ten overstaan van de appelrechters formuleerde in het dispositiefvan haar eerste conclusie in hoger beroep van mei 1996.
Bet bestreden arrest beslist tot de ontvankelijkheid van die eis op grond van de omstandigheid dat de kantmelding ervan gebeurde op 12 mei 1995.
Die kantmelding betrof evenwel de vordering tot ontbinding door eerste verweerster geformuleerd in conclusies dd. 12 april1994 neergelegd in het kader van de
verzetsprocedure welke geleid heeft tot het vonnis van 8 augustus 1995 van de rechtbank van koophandel te Leuven.
Nu tegen dat vonnis geen hoger beroep werd aangetekend, kan de eis in ontbinding, geformuleerd in het kader van verzet, niet de eis zijn in ontbinding die voor de
appelrechters aanhangig werd gemaakt in het kader van de procedure in hoger beroep tegen de beslissing van 8 juni 1993.
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Krachtens artikel 3 van de Rypotheekwet kan geen eis strekkende tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit akten, aan overschrijving onderworpen, door de rechter worden ontvangen, dan na te zijn ingeschreven op de kant
van de overschrijving van de titel van verkrijging, waarvan de vernietiging of de herroeping gevorderd wordt.
Ret vereiste van artikel 3, lid 1, Ryp.W. raakt de openbare orde : de rechter, voor
wie dergelijke eis aanhangig is, moet ambtshalve nagaan of die eis ingeschreven is op
de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging (2).
Bedoelde inschrijving is immers voorgeschreven om derden in kennis te stellen van
de mogelijke vernietiging van bepaalde rechten voortvloeiende uit de betrokken akten (3).
De rechter die aldus wel moet onderzoeken of de eis tot vernietiging of herroeping is gerandmeld, moet nochtans in zijn uitspraak niet vermelden dat hij dit heeft
onderzocht (4).
Anderzijds volstaat het niet dat eenzelfde eis in een gelijkaardige rechtspleging tussen dezelfde partijen wel aan randmelding werd onderworpen : om ontvankelijk te zijn
dient de eis waarover de rechter te oordelen heeft ingeschreven te zijn op de kant van
de overschrijving van de titel van verkrijging.
Ret bestreden arrest dat op grond van de randmelding van de eis tot ontbinding van
de verkoop, die werd gesteld in de verzetsprocedure waarop het hoger beroep geen betrekking heeft, de vordering tot ontbinding die in de loop van de appelprocedure werd
gesteld, ontvankelijk verklaart, artikel 3 van de Rypotheekwet schendt.
Ret middel komt dan ook gegrond voor.
( ... )
ARREST

(A.R. C.99.0130.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 april 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de gecotirdineerde Grondwet, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek, en 3, eerste lid, van de wet van 16 december 1851 op de
voorrechten en hypotheken, die opgenomen is in Titel XVIII van Boek III van het Burgerlijk Wetboek (hierna Rypotheekwet genoemd),
doordat het bestreden arrest de vordering van eerste verweerster in ontbinding van
de koop-verkoop van een horecacomplex, genaamd 't Galjoen, en een handelshuis te
Geel, afgesloten tussen eerste verweerster en eiseres, ontvankelijk verklaart (valgens het bestreden arrest moet onder "ontbinding" worden verstaan "ongedaan rnaken" : p. 13 van het arrest), dit na het volgende te hebben vastgesteld :
"( ... ) dat (eerste verweerster), als hypothecair schuldeiser, op 29 juli 1993 verzet heeft
ingesteld tegen een vonnis dat op 8 juni 1993 werd uitgesproken door de Rechtbank
van Koophandel te Leuven waarbij aan (tweede verweerder), handelend in zijn hoedanigheid van curator van de failliete NV Aldimmo, op grond van artikel1193ter van
het Gerechtelijk Wetboek machtiging werd verleend om een horecacomplex 't Galjoen' genaamd en een handelshuis gelegen te Geel onderhands te verkopen voor een
minimaal bedrag van 26.510.000 BEF;
(2) Cass., 13 maart 1884, Pas., 1884, I, 82.
(3) Cass., 17 feb. 1984, A. C., 1983-84, p. 770.
(4) Cass., 13 nov. 1981, A. C., 1981-82, nr. 175; T. Not., 1982, 248, noot; Pas., 1982, I, 365; Rec.
Gen. Em: Not., 1983, 63, noot, en Rev. Not. B., 1983, 54, noot R.D.V.
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dat het verzet aanvankelijk enkel werd gevoerd tegen (tweede verweerder) en het
er toe strekte de door de rechtbank van koophandel verleende machtiging te vernietigen en in te trekken, terwijl in conclusies van 12 april 1994 ook werd gevorderd dat
de verkoop van de onroerende goederen volgens de verkoopakte van 9 juli 1993 voor
notaris V. L. ontbonden zou worden verklaard;
(. .. ) dat in een vonnis dat op 8 augustus 1995 werd uitgesproken door de Rechtbank van Koophandel te Leuven het verzet ontoelaatbaar werd verklaard en (eerste verweerster) werd veroordeeld tot de kosten;
dat met name werd geoordeeld dat (eerste verweerster) als schuldeiser was tussengekomen in de rechtspleging en dat zij volgens de termen van voornoemd artikel1193ter
tegen het vonnis van 8 juni 1993 enkel hoger beroep kon instellen;
dat tegen dit vonnis vooralsnog geen hoger beroep werd ingesteld;
(. .. ) dat (eerste verweerster) het vonnis waartegen zij verzet heeft ingesteld meteen ook bestreden heeft voor het hof met het hoger beroep dat op 29 juli 1993 werd
ingesteld en dat voorwerp is van onderhavig geding;
(. .. ) dat (eiseres) op 25 april 1996 in tussenkomst werd gedagvaard in de procedure voor het hof ten einde zich het uit te spreken arrest gemeen te horen verklaren" (p. 2 van het arrest),
en zijn vermelde beslissing op volgende gronden steunt :
"(. .. ) dat verder van de door (eerste verweerster) met conclusies ingestelde vordering tot ontbinding van de koop-verkoop op 12 mei 1995 ten hypotheekkantore inschrijving werd gedaan op de kant van de overschrijving van de notariele akte van 9
juli 1995 (lees : 1993), zoals bepaald in artikel 3 van de Hypotheekwet;
dat die vordering wordt geformuleerd in de akte van hoger beroep, dewelke voor (eerste verweerster) de inleidende akte vormde voor het instellen van die eis;
(. .. ) dat de vordering van (eerste verweerster) wel degelijk ontvankelijk is" (p. 8 van
het arrest),

tweede onderdeel, artikel 3 van de Hypotheekwet bepaalt dat geen eis strekkende
tot vernietiging of tot herroeping van rechten voortvloeiende uit akten, aan overschrijving onderworpen, door de rechter wordt ontvangen, dan na te zijn ingeschreven op de kant der overschrijving van de titel van verkrijging, waarvan de vernietiging of de herroeping gevorderd wordt, en, in voorkomend geval, op de kant der
overschrijving van de laatste overgeschreven titel,
de rechter, voor wie een dergelijke eis aanhangig is, derhalve voor de beoordeling
van de ontvankelijkheid ervan moet nagaan of van die eis (en niet van een andere gelijkaardige eis, die niet voor hem aanhangig is) kantmelding werd gedaan,
in casu het bestreden arrest beslist dat de eis in ontbinding van de koop-verkoop van
de litigieuze onroerende goederen "geformuleerd wordt in de akte van hoger beroep, dewelke voor (eerste verweerster) de inleidende akte vormde voor het instellen van die eis",
het bestreden arrest, om die eis ontvankelijk te verklaren, evenwel steunt "op de
door (eerste verweerster) met conclusies ingestelde vordering tot ontbinding van de
koop-verkoop", vordering waarvan, volgens het bestreden arrest, "op 12 mei 1995 ter
hypotheekkantoor inschrijving werd gedaan op de kant van de overschrijving van de
notariele akte van 9 juli 1995 (lees : 1993)",
de door eerste verweerster met conclusies ingestelde eis tot ontbinding de eis is die,
volgens de vaststellingen van het bestreden arrest, geformuleerd werd "in conclusies van 12 april1994" neergelegd in het kader van de verzetsprocedure welke, valgens de vaststelling van het bestreden arrest, geleid heeft tot een vonnis van 8 augustus 1995 van de Rechtbank van Koophandel te Leuven waarbij het verzet
ontoelaatbaar werd verklaard,
die eis in ontbinding, geformuleerd in het kader van het verzet, volgens de vaststellingen van het bestreden arrest niet de eis in ontbinding is die voor het hof van
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beroep aanhangig is, nu het bestreden arrest vaststelt dat tegen het vonnis van 8 augustus 1995 "vooralsnog geen hoger beroep werd ingesteld" en dat de eis in ontbinding, waarover het uitspraak doet "geformuleerd wordt in de akte van hoger beroep, dewelke voor (eerste verweerster) de inleidende akte vormde voor het instellen
van die eis",
zodat indien het bestreden arrest met de "met conclusies ingestelde vordering tot
ontbinding" zou bedoelen de eis in ontbinding geformuleerd in de conclusie van eerste verweerster van 12 april1994, neergelegd in de procedure van verzet tegen het vonnis van 8 juni 1993, dit arrest, door de eis in ontbinding van de koop-verkoop van de
litigieuze onroerende goederen, geformuleerd in de akte van hoger beroep van eerste verweerster tegen het vonnis van 8 juni 1993, ontvankelijk te verklaren op grond
van de vaststelling dat van de in het kader van het verzet ingestelde eis in ontbinding van de koop-verkoop kantmelding werd gedaan, artikel 3 van de Hypotheekwet schendt, nu volgens dit artikel van de eis geformuleerd in vermelde akte van hoger beroep kantmelding diende te worden gedaan opdat die eis ontvankelijk zou zijn;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van de Hypotheekwet, geen eis strekkende tot vernietiging oftot herroeping van rechten voortvloeiende uit akten, aan overschrijving onderworpen, door de rechter wordt ontvangen, dan
na te zijn ingeschreven op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging, waarvan de vernietiging of de herroeping gevorderd wordt, en in voorkomend geval, op de kant van de overschrijving van de laatst overgeschreven titel;
Dat de rechter, voor wie dergelijke eis aanhangig is, moet nagaan of de eis
waarover hij te oordelen heeft, ingeschreven is op de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging; dat het niet volstaat dat een eis met hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak in een andere rechtspleging wel gekantmeld werd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. de Rechtbank van Koophandel te Leuven bij vonnis van 8 juni 1993 aan
verweerder machtiging heeft verleend om het horecacomplex genaamd "'t Galjoen" en een handelshuis te Geel onderhands te verkopen voor de minimumprijs van 26.510.000 BEF;
2. verweerster als tweede ingeschreven hypothecaire schuldeiser daartegen op 29 juli 1993 verzet heeft ingesteld;
3. tijdens de verzetsprocedure, verweerster in conclusie van 12 april 1994
ook de ontbinding gevorderd heeft van de verkoopakte die op 9 juli 1993 voor
notaris V. L. verleden werd ingevolge de voormelde machtiging; dat die vordering werd gekantmeld op 12 mei 1995;
4. in die procedure van verzet verweerster eiseres heeft gedagvaard in tussenkomst en tot bindendverklaring;
5. de voormelde rechtbank van koophandel bij vonnis van 8 augustus 1995
het verzet van verweerster niet ontvankelijk heeft verklaard omdat zij reeds
partij was bij het vonnis van 8 juni 1993 waarbij de machtiging tot verkoop werd verleend; dat tegen dit vonnis van 8 augustus 1995 geen hoger beroep werd ingesteld;
6. verweerster naast het verzet ook hoger beroep heeft ingesteld tegen het
vonnis van 8 juni 1993;
7. verweerster in die rechtspleging in hoger beroep opnieuw eiseres heeft
gedagvaard in tussenkomst en tot bindenverklaring;
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8. verweerster in de rechtspleging in hoger beroep andermaal de vordering tot ontbinding van de voormelde verkoopakte heeft gevorderd;
Overwegende dat uit de voormelde vaststellingen van het arrest blijkt dat
de vordering tot ontbinding van de verkoop, waarover de appelrechters hebben geoordeeld, niet de vordering tot ontbinding is die in de verzetsprocedure
was gesteld en gekantmeld werd;
Overwegende dat het arrest dat op grond van de kantmelding van de eis
tot ontbinding van de verkoop, die werd gesteld in de rechtspleging van verzet en waarop het hoger beroep geen betrekking heeft, de vordering tot antbinding die in hoger beroep werd gesteld, ontvankelijk verklaart, artikel 3
van de Hypotheekwet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt
over de eis van eerste verweerster in ontbinding van de koop-verkoop gesloten tussen eiseres en tweede verweerder en over de vorderingen van eiseres tegen eerste en tweede verweerders en over de kosten; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Gent.
20 april 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal
met opdracht - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe, Nelissen Grade en De Gryse.

Nr. 218
1e KAMER- 20 april 2001

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -

HERSTELPLICHT- STAAT.

OVERHEID - GEMEENTE - WEGEN- GELIJKGRONDSE BERMEN.

2° WEGEN- VEILIGHEID VAN

DE GEBRUIKERS- VERPLICHTING VAN DE GEMEENTEVEILIGHEIDSPLICHT- OMVANG- GELIJKGRONDSE BERMEN.

3o GEMEENTE- WEGEN- VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKERS- VEILIGHEIDSPLICHT- OMYANG- GELIJKGRONDSE BERMEN.

1°, 2° en 3° De door artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet aan de gemeenten
opgelegde verplichting te zorgen voor de veiligheid op openbare wegen en plaatsen
en in het bijzonder voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, strekt zich oak uit tot de gelijkgrondse bermen (1). (Art. 135, § 2, tweede
lid, 1°, Nieuwe Gemeentewet.)
(1) Zie Cass., 21 mei 1987, A. C., 1986-87, nr. 564; Cass., 18 mei 1989, A. C., 1988-89, nr. 535;
Cass., 10 okt. 1991, A. C., 1991-92, nr. 79; Cass., 21 okt. 1993, A. C., 1993, nr. 421, 867; Cass., 26
mei 1994, A. C., 1994, nr. 265.

---------------~-~---

Nr. 218

HOF VAN CASSATIE

--

663

(V. .. T. GEMEENTE HOEGAARDEN)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs :
Wat betreft de betwisting voor de appelrechters.
Op 20 augustus 1995 volgde eiser met zijn fiets bij afwezigheid van een fietspad de
gelijkgrondse berm langsheen de Waversesteenweg te Hoegaarden en kwam ten gevolge van een wegverzakking in de berm ten val waarbij hij zich ernstig kwetste.
Eiser achtte de gemeente Hoegaarden aansprakelijk voor dit ongeval en dagvaardde haar voor de politierechtbank te Leuven teneinde vergoeding voor de geleden schade te bekomen.
Zowel de politierechtbank als de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, zetelend
in graad van beroep, wezen de vordering van eiser af als ongegrond.
Wat betreft het middel.
Eiser voert in het eerste onderdeel schending aan van artikel135, § 2, van de Nieuwe
Gemeentewet waar hij het vonnis verwijt te hebben beslist dat de uit deze wetsbepaling voortvloeiende zorgvuldigheidsplicht in casu geen toepassing vindt, nu de gelijkgrondse berm, die eiser met zijn fiets bereed, geen deel uitmaakt van de rijbaan
en artikel9.1.2.4° van het Wegverkeersreglement eiser slechts toelating verleende, op
eigen risico, deze berm te berijden.
Overeenkomstig artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet "hebben de gemeenten ook tot taak, ten behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met
name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen".
Meer bepaald worden, krachtens het bepaalde in§ 2, tweede lid, 1°, van dat artikel, aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd, "alles wat
verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en
pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen
(. .. )."

De gemeentelijke overheid is verplicht slechts wegen aan te leggen en voor het verkeer open te stellen die voldoende veilig zijn. Tenzij een vreemde oorzaak haar belet de op haar rustende beveiligingsplicht na te komen, moet de gemeente door gepaste maatregelen ieder abnormaal gevaar, zichtbaar of niet, voorkomen (2).
De gemeente dient m.a.w. de nodige maatregelen te bevelen om het verkeer opnieuw mogelijk te maken wanneer de veiligheid van de weggebruikers niet meer verzekerd is (3).
Voor de gemeente strekt deze verantwoordelijkheid, hen opgelegd door voormelde
wetsbepaling, zich niet alleen uit tot de gemeentewegen, maar ook tot de provincie en de gewest- of de staatswegen op hun grondgebied (4) , met uitsluiting van de autosnelwegen (5).
De verplichting van de gemeente te zorgen voor de veiligheid op openbare wegen en
plaatsen en in het bijzonder voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten en pleinen, geldt niet uitsluitend voor het verkeer op "de rijbaan" in de zin van
artikel2.1 van het Wegverkeersreglement, zijnde het deel van de openbare weg dat
voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingesteld.
Deze verplichting heeft betrekking op "openbare wegen en plaatsen", zodat de gemeente ook de verkeersveiligheid dient te waarborgen op voetpaden, fietspaden en,
(2) Cass., 21 mei 1987, AC., 1986-87, nr. 564; Cass., 10 okt. 1991, AC., 1991-92, nr. 79; Cass.,
21 okt. 1993, A.C., 1993, nr. 421, 867; Cass., 26 mei 1994, A. C., 1994, nr. 265.
(3) Cass., 10 okt. 1991, A. C., 1991-92, 79.
(4) Cass., 20 dec. 1951, Pas., 1952, I, 204; Cass. 21 okt. 1954, Pas., 1955, I, 147; Cass., 21 mei
1987, A. C., 1986-87, nr. 564, Verkeersrecht, 89/39; Cass., 26 mei 1994, A. C., 1994, nr. 265; R. W.,
1994-95, 745.
(5) Cass., 18 mei 1989, A. C., 1988-89, nr. 535; Verkeersrecht, 89/173; Cass., 10 okt. 1991, A. C.,
1991-92, nr. 79; Verkeersrecht, 92/23.
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zoals in casu, gelijkgrondse bermen die voor het verkeer openstaan en dienvolgens deel
uitmaken van de openbare weg (6).
De omstandigheid dat gelijkgrondse bermen geen deel uitmaken van de rijbaan in
de zin van artikel 2.1 van het Wegverkeersreglement, doet geen afbreuk aan de
veiligheidsverplichting van de gemeente nu de fietsers, zo er geen fietspad is, overeenkomstig artikel 9.1.2.4° van dat reglement, de gelijkgrondse bermen mogen berijden wat voor de gemeenten de verplichting inhoudt ervoor te zorgen dat deze gelijkgrondse bermen voldoende verkeersveilig zijn.
Bij vonnis van 6 december 1990 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Leuven overigens dat de beveiligingsverplichtiging van de gemeente zich uitstrekt tot de
niet voor het verkeer toegankelijke berm die derwijze met hoog onkruid was begroeid dat het uitzicht op de voorrangsweg erdoor werd belemmerd (7).
Ret bestreden vonnis stelt dat :
1o eiser ten gevolge de slechte staat van het wegdek ten val is gekomen en zich ernstig kwetste toen hij met zijn fiets op een gelijkgrondse berm reed;
2° eiser de gelijkgrondse berm mocht berijden overeenkomstig artikel 9.1.2.4° van
het Wegverkeersreglement, nu er geen fietspad voorhanden was;
3° eiser dienvolgens de gelijkgrondse berm bereed op eigen risico en de nodige voorzichtigheid als "goed huisvader" diende aan de dag te leggen;
4 o artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet met betrekking tot de veiligheid van de
openbare wegen op het grondgebied van de gemeente niet van toepassing is op gelijkgrondse bermen die voor het verkeer openstaan.
Door op grond van deze overwegingen de aansprakelijkheidsvordering van eiser ongegrond te verklaren, schendt het vonnis artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet.
Ret onderdeel komt dan ook gegrond voor, terwijl de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Besluit : vernietiging.
ARREST

(A.R. C.99.0413.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 26 februari 1999 in boger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 135, § 2, van de bij koninklijk besluit van 24 juni 1988
gecodificeerde Nieuwe Gemeentewet, zoals ingevoegd bij artikel 2, § 4, van de Wet van
27 mei 1989 houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet, 1382, 1383, 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 149 van de op 17 februari 1994 gecotirdineerde
Grondwet, 2.1, 9.2.1.4°, 78.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 14 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot cotirdinatie van de wetten betreffende de politie over
het wegverkeer,
doordat de rechtbank van eerste aanleg in het bestreden vonnis de vordering van
eiser ertoe strekkende verweerster te horen veroordelen tot betaling van een provisionele vergoeding van 200.000 BEF en een geneesheer-deskundige te horen aanstellen, op volgende gronden afwijst :
"(. .. ) dat (eiser) voorhoudt dat hij op 20 augustus 1995 omstreeks 10u40' zijn fiets
bestuurde op het fietspad langsheen de Waversesteenweg te Roegaarden-Oorbeek in
(6) CoRNELIS, L., Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 1989, nr. 130, 229; PorE:, Handboek verkeerswetgeving, Leuven, Acco, Hfdst. XLII,
p. 4, nr. 5.

(7) Rb. Leuven, 6 december 1990, verkeersrecht, 91/54; PorE:, o.c., nr. 5, voetnoot 23.
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de richting van Tienen; dat hij aldaar ingevolge de slechte staat van het wegdek ten
val kwam en zich ernstig kwetste.
(... ) dat vooreerst dient vastgesteld dat uit al de elementen van het strafdossier met
inbegrip van de vaststellingen van de verbalisanten en de eigen verklaring van (eiser) en zijn gezellin, blijkt dat het terzake niet gaat om een fietspad in de zin van artikel 2.7 van het KB van 1 december 1975 hetwelk als definitie geeft: 'het deel van
de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen ... is voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door wegmarkeringen bedoeld in artikel 74'.
Dat het fietspad geen deel uitmaakt van de rijbaan.
Dat het derhalve gaat om een gelijkgrondse berm.
Dat artikel9.1.2.4° stelt dat zo er geen fietspad is( ... ) mogen de fietsers (... )de gelijkgrondse berm volgen.
Dat het hier dus enkel een toelating betreft welke op eigen risico wordt genomen
met de nodige voorzichtigheid als goed huisvader.
(... ) dat alwaar het niet om een fietspad gaat en de gelijkgrondse berm als dusdanig geen deel uitmaakt van de rijbaan in tegenstrijd met hetgeen (eiser) voorhoudt de
bepalingen van artikel 135 van de Gemeentewet, namelijk het instaan voor de veiligheid van de openbare wegen op haar grondgebied terzake niet speelt; dat de algemene zorgvuldigheidsplicht in de door (eiser) aangehaalde rechtspraak enkel betrekking heeft op de wegen open voor het verkeer.
Dat de gemeente evenmin de verplichting had terzake enige signalisatie aan te brengen.
(... ) dat uit de voorgelegde foto's duidelijk blijkt dat de lichte niveauverschillen tussen de betonblokken op de gelijkgrondse berm voldoende zichtbaar zijn en zelfs van
op een verre afstand, zodat alleszins een fietser welke het risico neemt deze berm te
volgen, voldoende aandacht dient te schenken aan het wegdek en desgevallend zijn
snelheid aanpassen.
(... ) dat de eerste rechter dan ook volledig terecht heeft gesteld dat de oorzaak van
het ongeval berust bij (eiser) welke viel voor een voorzienbare hindernis" (vonnis, pp.
1-2),
terwijl de gemeenten overeenkomstig artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet tot taak hebben, ten behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie,
met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
Meer bepaald alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare
wegen, straten, kaden en pleinen, aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten is toevertrouwd;
De gemeenteoverheid aldus verplicht is slechts wegen aan te leggen en voor het verkeer open te stellen die voldoende veilig zijn;
De gemeente, tenzij een vreemde oorzaak die haar niet kan worden aangerekend
haar belet de op haar rustende beveiligingsplicht nate komen, door gepaste maatregelen ieder abnormaal gevaar, zichtbaar of niet, moet voorkomen;
en terwijl, eerste onderdeel, de rechtbank ten onrechte beslist dat de uit artikel 135,
§ 2, van de Nieuwe Gemeentewet voortvloeiende zorgvuldigheidsplicht, die slechts betrekking zou hebben op "de wegen open voor het verkeer", in casu geen toepassing vindt
nu de gelijkgrondse berm die eiser bereed geen deel uitmaakt van de rijbaan en artikel9.1.2.40 van het Wegverkeersreglement eiser slechts toelating verleende, op eigen risico, deze gelijkgrondse berm te berijden;
De verplichting van de gemeente te zorgen voor de veiligheid op openbare wegen en
plaatsen en in het bijzonder voor een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, niet uitsluitend geldt voor het verkeer op de "rijbaan" in de zin
van artikel 1 van het Wegverkeersreglement, zijnde het deel van de openbare weg dat
voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingesteld;
Deze verplichting te zorgen voor de veiligheid op openbare wegen en plaatsen oak
geldt t.a.v. het verkeer op a.m. fietspaden en gelijkgrondse bermen, die van deze openbare wegen deel uitmaken;
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De omstandigheid dat fietsers, zo er geen fietspad is, overeenkomstig artikel9.1.2.4°
van het Wegverkeersreglement, de gelijkgrondse bermen mogen volgen overigens niet
impliceert dat fietsers die deze gelijkgrondse bermen berijden, dit uitsluitend op eigen risico doen en deze omstandigheid geen afbreuk doet aan de verplichting van de
gemeente ervoor te zorgen dat deze gelijkgrondse bermen voldoende verkeersveilig zijn;
De gemeente, in tegenstelling tot wat de rechthank beslist, de verplichting heeft verkeersbelemmeringen, zoals niveauverschillen tussen betonblokken op de gelijkgrondse berm van de openbare weg, te voorkomen en te herstellen, minstens deze te
signaleren;
De verplichting tot signalisatie overigens niet aileen voortvloeit uit artikel 135, §
2, van de Nieuwe Gemeentewet, doch tevens uit artikelen 14 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 en 78.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975,
zodat de rechtbank, door te beslissen dat de gemeente niet verplicht is in te staan
voor de veiligheid van het verkeer op gelijkgrondse bermen die door fietsers mogen worden bereden en geen verplichting heeft de niveauverschillen tussen de betonblokken op de gelijkgrondse bermen te signaleren, de in de aanhefvan het middel aangehaalde wetsbepalingen, de artikelen 149 van de Grondwet en 1384, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd, schendt,

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, de gemeente tot taak heeft het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de
veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen; dat meer bepaald aan het gezag van de gemeente is toevertrouwd: "1 °.
alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen";
Dat deze bepaling niet uitsluit dat op de gemeente een veiligheidsverplichting rust voor de gelijkgrondse bermen;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat eiser ten val is gekomen en zich ernstig kwetste toen hij met zijn fiets op een gelijkgrondse
berm reed;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat :
1. het toegelaten volgen van de gelijkgrondse berm gebeurt op eigen risico;
2. artikel135 van de Nieuwe Gemeentewet met betrekking tot de veiligheid van de openbare wegen op het grondgebied van de gemeente niet van
toepassing is;
Dat het bestreden vonnis dat op die grond de vordering van eiser ongegrond verklaart, artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 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 houdende in hoger beroep.
20 april 2001- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal
met opdracht - Aduocaten : mrs. Biitzler en Houtekier.
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1 e KAMER - 20 april 2001
1 o HUWELIJK -

TWEEDE HUWELIJK - GELDIGHEIDSVEREISTEN.

2° HUWELIJK -

NIETIGVERKLARING -

GEVOLGEN.

3° HUWELIJK- TWEEDE HUWELIJK- GELDIGHEIDSVEREISTEN- NIETIGVERKLARING VAN
HET EERSTE HUWELIJK- GEVOLGEN.

1o De in artikel 189 van het Burgerlijk Wetboek gestelde regel, krachtens dewelke vooraf

moet worden beslist of het eerste huwelijk geldig dan wel nietig is, indien de nieuwe
echtgenoten de nietigheid van dit huwelijk inroepen, geldt oak als de vernietiging van
het nieuwe huwelijke door de procureur des Konings wordt gevorderd (1). (Art. 189
B.W.)
2° De nietigverklaring van het huwelijk werkt terug tot het aangaan ervan, zodat het

huwelijk geacht wordt nooit te hebben bestaan, behoudens de uitzonderingen die zijn
bepaald in de artikelen 201 en 202 van het Burgerlijk Wetboek.
3° In het geval, in strijd met het verbod gesteld in artikel147 van het Burgerlijk Wet-

hoek, een nieuw huwelijk is aangegaan alvorens het vorige huwelijk is vernietigd, is
het nieuwe huwelijk geldig als het vorige huwelijk nadien wordt vernietigd. (Artt.
147 en 189 B.W.)
(D ... T. PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht D. Thijs :
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Bij vonnis van 2 maart 1995 sprak de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout de
echtscheiding uit tussen eiseres en haar eerste echtgenoot, de heer. H. Op 10 april 1995
werd dit vonnis overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand te Turnhout. Op 10 maart 1995 hertrouwde eiseres in Benin City (Nigeria) met tweede verweerder, de heer U., met wie zij voordien had samengewoond te Antwerpen. Eiseres
hield steeds voor dat dit huwelijk niet rechtsgeldig was gesloten, minstens dat het om
een schijnhuwelijk ging.
Op 30 juli 1997 huwde eiseres met eiser, de heer N.
Op 23 februari 1998 werden eisers gedagvaard door de Procureur des Konings te
Turnhout tot nietigverklaring van de huwelijken van 10 maart 1995 en 30 juli 1997,
alsmede van de erkenning door eiser van het kind C.
Bij vonnis van 11 maart 1999 verleende de Rechtbank van eerste Aanleg te Turnhout afstand van de vordering tot nietigverklaring van bedoelde erkenning, en verklaarde de vorderingen voor het overige ontvankelijk en gegrond wegens bigamie.
Bij het thans bestreden arrest van 24 mei 2000 werd dit vonnis integraal bevestigd.
II. Het enig middel tot cassatie.
Eisers verwijten het bestreden arrest de artikelen 147 en 189 van het Burgerlijk Wethoek te hebben geschonden. Zij voeren inzonderheid aan dat de appelrechters, na de
nietigverklaring van het huwelijk dd. 10 maart 1995 tussen eiseres en tweede verweerder te Benin te hebben bevestigd, niet wettig vermochten te oordelen dat het huwelijk tussen eisers aangegaan op 30 juli 1997, eveneens nietig was bij toepassing van
(1) Zie Cass., 22 juli 1955, A. C., 1955, 955, en de nota's 2 en 3 getekend R.H. (Bull. en Pas., 1955,
I, 1265).
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artikel147 van het Burgerlijk Wetboek op grand dat de nietigheid van het eerste huwelijk "slechts bij het bestreden vonnis in rechte werd vastgesteld" en "de terugwerkende kracht van de nietigverklaring van het huwelijk van 10 maart 1995 tot op de
datum van het aangaan ervan geen afbreuk doet aan (die wetsbepaling)''.
Krach tens artikel 14 7 van het Burgerlijk Wetboek kan men geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste. Bigamie is overigens strafbaar gesteld bij artikel 391 van het Strafwetboek.
De "ontbinding" van een huwelijk is evenwel niet gelijk te stellen met de "nietigverklaring" of de "nietigheid" ervan (2).
Bedoeld onderscheid komt tot uiting bij de vaststelling van bigamie. In dit verband bepaalt artikel189 van het Burgerlijk Wetboek dat de nieuwe echtgenoten (die
van bigamie worden beschuldigd) de nietigheid van het eerste huwelijk kunnen inroepen, in welk geval vooraf moet worden beslist of dat huwelijk geldig dan wel nietig is. In feite betreft het een prejudiciele vraag welke echter niet behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechter (3).
In tegenstelling tot de gevallen waarin een huwelijk slechts ex nunc, en dus voor
de toekomst, wordt ontbonden, heeft de nietigverklaring van een huwelijk uitwerking ex tunc tot op het ogenblik van het aangaan ervan, zodat het geacht wordt nooit
te hebben bestaan, behoudens het bepaalde in de artikelen 201 en 202 van het Burgerlijk Wetboek (4).
De retroactieve werking van de nietigverklaring heeft voor gevolg dat de betrokken partijen nooit de hoedanigheid van echtgenoot hebben gehad en dus geen bigamie hebben kunnen plegen (5).
Ondanks het verbod gesteld in artikel 147 van het Burgerlijk Wetboek, blijft het
tweede huwelijk, in geval van nietigverklaring van het eerste huwelijk, niettemin rechtsgeldig, ook al is het tweede huwelijk aangegegaan nog voordat de nietigverklaring van
het eerste werd uitgesproken (6).
Eisers citeren op p. 5 van de voorziening in cassatie in dit verband De Page die over
de gestelde problematiek het volgende schrijft : " ( ... ) Si le premier mariage est nul,
il doit etre prealablement declare tel par les tribunaux avant que le second puisse etre
contracte. Il constitue, en effet, un titre qui subsiste tant que le pouvoir judiciaire ne
s'est pas prononce sur sa validite. L'officier de l'etat civil doit done surseoir ala celebration. Si toutefois le second mariage a ete contracte (a l'etranger, par exemple),
il demeurera neanmoins valable si le premier mariage est annule. En effet, dans ce
cas, ce mariage sera cense n'avoir jamais existe Cannulation ex tunc). La nullite du premier mariage, si elle est invoquee, constituera done une question prejudicielle au crime
de bigamie. (... ) La nullite du second mariage doit, par contre, etre prononcee meme
si, depuis sa celebration, le premier a ete dissout par le divorce. En effet, le divorce
ne dissout le lien conjugal que ex nunc, et non ex tunc comme la nullite" (7).
Uit het voorgaande volgt dat de appEdrechters de artikelen 147 en 189 van het Burgerlijk Wetboek hebben geschonden door te besluiten tot de nietigheid van het huwelijk van eisers van 30 juli 1997 op grand van de vaststelling dat de nietigheid van
het huwelijk van 10 maart 1995 "slechts bij het bestreden vonnis in rechte werd vastgesteld".
(2) PAUWELS, J., Nietigverklaring van het huwelijk, T.P.R., 1975, 160, nr. 3.
(3) Cass., 22 juli 1955, A. C., 1955, 955; DE PAGE, H., Traite, II- vol. 1, 4de uitg. 1990, nrs. 571
en 591-A.
(4) DE PAGE, H., o.c., nr. 590-B; PAUWELS, J., o.c., 171, nr. 24; R.P.D.B., VII, V Mariage, nr. 67;
Novelles, Dr. Civil, I, V Mariage, nr. 497.
0

0

(5) SENAEVE, P., Compendium van het personen- en familierecht, Acco, Leuven, 1996, nr. 1586;
DELVA, W., Personen- en familierecht, Story-scientia, Gent, vol. 2, 77.
(6) PARIS, C., Divorce et annulation du mariage simule, noot sub Liege, 13 dec. 1994, T.B.B.R.,
1996, 324 e.v.
(7) DE PAGE, H., o.c., nr. 530.
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Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: vernietiging.
ARREST

(A.R. C.00.0429.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op de aanzegging aan de Hoofdgriffier van het Hofvan Beroep te Antwerpen op 12 september 2000 van de betekening van de voorziening;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 147 en 189 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hofvan beroep het huwelijk tussen de eisers nietig verklaart, nate hebben vastgesteld, met overneming van de redengeving van de eerste rechter, dat het
huwelijk tussen eiseres en tweede verweerder van 10 maart 1995 wegens bigamie nietig was omdat eiseres op dat ogenblik nog gehuwd was met de heer S.H., op grond :
"... dat uit het Certificate of Marriage van de Federal Republic of Nigeria (zijnde de
huwelijksakte) blijkt en moet worden aangenomen dat het huwelijk te Benin (Nigeria) op 10 maart 1995 naar vorm een regelmatig afgesloten huwelijk is (het tegendeel is niet aangetoond) en derhalve als geldig in Belgie client aangenomen totdat het
ontbonden is dan wel nietig verklaard;
Dat naar artikel147 B.W. geen tweede huwelijk kan worden aangegaan v66r de outbinding van het eerste (door echtscheiding, overlijden ofnietigverklaring); dat dit zeker geldt voor (eiseres), Belgische, die volgens haar nationale wet geen polygaam huwelijk kan aangaan;
Dat de nietigheid van het huwelijk d.d. 10 maart 1995 (ook wegens bigamie) slechts
bij het bestreden vonnis in rechte werd vastgesteld en dat derhalve op het ogenblik
van het aangaan op 30 juli 1997 ervan dit tweede huwelijk als nietig client beschouwd;
Dat de terugwerkende kracht van de nietigverklaring van het huwelijk van 10 maart
1995 tot op de datum van het aangaan ervan geen afbreuk doet aan artikel147 B.W.;
Dat evenmin daaraan afbreuk doet dat het huwelijk van (eisers) van 30 juli 1997
volkomen oprecht zou zijn (wat niet betwist is)" (p. 3),
terwijl naar luid van artikel147 van het Burgerlijk Wetboek men geen tweede huwelijk mag aangaan v66r de ontbinding van het eerste; volgens artikel 189 van hetzelfde wetboek de nieuwe echtgenoten evenwel de nietigheid van het eerste huwelijk kunnen inroepen in welk geval vooraf moet worden beslist of dat huwelijk geldig
dan wel nietig is; indien dit huwelijk nietig zou zijn, deze nietigheid immers ook voor
het verleden uitwerking heeft (werking ex tunc) en het nietigverklaarde huwelijk geacht wordt nooit te hebben bestaan in tegenstelling tot de ontbinding die in de regel slechts ex nunc uitwerking heeft; hieruit volgt dat, indien het eerste huwelijk nietig verklaard wordt, de betrokken partijen nooit de hoedanigheid van echtgenoot hebben
gehad en ook nooit bigamie hebben kunnen plegen, zelfs indien zij met een derde zouden getrouwd zijn v66r de nietigverklaring van hun eerste huwelijk,
zodat het hofvan beroep, nate hebben vastgesteld dat de vordering tot nietigverklaring van het huwelijk afgesloten tussen eiseres en tweede verweerder te Benin (Nigeria) op 10 maart 1995 door de eerste rechter werd ingewilligd en deze beslissing client
te worden bevestigd, niet wettig oordeelt dat het huwelijk van eisers, op 30 juli 1997,
eveneens nietig was bij toepassing van artikel 14 7 van het Burgerlijk Wetboek, nu de
nietigheid van het eerste huwelijk "slechts bij het bestreden vonnis in rechte werd vastgesteld" en "de terugwerkende kracht van de nietigverklaring van het huwelijk van
10 maart 1995 tot op de datum van het aangaan ervan geen afbreuk doet aan artikel 14 7 B.W." (schending van de in het middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat artikel147 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men
geen tweede huwelijk mag aangaan v66r de ontbinding van het eerste;
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Dat artikel 189 van voormeld wetboek bepaalt dat indien de nieuwe echtgenoten de nietigheid van het eerste huwelijk inroepen, vooraf moet worden beslist of dit huwelijk geldig dan wel nietig is; dat die regel ook geldt als
de vernietiging van het nieuwe huwelijk door de procureur des Konings wordt
gevorderd;
Overwegende dat de nietigverklaring van het vorige huwelijk terugwerkt tot aan het aangaan ervan, zodat het vorige huwelijk geacht wordt nooit
te hebben bestaan, behalve de uitzonderingen die zijn bepaald in de artikelen 201 en 202 van het voormeld wetboek;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat in het geval in strijd met
het verbod gesteld in voormeld artikel 147 een nieuw huwelijk is aangegaan alvorens het vorige huwelijk is vernietigd, het nieuwe huwelijk geldig is als het vorige huwelijk nadien wordt vernietigd;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het beroepen vonnis dagtekent van 11 maart 1999;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres regelmatig gehuwd is te
Benin in Nigeria op 10 maart 1995; dat de nietigheid van dit huwelijk in
rechte werd vastgesteld bij het beroepen vonnis, en dat de eisers, v66r de datum van het beroepen vonnis, opnieuw in het huwelijk zijn getreden te Turnbout op 30 juli 1997;
Dat het oordeelt, zonder desaangaande te worden bekritiseerd, dat de nietigverklaring van het huwelijk van 10 maart 1995 terugwerkt tot op de datum van het aangaan ervan;
Dat het arrest op grond van die vaststellingen en van dit oordeel beslist
dat ook het huwelijk van 30 juli 1997 nietig is en dat de terugwerkende kracht
van de nietigverklaring van het huwelijk van 10 maart 1995 tot de datum
van het aangaan ervan, geen afbreuk doet aan artikel147 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het arrest aldus de artikelen 14 7 en 189 van het Burgerlijk Wethoek 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 vemietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 april 2001 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- "Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal
met opdracht - Aduocaat : mr. Maes.
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1o GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- VERHOOGDE BIJSLAG- GEHANDICAPT KIND- ONGESCHIKTHEID- EVALUATIEMETHODE- CRITERIA.
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2° GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS- VERHOOGDE BIJSLAG- GEHANDICAPT KIND- ONGESCffiKTHEID- EVALUATIEMETHODE- UITVOERINGSBESLUIT- WOORDEN "EN/OF"- DRAAG-.
WIJDTE.

1o Een gehandicapt kind van minder dan 21 jaar heeft recht op verhoogde kinderbijslag wanneer zijn ongeschiktheidsgraad van ten minste 66 % wordt vastgesteld door
gezamenlijke toepassing van de officiele Belgische Schaal ter bepaling van de graad
van invaliditeit en de lijst van aandoeningen, ofwel de schaal of de lijst afzonderlijk, naargelang de bepalingen omtrent de gebruiksvoorwaarden ervan. (Artt. 4 7 en
63 Kinderbijslagwet Werknemers; art. 2, § 1; K.B. 3 mei 1991.)

2° De woorden "en/of' vermeld in art. 2, § 1, 2°, K.B. 3 mei 1991 betekenen niet dat
de rechthebbende op verhoogde kinderbijslag de keuze heeft de lichamelijke of geestelijke arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen ofwel aan de hand van de officiele Belgische Invaliditeit ofwel aan de hand van de lijst kinderziekten en
-aandoeningen. (Art. 2, § 1, 2°, K.B. 3 mei 1991.)
(KINDERBIJSLAGFONDS VAN BRABANT VZ.W. T. V .. )
ARREST

(A.R. S.00.0149.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 mei 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van
- artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, § 3, en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen,
- nummer 128 van de lijst van aandoeningen die als bijlage 1 gehecht is aan het
koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, §
3, en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, in de versie van zowel v66r als na de vervanging van dat nummer, met ingang van 29 april 1998, door artikel 6, 2°, van het koninklijk besluit van 4 maart 1998
tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, § 3, en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders,
- artikel 172 (lees 712) van de Offi.ciele Belgische Schaal ter bepaling van de graad
van invaliditeit, zoals goedgekeurd door de koninklijke besluiten van 20 maart 1975
(B.S. 18 september 1975, 11500), van 2 juli 1975 (B.S. 4 december 1975, 15368) en 6
januari 1976 (B.S. 12 mei 1976, 6270),
doordat het arbeidshof, recht doende over het hoger beroep van de eiseres, dat hager beroep ongegrond verklaart en het vonnis van de eerste rechter, dat de oorspronkelijke vordering van de verweerder ontvankelijk en gegrond verklaarde, bevestigt,
op basis van de volgende motieven :
"Dat artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de
artikelen 4 7, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, voorschrijft dat die ontoereikendheid of vermindering moet
worden vastgesteld volgens de Offi.ciele Belgische Schaal ter bepaling van de graad van
Invaliditeit, en/of aan de hand van de lijst van de aandoeningen, gevoegd bij dit koninklijk besluit van 3 mei 1991.
(... ) dat uit de term "en/of', gebezigd in voornoemd artikel2, § 1, blijkt dat bij de bepaling van de ongeschiktheid de keuze werd gelaten tussen het gebruik van de Officiele Belgische Schaal en de lijst.
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Dat (verweerder) derhalve vermag zijn aanspraken te steunen op grond van een berekening die enkel gebaseerd is op de Officiele Belgische Schaal.
(. .. ) dat de invaliditeitspercentages wegens gehoordalingen besproken en aangegeven worden in het voorafgaande commentaar bij en in de artikelen 712 en 713 van de
genoemde schaal; dat deze bepalingen omschrijven hoe de gehoordaling dient te worden gemeten, hoe simulatie moet worden opgespoord, en vervolgens de invaliditeitspercentages weergeven voor de onderscheiden vormen van gehoordaling; dat hierbij
geen sprake is van het meten van de gehoordaling na correctie door middel van een
gehoorapparaat, zodat bij de meting van de gehoordaling van een dergelijk hulpmiddel geen gebruik mag worden gemaakt. (Cass. 5 oktober 1998, R.W. 1998-99, 1308).
(. .. ) dat vaststaat dat C.V volgens de Officiele Belgische Schaal op het ogenblik van
de beslissing een ongeschiktheidspercentage had van meer dan 66 %, hetgeen op zich
niet betwist wordt.
Dat (verweerder), die verkoos om, op basis van het keuzerecht hem geboden door
artikel2, § 1, van het koninklijk besluit van 3 mei 1991, enkel gebruik te maken van
de berekeningswijze bepaald door de Officiele Belgische Schaal, aldus gerechtigd is op
verhoogde kinderbijslag met ingang van 1 juli 1996.
Dat artikel 712 van de genoemde Schaal immers niet gewijzigd werd, maar wel in
de bijlage houdende de lijst van de aandoeningen, gevoegd bij koninklijk besluit van
3 mei 1991; dat dit gebeurde bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 4 maart 1998
tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, § 3, en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen; dat dit artikel 6 in werking trad op 29 april 1998.
Dat artikel 712 in de bijlage als volgt gewijzigd werd :
"De tonale liminaire audiometrie wordt uitgevoerd met en zonder prothesen. De
ongeschiktheidgraad is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de invaliditeitspercentages op de tabel van het gemiddelde tonaal verlies voor elk van deze audiogrammen."
Dat deze wijziging echter in casu niet van toepassing is, ook niet met ingang van
29 april 1998, gezien (verweerder) vermocht zijn vordering te steunen enkel en aileen op de berekening volgens de Officiele Belgische Schaal," (blz. 4, eerste alinea t.e.m.
blz. 5, eerste alinea van het arrest).
De beslissing van het arbeidshof bijgevolg in essentie steunt op het oordeel dat artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, § 3, en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990
houdende sociale bepalingen aan de rechthebbenden op gezinsbijslagen de keuze biedt
de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van de rechtgevende kinderen te laten
bepalen door de toepassing van hetzij de Officiele Belgische Schaal ter bepaling van
de graad van Invaliditeit (O.B.S.I.) (in casu artikel172 (lees 712) van de O.B.S.I.), hetzij de lijst van aandoeningen gehecht aan het voornoemde koninklijk besluit van 3 mei
1991 (in casu nummer 128 van de lijst van aandoeningen gehecht aan het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, § 3, en
63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en
van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, zowel v66r als na vervanging van dat nummer 128, met ingang van 29 april1998, door
artikel 6, 2°, van het koninklijk besluit van 4 maart 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, § 3,
en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders);
Het arbeidshof, van dat uitgangspunt vertrekkende, beslist dat het van de wil van
de verweerder afhangt dat voor de beoordeling van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van wel toepassing wordt gemaakt van artikel 172 (lees 712) van de
O.B.S.I. en geen toepassing wordt gemaakt van nummer 128 van de lijst van aandoeningen gehecht aan het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies, 62, § 3, en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990
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houdende sociale bepalingen, en in het bijzonder, met ingang van 29 april1998, geen
toepassing wordt gemaakt van het voornoemde nummer 128, zoals het, met ingang
van 29 april 1998, vervangen werd door het koninklijk besluit van 4 maart 1998 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47,
56septies, 62, § 3, en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders;
terwijl, eerste onderdeel, de woorden "en/of' van het artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 4 7, 56septies, 62, § 3, en
63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en
van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, niet in
die zin kunnen noch mogen gei:nterpreteerd worden dat de rechthebbende op gezinsbijslagen de mogelijkheid heeft te kiezen tussen ofwel de toepassing van de Officii:\leBelgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit (O.B.S.I.), ofwel de toepassing van de lijst van aandoeningen gehecht aan het voornoemde koninklijk besluit
van 3 mei 1991;
De lijst van aandoeningen gehecht aan het voornoemde koninklijk besluit van 3 mei
1991 immers de bepalingen van de O.B.S.I. aanpast ten behoeve van de raming van
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid in het kader van de gezinsbijslagenwetgeving en het volstrekt onlogisch zou zijn dat een specifieke lijst in het leven wordt
geroepen om te dienen in het kader van de gezinsbijslagenwetgeving en vervolgens bepaald zou worden dat die regeling niet toegepast dient te worden;
De bijlage 1 bij het voornoemde koninklijk besluit van 3 mei 1991, dat de lijst van
aandoeningen bevat, overigens als titel heeft : "Lijst van de aandoeningen bedoeld in
artikel2, § 1, 2°, om te worden gebruikt bij de evaluatie van de ongeschiktheid bedoeld in de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten",
zodat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat, ingevolge de keuze gemaakt door
de verweerder, voor de bepaling van de ongeschiktheid van geen toepassing diende te
worden gemaakt van nummer 128 van de lijst van aandoeningen gehecht aan het koninklijk besluit van 3 mei 1991 maar wel van artikel172 (lees 712) van de O.B.S.I.
(schending van alle in de aanhef van het middel opgesomde bepalingen);
tweede onderdeel, zelfs indien er een mogelijkheid zou bestaan te kiezen tussen ofwei de toepassing van de Officiele Belgische Schaal ter bepaling van de graad van Invaliditeit (O.B.S.I.), ofwel de toepassing van de lijst van aandoeningen gehecht aan
het voornoemde koninklijk besluit van 3 mei 1991, artikel 2, § 1, van het koninklijk
besluit van 3 mei 1991 geenszins bepaalt dat die keuze toekomt aan de rechthebbenden op gezinsbijslagen,
zodat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat de keuze van de verweerder zijn
vordering enkel en alleen te steunen op de berekening volgens de O.B.S.I., bepalend is voor de toepassing van de raming van de ongeschiktheid van (schending van
alle in de aanhef van het middel opgesomde bepalingen) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het gehandicapt kind van minder dan 21 jaar, om rechtgevend te zijn op de verhoogde bijslag, bedoeld in de artikelen 4 7 en 63 van
de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders,
voor ten minste 66 pet. moet getroffen zijn door een ontoereikendheid of een
vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid we gens een of meer
aandoeningen; dat ingevolge het bepaalde in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en
63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, de bedoelde ontoereikendheid ofvermindering moet worden vastgesteld volgens de Officiele Belgische Schaal ter bepaling van de graad
van Invaliditeit en/of aan de hand van de lijst van de aandoeningen, gevoegd bij het besluit van 3 mei 1991; dat in laatstgenoemde lijst een limitatieve opsomming voorkomt van aandoeningen die specifiek zijn voor of vaak
voorkomen bij kinderen;
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Overwegende dat deze bepaling inhoudt dat zowel de vermelde schaal als
de bedoelde lijst voor de voornoemde vaststelling gezamenlijk dienen te worden toegepast, ofWel de schaal of de lijst afzonderlijk, naargelang de bepalingen omtrent de gebruiksvoorwaarden ervan;
Overwegende dat de woorden "en/of' in deze wettelijke bepaling niet betekenen dat de rechthebbende de keuze heeft de lichamelijke of geestelijke arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen, ofWel aan de hand van de
voormelde schaal, ofwel aan de hand van de voornoemde lijst van aandoeningen;
Overwegende dat het arrest dat beslist dat de rechthebbende die keuze wel
heeft, artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
23 april 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve , advocaatgeneraal - Advocaat : mr. van Eeckhoutte.
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ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE- BESCHERMDE WERKNEMERSBIJZONDERE ONTSLAGREGELING- DRINGENDE REDEN- ERKENNING- EIGENLIJKE PROCEDURE- DAGVAARDING- PARTIJEN- DRAAGWIJDTE.

De werkgever die het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde of een kandidaatpersoneelsafgevaardigde om een dringende reden te ontslaan en die na verloop van
de onderhandelingsperiode bij zijn voornemen blijft om te ontslaan, moet die werknemer en de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen dagvaarden uoor
de voorzitter van de arbeidsrechtbank (1). (Artt. 5 en 6 wet 19 maart 1991.)
(MICROTHERM N.V. T. S ... E.A.)
ARREST

(A.R. 8.00.0176.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
(1) Zie Cass., 22 maart 1993, A.R. 9559, met noot O.M. CA. C., nr. 155).
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schending van de artikelen 5, § 6, 6, 8, 10 en 11 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden,
doordat het arbeidshof, in de bestreden beslissing, recht sprekend over de hoofdvordering van de eiseres, diens hoger beroep niet toelaatbaar verklaart en het incidenteel hoger beroep van verweerster toelaatbaar en gegrond verklaart en, opnieuw wijzende, de oorspronkelijke vordering van de eiseres niet toelaatbaar verklaart
en de eiseres veroordeelt tot de kosten van beide aanleggen, op grond van devolgende motieven :
"Artikel 2, § 1, eerste lid, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt dat
de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden slechts kunnen ontslagen worden om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd. De procedure die dient gevoerd opdat de dringende reden vooraf door
het arbeidsgerecht zou kunnen aangenomen worden, werd uitgewerkt in hoofdstuk III
van de wet, de artikelen 4 tot en met 13, dat een geheel vormt. De zogenaamde 'voorafgaande' procedure, voorzien bij de artikelen 4 en 5 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, en de zogenaamde 'eigenlijke procedure', geregeld door de artikelen 6 en volgende, zijn geen twee van elkaar onafhankelijke procedures maar zijn
slechts twee fases van een enkele procedure. Deze fases kunnen dan ook niet los van
elkaar worden gezien.
In de artikelen 6 en volgende Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden worden de partijen die in de fase van het contentieux betrokken zijn niet nader omschreven. Waar artikel 6, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt dat de werkgever, die na verloop van de bij artikel 5, § 1, vastgestelde onderhandelingsperiode bij
zijn voornemen blijft om te ontslaan, 'de zaak' bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank moet aanhangig maken volgens de vormen van het kort geding, gaat het uiteraard om dezelfde zaak als 'zijn zaak', waarvan sprake in artikel 4, § 1, laatste volzin. In beide bepalingen wordt daarmee de gerechtelijke aanneming van de dringende
reden voor het voorgenomen ontslag bedoeld. Het is dan ook evident dat de partijen
in de geschilfase dezelfde zijn als in de onderhandelingsfase. Bij ontstentenis van
andersluidende bepaling geldt artikel 5, § 6, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden, dat bepaalt dat onder partijen dient te worden verstaan de werkgever, de werknemer en de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, logischerwijze eveneens voor de door de artikelen 6 en volgende, voorziene geschilfase.
Artikel5, § 6, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden geldt inderdaad niet
voor de volledige wet. Het geldt enkel voor de procedure voor ontslag om dringende
reden en is niet van toepassing bij ontslag om economische oftechnische redenen (Cass.,
22 maart 1993, J.T.T., 1993, 308). Het argument dat het bepaalde in artikel 5, § 6, Wet
Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden in artikel1 zou zijn opgenomen, mocht het
ook betrekking hebben gehad op de artikelen 6 en volgende, gaat dan ook niet op.
Vermits het ontslag van een personeelsafgevaardigde kan leiden tot de ontmanteling van de werknemersvertegenwoordiging heeft de werknemersorganisatie ook een
eigen belang bij de procedure tot erkenning van een dringende reden voor het outslag van een door haar voorgedragen personeelsafgevaardigde, dat gelijk loopt met dat
van de werknemer. De voordien toepasselijke wetgeving voorzag daarom uitdrukkelijk dat de werknemersorganisatie die de kandidatuur van de personeelsafgevaardigde
had voorgedragen aanwezig diende te zijn in de procedure, die toen enkel uit een
geschilprocedure bestond (artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr.
4 van 11 oktober 1978). Uit de parlementaire voorbereiding van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden blijkt dat deze wet tot doel had de procedure meer
bruikbaar en doeltreffend te maken en de gebreken van de bestaande wetgeving te verhelpen, zonder echter de algemene principes van de bestaande wetgeving te wijzigen (Gedr. St., Senaat, 1990-1991, 1105/2, blz. 5). Op een aantal gebieden, die expliciet zijn vermeld, werden er nieuwigheden ingevoerd, waarmee een evenwicht werd
nagestreefd tussen de belangen van de werkgever enerzijds en die van de werknemer en zijn organisatie anderzijds (Gedr. St. Senaat, o.c., blz. 8). Mocht het de be-
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doeling van de wetgever zijn geweest dat de werknemersorganisatie niet meer aanwezig dient te zijn in de fase van het contentieux, hetgeen evenwel strijdig is met de
algemene strekking van de wet, dan zou dit uitdrukkelijk vermeld zijn. Ook de wetsgeschiedenis leidt tot de conclusie dat artikel 5, § 6, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden ook betrekking heeft op de fase van het con'tentieux.
Er dient dan ook te worden besloten dat de werkgever die na verloop van de bij artikel5, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden vastgestelde onderhandelingsperiode bij zijn voornemen blijft om te ontslaan, zowel de werknemer als de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen moet dagvaarden voor de voorzitter
van de arbeidsrechtbank volgens, de vormen van het kort geding.
De vordering van (de eiseres) was dus niet toelaatbaar. Ret incidenteel beroep van
(verweerster) wordt bijgevolg gegrond bevonden." (blz. 9, laatste alinea, blz. 10, blz.
11, eerste en tweede alinea van het arrest en blz. 12, derde alinea van het arrest),

terwijl artikel 6 van de wet van 19 maart 1991, houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de
kandidaat-personeelsafgevaardigden, de werkgever die na het verstrijken van de bij
artikel 5, § 1, van die wet vastgestelde onderhandelingsperiode bij zijn voomemen blijft
een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde te ontslaan,
enkel verplicht de zaak bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig te rnaken volgens de vormen van het kort geding binnen de in artikel 6 van de wet bepaalde termijn;
Artikel 6 van de voomoemde wet van 19 maart 1991 de werkgever niet verplicht ook
de werknemersorganisatie die de kandidatuur van de werknemer heeft voorgedragen, te dagvaarden voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank;
In de artikelen 8, 10 en 11 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor
de kandidaat-personeelsafgevaardigden, die de eigenlijke procedure voor de arbeidsgerechten vastleggen, gewag wordt gemaakt van "de partijen", maar noch artikel6 noch
de artikelen 8, 10 en 11 een definitie geven van het begrip "partijen";
Ret begrip "partijen" dat gebruikt wordt in de artikelen 8, 10 en 11 van de wet van
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden
in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden
derhalve, bij ontstentenis van een anders luidende bepaling, de gebruikelijke betekenis heeft die aan het begrip moet worden gegeven, namelijk elk der beide tegenover elkaar staande personen die een rechtstreeks en onmiddellijk belang hebben bij
het geschil;
Aangezien het voorwerp van de procedure bepaald in de artikelen 6 en volgende van
de wet van 19 maart 1991, houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, aileen bestaat in de aanneming, door de rechter, van bepaalde feiten als
dringende reden tot ontslag, enkel de werkgever en de werknemer een rechtstreeks
en onmiddellijk belang hebben bij de beslechting van het geschil, terwijl de werknemersorganisatie die de kandidatuur van de werknemer heeft voorgedragen hoogstens een onrechtstreeks en zich later manifesterend belang heeft bij het mogelijke
gevolg van de beslissing van de rechter, namelijk het ontslag van de werknemer en
het einde van het mandaat van personeelsvertegenwoordiger, dat niet volstaat opdat de werknemersorganisatie als partij zou kunnen beschouwd worden;
De definitie van het begrip "partijen" die voorkomt in artikel 5, § 6, van de wet van
19 maart 1991, houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden
in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden,
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niet kan toegepast worden op de eigenlijke procedure, bepaald in de artikelen 6 en volgende van die wet, enerzijds omdat zij voorkomt in een bepaling die enkel de voorafgaande procedure regelt en niet in een van de artikelen die de eigenlijke procedure regelen en evenmin in artikel 1, § 2, dat de definities bevat van termen die een
specifieke betekenis hebben voor de toepassing van de wet, in enig ander artikel van
hoofdstuk I van de wet, dat de inleidende bepalingen bevat, noch in hoofdstuk III, anderzijds omdat noch artikel 6, noch de artikelen 8, 10 en 11 verwijzen naar de specifieke betekenis die artikel 5, § 6, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en
in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden aan de term partijen geeft,
zodat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat de eiseres gehouden was verweerder te dagvaarden voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank overeenkomstig en
binnen de termijn bepaald in artikel 6 van de wet van 19 maart 1991, houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, en dat haar hoger beroep
om die reden niet toelaatbaar is (schending van de artikelen 6, 8, 10 en 11 van de wet
van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden) :

Overwegende dat hoofdstuk III van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden, de artikelen 4 tot en met 13 omvat en de procedure
omschrijft van het ontslag om dringende redenen van een krachtens deze wet
beschermde werknemer;
Overwegende dat artikel 5, § 6, van deze wet bepaalt dat onder partijen
wordt verstaan : de werkgever, de werknemer en de organisatie die de kandidatuur van de werknemer heeft voorgedragen; dat deze bepaling niet enkel van toepassing is in de in artikel 5, § 3, bedoelde onderhandelingsperiode en paging tot verzoening, maar voor de gause procedure tot erkenning
van de dringende redenen tot ontslag;
Dat hieruit volgt dat de werkgever die na verloop van de onderhandelingsperiode, bepaald bij artikel 5, § 1, van de vermelde wet, bij zijn voornemen blijft om een personeelsafgevaardigde om dringende redenen te ontslaan, krachtens artikel 6 van de wet van 19 maart 1991 binnen drie
werkdagen na de dag waarop de voorzitter van de arbeidsrechtbank de bij
artikel 5, § 3, bedoelde beslissing heeft genomen, de zaak bij de voorzitter
van de arbeidsrechtbank moet aanhangig maken volgens de vormen van kart
geding, dit wil zeggen door dagvaarding van de werknemer en de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 april 2001 - 38 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal -Advocaat : mr. van Eeckhoutte.
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ze KAMER -

24 april 2001

1 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1 TOT 99)- ARTIKEL 10- RECHTSPLEGING VOOR
DE MILITAIRE GERECHTEN- MILITAIR GERECHTSHOF- WIJZIGING VAN DE BESLISSING TOT
VRIJSPRAAK- STRAFVERZWARING- EENSTEMMIGHEID.

zo GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

1 TOT 99)- ARTIKEL 11- RECHTSPLEGING VOOR
DE MILITAIRE GERECHTEN- MILITAIR GERECHTSHOF- WIJZIGING VAN DE BESLISSING TOT
VRIJSPRAAK- STRAFVERZWARING- EENSTEMMIGHEID.

3° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- MILITAIR GERECHTSHOF- WIJZIGING VAN DE BESLISSING TOT VRIJSPRAAK- STRAFVERZWARING- EENSTEMMIGHEID.

4 o MILITAIR- RECHTSPLEGING VOOR DE MILITAIRE

GERECHTEN - MILITAIR GERECHTSHOF - WIJZIGING VAN DE BESLISSING TOT VRIJSPRAAK- STRAFVERZWARING- EENSTEMMIGHEID.

5° VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MILITAIR GERECHTSHOF- VORM VAN DE BESLISSING- UITSPRAAK NA GEHEIME STEMMING- VASTSTELLING.

6° MILITAIR- VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MILITAIR
GERECHTSHOF- VORM VAN DE BESLISSING- UITSPRAAK NA GEHEIME STEMMING- VASTSTELLING.

7o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- STRAFZAKEN- ONPARTIJDIGHEID- ONAFHANKELIJKHEID- MILITAIR GERECHTSHOF- SAMENSTELLING.

go MILITAIR- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6ARTIKEL 6.1- STRAFZAKEN- ONPARTIJDIGHEID- ONAFHANKELIJKHEID- MILITAIR GERECHTSHOF- SAMENSTELLING.

go MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- MILITAIR GERECHTSHOF- MILITAIR LID- RECHTER- ONPARTIJDIGHEID- ONAFHANKELIJKHEID- BEWIJS.

10° MILJTAIR- RECHTERLIJKE MACHT- MILITAIR GERECHTSHOF- MILITAIR LID- RECHTER- ONPARTIJDIGHEID- ONAFHANKELIJKHEID- BEWIJS.

11 o DESERTIE -

OFFICIER IN WERKELIJKE DIENST- AANVRAAG TOT TIJDELIJKE AMBTSONTHEFFING- BESLISSING VAN DE MILITAIRE OVERHEID - MILITAIR GERECHTSHOF - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 159 - SCHENDING - CASSATIEMIDDELEN - BELANG.

12° MJLITAIR- DESERTIE -

OFFICIER IN WERKELIJKE DIENST- AANVRAAG TOT TIJDELIJKE AMBTSONTHEFFING- BESLISSING VAN DE MILITAIRE OVERHEID - MILITAIR GERECHTSHOF- GRONDWET (1994) - ARTIKEL 159- SCHENDING- CASSATIEMIDDELEN - BELANG.

13° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- DESERTIE- OFFICIER IN WERKELIJKE DIENST- AANVRAAG TOT TIJDELIJKE AMBTSONTHEFFING- BESLISSING VAN DE MILITAIRE OVERHEID- MILITAIR GERECHTSHOF- GRONDWET (1994) -ARTIKEL 159- SCHENDING.

1", zo, 3° en 4° Art. 8, eerste lid, Besl.W. 14 september 1918 schendt de artt. 10 en 11
Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshof bij
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meerderheid van stemmen worden genomen, zonder dat het oplegt dat zij met eenparigheid van stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een vrijspraak wijzigen of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren (1). (Artt.
10 en 11 Gw. 1994; art. 211bis Sv.; art. 8, eerste lid, Besluitwet 14 sept. 1918.)
5° en 6° De arresten van het Militair Gerechtshof behoeven niet op straffe van nietigheid vast te stellen dat zij na geheime stemming zijn gewezen (2). (Art. 8 Besluitwet 14 sept. 1918.)
7° en go De onverenigbaarheden, verboden en ambtsplichten bepaald bij de artike-

len 18 tot 27 van de wet van 20 juli 1814 houdende de provisionele instructie voor
het hoog Militair Gerechtshof, waaraan de militaire leden van het Militair Gerechtshof onderworpen zijn, waarborgen de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het
Militair Gerechtshof als gerechtelijke instantie (3). (Art. 6.1 E.VR.M.)
go en 10° Tot bewijs van het tegendeel wordt de rechter vermoed onpartijdig en onafhankelijk te zijn; geen redelijke verdenking omtrent zijn persoonlijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid kan afgeleid worden uit de enkele hoedanigheid van Divisiechefvan de Generale Staf, Divisie Personeel, van een lid van de zetel van het Militair
Gerechtshof die niet persoonlijk in de behandeling van de aanvraag van de beklaagde tot het verkrijgen van een tijdelijke ambtsontheffing is tussengekomen (4).
(Art. 6.1 E.VR.M.)

11 o, 12° en 13° Is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, het middel afgeleid uit de
schending van art. 159 Gw. door het Militair Gerechtshof, nu zelfs zo de weigering
door de militaire overheid van beklaagdes aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke ambtsontheffing onwettig zou zijn, dit niet tot gevolg heeft dat beklaagde hierdoor op het ogenblik van de hem ten laste gelegde feiten geen militair meer was (5).
(Art. 159 Gw. 1994.)
(B ... )

ARREST

(A.R. P.96.1117.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 juni 1996 gewezen door
het Militair Gerechtshof te Brussel;
Gelet op het arrest van het Hof van 7 september 1999;
Gelet op het arrest van het Arbitragehof van 11 oktober 2000;
Gelet op eisers memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Wat het eerste en tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest van het Arbitragehof van 11 oktober 2000 oordeelt dat artikel 8, eerste lid, besluitwet 14 september 1918 betreffende de
(1) Zie Arbitragehof 11 oktober 2000 (101/2000, B.S. 29 dec. 2000, biz. 4334 7); Cass., 10 jan. 2001,
A.R. P.98.1505.F, nr 15.
(2) Zie Cass., 15 okt. 1986, A.R. 5124, nr. 86.
(3) Zie Cass., 24 juli 1986, A.R. 5228, nr. 693.
(4) Zie Cass., 10 dec. 1996, A.R. P.96.0925.N, nr. 496.
(5) Zie Cass., 31 mei 2000, A.R. P.00.0339.F, nr. 336.
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wijze van stemmen in het Militair Gerechtshof en de krijgsraden, de artikelen 10 en 11 Grondwet niet schendt in zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshof "bij meerderheid van stemmen worden genomen", zonder dat het oplegt dat zij met eenparigheid van stemmen
van de leden moeten worden genomen wanneer zij een vrijspraak wijzigen
of door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren;
Overwegende dat de onderdelen falen naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de arresten van het Militair Gerechtshof niet op straffe
van nietigheid behoeven vast te stellen dat zij na geheime stemming zijn gewezen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel102 en volgende Wetboek Militaire Strafvordering de inrichting en samenstelling van het Militair Gerechtshof regelt; dat
het is samengesteld uit een voorzitter die een beroepsmagistraat is, en vier
militaire leden die door het lot worden aangewezen voor een zittijd van een
maand;
Overwegende dat deze leden van het Militair Gerechtshof onderworpen zijn
aan de onverenigbaarheden, verboden en ambtsplichten bepaald bij de artikelen 18 tot 27 van de wet van 18 juli 1814 houdende de provisionele instructie voor het hoog Militair Gerechtshof;
Overwegende dat de vermelde wettelijke bepalingen de onpartijdigheid en
onafhankelijkheid van het Militair Gerechtshof als gerechtelijke instantie
waarborgen;
Overwegende dat een rechter tot bewijs van het tegendeel wordt vermoed persoonlijk onpartijdig en onafhankelijk te zijn;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat generaal-majoor M.D. in zijn hoedanigheid, sedert 1 januari 1994,
van Divisiechef (JSP) van de Generale Staf, Divisie Personeel, op enigerlei wijze persoonlijk is tussenbeide gekomen in de door deze divisie behandelde administratieve procedure betreffende eisers aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke ambtsontheffing om persoonlijke redenen met ingang
op 1 januari 1995;
Dat de enkele omstandigheid dat generaal-majoor M.D. chef van deze divisie was, geen redelijke verdenking kan doen rijzen omtrent zijn persoonlijke onpartijdigheid en onafhankelijkheid als lid van de zetel van het Militair Gerechtshof in eisers zaak;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat zelfs zo de weigering van eisers aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke ambtsontheffing onwettig zou zijn, dit niet tot gevolg heeft dat eiser hierdoor op het ogenblik van de hem ten laste gelegde
feiten, gepleegd op 14 februari 1995, geen militair meer was;
Dat het onderdeel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat het arrest met de in het middel aangehaalde motivering oordeelt dat de uitspraak ten grande van de Raad van State niet dient
te worden afgewacht omdat, wat deze uitspraak ook zal zijn, eiser zich niet
kan beroepen op een onwettelijkheid van de weigering van zijn aanvraag tot
het verkrijgen van een tijdelijke ambtsontheffing;
Overwegende dat door deze beslissing het arrest het vereiste van eerlijke procesvoering niet miskent;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Wat de drie onderdelen betreft :
Overwegende dat de onderdelen de onwettigheid aanvoeren van de weigering van eisers aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke ambtsontheffing;
Dat de onderdelen, zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel van het
derde middel blijkt, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat om die reden het Hof de door eiser opgeworpen prejudiciele vraag niet aan het Arbitragehof stelt;
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.
24 april 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Ph. Vande Casteele, Brussel.
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1° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN- BEROEPSVERBOD- BELASTINGADVISEUR- TOEPASSING.

2° STRAF- ANDERE STRAFFEN- BEROEPSVERBOD- BELASTINGADVISEUR- TOEPASSING.

3o BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - STRAF -ANDERE STRAFFEN- BEROEPSVERBOD - BELASTINGADVISEUR - 'IDEPASSING.

1°, 2° en 3° Het bij artikel 455, § 1, r, WI.B. 1992 bepaalde beroepsverbod wordt uitgesproken ten laste van de fysieke persoon die het beroep van belastingadviseur uitoefent ofwel voor eigen rekening, ofwel als hoofd, lid of bediende van enigerlei vennootschap, vereniging, groepering of onderneming. (Art. 445, § 1, 1°, W.I.B. 1992.)
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(K. .. E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.1207.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1999 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Op de beide voorzieningen :
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 345 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964, gecoi:irdineerd bij koninklijk hesluit van 26 februari 1964, zoals gewijzigd door de wet
van 10 februari 1981,
doordat het hestreden arrest onder hevestiging van het vonnis a quo de eisers wegens de vermengde tenlasteleggingen A en B veroordeelt, respectievelijk de eerste eiser tot een gevangenisstrafvan twee jaar met uitstel van vijf jaar wat hetreft 18 maanden, een geldhoete van 100.000 frank of een vervangende gevangenisstrafvan 8 dagen
en de tweede eiser tot een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel wat betreft een
jaar, een geldhoete van 200.000 frank of een vervangende gevangenisstrafvan 15 dagen, meer wat heiden hetreft elk tot de vergoeding van 1000 frank ter dekking van de
kosten van de rechtspleging, tot het hetalen van een bijdrage van 10 frank x 200 aan
het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en tot de helft van de gerechtskosten in beide (instanties) en een beroepsuitoefeningsverbod van alle geviseerde heroepen in artikel345 W.I.B. 1964 gedurende een periode van vijfjaar, op grond
van de motieven: op hladzijden 18 en 19: "(Eerste en tweede eisers) handelden onder de NV Maninco, een van hun vennootschappen (naast de BVBA Fiduciaire Offinex en de BVBA Burofines). Uit het onderzoek van de fiscale administratie hlijkt dat
de NV Maninco werd opgericht op 29.12.83 door o.a. (tweede en eerste eisers), welke
laatsten als afgevaardigd-hestuurder werden henoemd. Zij namen ontslag op 28.03.1986
en werden vervangen door M.S. en B.H. (. .. ) Ret strafrechtelijk onderzoek wees uit dat
de afgevaardigde bestuurders in werkelijkheid slechts stromannen waren (. .. ) terwijl de echte hestuurders steeds (eerste en tweede eisers) zijn gehleven. (. .. ) (Eerste
eiser) erkende dat hij is tussengekomen voor wat hetreft het fiscale aspect, 'wat trouwens zijn taak was' ( .. ), terwijl hij aan de verhalisanten relateerde dat inzake offshorevennootschappen hij aan zijn broer (tweede eiser) in hoofdzaak adviezen verstrekte, die hij dan doorspeelde naar de klanten".
en op hladzijde 23 : "Als fiscaal raadgever van de NV Immora treedt de NV Maninco op. (Eerste eiser) erkende dat hij met hetrekking tot de zaak NV ImmoraBreden Ltd. en Maninco NV is opgetreden voor het inwinnen van allerlei informatie op fiscaal vlak, zowel nationaal als internationaal",
terwijl, slechts na veroordeling wegens een van de misdrijven bedoeld in de artikelen 339 tot 343 W.I.B. 1964 de strafrechter het in artikel 345 W.I.B. 1964 (bepaalde) verbod tot het uitoefenen van de erin geviseerde beroepen kan opleggen aan
een heklaagde, wanneer deze de beoefenaar is van een van de volgende heroepen : lo
belastingadviseur; 2o zaakbezorger; 3° deskundige in helastingzaken of in boekhouden; 4 o of enig ander beroep dat tot doel heeft voor een of meer helastingplichtigen hoek
te houden of te helpen houden, ofwel voor eigen rekening ofwel als hoofd, lid of hediende van enigerlei vennootschap, vereniging, groepering of onderneming; 5° of, meer
in het algemeen, het heroep dat erin hestaat een of meer helastingplichtigen raad te
geven of bij te staan hij het vervullen van de verplichtingen opgelegd bij dit wethoek of hij ter uitvoering ervan vastgestelde besluiten; ingeval het beroep van helastingadviseur uitgeoefend wordt door een vennootschap het lo van deze bepaling, hier
toepasselijk, aldus niet toelaat, anders dan het 4° van de bepaling, aan de natuurlijke persoon die slechts namens die vennootschap optreedt het geviseerde verhod op
te leggen, gezien het niet deze persoon is die het beroep uitoefent,
zodat het bestreden arrest, dat enkel vaststelt dat het de NV Maninco is die het beroep van helastingadviseur uitoefent en eisers als haar feitelijke hestuurders in de beide

Nr. 224

HOF VAN CASSATIE

683

constructies die aan de grondslag liggen van de tenlasteleggingen zijn tussengekomen, eisers niet wettig het verbod van artikel 345 W.I.B. 1964 kon opleggen omdat niet zij dat beroep uitoefenden (Schending van het aangehaalde artikel345 W.I.B.
1964) :
Overwegende dat artikel 455, § 1, laatste lid, W.I.B. 1992, de rechter toelaat bij het uitspreken van een beroepsverbod tegen de beoefenaar van een
bepaald beroep, mits hij zijn beslissing op dat stuk motiveert, voor een duur
van drie maanden tot vijfjaar de sluiting te bevelen van de inrichtingen van
de vennootschap, vereniging, groepering of onderneming waarvan de veroordeelde hoofd, lid of bediende is;
Dat uit deze bepaling blijkt dat, anders dan het middel aanvoert, het bij
artikel 455, § 1, 1 o, W.I.B. 1992 bepaalde beroepsverbod wordt uitgesproken ten laste van de fysieke persoon die het erin vermelde beroep uitoefent, ofWel voor eigen rekening ofWel als hoofd, lid of bediende van enigerlei vennootschap, vereniging, groepering of onderneming;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
24 april 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. Wauters.

Nr. 224
2e KAMER - 24 april 2001
1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- FISCALE

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN- MOREEL BESTANDDEELBEGRIP.

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- FISCALE VALSHEID EN

GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- MOREEL BESTANDDEEL- VASTSTELLINGEN VAN DE FEITENRECHTER- ONAANTASTBARE BEOORDELING- GEVOLGTREKKING IN RECHTE - 'IDEZICHT DOOR
HETHOF.

3° CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ALGEMEEN- STRAFZAKEN- VALSHEID EN
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- MOREEL BESTANDDEEL- VASTSTELLINGEN VAN DE FEITENRECHTER- ONAANTASTBARE BEOORDELING- GEVOLGTREKKING IN RECHTE- 'IDEZICHT VAN HET HOF.

4o INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN- FISCALE VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
- MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP.

5° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- FISCALE VALSHEID
BRUIK VAN VALSE STUKKEN - MOREEL BESTANDDEEL- BE GRIP.

EN GE-
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1o De strafbare gemeenrechtelijke valsheid in geschrifte en gebruik vereisen het be-

drieglijk opzet of het oogmerk om te schaden, terwijl de valsheid in geschrifte en gebruik van art. 450 Wl.B. 1992 en van art. 73bis B.T.W-Wetboek het bijzondere oogmerk vereist om een van de in artikel449 Wl.B. 1992, respectievelijk artikel 73 B.T.WWetboek bedoelde misdrijven te plegen (1). (Art. 193 Sw.; artt. 449 en 450 W.I.B. 1992;
artt. 73 en 73bis W.B.T.W.)
2° en 3° Het vaststellen van hetjuiste oogmerk van de dader van een valsheid is een

feitenkwestie; tach dient het Hofvan cassatie nate gaan of die feiten de door de rechter daaruit in rechte afgeleide gevolgtrekking verantwoorden.
4 o Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken inzake inkomstenbelastingen is vereist dat de dader met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk om te schaden de bepalingen van het toepasselijke Wetboek of van de ter
uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt. (2). (Artt. 449 en 450 W.I.B.)
5° Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik van valse stuk-

ken inzake belasting over de toegevoegde waarde is vereist dat de dader met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden de bepalingen van het toepasselijke Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt. (Artt. 73
en 73bis W.B.T.W.)
(K ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.99.1247.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1999 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van J.K. en A.M. :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de strafvordering tegen de eisers :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
Schending van art. 6.1. E.V.R.M.: recht op eerlijk proces,
doordat het hof (van beroep) oordeelde :
"dat bijkomende onderzoeksmaatregelen met betrekking tot de vermogenstoestand
van beklaagde V. niet noodzakelijk zijn voor het gronden van (zijn) overtuiging";
terwijl het recht op eerlijk proces o.m. inhoudt dat de verdediging het recht heeft
om op gemotiveerde wijze een bijkomend onderzoek te vragen, wat terzake gebeurd
is in de conclusies van de eisers (pag. 17 t.e.m. 20), en de rechtbank dit gemotiveerd verzoek niet eenvoudigweg kan afWijzen door te stellen dat "dit bijkomend onderzoek niet nodig is om haar overtuiging te gronden",
zodat het hof (van beroep) door niet te antwoorden op de door (de eisers) aangehaalde argumenten ter ondersteuning van hun verzoek tot bijkomend onderzoek art.
6.1. E.V.R.M. geschonden heeft:

Overwegende dat het niet-beantwoorden van argumenten geen uitstaans heeft met artikel 6, lid 1, E.V.R.M.;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
(1) Zie Cass., 29 sept. 1992, A.R. 5733, nr. 634; Cass., 13 maart 1996, A.R. P.95.1028.F, nr. 97;
Cass. 15 april1997, A.R. P.96.1158.N, nr. 185.
(2) Zie Cass., 15 april 1997, A.R. P.96.1158.N, nr. 185.
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schending van art. 6.3.d. E.V.R.M. en 14.3.e. van het B.U.P.O.-Verdrag en het recht
op eerlijk proces in het algemeen,
doordat het hof(van beroep) in antwoord op het verzoek tot getuigenverhoor van mevrouw R.M. uitgaande van (de eisers) oordeelde dat :
''het verhoor van R.M. is niet dienend om tot haar overtuiging te komen";
terwijl wanneer het verzoek - zoals in casu - met juridische en feitelijke gegevens (cfr. de besluiten van (de eisers) pag. 12-13) werd gestaafd en de rechter het desalniettemin wil afwijzen, hij zijn beslissing terzake dient te motiveren,
zodat het hof (van beroep) door niet te antwoorden op de juridische en feitelijke argumenten ter ondersteuning van het getuigenverhoor van (de eisers) art. 6.3.d. E.V.R.M.
en 14.3.e. van het B.U.P.O.-Verdrag geschonden heeft :

Overwegende dat het niet-beantwoorden van argumenten geen uitstaans heeft met artikel 6, lid 1, E.V.R.M, noch met artikel 14, lid 3, e,
B.U.P.O., noch met het algemeen rechtsbeginsel dat het recht op een eerlijk proces waarborgt;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
schending van art. 193 Strafwetboek en de motiveringsverplichting in art. 149 Grondwet,
doordat de lOde kamer van het Hofvan Beroep te Antwerpen in (zijn) arrest van
29 juni 1999 niet vermeldt dat het morele bestanddeel- nochtans door (de eisers) betwist bij wijze van conclusie (cfr. pag. 12) van het misdrijfvalsheid in geschrifte in hoofde
van (de eisers) aanwezig is;
terwijl de rechter verplicht is de constitutieve bestanddelen te vermelden van het
misdrijfwaaronder hij het bewezen verklaarde feit kwalificeert (Cass., 11112/90, A.C.,
1990-91, nr. 186; Cass., 21/10/86, A. C., 1986-87, nr. 109; Cass., 17/03/87, A. C., 198687, nr. 425; Cass., 23/06/87, R.W., 1989-90, 250),
zodat de beroepsrechters door het niet vermelden van de aanwezigheid van het morele bestanddeel van het misdrijfvalsheid in geschrifte art. 193 Strafwetboek en de
motiveringsverplichting in het algemeen en in het bijzonder in art. 149 Grondwet scherrden:

Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, het arrest met de redenen die het bevat, eisers verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het vijfde middel, gesteld als volgt :
schending van de bijzondere motiveringsverplichting in art. 149 Grondwet,
doordat de lOde kamer van het Hofvan Beroep te Antwerpen in (zijn) arrest van
29 juni 1999 niet antwoordt op de argumenten van (de eisers) bij wijze van conclusie (pag. 16) uiteengezet met betrekking tot de afwezigheid van het morele hestanddee!- nochtans eveneens constitutief bestanddeel- van het misdrijf misbruik van
vertrouwen in hoofde van concluanten,
terwijl de rechter een principiele verplichting heeft om te antwoorden op de argumenten van de verdediging welke vervat zijn in een conclusie, zeker wanneer zoals
in casu werd opgeworpen dat het morele bestanddeel van het misdrijf misbruik van
vertrouwen in hoofde van (de eisers) niet weerhouden kan worden,
zodat de beroepsrechters door niet te antwoorden op die desbetreffende argumenten de bijzondere motiveringsverplichting vervat in art. 149 Grondwet geschonden hebben:

Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, het arrest met de redenen die het bevat, eisers verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
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En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster tegen de eisers :
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de motiveringsverplichting zoals (bepaald) in artikel 149 Grandwet,
doordat de lOde kamer van het Hofvan Beroep te Antwerpen in (zijn) arrest van
29 juni 1999 op burgerlijk vlak tot de volgende beslissing kwam :
"Dat te dezen de door de eerste rechter gehanteerde schaderaming voor geen kritiek vatbaar is en dient bevestigd te worden." (zaak II, notitienummer: 21.A.99.103.134/
92),
terwijl door de verdediging van (de eisers) op burgerlijk vlak bij wijze van conclusies uitvoerig en gedetailleerd argumenten werden opgeworpen ter betwisting van de
(grootte van de) schadevergoeding- dit ondergeschikt daar in hoofdorde werd gevraagd dat het hof (van beroep) zich desbetreffend onbevoegd zou verklaren gelet op
de aan (de eisers) te verlenen vrijspraak - , meer specifiek werd het principe "nemo
auditur turpitudinem suam allegans" en het recht op vergoeding (commissie is uitdrukkelijk voorzien in het arbeidscontract) en aldus de onmogelijkheid tot terugbetaling opgeworpen en art. 149 Grondwet welk een plicht voorschrijft tot het motiveren van rechterlijke beslissingen in het algemeen en in het bijzonder wanneer er terzake
conclusies genomen werden,
zodat de lOde kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen door alzo te beslissen
ten aanzien van de burgerlijke vordering art. 97 (lees: 149) Grondwet geschonden heeft:

Overwegende dat de appelrechters m de zaak notitienummer
2l.A.99.103.134/92 oordelen:
- "dat uit de gegevens van het strafdossier vast is komen te staan dat beklaagden een omvangrijk zwartgeldcircuit wisten te creeren en aldus ontvangen gelden onttrokken aan het patrimonium van (verweerster) door o.m.
- de overnameprijs van tweedehandswagens artificieel te laten dalen zodat deze duurder en met meer zwarte winst konden worden verder verkocht
- met de specifieke bedoeling beschadigde voertuigen werden opgekocht om deze te kunnen verkopen en hierop zwarte winsten te realiseren";
Dat de appelrechters met deze motivering oordelen dat verweerster de benadeelde is van de door onder meer eiser gepleegde feiten en niet de strafrechtelijk verantwoordelijke ervoor;
Overwegende dat de appelrechters door hun motivering eisers verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
II. Op de voorziening van P.d.B. :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het eerste middel van de tweede memorie, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 450 en 461, zoals van kracht v66r de wet van 28 december 1992, van het Wetboek van Inkomstenbelasting, 73 bis en 74, § 3, zoals van
kracht v66r de Wet van 28 december 1992, van het Wetboek van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, 193 en 195 van het Strafwetboek, en 149 van de gecoordineerde Grondwet,

=====r- -- -r.-:--~~

Nr. 224

HOF VAN CASSATIE

--===---------=--===--===---=

687

doordat het bestreden arrest de in de zaak 21.A.99.103.134/92 aan eiser ten laste
gelegde feiten van valsheid in geschriften en misbruik van vertrouwen (tenlasteleggingen B1.1-1o t.e.m. no, B1.2, B2.1, B2.2 en D1) bewezen verklaart, op grond van de
eigen motieven (arrest, pp. 21-23) : "(. .. ) dat uit de gegevens van het strafdossier vast
is komen te staan dat beklaagden een omvangrijk zwartgeldcircuit wisten te creeren en aldus ontvangen gelden onttrokken aan het patrimonium van de burgerlijke
partij Garage St. Christophe nv door o.m.
-de overnameprijs van tweedehandswagens artificieel te laten dalen zodat deze
duurder en met meer zwarte winst konden worden verder verkocht;
- met specifieke bedoeling beschadigde voertuigen werden opgekocht om deze na
herstelling met zwarte winst te kunnen verkopen;
- er zelfs bijkomende voorraad tweedehandswagens werden aangeschaft om deze
te kunnen verkopen en hierop zwarte winsten te realiseren;
(. .. ) dat door de valse facturen en/ofbestelbons de burgerlijke partij Garage St. Christophe nv ontegensprekelijk verkeerd werd gei:nformeerd en zij alleszins een vertekend beeld kreeg van het bedrijf;
(. .. ) dat bovendien de aangewende techniek zonder meer diende om meer zwart. geld
te creeren, welk onder beklaagden werd verdeeld volgens verdeelsleutel45% aan M.V,
15 % aan J.K., 15 % aan P.d.B. en 15 % aan F.J.;
(. .. ) dat beklaagden J.K. en P.d.B. en F.J. in hun verklaringen bevestigen dat het de
beklaagde M.V. was die het geld beheerde en verdeelde, dat beklaagde M.V. hiervoor een bankrekening opende op naam van zijn zoon;
(. .. ) dat, zoals blijkt uit de verklaring van de boekhouder P.T., vanafhet ogenblik dat
V. zijn functie waarnam er geleidelijk een verhoging waargenomen werd van de winstmarge op de post occasiewagens, maar een vermindering van de winst op de post nieuwe
voertuigen en dat 'ik als boekhouder meermaals door Verbist gedwongen werd om een
interne boekhoudkundige ingreep uit te voeren, met de bedoeling de waarde van de
occasiewagen te verminderen. De tactiek welke V. hiervoor toepaste verliep als volgt :
een korting die niet aan de klant verleend wordt op zijn aankoopfactuur van een nieuwe
wagen, doch wel als dusdanig verwerkt wordt in de boekhouding, in een later stadium, brengt in werkelijkheid een vermindering van de waarde van het overeengekomen voertuig met zich mee. Dit resulteert erin dat het overgenomen voertuig, wanneer het op zijn beurt verkocht wordt een aanzienlijk grotere winst kan opleveren.
Gevolg hiervan is uiteraard dat de winstmarge op de verkoop van nieuwe wagens daalt
... lk distantieerde mij van deze handelwijze, doch had geen andere keuze, ik had namelijk schrik mijn werk te verliezen wanneer ik zijn opdrachten niet zou uitvoeren'
(bundel II, stuk 121);
(. .. ) dat aldus ingevolge de door beklaagde bedachte techniek de bedragen van het
circuit alsmaar groter werden en de winst niet aan de burgerlijke partij Garage St.
Christophe nv ten goede kwam doch verdween in de zakken van beklaagden valgens bovenvermelde verdeelsleutel;
(. .. ) dat derhalve vaststaat dat de facturenlbestelbon vermeld onder B1.1 der tenlastelegging opgesteld bij de verkoop van een tweedehandswagen een lager bedrag vermelden dan de werkelijke prijs, en derhalve de waarheid vermommen en meer bepaald aangewend werden om de boekhoudkundige gegevens ten opzichte van de raad
van bestuur van Garage St. Christophe nv te verhullen en te verbloemen met de bedoeling een onrechtmatig voordeel te verschaffen, in casu het verdelen van het zwart
geld, het afsluiten van levensverzekeringen e.a.";
het bestreden arrest eveneens door overname van de motieven van de eerste rechter (vonnis, p. 18) oordeelde: "De argumenten die de beklaagde V. aanhaalt om te stellen dat een factuur niet het voorwerp kon uitmaken van het misdrijfvalsheid in geschriften zijn niet ter zake dienend; er is in deze geen sprake van de rechtsverhouding
tussen de opsteller van de factuur en de geadresseerde van de factuur; de valse facturen werden door de werknemers van Garage Sint Christophe nv aangewend om misbruik van vertrouwen te kunnen plegen ten nadele van deze rechtspersoon; aileen de
geadresseerde van de factuur, de client van de Nv, had enige controlemogelijkheid. De
rechtspersoon had uiteraard deze controlemogelijkheid niet vermits haar eigen werknemers voor haar oncontroleerbare en valse gegevens hanteerden",
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terwijl, eerste onderdeel, wanneer de waarheid vermomd wordt in een door de wet
beschermd geschrift, waarbij hieruit een nadeel kan ontstaan, aanleiding bestaat tot
de toepassing van de artikelen 450 W.I.B. of 73bis W.B. T.W, van zodra de dader heeft
gehandeld met het oogmerk om een van de in artikel449 W.I.B. of 73 W.B.T.W. bedoelde misdrijven te plegen; dit onverminderd het geval is ook wanneer achterliggend aan het oogmerk om enig fisca,al voorschrift uit de genoemde wetboeken te overtreden de bedoeling voorlag om nadien een misdrijf van misbruik van vertrouwen te
plegen; het bestreden arrest de vaststelling inhoudt dat "beklaagden een omvangrijk zwartgeldcircuit wisten te creeren" (arrest, p. 21, in fine) en dat "de aangewende techniek zonder meer diende om meer zwart geld te creeren, welk onder beklaagden werd verdeeld" (arrest, p. 22, derde alinea); aldus moest worden besloten tot
de toepasselijkheid van de genoemde artikelen 450 W.I.B. en 73bis W.B.T.W.;
en terwijl krachtens de artikelen 461 W.I.B. en 74, § 3 W.B.T.W., zoals van kracht
v66r de wet van 28 december 1992, wanneer de procureur des Konings met de feiten bekend is geraakt op een andere wijze dan via een aangifte die is gedaan door ambtenaren van de belastingbesturen van het ministerie van Financien die daartoe behoorlijk gemachtigd zijn, en indien hij een vervolging wenste in te stellen wegens feiten
die naar luid van deze wetboeken of van deter uitvoering ervan genomen besluiten
strafrechtelijk strafbaar zijn, de procureur des Konings, alvorens een vervolging in te
stellen, het advies moest vragen van de bevoegde gewestelijke directeur van het betrokken bestuur, en dit op straffe van onontvankelijkheid van de straf\rordering; de
straf\rordering met betrekking tot de aan eiser ten laste gelegde feiten van valsheid
in geschriften werd ingesteld ingevolge de burgerlijke partijstelling van Garage St. Christophe nv van 6 mei 1992;
Bet bestreden arrest derhalve, in afwezigheid van het toen voorgeschreven advies, diende te besluiten tot onontvankelijkheid van de straf\rordering uit hoofde van
de tenlasteleggingen van valsheid in geschriften (schending van de artikelen 450 en
461, zoals van kracht v66r de Wet van 28 december 1992, van het Wetboek van Inkomstenbelasting, 73 bis en 74, § 3, zoals van kracht v66r de Wet van 28 december 1992,
van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 193 en 195 van het
Strafwetboek);

en terwijl, tweede onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het door
eiser V. in conclusie voorgedragen verweer dat de geschriften die het voorwerp uitmaken van de tenlasteleggingen van valsheid niet worden beschermd door de strafwet;
het bestreden arrest weliswaar met betrekking tot deze kwestie de motieven van het
vonnis a quo overnam, doch niet ingaat op het verweer van eiser V waardoor de redengeving van de correctionele rechtbank werd betwist; eiser V meer bepaald liet gelden : "Dat de strafrechter in eerste aanleg ten onrechte heeft beslist dat er in deze geen
sprake is van rechtsverhouding tussen de opsteller van de factuur en de geadresseerde van de factuur ; dat de strafrechter hierbij geheel geen rekening houdt met het
niet betwistbaar feitelijk en strafrechtelijk uiterst relevant gegeven dat noch (eiser), noch een ander natuurlijk persoon, doch wel de Garage Sint-Christophe zelf de
factuuropsteller is. Wie gaat bij niet-betaling deze factuur invorderen? Uiteraard de
factuuropsteller! Zelfs de burgerlijke partij zal onmiddellijk antwoorden dat zij gerechtigd is de factuur in te vorderen en natuurlijk niet de werknemer-instrument in
persoonlijke naam; dat de feiten ten laste gelegd in betichting B alzo ontegensprekelijk gesitueerd blijven in de verhouding tussen factuuropsteller en factuurgeadresseerde, zodat dit geschrift op dat ogenblik zich niet opdringt aan het openbaar vertrouwen. Deze controleerbare facturen werden met andere woorden in huidig
dossier niet aangewend om buiten voormelde verhouding derden te bedriegen, zodat er terzake geen misdrijfkan zijn (cf. Antwerpen, 5 oktober 1994, A.J.T., 199495, 212, Limb. Rechtsl., 1994, 424)" (beroepsconclusie van eiser V, p. 11, derde tot vijfde
alinea); het bestreden arrest derhalve bij gebrek aan antwoord op deze conclusie niet
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet),

en terwijl, derde onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het door
eiser V. in conclusie voorgedragen verweer dat de beklaagden niet kunnen beschouwd worden als de strafrechtelijke verantwoordelijke fysieke personen binnen de
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rechtspersoon Garage St. Christophe, en dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtstreeks gelegen is bij de organen van de vennootschap; eiser V. terzake argumenteerde (beroepsconclusie, p. 13, tweede tot vijfde alinea) :
"Dat het feitelijk gegeven dat de beklaagden d.B. en J. nog steeds in dienst zijn bij
de burgerlijke partij- ondanks de tegen hen ingestelde strafvordering van het O.M.
en ondanks de burgerlijke vordering van hun eigen werkgever gebaseerd op valsheidsmisdrijven en misbruik van vertrouwen; deze burgerlijke partij vraagt aldus tegen haar
eigen werknemers een toepassing van de strafwet en een zeer zware solidaire burgerrechtelijke veroordeling (!) - , bevestigt geheel de stelling van (eiser) dat het systeem opgezet is door de werkgever-rechtspersoon (NV Garage St. Christophe) zelf; (. .. )
dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor deze door de rechtspersoon zelf begane misdrijven dan rechtstreeks gelegen is bij de organen van de vennootschap door
toedoen van dewelke de vennootschap is opgetreden;
dat het zeer opvallend is dat de burgerlijke partij Garage Sint Christophe onclanks de duidelijke en eensluidende verklaringen van de verkopers dat het systeem van het zwart geld reeds vroeger bestond - verklaringen afgelegd tijdens het
strafonderzoek, herhaald tijdens de strafprocedure in eerste aanleg en nogmaals bevestigd tijdens de zitting van (het) hof(van beroep) van 25 november 1997-, nog steeds
spreekt in haar appelconclusie (pagina 12) van een parallel geldcircuit opgezet door
(eiser) en de beklaagde K. Dit is echter evident een manoeuver om de aandacht afte
leiden van het onbetwistbaar gegeven dat men zelf dader is van de desgevallend begane valsheidsmisdrijven bij het creeren van het zwartgeldcircuit;
dat het overduidelijk is dat (eiser) dan ook niet kan beschouwd worden als de strafrechtelijk verantwoordelijke natuurlijke persoon (dit systeem werd gewoon ten tijde
van zijn directeursperiode verder gezet door de verkopers in dienst van de garage St.
Christophe en zal vermoedelijk vandaag nog steeds toepasselijk zijn), maar dat deze
penale hoedanigheid duidelijk gelegen is bij de raad van bestuur en dan meer in het
bijzonder bij de afgevaardigd-bestuurder van de NV: Deze afgevaardigd-bestuurderde heer E. -was goed op de hoogte van de creatie van zwart geld bij de tweedehandsverkoop aan autohandelaren (zie de verklaring van (eiser) in het proces-verbaal van
15 oktober 1992, stuk nr. 80 in de strafbundel). Onbegrijpelijk stelt nu de burgerlijke partij in haar aanvullende conclusie dat (eiser) vergeet dat niemand van de beklaagden organen van de vennootschap zijn (nr. 4). Het is inderdaad zeer correct dat
(eiser) niet het orgaan is van de vennootschap; het is juist om deze reden dat hij niet
kan beschouwd worden als de strafrechtelijk verantwoordelijke fysieke persoon";
het bestreden arrest aldus bij gebrek aan antwoord op de conclusies niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grandwet);
en terwijl, vierde onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het door
eiser V. in conclusie voorgedragen verweer betreffende de tenlastelegging D1 van misbruik van vertrouwen houdende dat een dergelijk misdrijfniet mogelijk is ten aanzien van geldsommen bekomen door een misdrijf, in casu via de tenlasteleggingen van
valsheid in geschriften;
eiser V. meer bepaald liet gelden (beroepsconclusie, p. 17, in fine en p. 18, eerste en
tweede alinea) : "Dat ten aanzien van (. .. ) door een misdrijf (van valsheid in geschriften) bekomen geldsommen het misdrijfvan misbruik van vertrouwen in de zin van artikel 491 van het Strafwetboek niet mogelijk is; dat misbruik van vertrouwen namelijk steeds als uitgangspositie een rechtmatige rechtsverhouding of rechtsbetrekking
veronderstelt die een afgifte van een precair bezit over een roerend goed inhoudt. Misbruik van vertrouwen blijft weliswaar bestaan wanneer de verbintenis vanuit het burgerlijk recht niet geldig zou zijn (bv. een contract aangegaan door een onbekwaamverklaarde, D.N., A, o.c., nr. 361, p. 183) of nietig zou zijn wanneer de uitvoering van
de verbintenis strijdig zou zijn met de openbare orde of goede zeden (bv. afgifte van
geld om aan te wenden voor verboden kansspelen), doch is in rechte onmogelijk wanneer het goed (bv. de geldsom) als voorwerp van een latere doelafwending zelf een criminele of strafrechtelijke oorsprong heeft. Zulke strafrechtelijke aanvangsfase kan nooit
resulteren in afgifte van een precair bezit, wat een noodzakelijk misdrijfbestanddeel
van misbruik van vertrouwen uitmaakt. De beginsituatie of aanvangsfase van misbruik van vertrouwen kan aldus civielrechtelijk wel onregelmatig zijn- hier geldt dan
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desgevallend de autonomie van het strafrecht -, doch kan nooit van strafrechtelijke aard zijn, gezien misbruik van vertrouwen in het Belgisch strafrecht een primair (basis-) en geen secundair eigendomsmisdrijfis; dat alzo bij een consequente toepassing van de eigen stelling van het O.M., misbruik van vertrouwen in de zin van
artikel 491 Strafwetboek onmogelijk is"; het bestreden arrest derhalve bij gebrek aan
antwoord op deze conclusies niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel 149 van de gecodrdineerde Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat strafbare gemeenrechtelijke valsheid in geschrifte en gebruik bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden vereist; dat de valsheid in
geschrifte en gebruik van artikel 450 W.I.B. 1992 en van artikel 73bis BTWwetboek het bijzondere oogmerk vereist om een van de in artikel 449 W.I.B.
1992, respectievelijk artikel 73 BTW-wetboek bedoelde misdrijven te plegen; dat deze laatste artikelen vereisen dat de dader met bedrieglijk opzet
of met het oogmerk om te schaden de bepalingen van het toepasselijke wethoek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt;
Dat het vaststellen van het juiste oogmerk van de dader van een valsheid een feitenkwestie is;
Overwegende dat uit de context van de motivering van het arrest betreffende de zaak notitienummer 21.A.99.103.134/92 blijkt dat de appelrechters met de passussen
"dat uit de gegevens van het strafdossier vast is komen te staan dat beklaagden een omvangrijk zwartgeldcircuit wisten te creeren en aldus ontvangen gelden onttrokken aan het patrimonium van (verweerster) door o.m.
- de overnameprijs van tweedehandswagens artificieel te laten dalen zodat deze duurder en met meer zwarte winst konden worden verder verkocht
- met de specifieke bedoeling beschadigde voertuigen werden opgekocht om deze te kunnen verkopen en hierop zwarte winsten te realiseren" en
"dat bovendien de aangewende techniek zonder meer diende om meer zwart
geld te creeren, welke onder de beklaagden werd verdeeld",
bedoelen inkomsten die verborgen werden gehouden ten overstaan van verweerster;
Dat deze passussen niet impliceren dat de appelrechters oordelen dat de
beklaagden handelden met het bijzonder oogmerk vereist voor de toepassing van artikel 450 W.I.B. 1992 of 73bis BTW-wetboek, zodat de procureur des Konings voorafgaand aan de fiscale administratie advies had moeten vragen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen,
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters in de zaak notitienummer
21.A.99.103.134/92 oordelen:
"dat uit de gegevens van het strafdossier vast is komen te staan dat beklaagden een omvangrijk zwartgeldcircuit wisten te creeren en aldus ontvangen gelden onttrokken aan het patrimonium van (verweerster) door o.m.
- de overnameprijs van tweedehandswagens artificieel te laten dalen zodat deze duurder en met meer zwarte winst konden worden verder verkocht
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- met de specifieke bedoeling beschadigde voertuigen werden opgekocht om deze te kunnen verkopen en hierop zwarte winsten te realiseren";
Dat de appelrechters met deze motivering oordelen dat verweerster de benadeelde is van de door onder meer eiser gepleegde feiten en niet de strafrechtelijk verantwoordelijke ervoor;
Overwegende dat de appelrechters door hun motivering eisers verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat de onderdelen feitelijke grondslag missen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest eiser in de zaak notitienummer
21.A.99.103.134/92 tot een strafvan drie maanden, met uitstel gedurende drie
jaar, en 100 frank gebracht op 8.000 frank ofvijftien dagen vervangende gevangenisstrafveroordeelt wegens valsheid in geschrifte en gebruik (telastleggingen B) en misbruik van vertrouwen (telastlegging D);
Dat die straf naar recht is verantwoord door de tegen eiser bewezen verklaarde telastlegging B, zodat het onderdeel, dat enkel betrekking heeft op
~e telastlegging D, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk

IS;

Over het tweede middel van de tweede memorie :
schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet,
doordat het bestreden arrest de aan eiser ten laste gelegde betichtingen B1.1-1o t.e.m.
11°, B1.2, B2. 1, B2.2 enD 1 bewezen verklaart, en eiser uit hoofde hiervan op strafgebied veroordeelt tot een gevangenisstrafvan drie maanden met uitstel gedurende
drie jaar en een geldboete van 100 frank,
terwijl het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het door eiser V. in conclusie voorgedragen verweer dat sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn zoals omschreven in artikel 6.1 E.V.R.M.;
Eiser V. terzake liet gelden dat de ten laste gelegde feiten zich in de tijd situeren
in 1990 en 1991, dat meer dan twee jaar is verstreken tussen het vonnis in eerste aanleg en de eerste vaststelling van de zaak in graad van beroep, en dat de zeer lange duur
van de strafprocedure niet te wijten is aan een complex karakter van het dossier of
de houding van eiser (beroepsconclusie, p. 21, in fine); de enkele overweging van het
bestreden arrest bij de bepaling van de strafmaat dat rekening wordt gehouden met
de tijd verstreken tussen het plegen van de feiten en het tussengekomen arrest geen
antwoord vormt op het middel betreffende de miskenning van het uitdrukkelijk in artikel6.1 E.V.R.M. voorgeschreven recht op behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn;
Ret bestreden arrest aldus bij gebrek aan antwoord op deze conclusies niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grandwet):

Overwegende dat de eiser sub III in zijn bij de appelrechters genomen conclusie om een matige toepassing van de strafwet verzocht op grand van de
overschrijding van de redelijke termijn zoals omschreven in artikel 6, lid 1,
E.V.R.M.;
Overwegende dat, anders dan het middel stelt, de appelrechters door bij
de straftoemeting voor alle beklaagden te overwegen dat rekening gehouden werd met onder meer "de tijd verstreken tussen het plegen van de feiten en het thans tussengekomen arrest, wat een mildere straf rechtvaardigt", hoger vermeld verweer aanvaarden door eraan gunstig gevolg te
verlenen;
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Dat het middel feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster tegen eiser :
Over het middel in de eerste memorie, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 gecoi:irdineerde Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het hofvan beroep eiser in het bestreden arrest op strafrechtelijk vlak veroordeelt tot een gevangenisstrafvan drie maanden met uitstel gedurende driejaar en
een geldboete van 100 frank wegens valsheid in geschriften (tenlastelegging B.l.1 en
B.2.1), gebruik van valse stukken (tenlasteleggingen B.1.2 en B.2.2) en misbruik van
vertrouwen (tenlastelegging D.1);
het hofvan beroep eiser op burgerrechtelijk vlak in solidum met de heren V., K. en
J. veroordeelt tot betaling van, in hoofdsom, 9.350.000 frank aan de nv Garage SintChristophe op grond "dat te dezen de door de eerste rechter gehanteerde schaderaming voor geen kritiek vatbaar is en dient bevestigd te worden" (arrest, p. 27, tweede
alinea),
terwijl, eerste onderdeel, de heer V. die in solidum met eiser werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding ten belope van 9.350.000 frank aan Garage St. Christophe nv, in besluiten (pp. 41-42, nr. 31) aanvoerde dat de burgerlijke vordering van
Garage St. Christophe nv op volgende gronden als onontvankelijk diende te worden
verworpen: "(. .. ) dat (concludent) in zeer ondergeschikte orde wenst op te merken dat
zelfs indien enig ander misdrijf zou bewezen zijn in hoofde van (concludent) -quod
non, dit misdrijf (of misdrijven uit de tenlastelegging A-B-C-D 1 (ruimer bedrag) - D2E), in wezen op basis van al de feitelijke gegevens uit de strafbundel niet anders kan
ge!nterpreteerd worden dan als een misdrijf rechtstreeks in hoofde van de rechtspersoon Garage Sint-Christophe nv zelf, die in het huidige Belgische strafrecht wel
een misdrijf kan begaan, doch hiervoor strafrechtelijk niet kan gesanctioneerd worden. (Concludent) kan dan ook enkel in die hypothese, luidens de stelling van het O.M.
beschouwd worden als een fysieke persoon verantwoordelijk voor het strafrechtelijk
optreden van een rechtspersoon; een hoedanigheid die (concludent) echter in casu en
in concreto niet heeft (cf. supra). Dat dit op de eerste plaats geldt voor het (indien bewezen) misdrijf van valsheid in geschriften dat erop gericht is zwarte inkomsten te
vergaren bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen aan particulieren (tenlastelegging B). Hetzelfde geldt voor de facturen met de garage als factuurgeadresseerde (tenlastelegging C). Dit zijn in huidig dossier de basismisdrijven, die werden begaan door
de rechtspersoon zelf. Dat in een dergelijke hypothese de burgerlijke partijstelling van
Garage Sint-Christophe nv onontvankelijk is, daar niet voldaan is aan de voorwaarden voor de uitoefening van de burgerlijke vordering voor de strafrechter;
ten eerste komt overeenkomstig artikel 3 V.T.W.Sv. de burgerlijke vordering inzake de schade veroorzaakt door een misdrijf toe aan de persoon die de schade heeft
geleden. Ret moet dus gaan om het slachtoffer (Verstraeten, R., Handboek Strafvordering, 1994, 2ed., nr. 197, p. 94). De rechtspersoon die zelf de dader is van het misdrijf, kan uiteraard tezelfdertijd niet beschouwd worden als het slachtoffer van dit misdrijf (onverenigbaarheid van de hoedanigheid van dader en slachtoffer we gens hetzelfde
specifieke misdrijf), zodat de burgerlijke vordering in casu niet ontvankelijk is;
ten tweede wordt door de basisvalsheidsmisdrijven van de rechtspersoon zwart geld
gecreeerd. Deze gelden zijn dan ook ongetwijfeld te beschouwen als een delictueel product. De dader van de delictuele operatie die de gelden heeft voortgebracht, kan zich
bij gebreke aan rechtmatig belang niet burgerlijke partij stellen met betrekking tot
de latere (desgevallend strafbare) gedragingen aangaande deze gelden. Een onrechtmatige en strafbare uitgangspositie omtrent een roerend goed kan geen rechtmatige civiele vordering omtrent dit roerend goed funderen in hoofde van de persoon die
aan de basis ligt van de voormelde uitgangspositie. Een dief kan zich niet burgerlijke partij stellen tegen de volgende diefvan hetzelfde goed"; de heer K. die eveneens in solidum met eiser werd veroordeeld, in besluiten (pagina 21) aanvoerde dat
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de door Garage St. Christophe nv ingestelde burgerlijke vordering "een vordering betreft voor het zwarte geld dat de vennootschap ten gevolge van het handelen van de
beklaagden (zou) hebben misgelopen en aldus een vordering betreft voor schade welke
voortvloeit uit een onrechtmatige toestand waarvoor het recht uiteraard geen vergoeding kan (. .. ) toelaten en dit naar het adagium 'Nemo auditur turpitudinem suam
allegans'",
en terwijl de benadeelde slechts aanspraak kan maken op vergoeding indien hij een
rechtmatig belang kan laten gelden;
in besluiten door de heren V. en K. werd aangevoerd dat de burgerlijke vordering
van de nv Garage St. Christophe niet ontvankelijk is nu deze burgerlijke partij geen
rechtmatig belang heeft vergoeding te vorderen voor het zwarte geld, met andere woorden het geld afkomstig van een strafbare gedraging, dat haar door haar werknemers werd ontnomen;
het hofvan beroep de burgerlijke vordering van de N.V. Garage St. Christophe ontvankelijk en gegrond verklaart zonder deze precieze en relevante aanvoeringen in besluiten van de heren V. en K. te beantwoorden;
zodat het bestreden arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel149 van de gecoordineerde Grondwet) en evenmin naar recht verantwoord is
(schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl, tweede onderdeel, de rechtbank van eerste aanleg de door de nv Garage St. Christophe uit de door eiser en de heren V., K. en J. gepleegde misdrijven voortvloeiende schade op volgende gronden op 9.350.000 frank raamde: "Uit een samenlezing der diverse verklaringen, voortkomende in het strafbundel kan met voldoende
zekerheid de conclusie getrokken worden dat het illegaal aan de vennootschap onttrokken geld door beklaagden werd verdeeld naar rato van een verdeelsleutel
45% v.
15% K.
15% J.
15% d.B.
de overige 10 % werd gestort op een rekening V. junior en was dienstig voor de betaling van levensverzekeringspremies ten voordele van beklaagden; de rechtbank beschikt over een uittreksel van deze rekening dat 18 maanden overbrugt. Gedurende
deze periode werd er 604.296 frank op de rekening gestort. De strafbare periode gedurende dewelke beklaagden gelden onttrokken aan de vennootschap loopt over 27
maanden zodat het totale bedrag van de gelden die op strafbare wijze onttrokken wer604.296 X 10 X 27
den aan de vennootschap kan bepaald worden op
= 9.064.440 frank
18
afgerond vergoeding voor verlopen tijd tot 31.07.1991 inbegrepen op 9.350.000 frank
(vonnis van 28 juni 1995, p. 20); de heer V. deze begroting in besluiten (pp. 43-45, nr.
33) op volgende gronden bekritiseerde : "(. .. ) dat de strafrechter in eerste aanleg dan
ook gans ten onrechte in het vonnis van 28 juni 1995 na vrijspraak wegens oplichting, doch veroordeling wegens misbruik van vertrouwen uit de tenlastelegging van
het O.M., de burgerlijke vordering ontvankelijk en gegrond verklaart voor een bedrag van 9.350.000 frank(. .. ) Het zeer hoge bedrag van 9.350.000 frank werd in het
vonnis ex aequo et bono(?) bepaald op basis van het bedrag teruggevonden op de bankrekening waarop de gelden werden gestort bestemd voor de premies van de individuele levensverzekeringen, van het (door de andere beklaagden beweerde) procentueel aandeel van dit bedrag in het geheel en van het aantal maanden uit de
gei:ncrimineerde periode.
ten eerste komt echter het O.M. zelf(slechts) tot het geldbedrag van 3.097.250 frank
(. .. ) als (algemeen en in abstracto bepaald) geldelijk voorwerp van het ten laste gelegde misbruik van vertrouwen (tenlastelegging D1) (. .. ). De strafrechter heeft deze
betichtingen bewezen verklaard zonder aanpassing van de geldbedragen. Op deze wijze
is de toegekende burgerlijke vordering die wordt uitgeoefend voor de strafrechter, in
casu niet meer gefundeerd op zijn wettelijk voorgeschreven grondslag : met name de
strafvordering (cf. artikel 3 en 4 V.T.W.Sv)
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ten tweede worden slechts door het O.M. concrete stavingsstukken geproduceerd en
gepreciseerd voor een globaal bedrag van 703.000 frank (tenlastelegging B) ten aanzien waaraan dan misbruik van vertrouwen (D1) kon worden gepleegd (. .. ). Voor enig
hoger bedrag worden totaal geen bewijsstukken voorgelegd, noch door het O.M., noch
door de burgerlijke partij!
ten derde heeft (concludent) de door de andere beklaagden opgegeven verdeelsleutel van 10 % steeds zeer formeel ontkend. Ret zij hierbij opgemerkt dat de verklaringen van de beklaagden d.B. en J. aangaande deze zogenaamde verdeelsleutel niet
steeds eenvormig waren. Zo hebben zij in het andere strafdossier lastens de beklaagden K. en M. (met not. nr. 14.99.102.778, kaft I in de strafbundel) uitdrukkelijk verklaard dat zij niet op de hoogte waren van de juiste verdeelsleutel, waarbij in de beide
verklaringen sprake was van de betaling van de premie van de levensverzekering (zie
P.V. van 27 maart 1992 van de gerechtelijke politie van Turnhout, met in de verklaring van de Beer een vermelding van de betaling via de Kredietbank in Dessel). De
op de bankrekening (op naam van de zoon van (concludent)) gedeponeerde gelden waren de enige "zwarte" gelden waarvan (concludent) kennis had in de Opelgarage (behoudens deze die onmiddellijk werden besteed, zoals bijvoorbeeld aan de betaling van
overuren) en die voortkwamen uit de verkoop van tweedehandsvoertuigen aan handelaars. Een toepassing van het cijfermateriaal dat door de burgerlijke partij zelfin
haar conclusie in graad van beroep (p. 17-19) wordt gehanteerd, bevestigt ook cijfermatig dit waarheidsgetrouw standpunt van (concludent). Zo spreekt de burgerlijke partij van een bedrag van 729.590 frank op de rekening van de zoon van (concludent) (p.
18) en van een globaal verkoopcijfer van 4.602.620 frank inzake verkoop aan handelaars in de periode 01.02.89 tot en met 15.08.91 (p. 19). Welnu, bij een zwartgeldcreatie van 15 a 20% en dus gemiddeld 17,5% geeft dit op de gefactureerde omzet van (afgerond) 4.600.000 frank (zoals door de burgerlijke partij zelf opgegeven) een
totale omzet van 5.575.757 frank (4.600.000: 82,5 x 100) en aldus een zwarte opbrengst van 975.757 frank (5.575.757-4.600.000). De alzo berekende zwarte opbrengst verklaart dan ook het door de burgerlijke partij opgegeven bedrag op de rekening van de zoon van (concludent). Het saldo- 246.167 frank- kan namelijk perfect
het bedrag vertegenwoordigen aan betaalde overuren (aan 400 frank per uur - wat
neerkomt in een periode van 30 maanden op een realistisch gemiddelde van 20 overuren per maand voor een garage met (. .. ) ongeveer een 6-tal mekaniekers). (. .. ) Overwegende dat (concludent) eveneens aanstipt dat het door de eerste rechter toegekende zeer hoge bedrag van 9.350.000 frank ook bedrijfsmatig zeer onrealistisch is.
Dat tijdens de directeursperiode van (concludent) de bedrijfswinst van de Opelgarage sterk gestegen is. (Concludent) had hierbij ook alle belang, daar hij- zoals reeds
supra (nr. 14.1) opgemerkt- een commissie had op het exploitatieresultaat v66r belasting. Deze financiele cijfers werden aan General Motors gerapporteerd en vergeleken met gemiddelden van de cijfers van alle andere dealers uit dezelfde grootte (=
"dealer business management report"); tevens supra nr. 7.1); na korte tijd bleek dat
(concludent) met het rendement in de Opelgarage te Turnhout ver boven het gemiddelde uitstak. Dat (concludent) deze gunstige resultaten van de garage tijdens zijn
directeursperiode besproken heeft op pagina 5 van de "nota over de gevoerde boekhouding (en opsplitsing) met concreet voorbeeld", neergelegd tijdens de procedure in
eerste aanleg en gevoegd in stuk 227 in de strafbundel. Uit het schema op pagina 5
van voormelde nota volgt tevens dat (concludent) in het jaar 1989 en 1991 bijkomend zwaar heeft gei:nvesteerd in de garage. Het is dan ook totaal onrealistisch te stellen dat bovenop deze zeer gunstige officiele winststijging en de zware investeringen, er nog eens meer dan 9.000.000 frank zwarte winsten zouden gemaakt zijn. Dat
deze onweerlegbare bedrijfsmatige opmerking van (concludent) tot gevolg heeft dat de
burgerlijke partij nu plots in de aanvullende beroepsconclusie spreekt over de markt
van het oostblok en de zogenaamde verkoop van duizenden wagens aan Oostduitsers, Polen, Hongaren, Tsjechen, (. .. )(punt 1 aanvullende conclusie). (Concludent) antkent uiteraard niet het bestaan van de oostblokmarkt, doch deze situeerde zich hoofdzakelijk op de tweedehandsautomarkten die toen overal als paddestoelen uit de grond
rezen en waarop particulieren hun voertuigen zelf gingen verkopen. De burgerlijke partij legt terzake geen enkele factuur voor van deze zogenaamde "duizenden" verkooptransacties door de garage! Dat ook het zogenaamde opkopen van geaccidenteerde voertuigen om deze na een vlugge herstelling met zwarte winst te verkopen, reeds door
al de beklaagden (met inbegrip van de atelierverantwoordelijke Janssens, die nog steeds
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in dienst is bij de burgerlijke partij) zeer formeel ontkend werd tijdens de zitting van
(het) hof (van beroep) van 25 november 1997";
Eiser eveneens in besluiten (p. 16) aanvoerde dat de verbalisanten op basis van hun
berekeningen tot een totaalbedrag van 3.097.247 frank komen en hij overigens hoogstens gemiddeld 10.000 frank per maand vanwege de heer V. ontving, zodat de tegen hem ingestelde vordering hoogstens ten belope van 10.000 frank x 27 maanden
= 270.000 frank gegrond kon worden verklaard; door de loutere overweging dat de door
de eerste rechter gehanteerde schaderaming voor geen kritiek vatbaar is deze relevante aanvoeringen in besluiten, die een precieze kritiek inhouden op de schaderaming door de eerste rechter, niet worden beantwoord;
zodat het bestreden arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel149 van de gecoordineerde Grondwet) en dienvolgens evenmin naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters m de zaak notitienummer
2l.A.99.103.134/92 oordelen:
"dat uit de gegevens van het strafdossier vast is komen te staan dat beklaagden een omvangrijk zwartgeldcircuit wisten te creeren en aldus ontvangen gelden onttrokken aan het patrimonium van (verweerster) door o.m.
- de overnameprijs van tweedehandswagens artificieel te laten dalen zodat deze duurder en met meer zwarte winst konden worden verder verkocht
- met de specifieke bedoeling beschadigde voertuigen werden opgekocht om deze te kunnen verkopen en hierop zwarte winsten te realiseren";
Dat de appelrechters met deze motivering oordelen dat verweerster niet
de verantwoordelijke voor of begunstigde van het zwartgeldcircuit was, maar
de benadeelde ervan;
Dat de appelrechters na dit oordeel niet meer hoefden te antwoorden op
de erdoor doelloos geworden conclusie van eiser betreffende de nietontvankelijkheid van de burgerlijke-partijstelling omwille van het adagium "nemo auditur turpitudinem suam allegans";
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters in de zaak notitienummer
21.A.99.103.134/92 eiser veroordelen om solidair met anderen aan verweerster 9.350.000 frank te betalen te vermeerderen met interest;
Dat de appelrechters eisers verweer met betrekking tot de hoogte van deze
schadevergoeding niet beantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het vierde onderdeel van het eerste middel van de tweede memorie, zoals het hiervoor is gesteld :
Overwegende dat eiser sub III bij de appelrechters betreffende de zaak
notitienummer 21.A.99.103.134/92 heeft geconcludeerd dat naar de stelling van het openbaar ministerie de valsheden in geschrifte omschreven onder de telastleggingen A en B werden gepleegd om het misbruik van vertrouwen ten nadele van verweerster te plegen omschreven onder de
telastlegging D.l, en "dat ten aanzien van dergelijke door een misdrijfbekomen geldsommen het misdrijf van misbruik van vertrouwen in de zin van
artikel 491 van het Strafwetboek niet mogelijk is", daar de afgewende gelden dan zelf een criminele of strafrechtelijke oorsprong hebben;
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Overwegende dat uit de bewezen verklaarde omschrijvingen van de telastleggingen A, B en D en uit de motiveringen van het arrest blijkt dat de
appelrechters van oordeel zijn dat het feit dat de klanten van tweedehandsauto's een bepaalde voor verweerster bestemde prijs betaalden, niet het gevolg was van de gepleegde valsheden maar daarmee gepaard ging, waardoor verweerster werd benadeeld;
Dat de appelrechters door hun motivering eisers verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
III. Op de voorziening van M.V. :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de via rechtstreekse dagvaarding aan eiser ten laste
gelegde feiten in de zaak nr. 14.99.102.77/91 bewezen verklaart en eiser hiervoor veroordeelt op strafrechtelijk en op burgerlijk vlak, op grond van o.m. de motieven :
(... ) dat bij de afievering van wagens- nieuwe als tweedehands- J.K., als vertegenwoordiger - verkoper in dienst van de burgerlijke partij Garage St. Christophe nv, betaling ontving van de factuur, ofwel in contanten ofwel in cheque; (... ) dat
A.M. verklaarde : "toen M.V. directeur was van de Garage St. Christophe vertelde mijn
man (K.J.) dat hij met hem was overeengekomen dat hij de ontvangen cheques op onze
gemeenschappelijke bankrekening zou plaatsen. Het geld zou er enkele dagen op blijven staan waarna het terug naar V. zou gaan. Mijn man zegde nog dat het geld moest
dienen voor de villa van V.. Ik bracht de cheques naar de bank en ging het geld afhalen ... " (bundel 1, stuk 71);
( ... ) dat beklaagde J.K. verklaarde: "bij het in ontvangstnemen van de wagen betaalde de client met een cheque of in contanten ... het geld ging naar V. en de cheque ging naar mijn bank. Een cheque die gebarreerd was door de client en die dus maar
aileen door de garage kon ontvangen worden volgde de reglementaire weg en werd aan
de boekhouder afgegeven. De boekhouder wist van niets. Na een aantal weken stelde
hij vast dat de factuur nog openstond. Hij kwam daarmee naar mij waarop ik V. verwittigde dat er moest betaald worden. V. deed dat met gelden van een andere verkoop. De ene put werd dus gevuld met de andere ... " (zie bundel1, stuk 70); (... ) dat
uit de verklaringen van beide beklaagden voormeld tevens blijkt dat zij door beklaagde M.V. hiervoor werden beloond met o.m. door de betaling van een deel van hun
huishuur, van de premie levensverzekering, het verkrijgen van een maandelijks deel
van 45.000 frank uit de zwarte kas, van een occasiewagen met nieuwe motor en het
regelmatig gaan eten op kosten van de garage;( ... ) dat zowel beklaagde J. K. als beklaagde A.M. verklaarden zowel de gelden van de cheques als deze in contanten aan
beklaagde M.V. te hebben gegeven, met uitzondering van de cheque van 460.000 frank
afkomstig van een verkoop aan M.C. dd. 24 juni 1991 welk bedrag hij, gezien de verlofperiode, niet aan beklaagde M.V. had kunnen geven (bundel 1, stuk 44);
dat beklaagde J.K. dacht telkens een kwitantie te hebben gekregen van M.V. omdat deze de bestelbons aftekende; dat beklaagde M.V. de bestelbons parafeerde met
de vermelding "afgeleverd" of"klaar op ... " zodat het hem dan toch moet opgevallen
zijn wanneer deze wagens niet zouden betaald zijn en toch afgeleverd, vermits vervolgens betaling diende te gebeuren en de verkopers de contanten en/of cheques moesten afgeven aan de kassier; dat uit de verklaring van P.T. afgelegd onder eed aan de
onderzoeksrechter blijkt dat de cheques die hij in handen kreeg altijd waren gebarreerd en op naam van garage St. Christophe. Dat hij iedere maand de onbetaalde facturen overliep en "ik had opdracht van V. hierover eerst met K. overleg te plegen alvorens de rappel werd verstuurd. K. legde mij dan uit wat de reden van de vertraging
was ... Ten tijde van het directeurschap van G. deed die zelfhet nazicht van de onbetaalde facturen .... De zaak is uitgekomen tijdens het verlofvan K. ... " (bundel1,
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stuk 72) en eveneens verklaarde : "De openstaande rekeningen betroffen allen klanten van K. of toch zaken waarbij K. mee onderhandeld had. Ik heb die zaak dan eerst
besproken met P.d.B., doch wij vonden niet onmiddellijk een oplossing. de Beer had
reeds enkele klanten getelefoneerd en vernomen dat de wagens reeds betaald waren. Met deze gegevens zijn wij dan de heer Verbist gaan inlichten (bundel1, stuk 49);
Dat P.d.B. verklaarde: J.K. was in die periode van ons intern onderzoek met vakantie in Spanje ... K. weigerde terug te komen en zegde dat hij V. zou telefoneren (bundel 1, stuk 48);
Dat M.V. eerst op 11 juli 1991 een advocaat op de hoogte brengt en raad vraagt, en
pas op 17 juli 1991 E. F. gedelegeerd bestuurder van de NV Garage St. Christophe inlicht (bundel 1, stuk 53);
Dat er geen enkele reden bemerkt wordt om te twijfelen aan de juistheid en de oprechtheid van de verklaringen en bekentenissen van beklaagde J.K. en A.M. , waardoor eveneens het "zwartgeldcircuit" aan het licht kwam (zie infra),
terwijl het bestreden arrest, dat wezenlijk steunt op de verklaringen van de medebeklaagde K. en diens echtgenote M., geen antwoord inhoudt op het verweer dat door
eiser in conclusie was voorgedragen, en waarin de bewijswaarde van deze verklaringen werd betwist;
Eiser liet gelden dat "een grondige analyse van de strafbundelleert dat de verklaringen van beklaagde K. op verschillende punten zeer tegenstrijdig zijn en dan ook reeds
om deze reden totaal ongeloofwaardig zijn" (beroepsconclusie, blz. 29, 1 ste alinea), en
hieraan toevoegde "dat K. in zijn eerste verklaring tijdens het gerechtelijk strafonderzoek heeft medegedeeld dat 'het systeem' tussen hem en (concludent) vanafmaart
1991 effectiefwerd toegepast" (proces-verbaal van 5 september 1991, stuk 44). Later, na een grondig onderzoek van zijn bankrekening door de gerechtelijke politie en
hiermede geconfronteerd, wordt toegegeven dat beklaagde K. reeds lang voordien zijn
rekening crediteerde met cheques die toebehoorden aan de Opelgarage. Medebeklaagde M. spreekt terzake van medio 1990 (proces-verbaal van 7 november 1991).
Ook het grondig financieel onderzoek bevestigt dit, alsmede het verhoor van beklaagde K. door de onderzoeksrechter te Turnhout (verhoor van 25 juni 1992);
Dat K. in zijn klachtverklaring bij de rijkswacht reeds gewag maakt van een periode mei ofjuni 1989 waarin (concludent) hem het voorstel van het zogenaamd systeem heeft overgemaakt (zie proces-verbaal van 27 juli 1991, stuk 7 in de strafbundel); in zijn eerste verklaring tijdens het gerechtelijk strafonderzoek stelde hij dat
V. hem het systeem zou voorgesteld hebben in de loop van 1989 (proces-verbaal van
5 september 1991, stuk 44). Later spreekt hij van een voorstel eenjaar na het in dienst
treden van (concludent) (zijnde februari 1989, wat dus minstens februari 1990 moet
zijn geweest, zie zijn verhoor door onderzoeksrechter mevr. Vrints op 25 juni 1992, stuk
70); (. .. ) dat K. steeds de deelneming van (concludent) heeft willen aantonen door te
stellen dat (concludent) (renteloos) geld nodig had voor zijn nieuwbouw te Mol. In zijn
klachtverklaring spreekt hij terzake van een waarde van deze woning van ongeveer
15 miljoen (zie proces-verbaal van 27 juli 1991, stuk 7 in de strafbundel), terwijl hij
dit later even aanpast- om de geloofwaardigheid van zijn verhaal te redden?- door
te spreken van maar liefst 25 miljoen (zie het verhoor door onderzoeksrechter mevr.
Vrints op 25 juni 1992, stuk 70);
Dat beklaagde K. de betrokkenheid van (concludent) aldus steeds tracht te bewijzen door het uitspelen van het financieel motief bestaande uit de financiering van de
nieuwbouw van (concludent). Met het achterhouden van de gelden uit de verkoop van
de wagens kon (concludent) genieten van een zogenaamde renteloze lening, aldus het
fantasieverhaal van K.;
Dat (concludent) in de context van dit strafdossier alsmede van het strafdossier met
notitienummer 2l.A.99.103.134/92 (strafvordering O.M.- kaft II) de strafrechter in eerste aanleg volledige klaarheid heeft gegeven omtrent deze zogenaamde villa van (concludent) (zie de bundel met stavingsstukken in stuk 228, kaft II in de strafbundel drie fardes);
Dat in deze bundel uit stuk 228 dan al de gegevens terzake werden meegedeeld, zowel betreffende de totale kostprijs van de woning (farde A, met een globaal overzicht- 8,5 miljoen - , het BTW-attest en al de betreffende facturen), als aangaande de herkomst en de grootte van de geldmiddelen voor de betaling van de woning
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(farde B, eveneens met globaal overzicht en detailstukken). Hierdoor wordt het zogenaamd financieel motiefin hoofde van (concludent) om mee te werken met het "systeem" - en dit is luidens de beschuldigende verklaring van K. het enige motief- geheel en zeer overtuigend weerlegd! Zelfs het specifieke en in concreto beschreven motief
of de persoonlijke drijfveer die beklaagde K. steeds in hoofde van (concludent) aangeeft, stemt m.a.w. geheel niet overeen met de waarheid en is alzo volledig onjuist en
verzonnen. De echte doelstelling van de beschuldiging van K. lastens (concludent) (zijn
eigen penaal optreden minimaliseren of zelfs elimineren) wordt hierdoor nogmaals duidelijk geaccentueerd.(beroepsconclusie, blz. 29, 2de tot 7de alinea en 30 bovenaan);
Het bestreden arrest derhalve bij gebrek aan antwoord op deze conclusies niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) :
Overwegende dat de appelrechters met de overweging in de zaak notitienummer 14.99.102.778/91 "dater geen enkele reden bemerkt wordt om te twijfelen aan de juistheid en de oprechtheid van de verklaringen en bekentenissen van (de eisers sub I), waardoor eveneens het 'zwartgeldcircuit' aan het
licht kwam (zie infra)", hun conclusie geven over de door (de eiser M.V.) in
het middel aangehaalde overwegingen;
Dat de appelrechters door deze motivering eisers verweer verwerpen en
beantwoorden;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;

Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 450 en 461, zoals van kracht v66r de Wet van 28 december 1992, van het Wetboek van Inkomstenbelasting, 73bis en 74 § 3, zoals van
kracht v66r de Wet van 28 december 1992, van het Wetboek van de Belasting over de
'Thegevoegde Waarde, 193 en 195 van het StrafWetboek, en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de in de zaak 21.A.99.103.134/92 aan eiser ten laste
gelegde feiten van valsheid in geschriften en misbruik van vertrouwen (tenlasteleggingen B.1.1.1 o tim 11°, B.1.2, B.2.1, B.2.2, Dl en D2) bewezen verklaart, op grond van
de eigen motieven
"( ... ) dat uit de gegevens van het strafdossier vast is komen te staan dat beklaagden een omvangrijk zwartgeldcircuit wisten te creeren en aldus ontvangen gelden onttrokken aan het patrimonium van de burgerlijke partij Garage St. Christophe nv door
o.m.
- de overnameprijs van tweedehandswagens artificieel te laten dalen zodat deze
duurder en met meer zwarte winst konden worden verder verkocht
- met specifieke bedoeling beschadigde voertuigen werden opgekocht om deze na
herstelling met zwarte winst te kunnen verkopen
- er zelfs bijkomende voorraad tweedehandswagens werden aangeschaft om deze
te kunnen verkopen en hierop zwarte winsten te realiseren;
(. .. ) dat door de valse facturen enlofbestelbons de burgerlijke partij Garage St. Christophe nv ontegensprekelijk verkeerd werd gei:nformeerd en zij alleszins een vertekend beeld kreeg van het bedrijf,
(. .. ) dat bovendien de aangewende techniek zonder meer diende om meer zwart geld
te creeren, welk onder beklaagden werd verdeeld volgens verdeelsleutel 45 % aan M.V.,
15 % aan J.K., 15 % aan P.d.B. en 15 % aan F.J.;
(. .. ) dat beklaagden J.K. en P.d.B. en F.J. in hun verklaringen bevestigen dat het beklaagde M. V. was die het geld beheerde en verdeelde; dat beklaagde M.V. hiervoor een
bankrekening opende op naam van zijn zoon;
(. .. ) dat, zoals blijkt uit de verklaring van de boekhouder P.T., vanafhet ogenblik dat
V. zijn functie waarnam er geleidelijk een verhoging waargenomen werd van de winstmarge op de post occasiewagens, maar een vermindering van de winst op de post nieuwe
voertuigen en dat 'Ik als boekhouder meermaals door V. gedwongen werd om een interne boekhoudkundige ingreep uit te voeren, met de bedoeling de waarde van de
occasiewagen te verminderen. De tactiek welke V. hiervoor toepaste verliep als volgt :
een korting die niet aan de klant verleend wordt op zijn aankoopfactuur van een nieuwe
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wagen, doch wel als dusdanig verwerkt wordt in de boekhouding, in een later stadium, brengt in werkelijkheid een vermindering van de waarde van het overeengekomen voertuig met zich mee. Dit resulteert erin dat het overgenomen voertuig, wanneer het op zijn beurt verkocht wordt een aanzienlijk grotere winst kan opleveren.
Gevolg hiervan is uiteraard dat de winstmarge op de verkoop van nieuwe wagens daalt
... Ik distancieerde mij van deze handelwijze, doch had geen andere keuze, ik had namelijk schrik mijn werk te verliezen wanneer ik zijn opdrachten niet zou uitvoeren" (bundel II, stuk 121);
(. .. ) dat aldus ingevolge de door beklaagde bedachte techniek de bedragen van het
circuit alsmaar groter werden en de winst niet aan de burgerlijke partij de NV Garage St. Christophe ten goede kwam doch verdween in de zakken van beklaagden volgens bovenvermelde verdeelsleutel;
(. .. ) dat derhalve vaststaat dat de facturen/bestelbon vermeld onder B.1.1 der tenlastelegging opgesteld bij de verkoop van een tweedehandswagen een lager bedrag vermelden dan de werkelijke prijs,
en derhalve de waarheid vermommen en meer bepaald aangewend werden om de
boekhoudkundige gegevens t.o.v. de raad van bestuur van de N.V. Garage St. Christophe te verhullen en te verbloemen met de bedoeling een onrechtmatig voordeel te
verschaffen, in casu het verdelen van het zwart geld, het afsluiten van levensverzekeringen e.a.".
Het bestreden arrest eveneens door overname van de motieven van de eerste rechter oordeelde :
"Het geld werd overhandigd op 01.07.1991.
Het ontslag van de heer V. dateert van 09.08.1991.
Hij had dus ruimschoots de tijd om het geld te overhandigen. Baar geld wordt overigens niet bewaard in een lade gedurende meer dan een maand. Het verhaal van de
heer V. is volstrekt ongeloofwaardig. Beklaagde heeft zich voornoemd bedrag zonder meer toegeeigend.
De argumenten die beklaagde V. aanhaalt om te stellen dat een factuur niet het voorwerp kon uitmaken van het misdrijf valsheid in geschriften zijn niet terzake dienend;
Er is in deze geen sprake van de rechtsverhouding tussen de opsteller van de factuur en de geadresseerde van de factuur;
De valse facturen werden door de werknemers van Garage Sint Christophe nv aangewend om misbruik van vertrouwen te kunnen plegen ten nadele van deze rechtspersoon;
Aileen de geadresseerde van de factuur, de client van de N.V., had enige controlemogelijkheid. De rechtspersoon had uiteraard deze controlemogelijkheid niet vermits haar eigen werknemers voor haar oncontroleerbare en valse gegevens hanteerden";

terwijl, eerste onderdeel, wanneer de waarheid wordt vermomd in een door de wet
beschermd geschrift, waarbij hieruit een nadeel kan ontstaan, aanleiding bestaat tot
de toepassing van de artikelen 450 W.I.B. of 73 bis W.B.T.W., van zodra de dader heeft
gehandeld met het oogmerk om een van de in artikel 449 W.I.B. of 73 W.B.T.W. bedoelde misdrijven te plegen;
Dit onverminderd het geval is ook wanneer achterliggend aan het oogmerk om enig
fiscaal voorschrift uit de genoemde wetboeken te overtreden de bedoeling voorlag om
nadien een misdrijf van misbruik van vertrouwen te plegen;
Het bestreden arrest de vaststelling inhoudt dat "beklaagden een omvangrijk zwartgeld circuit wisten te creeren" (arrest, blz. 21 in fine) en dat "de aangewende techniek zonder meer diende om meer zwartgeld te creeren, welk onder beklaagden werd
verdeeld" (arrest, blz. 22, 3de alinea); Aldus moest worden besloten tot de toepasselijkheid van de genoemde artikelen 450 W.I.B. en 73 bis W.B.T.W.;
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en terwijl, krachtens de artikelen 461 W.I.B. en 74 § 3 W.B.T.W., zoals van kracht
v66r de Wet van 28 december 1992, wanneer de procureur des Konings met de feiten bekend is geraakt op een andere wijze dan via een aangifte die is gedaan door ambtenaren van de belastingbesturen van het ministerie van Financien die daartoe behoorlijk gemachtigd zijn, en indien hij een vervolging wenste in te stellen wegens feiten
die naar luid van deze wetboeken of van deter uitvoering ervan genomen besluiten
strafrechtelijk strafbaar zijn, de procureur des Konings, alvorens een vervolging in te
stellen, het advies moest vragen van de bevoegde gewestelijke directeur van het betrokken bestuur, en dit op straffe van onontvankelijkheid van de strafvordering; de
strafvordering met betrekking tot de aan eiser ten laste gelegde feiten van valsheid
in geschriften werd ingesteld ingevolge de burgerlijke partijstelling van tweede verweerster dd. 6 mei 1992;
Het bestreden arrest derhalve, in afwezigheid van het toen voorgeschreven advies, diende te besluiten tot onontvankelijkheid van de strafvordering uit hoofde van
de tenlasteleggingen van valsheid in geschriften (schending van de artikelen 450 en
461, zoals van kracht v66r de Wet van 28 december 1992, van het Wetboek van Inkomstenbelasting, 73 bis en 74 § 3, zoals van kracht v66r de Wet van 28 december 1992,
van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 193 en 195 van het
Straf\vetboek);
en terwijl, tweede onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het door
eiser in conclusie voorgedragen verweer dat de geschriften die het voorwerp uitmaken van de tenlasteleggingen van valsheid niet worden beschermd door de strafwet;
Het bestreden arrest weliswaar m.b.t. deze kwestie de motieven van het vonnis a
quo overnam, doch niet ingaat op het verweer van eiser waardoor de redengeving van
de correctionele rechtbank werd betwist;
Eiser meer bepaald liet gelden 'Dat de strafrechter in eerste aanleg ten onrechte heeft
beslist dat er in deze geen sprake is van de rechtsverhouding tussen de opsteller van
de factuur en de geadresseerde van de factuur;
Dat de strafrechter hierbij geheel geen rekening houdt met het niet betwistbaar feitelijk en strafrechtelijk uiterst relevant gegeven dat noch (concludent), noch een ander natuurlijk persoon, doch wel de Garage Sint Christophe zelf de factuuropsteller
is. Wie gaat bij niet-betaling deze factuur invorderen? Uiteraard de factuuropsteller!
Zelfs de burgerlijke partij zal onmiddellijk antwoorden dat zij gerechtigd is de factuur in te vorderen en natuurlijk niet de werknemer-instrument in persoonlijke naam;
Dat de feiten ten laste gelegd in betichting B alzo ontegensprekelijk gesitueerd blijven in de verhouding tussen factuuropsteller en factuur-geadresseerde, zodat dit geschrift op dat ogenblik zich niet opdringt aan het openbaar vertrouwen. Deze controleerbare facturen werden m.a.w. in huidig dossier niet aangewend om buiten
voormelde verhouding derden te bedriegen, zodat er terzake geen misdrijfkan zijn (cf.
Antwerpen, 5 oktober 1994, A.J.T., 1994-95, 212, Limb. Rechtsl., 1994, 424)." (beroepsconclusie, blz. 11, 3de tot 5de alinea);
Het bestreden arrest derhalve bij gebrek aan antwoord op deze conclusies niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet);

en terwijl, derde onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het door
eiser in conclusies voorgedragen verweer dat hij niet kan beschouwd worden als de
strafrechtelijk verantwoordelijke fysieke persoon binnen de rechtspersoon Garage St.
Christophe, en dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtstreeks gelegen is bij de
organen van de vennootschap;
Eiser terzake uitdrukkelijk argumenteerde "Dat het feitelijk gegeven dat de beklaagden d.B. en J. nog steeds in dienst zijn bij de burgerlijke partij - ondanks de
tegen hen ingestelde strafvordering van het O.M. en ondanks de burgerlijke vordering van hun eigen werkgever gebaseerd op valsheidsmisdrijven en misbruik van vertrouwen; deze burgerlijke partij vraagt aldus tegen haar eigen werknemers een toepassing van de straf\vet en een zeer zware solidaire burgerrechtelijke veroordeling (!)
-, bevestigt geheel de stelling van (concludent) dat het systeem opgezet is door de
werkgever-rechtspersoon (N.V. Garage Sint-Christophe) zelf, (. .. );
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Dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor deze door de rechtspersoon zelf begane misdrijven dan rechtstreeks gelegen is bij de organen van de vennootschap door
toedoen van dewelke de vennootschap is opgetreden;
Dat het zeer opvallend is dat de burgerlijke partij Garage Sint Christophe onclanks de duidelijke en eensluidende verklaringen van de verkopers dat het systeem van het zwart geld reeds vroeger bestond- verklaringen afgelegd tijdens het
strafonderzoek, herhaald tijdens de strafprocedure in eerste aanleg en nogmaals bevestigd tijdens de zitting van (het) hof (van beroep) van 25 november 1997 -, nog steeds
spreekt in haar appelconclusie (pagina 12) van een parallel geldcircuit opgezet door
(concludent) en beklaagde K. Dit is echter evident een manoeuver om de aandacht af
te leiden van het onbetwistbaar gegeven dat men zelf dader is van de desgevallend begane valsheidsmisdrijven bij het creeren van het zwartgeldcircuit;
Dat het overduidelijk is dat (concludent) dan ook niet kan beschouwd worden als
de strafrechtelijk verantwoordelijke natuurlijke persoon (dit systeem werd gewoon ten
tijde van zijn directeursperiode verder gezet door de verkopers in dienst van de Garage St. Christophe en zal vermoedelijk vandaag nog steeds toepasselijk zijn), maar
dat deze penale hoedanigheid duidelijk gelegen is bij de raad van bestuur en dan meer
in het bijzonder bij de afgevaardigd-bestuurder van de N.V. Deze afgevaardigdbestuurder - de heer E. - was goed op de hoogte van de creatie van zwart geld bij
de tweedehandsverkoop aan autohandelaren (zie de verklaring van (concludent) in het
proces-verbaal van 15 oktober 1992, stuk nr. 80 in de strafbundel). Onbegrijpelijk stelt
nude burgerlijke partij in haar aanvullende conclusie dat (concludent) vergeet dat niemand van de beklaagden organen van de vennootschap zijn (nr. 4). Het is inderdaad zeer correct dat (concludent) niet het orgaan is van de vennootschap; het is juist
om deze reden dat hij niet kan beschouwd worden als de strafrechtelijk verantwoordelijke fysieke persoon! (beroepsconclusie, blz. 13, 2de tot 5de alinea); Het bestreden arrest aldus bij gebrek aan antwoord op de conclusies niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet);
en terwijl, vierde onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het door
eiser in conclusies voorgedragen verweer betreffende de tenlastelegging D1 van misbruik van vertrouwen houdende dat een dergelijk misdrijfniet mogelijk is t.a.v. geldsommen bekomen door een misdrijf, in casu via de tenlasteleggingen van valsheid in
geschriften;
Eiser meer bepaald liet gelden "Dat ten aanzien van (... ) door een misdrijf (van valsheid in geschriften) bekomen geldsommen het misdrijfvan misbruik van vertrouwen in de zin van artikel 491 van het Strafwetboek niet mogelijk is; Dat misbruik van
vertrouwen namelijk steeds als uitgangspositie een rechtmatige rechtsverhouding of
rechtsbetrekking veronderstelt die een afgifte van een precair bezit over een roerend goed inhoudt. Misbruik van vertrouwen blijft weliswaar bestaan wanneer de verbintenis vanuit het burgerlijk recht niet geldig zou zijn (bv. een contract aangegaan
door een onbekwaamverkaarde, De Nauw, A., o.c., nr. 361, p. 183) ofnietig zou zijn wanneer de uitvoering van de verbintenis strijdig zou zijn met de openbare orde of goede
zeden (bv. afgifte van geld om aan te wenden voor verboden kansspelen), doch is in
rechte onmogelijk wanneer het goed (bv. de geldsom) als voorwerp van de latere doelafwending zelf een criminele of strafrechtelijke oorsprong heeft. Zulke strafrechtelijke aanvangsfase kan nooit resulteren in afgifte van een precair bezit, wat een noodzakelijk misdrijfbestanddeel van misbruik van vertrouwen uitmaakt. De beginsituatie
of aanvangsfase van misbruik van vertrouwen kan aldus civielrechtelijk wel onregelmatig zijn- hier geldt dan desgevallend de autonomie van het strafrecht -, doch
kan nooit van strafrechtelijke aard zijn, gezien misbruik van vertrouwen in het Belgisch strafrecht een primair (basis-) en geen secundair eigendomsmisdrijf is;
Dat alzo bij een consequente toepassing van de eigen stelling van het O.M., misbruik van vertrouwen in de zin van artikel 491 S.W.B. onmogelijk is. (beroepsconclusie, blz. 17 in fine en 18, 1ste en 2de alinea); het bestreden arrest derhalve bij
gebrek aan antwoord op deze conclusies niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 149 van de Grondwet);
en terwijl, vijfde onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het regelmatig door eiser in conclusies voorgedragen verweer betreffende de tenlastelegging D2 van misbruik van vertrouwen houdende dat het vereiste bedrieglijk opzet niet
aanwezig is; Eiser liet gelden "dat geen bewijs voorhanden is dat hij de geldsom van
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51.000 frank bedrieglijk zou hebben verduisterd ofverspild" (beroepsconclusie, blz. 23,
4de alinea) en dat "hij deze gelden niet heeft willen verbergen voor de andere werknemers in de garage en dan ook niet heeft toegeeigend" (beroepsconclusie, blz. 23 in
fine), en hieraan toevoegde "dat een verduistering of verspilling op zich niet voldoende is om te kunnen spreken van misbruik van vertrouwen, doch dat tevens de aanwezigheid van een bedrieglijk opzet vereist, in de betekenis van de bedoeling zich de
toevertrouwde zaak toe te eigenen ofte onttrekken aan de eigenaar" (De Nauw, A., o.c.,
nr. 357). Een zekere nonchalance, een bepaalde nalatigheid of een slordigheid kan NIET
worden gelijkgesteld met het bedrieglijk opzet vereist voor de toepassing van artikel491 S.W.B. (Antwerpen, 7 juni 1990, R.W., 1990-91, 473)" (beroepsconclusie, blz.
24, 2de alinea); Het bestreden arrest m.b.t. deze tenlastelegging weliswaar demotieven van de correctionele rechtbank overneemt, doch deze enkel betrekking hebben op het materieel element van het misdrijf; het bestreden arrest aldus bij gebrek aan antwoord op deze conclusies niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 149 van de Grondwet) :

Wat het eerste, het tweede en het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de onderdelen om de redenen vermeld in het antwoord op het eerste, het tweede en het derde onderdeel van het door P.d.B.
in zijn tweede memorie aangevoerde eerste middel niet kunnen worden aangenomen;
Wat het vierde en het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest eiser tot een straf van achttien maanden, met
uitstel gedurende drie jaar voor negen maanden, en 200 frank gebracht op
16.000 frank of een maand vervangende gevangenisstrafveroordeelt wegens in de zaak notitienummer 21.A.99.103.134/92 valsheid in geschrifte en
gebruik (telastleggingen B) en misbruik van vertrouwen (telastleggingen D.l
en 2) en in de zaak op rechtstreekse dagvaarding misbruik van vertrouwen;
Dat die straf naar recht is verantwoord door de tegen eiser bewezen verklaarde telastlegging Bin de zaak notitienummer 21.A.99.103.134/92 en misbruik van vertrouwen in de zaak op rechtstreekse dagvaarding, zodat het onderdeel, dat enkel betrekking heeft op de telastleggingen D.l en 2 in de zaak
notitienummer 21.A.99.103.134/92, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet
ontvankelijk is;
Over het uierde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest de aan eiser ten laste gelegde betichtingen Bl.l.l" tot
en met 11°, B 1.2, B2. 1, B2.2, Dl en D2 bewezen verklaart, en eiser uit hoofde biervan op strafgebied veroordeelt tot een hoofdgevangenisstrafvan achttien maanden en
een geldboete van 200 frank, gebracht op 16.000 frank, of een vervangende gevangenisstraf van een maand, waarbij de tenuitvoerlegging van de opgelegde hoofdgevangenisstraf van achttien maanden wordt uitgesteld gedurende een termijn van
drie jaar voor het gedeelte van de hoofdgevangenisstraf dat negen maanden overtreft;
terwijl het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het door eiser in het kader
van de toepassing van de strafwet in conclusie voorgedragen verweer dat sprake is van
een overschrijding van de redelijke termijn zoals omschreven in artikel6.1 E.V.R.M.;
Eiser terzake liet gelden dat de ten laste gelegde feiten zich in de tijd situeren in
1990 en 1991, dat meer dan twee jaar is verstreken tussen het vonnis in eerste aanleg en de eerste vaststelling van de zaak in graad van beroep, en dat de zeer lange duur
van de strafprocedure niet te wijten is aan een complex karakter van het dossier of
de houding van eiser (Beroepsconclusie, blz. 21, laatste alinea); de enkele overweging van het bestreden arrest bij de bepaling van de strafmaat dat rekening wordt gehouden met de tijd verstreken tussen het plegen van de feiten en het tussengekomen
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arrest geen antwoord vormt op het middel betreffende de miskenning van het uitdrukkelijk in artikel 6.1 E.V.R.M. voorgeschreven recht op behandeling van zijn zaak
binnen een redelijke termijn;
Ret bestreden arrest aldus bij gebrek aan antwoord op deze conclusies niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet):
Overwegende dat het middel om de redenen vermeld in antwoord op het
door P.d.B. in zijn tweede memorie aangevoerde tweede middel feitelijke
grondslag mist;

Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de aan eiser via rechtstreekse dagvaarding van tweede
verweerster in cassatie ten laste gelegde feiten in de zaak 70.B.97.100.002/95 bewezen verklaart, en het middel van eiser betreffende de onontvankelijkheid van deze rechtstreekse dagvaarding verwerpt, op grond van de motieven : "( ... ) dat in de zaak met
not. Nr. 14.99.102.778/91 de strafvordering lastens beklaagden J.K. en A.M. wegens
feiten van huisdiefstal, misbruik van vertrouwen en heling in werking werd gesteld
door de verklaring met burgerlijke partijstelling van de N.V. Garage St. Christophe
voor de onderzoeksrechter te Turnhout op 2 augustus 1991 (bundel1, stuk 23); dat de
procureur des Konings te Turnhout op zijn beurt voor deze feiten ook zelf tegen beklaagden voormeld een gerechtelijk onderzoek vorderde (bundel1, stuk 24); dat de initii:He saisine van de onderzoeksrechter gedurende het gerechtelijk onderzoek in deze
zaak niet uitgebreid werd tot andere en/of samenhangende feiten; dat enkel beklaagden J .K. en A.M. door de onderzoeksrechter in verdenking werden gesteld (bundel 1,
stukken 70 en 71); dat na beschikking tot mededeling (bundel1, stuk 74) op vordering van de procureur des Konings te Turnhout dd. 6 juli 1992 (bundel1, stuk 75) beide
beklaagden voormeld, wegens deze feiten respectievelijk in hoofde van beklaagde J.K.
omschreven als misbruik van vertrouwen en in hoofde van beklaagde A.M. als heling gepleegd te Turnhout, tussen 31 december 1989 en 25 juni 1991, de laatste feiten gepleegd zijnde op 24 juni 1991, door de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout op 18 december 1992 naar de correctionele rechtbank werden
verwezen (bundel1, stuk 76); dat de raadkamer derhalve enkel uitspraak kon- en
moest - doen binnen de perken van de wettige inverdenkingstellingen, en haar beslissing geen uitspraak inhoudt over de bezwaren ten aanzien van andere personen
dan degenen die in verdenking werden gesteld; dat er dus geen sprake is van een impliciete buitenvervolgingstelling ten voordele van niet nader genoemde personen;( ... ) dat op verzoek van Garage St. Christophe nv beklaagde M.V. we gens feiten
in zijn hoofde omschreven als misbruik van vertrouwen, gepleegd te Turnhout, tussen 31 december 1989 en 25 juni 1991, rechtstreeks gedagvaard werd bij deurwaardersexploot aan derde betekend op 21 februari 1995 (bundel III, stuk 6) en aangezegd aan
de procureur des Konings te Turnhout bij deurwaardersexploot van 23 februari 1995
(bundel III, stuk 7); dat beklaagde M.V. tijdens het gerechtelijk onderzoek lastens beklaagden J.K. en A.M.- zaak not. Nr. 14.99.102.778/91- voormeld nooit inverdenking werd gesteld en - a fortiori - niet voor de feiten lastens deze beide beklaagden buiten vervolging werd gesteld, zodat voormelde rechtstreekse dagvaarding
wegens de als wanbedrijf omschreven feiten ontvankelijk is";
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het door eiser bij conclusies voorgedragen verweer dat hij in de burgerlijke partijstelling die op
6 mei 1992 door tweede verweerster tegen hem werd ingediend, nominatief geviseerd werd voor de feiten die in de zaak met notitienr. 14.99.102.778/91 werden ten
laste gelegd aan de medebeklaagden K. en M. en die nadien tot voorwerp werden gemaakt van de rechtstreekse dagvaarding, waaruit werd afgeleid dat in de mate hij voor
de betreffende feiten nooit het voorwerp uitmaakte van een beschikking van de raadkamer, er nog steeds een toestand van hangend gerechtelijk onderzoek bestaat, dat
voor gevolg heeft dat een rechtstreekse dagvaarding voor de betreffende feiten onontvankelijk was; eiser meer bepaald liet gelden : dat de burgerlijke partij Garage SintChristophe nv klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen (concludent) op 6 mei 1992 en dit wegens de gepreciseerde feiten van valsheid in geschriften,

704

HOF VAN CASSATIE

Nr. 224

gebruik van valse stukken, huisdiefstal, misbruik van vertrouwen en oplichting (zie
de stukken 29 - klachtschrijven - en 30 - P.V. van burgerlijke partijstelling - uit
de strafbundel (kaft II) met not.nr. 21.A.99.103.134/92); dat een van de misdrijven waarvoor klacht met burgerlijke partijstelling werd ingediend, als volgt werd omschreven "2° Eveneens werden door de heer,M.V. bedragen welke hij ontving in zijn hoedanigheid van directeur, onder meer van verkopers, niet verrekend, noch verantwoord.
Vertoogster mag desbetreffend overigens verwijzen naar het gerechtelijk onderzoek dat
lopende is lastens de heer J.K., en zijn echtgenote A.M., heiden wonende te T. aan de
Zandstraat 19, en dit wegens huisbodediefstal, diefstal en misbruik van vertrouwen". (zie klacht met burgerlijke partijstelling, p. 2; stuk nr 29 in de strafbundel); Dat
dit zomaar niet het lichten van een tekstfragment betreft uit de klacht (cf. de aanvullende conclusie van de burgerlijke partij, nr. 6), doch wel juist de precieze inhoudelijke misdrijfaanduiding lastens (concludent) in personam, in de eigen strafklacht met burgerlijke partijstelling; dat deze specifieke feiten waarvoor klacht met
burgerlijke partijstelling werd ingediend, lastens (concludent) niet werden opgenomen in de eindvordering dd. 8 juni 1994 van de heer procureur des Konings voor de
raadkamer met het oog op de regeling van de rechtspleging, zodat (concludent) nog
niet werd verwezen wegens deze strafbare feiten. Omtrent deze feiten blijft voor (concludenten) dan nog steeds een toestand van een gerechtelijk onderzoek bestaan; dat
dezelfde feitelijke gedragingen vervolgens het voorwerp uitmaken van de rechtstreekse dagvaarding van de burgerlijke partij begin 1995, eveneens met verwijzing naar de kwalificatie van misbruik van vertrouwen en naar het afzonderlijk strafdossier lastens beklaagde K. en M.; dat echter feiten die het voorwerp vormen van een
gerechtelijk onderzoek, slechts bij het vonnisgerecht kunnen aanhangig gemaakt worden door middel van verwijzingsbeslissing van het onderzoeksgerecht; een rechtstreekse dagvaarding als vorm van aanhangigmaking is dan uitgesloten (Verstraeten, R., Handboek van Strafvordering, 1994, 2ed., nr 391, p. 153 en nr. 1287, p. 425;
Cass., 5 oktober 1982, R.W, 1982-83, 1513, met noot Vandeplas, A.)." (Beroepsconclusie, p. 25, 1 ste tot 6de alinea); het bestreden arrest derhalve, bij gebrek aan antwoord op deze conclusie, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet);

en terwijl, tweede onderdeel, in de klacht met burgerlijke partijstelling dd. 6 mei 1992
(stuk 29) tweede verweerster aan eiser ten laste legde dat bedragen welke hij ontving in zijn hoedanigheid van directeur, o.m. van de verkopers, niet werden verrekend, noch verantwoord, waarbij uitdrukkelijk werd verwezen naar het gerechtelijk onderzoek (dat toen) lopende (was) lastens de medebeklaagden K. en M.; eiser aldus
via deze tegen zijn persoon gerichte burgerlijke partijstelling in verdenking werd gesteld uit hoofde van feiten van misbruik van vertrouwen die tevens - voor wat de
medebeklaagden K. en M. betreft - het voorwerp uitmaakten van de eerdere burgerlijke partijstelling dd. 2 augustus 1991; Het bestreden arrest aldus, door te oordelen dat eiser tijdens het gerechtelijk onderzoek lastens beklaagden K. en M. nooit
in verdenking werd gesteld (arrest, blz. 18, lste alinea), de akte houdende de burgerlijke partijstelling dd. 6 mei 1992 interpreteert op een wijze die onverenigbaar is
met de inhoud en de bewoordingen ervan, derhalve schending inhoudt van de bewijskracht van deze akte (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
en terwijl, derde onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het door
eiser bij de betwisting van de ontvankelijkheid van de rechtstreekse dagvaarding bij
conclusie voorgedragen verweer dat tweede verweerster niet is overgegaan tot de starting van de vereiste consignatie; Eiser meer bepaald liet gelden : 'Dat (concludent) volledigheidshalve opmerkt dat de burgerlijke partij N.V. Garage Sint-Christope tot op
heden nog niet heeft bewezen de krachtens artikel 5 van de Wet van 1 juli 1849 en
artikel 108 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vereiste consignatie te hebben gestort. Ook in de aanvullende conclusie spreekt de burgerlijke partij hierover niet." (beroepsconclusie, blz. 25, laatste alinea);
Het bestreden arrest derhalve bij gebrek aan antwoord op deze conclusies niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest eiser tot een strafvan achttien maanden, met
uitstel gedurende drie jaar voor negen maanden, en 100 frank gebracht op

Nr. 224

HOF VAN CASSATIE

705

1.000 frank of een maand vervangende gevangenisstraf veroordeelt wegens in de zaak notitienummer 2l.A.99.103.134/92 valsheid in geschrifte en
gebruik (telastleggingen B) en misbruik van vertrouwen (telastlegging D) en
de zaak op rechtstreekse dagvaarding misbruik van vertrouwen;
Dat die straf naar recht is verantwoord door de tegen eiser bewezen verklaarde telastleggingen BenD en in de zaak notitienummer 2l.A.99.103.134/
92, zodat het onderdeel, nu het enkel betrekking heeft op de telastlegging in
de zaak op de rechtstreekse dagvaarding, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweerster tegen eiser :
Over het eerste onderdeel van het hager reeds weergegeven eerste middel:
Overwegende dat de appelrechters op grand van de telastlegging D.1 van
de zaak notitienummer 2l.A.99.103.134/92 en van de telastlegging van de
rechtstreekse dagvaarding eiser veroordelen om solidair met anderen aan verweerder 3.361.253 frank te betalen te vermeerderen met interest;
Overwegende dat eiser de niet-ontvankelijkheid van de door verweerster
tegen hem uitgebrachte rechtstreekse dagvaarding opwierp op grand van een
onderzoek van de omvang van de klacht met burgerlijke-partijstelling van
verweerster van 6 mei 1992 in de zaak notitienummer 2l.A.99.103.134/
92;
Dat de appelrechters op dit verweer niet antwoorden door een onderzoek van de omvang van de burgerlijke-partijstelling van verweerster van
2 augustus 1991 in de zaak notitienummer 14.99.102.778/91;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het vierde en het vijfde onderdeel van het hager reeds weergegeven derde middel :
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel om de redenen vermeld in antwoord op het
vierde onderdeel van het door P.d.B. in zijn tweede memorie aangevoerde eerste aanvullende middel feitelijke grondslag mist;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters op grand van de telastlegging D.2 van
de zaak notitienummer 2l.A.99.103.134/92 en van de telastlegging van de
rechtstreekse dagvaarding eiser veroordelen om aan verweerder 51.000 frank
te betalen te vermeerderen met interest;
Overwegende dat het arrest niet antwoordt op eisers verweer dat geen bedrieglijk opzet voorhanden is;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het vijfde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest eiser op burgerrechtelijk gebied t.a.v. tweede verweerster veroordeelt tot schadevergoedingen voor bedragen van 3.361.253 frank uit
hoofde van de feiten vermeld in de rechtstreekse dagvaarding, 51.000 frank uit hoofde
van de tenlastelegging D2 en 9.350.000 frank uit hoofde van de tenlastelegging D1;
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Het bestreden arrest m.b.t. dit laatste bedrag oordeelt dat de door de eerste rechter
gehanteerde schaderaming voor geen kritiek vatbaar is en dient bevestigd te worden; het vonnis a quo dit bedrag bepaalde op grand van een beoordeling ex aequo et
bono (vonnis a quo, blz. 20);
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest geen antwoord inhoudt op het door eiser in conclusies voorgedragen verweer houdende dat de burgerlijke partijstelling van
tweede verweerster onontvankelijk moet worden verklaard wegens afwezigheid van
een rechtmatig belang; eiser meer bepaald liet gelden "door de basisvalsheidsmisdrijven van de rechtspersoon (wordt) zwart geld gecreeerd. Deze gelden zijn dan
oak ongetwijfeld te beschouwen als een delictueel product. De dader van de delictuele operatie die de gelden heeft voortgebracht, kan zich bij gebreke aan rechtmatig belang niet burgerlijke partij stellen m.b.t. de latere (desgevallend strafbare) gedragingen aangaande deze gelden. Een onrechtmatige en strafbare uitgangspositie
omtrent een roerend goed kan geen rechtmatige civiele vordering omtrent dit roerend goed funderen in hoofde van de persoon die aan de basis ligt van de voormelde
uitgangspositie." (beroepsconclusie, blz. 41 in fine en 42 bovenaan); Het bestreden arrest derhalve bij gebrek aan antwoord op deze conclusies niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet);
en terwijl, tweede onderdeel, de rechter aileen dan kan overgaan tot een begroting van de schadevergoeding ex aequo et bono wanneer hij de redenen opgeeft waarom
de door de partijen voorgestelde bepalingsgegevens moeten worden verworpen en
waarom de schatting enkel ex aequo et bono kan gebeuren; In casu door eiser in de
conclusies precieze cijfergegevens werden aangereikt; Eiser meer bepaald liet gelden dat "concrete stavingsstukken (werden) geproduceerd en gepreciseerd voor een globaal bedrag van 703.000 frank" (beroepsconclusie, blz. 44, le alinea); dat hij "de door
de andere beklaagden opgegeven verdeelsleutel steeds zeer formeel heeft ontkend"
(beroepsconclusie, blz. 44, 2e alinea); en dat "de op de bankrekening van zijn zoon gedeponeerde gelden de enige zwarte gelden waren waarvan (eiser) kennis had en die
voortkwamen uit de verkoop van tweedehandsvoertuigen aan handelaars" (beroepsconclusie, blz. 44, 3e alinea); eiser vervolgens op grand van het bedrag van 729.590
frank voorkomend op de rekening van zijn zoon, gekoppeld aan het globaal verkoopcijfer inzake verkoop aan handelaars in de betreffende periode concludeerde tot het
bestaan van een zwarte opbrengst van 975.757 frank (beroepsconclusie, blz. 44, 3de
alinea); Het bestreden arrest niet aangeeft waarom deze gegevens moesten worden verworpen en de schatting enkel ex aequo et bono kan gebeuren; het bestreden arrest derhalve de beslissing tot toekenning van een schadevergoeding van 9.350.000 frank, verhoogd met de intresten, niet wettelijk heeft verantwoord (schending van artikel 1382
Burgerlijk Wetboek), minstens niet regelmatig heeft gemotiveerd (schending van artikel 149 van de Grondwet) :
Wat bet eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters na hun oordeel, vermeld in bet antwoord op bet door P.d.B. in zijn memorie aangevoerde middel, niet meer hoefden te antwoorden op de erdoor doelloos geworden conclusie van eiser betreffende de niet-ontvankelijkheid van de burgerlijke-partijstelling op grond
van de telastlegging D.l in de zaak notitienummer 2l.A.99.103.134/92 omwille van de "onrechtmatige en strafbare uitgangspositie" van verweerster;
Dat bet onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat bet tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters op grond van de telastlegging D.l van
de zaak notitienummer 2l.A.99.103.134/92 eiser veroordelen om solidair met
anderen aan verweerder 9.350.000 frank te betalen te vermeerderen met interest;
Overwegende dat bet arrest niet antwoordt op eisers verweer met betrekking tot de begroting van de schadevergoeding;
Dat bet onderdeel gegrond is;
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Overwegende dat het tweede en het derde onderdeel van het eerste door
M.V. aangevoerde middel niet tot ruimere cassatie noch tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, uitspraak doende over de door Garage Sint-Christophe nv tegen P.d.B. ingestelde burgerlijke rechtsvordering, deze laatste veroordeelt om solidair met
anderen aan de eerste 9.350.000 frank met interest te betalen; vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het, uitspraak doende over de door Garage SintChristophe nv tegen M.V. ingestelde burgerlijke rechtsvordering, het verweermiddel van deze laatste betreffende de niet-ontvankelijkheid van de tegen hem uitgebrachte rechtstreekse dagvaarding omwille van het feit dat het
gerechtelijk onderzoek in de zaak notitienummer 21.A.99.103.134/92 niet volledig werd geledigd, verwerpt en hem veroordeelt om aan de eerste te betalen, solidair met anderen, 9.350.000 frank met interest en, aileen, 51.000
frank met interest; verwerpt de voorzieningen van J.K. en A.M. en de voorzieningen van P.d.B. en M.V. voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt J.K. en A.M. in de kosten van hun voorziening; veroordeelt
P.d.B. en M.V. in de helft van de kosten van hun respectieve voorziening en
Garage Sint-Christophe nv in de overige helft van deze kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
24 april 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Bi.itzler en Verbist; W. Mertens, Antwerpen, en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 225
2e KAMER - 24 april 2001

1 o MISDRIJF- SOORTEN -ALGEMEEN- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN -AARD VAN
HET MISDRIJF - GEVOLG.

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN
OPZET- MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL- MISDAAD- CORRECTIONALISERING MET
AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- GEVOLG.

3° MISDRIJF- POGING- MISDAAD - CORRECTIONALISERING MET AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- GEVOLG.

4 o GENEESKUNDE- GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)- VERDOVENDE MIDDELEN- POGING TOT MISDAAD- CORRECTIONALISERING MET AANNEMING VAN
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- GEVOLG.

1o Correctionalisering door de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstan-

digheden, heeft tot geuolg dat het feit, dat een misdaad oplevert, wettig geacht wordt
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een wanbedrijf te zijn vanaf de dag waarop het wordt gepleegd (1). (Art. 1 Wet Verzachtende Omstandigheden.)
2° Correctionalisering van een misdaad door de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, heeft geen invloed op de constitutieve bestanddelen ervan (2).
3° De paging tot misdaad is strafbaar, oak al is ze gecorrectionaliseerd door de raadkamer met aanneming van verzachtende omstandigheden (3). (Art. 52 Sw.)

4 o De paging tot uitvoer van verdovende middelen met de omstandigheid van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging is strafbaar,
oak al is ze correctionaliseerd (4). (Artt. 2bis, § 1, 2bis, § 3, b, Drugwet; art. 52 Sw.)
(T... E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Werquin :

2. Over het tweede middel.
In zoverre het aanvoert dat door de door het bestreden arrest opgelegde straf en door
de correctionalisatie van de misdaad door de raadkamer na aanneming van vezachtende omstandigheden, de regels met betrekking tot wanbedrijven dienen te worden toegepast zodat eiseres niet wettig kon worden veroordeeld wegens de haar ten
laste gelegde feiten vermits de wet van 24 februari 1921 geen enkele bepaling inhoudt die de poging tot wanbedrijf bestraft, faalt het middel naar recht.
De aard van het misdrijfwordt, overeenkomstig art. 1 Sw., bepaald door de strafmaat : misdaden zijn feiten waarop criminele, wanbedrijven feiten waarop correctionele, en overtredingen feiten waarop politiestraffen zijn gesteld. De aard van het misdrijfwordt bijgevolg door een kwantitatief criterium bepaald. Om de aard van het
misdrijf te bepalen moet men naar de straf kijken.
Een onderscheid moet echter worden gemaakt tussen de straffen die de wet, in abstracto, voor een bepaald misdrijf worden bepaald, en straffen die in concreto, door de
rechter worden opgelegd. Beide stemmen niet noodzakelijk overeen : een misdrijf waarvoor de wet een criminele resp. een correctionele strafbepaalt kan door de rechter, mits
aanneming van verzachtende omstandigheden, met een correctionele resp. een politiestraf worden gestraft.
Om deze mogelijke discrepantie op te lossen, nemen rechtspraak en rechtsleer in
Belgie aan dat de aard van het misdrijfwordt bepaald, voorlopig, door de maximumstraf die door de wet op het misdrijf is gesteld, en definitief, door de straf die bij een
onherroepelijk geworden veroordeling wordt toegepast. De uiteindelijk opgelegde straf
is echter doorslaggevend, en dit met terugwerkende kracht (5).
Vanuit het oogpunt van de rechterlijke strafaardwijziging en de invloed hiervan op
de aard van het misdrijf zijn vnl. de strafverminderingsgronden van belang, met name
de verzachtende omstandigheden en de strafverminderende verschoningsgronden. De
(1) Cass. 28 mei 1997, A.R. P.97.0566.F, nr. 243.
(2) Zie de concl. van O.M.
(3) Zie oak Cass., 17 okt. 1990, A.R. nr. 8589, nr. 87.
(4) Zie concl. van O.M.
(5) VAN

DEN WIJNGAERT,

Strafrecht en Strafprocesrecht, 1998, p. 148.
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onderzoeksgerechten kunnen op basis van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden het misdrijfverwijzen naar een lagere dan de normaal bevoegde strafrechtsmacht en aldus bij deze regeling van de rechtspleging het misdrijf denatureren of ontaarden (6).
De denaturatie van een misdrijf houdt in dat het onderzoeksgerecht voor een bepaald feit verzachtende omstandigheden aanneemt, en hierdoor het feit omvormt tot
een misdrijfvan een lagere categorie, in functie van de verwijzing van de zaak naar
de rechtbank die bevoegd is voor de lagere misdrijfcategorie. Een denaturatie brengt
dus een wijziging van de bevoegdheid met zich mee.
Als het feit een misdaad uitmaakt die strafbaar is met een straf die 20 jaar dwangarbeid niet te hoven gaat, of die omschreven wordt in art. 2, tweede lid, 2° tot 7°, van
de wet van 4 oktober 1867, en waarvoor de raadkamer van oordeel is dater omwille van het bestaan van verzachtende omstandigheden slechts aanleiding bestaat
tot het opleggen van correctionele straffen, verwijst de raadkamer het feit via correctionalisatie naar de correctionele rechtbank. Deze kan dan nog slechts correctionele straffen uitspreken (7).
Belangrijk is echter dat de regel dat de toegepaste straf of de in concreto door de
strafrechter uitgesproken straf de aard van het misdrijf (met retro-actieve werking) bepaalt, in twee arresten door uw Hof gewezen op 10 maart 1890 (8) en op 9
juni 1908 (9) werd genuanceerd. Gesteld werd dat deze regel geen absolute draagwijdte heeft en de denaturatie van het misdrijfniet in alle opzichten geldt. Niet alle
strafrechtelijke normen die afhankelijk zijn van de drieledige indeling verwijzen m.a.w.
naar het misdrijf in concreto, zoals bepaald door de definitief opgelegde straf. Bij de
toepassing van zulke strafrechtsnorm moet derhalve steeds nagegaan worden of de
norm verwijst naar het misdrijfin abstracto door de wetgever omschreven ofnaar
het misdrijf zoals in concreto bepaald ingevolge de definitief door de rechter toegepaste straf.
De in de wet toepasselijke straf zal het criterium vormen voor de aard van het misdrijfbij de toepassing van de regels van de strafbare poging (10). Een poging tot een
misdaad is in principe steeds strafbaar (11), ook wanneer het misdrijfwaarop de wet
een criminele straf stelt gecorrectionaliseerd wordt (12).
Eerste advocaat-generaal Mesdach de ter Kiele heeft in substantie gezegd in zijn
conclusie voor het arrest gewezen door uw Hof op 18 juli 1881 (13) : "Les circonstances attenuantes n'ont done pas pour effet de depouiller !'infraction d'aucun de ses elements constitutifs; leur influence est ailleurs et elle se circonscrit au principal dans
un reglement de competence, puis dans une reduction de la penalite. Tel a ete le mobile dominant des auteurs de la loi du 1er mars 1849; cette consequence fut immediate, materielle, facile a saisir. Vous n'avez pas tarde, messieurs, a en deduire une
autre, tiree de la nature meme des choses, et qui ne pouvait manquer d'etre accueillie du moment ou elle etait signalee; elle concerne la prescription, et vous avez decide que la poursuite d'un crime correctionalise se prescrit comme celle d'un delit. (Cass.,
7 mai 1861, Pasic., 1861, I, 282.)"
(6) VERSTRAETEN, SPRIET, De drieledige indeling van de misdrijven als leidraad van het·
strafrecht: een verdachte eenvoud, Liber Amicorum Marc Chatel, p. 477.
(7) VERSTRAETEN, Handboek strafuordering, 1999, nrs. 1057-1059.

(8) Bull., 1890, p. 113.
(9) Bull., 1908, p. 244.
(10) Art. 51-53 Sw.
(11) Art. 52 Sw.
(12)

VERSTRAETEN, SPRIET,

(13) Bull., 1881, p. 354

op.cit., p. 483.
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In het arrest van 18 juli 1881 heeft uw Hof geoordeeld dat "La participation a un
delit renvoye au tribunal de police, a raison de circonstances attenuantes, est punissable" na te hebben overwogen dat : "Si le renvoi prononce par la chambre du conseil au tribunal de police, a raison de circonstances attenuantes, a eu pour consequence de reconnaitre a !'infraction, au point de vue de la juridiction et de la peine a
appliquer, les caracteres d'une contravention, ce n'en est pas moins !'infraction telle
qu'elle a ete definie par la loi, avec ses elements constitutifs, qui a ete soumise a
I' appreciation du juge saisi; ce juge a done du constater I'existence des conditions legales du delit dans le fait renvoye a sa connaissance, pour ne voir ensuite dans ce fait
q'une contravention, tant au point de vue de la peine a appliquer que des consequences qui en derivent, comme la duree de la prescription, la nature de l'emprisonnement
subsidiaire, etc.; s'il en etait autrement, les faits de tentative, de complicite ou de participation, que la loi ne punit pas en matiere de contraventions, echapperaient a toute
repression du moment que la juge de police serait saisi de ces faits par la chambre du
conseil a raison de circonstances attenuantes; il en resulterait meme que le tribunal correctionnel ne pourrait faire application a des faits de cette nature de !'article
85 du code penal, puisque, en leur reconnaissant le caractere de contravention, illes
soustrairait a !'application de toute peine; un tel systeme est inadmissible; en effet,
!'article 85 du code penal est general et concerne tous les delits, les faits principaux
comme les actes de participation, les delits consommes comme les simples tentatives; ce qui est vrai pour le juge correctionnel, en cas d'admission de circonstances attenuantes, doit etre vrai pour le juge de police saisi par le renvoi de la chambre du conseil; dans l'un et I'autre cas, les circonstances attenuantes amoindrissent la culpabilite
et entrainent une reduction de peine, mais ne suppriment pas la repression."
De appelrechters hebben derhalve door eiseres te veroordelen tot een gevangenisstrafvan 5 jaar nate hebben geoordeeld dat een poging tot het plegen van een misdaad, met name het uitvoeren van verdovende middelen met de verzwarende omstandigheid van deelneming aan de hoofd- en bijkomende bedrijvigheid van een
vereniging, steeds strafbaar is, ook wanneer het misdrijfwaarop de wet een criminele straf stelt, wordt gecorrectionaliseerd, hun beslissing naar recht verantwoord.

ARREST

(A.R. P.Ol.0024.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 2000 door het
Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, gewezen;
A. Op de voorziening van C.B. gericht tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel :
Overwegende dat het arrest verwijst naar de in het beroepen vonnis aangehaalde wetsbepalingen, onder meer de artikelen 2bis, § 1, 2bis, § 3, b, Drugwet; dat het arrest oordeelt dat, indien de misdaad, zoals te dezen, voor correctionalisering strafbaar is met opsluiting van tien tot vijftien jaar, een
correctionele strafkan opgelegd worden met een maximum van tienjaar zonder echter beneden de minimumgrenzen van artikel80 Strafwetboek te kunnen gaan; dat het vervolgens in verdere overwegingen oordeelt dat de illegale activiteiten van de beklaagden een daad van deelneming uitmaken aan
de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
B. Op de voorziening van B.P. gericht tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
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Overwegende dat uit artikel 182 Wetboek van Strafvordering volgt dat de
dagvaarding het feit van de telastlegging derwijze moet omschrijven dat het
de beklaagde toelaat zijn recht van verdediging uit te oefenen;
Overwegende dat de appelrechters met de in het middel aangehaalde redenen onaantastbaar oordelen dat de dagvaarding derwijze is opgesteld;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, eiseres verwezen heeft naar de correctionele rechtbank;
Overwegende dat het aan eiseres verweten feit, dat een misdaad oplevert, wegens die correctionalisering wettig geacht wordt een wanbedrijf te
zijn geweest vanaf de dag waarop het wordt gepleegd;
Overwegende dat de correctionalisering van een misdaad evenwel geen invloed heeft op de constitutieve bestanddelen ervan;
Overwegende dat artikel 52 van het Strafwetboek de poging tot misdaad strafbaar stelt, ook al is ze gecorrectionaliseerd;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat het arrest van de verklaring van T.T. geen uitlegging
geeft, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel voor het overige opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de rechter, mitsdien niet ontvankelijk is;
C. Op de voorziening van T.T.:
Over het middel :
Overwegende dat het middel om de redenen vermeld in het antwoord op
het door B.P. aangevoerde tweede middel, naar recht faalt;
D. Op de voorziening van A.T. gericht tegen de beslissing op de strafvordering:
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die laattijdig werd
neergelegd;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;
E. Op de voorzieningen van C.B., B.P. en A.T. gericht tegen de beslissing
waarbij hun onmiddellijke aanhouding wordt bevolen :
Overwegende dat de veroordelende beslissingen ten gevolge van de verwerping van de voorzieningen die tegen deze beslissing zijn ingesteld, in
kracht van gewijsde gaan; dat de voorzieningen derhalve geen belang meer
hebben en derhalve geen bestaansreden meer hebben;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten kosten van hun respectieve voorziening.
24 april 2001- 2 8 kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. C. De Groodt, G. De Peyper, H. Diependaele, B. De Gryse
en D. De Keuster, Brussel.
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2e KAMER - 24 april 2001

1 o HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER

ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- UITSPRAAK OVER DE STRAF NA VERNIETIGING- BEHANDELING TER ZITTING- MACHT VAN DE VOORZITTER

2°

HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY- UITSPRAAK OVER DE STRAF NA VERNIETIGING- BEHANDELING TER ZITTING- ONDERVRAGING VAN DE BESCHULDIGDE- MACHT VAN DE VOORZITTER- GROND.

3° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF- UITSPRAAK
OVER DE STRAF NA VERNIETIGING- VOORZITTER LID VAN HETZELFDE RECHTSCOLLEGE ALS
DE VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN WAARVAN HET ARREST WERD VERNIETIGD- ONPARTIJDIGHEID- RECHT VAN VERDEDIGING- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES.

4 o RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING- VOORZITTER- ONPARTIJDIGHEID- RECHT
VAN VERDEDIGING- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES.

1o Indien een hof van assisen uitspraak dient te doen over de straf op grond van de reeds
door een andere jury gedane schuldigverklaring, verbiedt geen voorschrift de voorzitter de beschuldigde te ondervragen omtrent zijn persoonlijkheid, zijn verleden en
zijn motief in verband met de feiten, vooraleer deze laatste in zijn middelen van verdediging wordt gehoord. (Art. 434, eerste lid, Sv.)
2° Het ondervragen van een beschuldigde door de voorzitter van het Hof van Assi-

sen behoort tot de opdracht van elke voorzitter van een strafgerecht. (Art. 434, eerste lid, Sv.)
3o en 4° Geen partijdigheid van de voorzitter van het hofvan assisen, noch misken-

ning van recht van verdediging en van recht op een eerlijk proces kan worden afgeleid uit de loutere omstandigheid dat deze magistraat tot hetzelfde rechtscollege
behoort als de voorzitter van het Hof van assisen waarvan het arrest werd vernietigd met betrekking tot de straftoemeting. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(S ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0057.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 december 2000 op verwijzing door het Hof van Assisen van de provincie Limburg gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof van 13 juni 2001;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel in zoverre eiser voorhoudt dat "alvorens het
rekwisitoor en de pleidooien met betrekking tot de straftoemeting te laten
plaatsvinden, het fotodossier uit het strafdossier met betrekking tot de afstapping ter plaatse onmiddellijk na de feiten van 18 augustus 1998, voorwerp
van huidig strafdossier, werd vertoond en becommentarieerd aan de nieuw
samengestelde jury", steunt op een feitelijk gegeven dat niet blijkt uit de bestreden beslissing ofuit enig ander stuk waarop het Hofvermag acht te slaan;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
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Overwegende dat indien een hof van as sis en bij toepassing van artikel 434,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering uitspraak client te doen over de straf
op grond van de reeds door een andere jury gedane schuldigverklaring, geen
voorschrift de voorzitter verbiedt de beschuldigde te ondervragen omtrent zijn
persoonlijkheid, zijn verleden en zijn motief in verband met de feiten vooraleer de beschuldigde wordt gehoord in zijn middelen van verdediging;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het ondervragen van een beklaagde of in voorkomend geval van een beschuldigde, niet valt onder de discretionaire macht van de voorzitter zoals bepaald in artikel 268 Wetboek van Strafvordering maar behoort tot de opdracht van elke voorzitter van een strafgerecht;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel in zoverre het geen betrekking heeft op de
bestreden beslissing, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat een rechter tot bewijs van het tegendeel wordt vermoed persoonlijk onpartijdig en onafhankelijk te zijn;
Overwegende, voor het overige, dat geen partijdigheid van de voorzitter van
het hof van as sis en, noch miskenning van eisers recht van verdediging en
zijn recht op een eerlijk proces kan worden afgeleid uit de loutere omstandigheid dat deze magistraat tot hetzelfde rechtscollege behoort als de voorzitter van het hof van assisen waarvan het arrest werd vernietigd met betrekking tot de straftoemeting;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het niiddel in zoverre het opkomt tegen de beoordeling van feiten door de rechter, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat in zoverre het aanvoert dat eiser niet aan een grondig
onderzoek is onderworpen, het middel het Hofverplicht tot een onderzoek
van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser aan het Hof van Assisen heeft gevraagd getuigen ter terechtzitting te horen;
Dat eiser dit verweer niet voor het eerst voor het Hof vermag te voeren;
Dat het middel in zoverre 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.
24 april 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Van hoogenbemt - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. V. Van Aelst, Brussel, en E. Gauquie, Antwerpen.
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ze KAMER -

24 april 2001

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- PLAATSVERVANGEND MAGISTRAAT- MEDEBEKLAAGDEN- MISDADEN- VORDERING TOT AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BIJKOMENDE
ONDERZOEKSHANDELINGEN GEVRAAGD DOOR DE MEDEBEKLAAGDEN- BESLISSINGENCASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

zo CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- PLAATSVERVANGEND MAGISTRAAT- MEDEBEKLAAGDEN- MISDADEN- CORRECTIONALISERING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN GEVRAAGD
DOOR DE MEDEBEKLAAGDEN- BESLISSINGEN- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

3° MACHTEN- RECHTERLIJKE

MACHT- PLAATSVERVANGEND MAGISTRAAT- MEDEBEKLAAGDEN- MISDADEN- CORRECTIONALISERING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN GEVRAAGD DOOR DE MEDEBEKLAAGDENBESLISSINGEN - CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

4° VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- PLAATSVERVANGEND MAGISTRAAT- MEDEBEKLAAGDEN- MISDADEN- CORRECTIONALISERING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN GEVRAAGD DOOR DE MEDEBEKLAAGDENBESLISSINGEN- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1°, zo, 3° en 4° Wanneer de procureur-generaal bij het hofvan beroep de kamer van inbeschuldigingstelling vordert aan een plaatsvervangende magistraat en aan medebeklaagden ten laste gelegde misdaden te correctionaliseren, kan geen onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld tegen zowel de beslissing omtrent het aannemen
van verzachtende omstandigheden als deze omtrent de door de medebeklaagden gevraagde bijkomende onderzoekshandelingen (1). (Artt. 416, tweede lid, en 479 Sv.)
(S ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.Ol.0143.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de afstand :
Overwegende dat het arrest, op vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Gent, in de strafzaak ten laste van een plaatsvervangend magistraat en andere personen, waaronder de drie eisers, verdacht van verscheidene misdaden en wanbedrijven, verzachtende omstandigheden aanneemt voor wat de misdaden betreft; dat het verder vaststelt
"dat het hof, kamer van inbeschuldigingstelling, zonder rechtsmacht is om
te oordelen over de argumenten vervat in de conclusie van de eerste inverdenkinggestelde en over het verzoekschrift, neergelegd door de tweede, de
derde en de vierde inverdenkinggestelden (dit zijn de huidige eisers) ter terechtzitting van 27 juni 2000";
(1) Zie Cass., 23 okt. 1985, A.R. 4644, nr. 121; Cass., 3 sept. 1986, A.R. 5127, nr. 7; Cass., 11 dec.
1990, A.R. 4823, nr. 190; Cass. 24 juni 1998, A.R. P.98.0566.F, nr. 340.
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Overwegende dat de eisers zonder berusting afstand van de voorziening
doen om reden dat de aangevochten beslissing geen eindbeslissing is in de
zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel
37 van de wet van 12 maart 1998, en evenmin een beslissing is over de bevoegdheid, noch een beslissing bij toepassing van de artikelen 135 en 235bis
van het Wetboek van Strafvordering, noch een beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering die uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid, zodat het cassatieberoep tegen deze beslissing voorbarig is;
Overwegende dat zowel de beslissingen omtrent het aannemen van verzachtende omstandigheden als deze omtrent de gevraagde bijkomende
onderzoekshandelingen geen eindbeslissingen zijn, zodat afstand zonder berusting dient te worden verleend;
Om die redenen, verleent akte van de afstanden; veroordeelt de eisers in
de kosten.
24 april2001- 28 kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Butzler.

Nr. 228
2 8 KAMER - 24 april 2001

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- PROCUREUR DES
KONINGS- VORDERING TOT VERWIJZING- INVERDENKINGGESTELDE IN VOORLOPIGE HECHTENIS- KENNISGEVING VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET DOSSIER GEDURENDE
DRIE DAGEN- AFWIJZING VAN DE AANVRAAG TOT VERLENGING VAN DE TERMIJN DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - HOGER BEROEP- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- PROCUREUR DES KONINGS- VORDERING TOT VERWIJZINGINVERDENKINGGESTELDE IN VOORLOPIGE HECHTENIS - KENNISGEVING VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET DOSSIER GEDURENDE DRIE DAGEN -AFWIJZING VAN DE AANVRAAG
TOT VERLENGING VAN DE TERMIJN DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- HOGER BEROEP- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- PROCUREUR DES
KONINGS- VORDERING TOT VERWIJZING- INVERDENKINGGESTELDE IN VOORLOPIGE HECHTENIS- KENNISGEVING VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RET DOSSIER GEDURENDE
DRIE DAGEN -AANVRAAG TOT VERLENGING VAN DE TERMIJN AAN DE RAADKAMER- VERZOEK ONGEGROND VERKLAARD- HOGER BEROEP- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

4o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- PROCUREUR DES KONINGS- VORDERING TOT VERWIJZINGINVERDENKINGGESTELDE IN VOORLOPIGE HECHTENIS - KENNISGEVING VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN RET DOSSIER GEDURENDE DRIE DAGEN -AANVRAAG TOT VERLENGING VAN
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DE TERMIJN AAN DE RAADKAMER- VERZOEK ONGEGROND VERKLAARD- HOGER BEROEPBESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

5o ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- PROCUREUR DES
KONINGS- VORDERING TOT VERWIJZING- INVERDENKINGGESTELDE IN VOORLOPIGE HECHTENIS - KENNISGEVING VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET DOSSIER GEDURENDE
DRIE DAGEN- AANVRAAG TOT VERLENGING VAN DE TERMIJN AAN DE RAADKAMER- VERZOEK ONGEGROND VERKLAARD- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

6° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- PROCUREUR DES KONINGS- VORDERING TOT VERWIJZINGINVERDENKINGGESTELDE IN VOORLOPIGE HECHTENIS- KENNISGEVING VAN DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET DOSSIER GEDURENDE DRIE DAGEN -AANVRAAG TOT VERLENGING VAN
DE TERMIJN AAN DE RAADKAMER- VERZOEK ONGEGROND VERKLAARD- CASSATIEBEROEPONTVANKELIJKHEID.

1 o en 2° De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet

over de door de onderzoeksrechter afgewezen aanvraag van de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis tot verlenging van de terbeschikkingstelling van het dossier, na het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is een voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk
cassatieberoep kan worden ingesteld. (Artt. 127 en 416, eerste lid, Sv.)
3° en 4° De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet

over de door de raadkamer ongegrond verklaarde aanvraag van de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis tot verlenging van de terbeschikkingstelling van het
dossier, na het nemen door de procureur des Konings van zijn eindvordering, is een
voorbereidend arrest of een arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld. (Art. 127 en 416, eerste lid, Sv.)

5° en 6° De beslissing van de raadkamer, die uitspraak doet over de door de raadkamer ongegrond verklaarde aanvraag van de inverdenkinggestelde in voorlopige hechtenis tot verlenging van de terbeschikkingstelling van het dossier, na het nemen door
de procureur des Konings van zijn eindvordering, is een voorbereidend arrest of een
arrest van onderzoek waartegen geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld. (Art. 127 en 416, eerste lid, Sv.)
(V .. )

ARREST

(A.R. P.01.0482.N - A.R. P.01.0483.N - A.R. P.Ol.0494.N)

HET HOF;- Gelet op
1. het bestreden arrest nummer 666, op 23 maart 2001 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling,
2. het bestreden arrest nummer 667, op 23 maart 2001 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling,
3. de bestreden beschikking, op 23 februari 2001 gewezen door de raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven op de algemene rol nummers P.Ol.0482.N, P.Ol.0483.N en P.Ol.0494.N dezelfde zaak betreffen; dat
er reden is om ze te voegen;
Overwegende dat eiser als verdachte wordt aangewezen in een eindvordering van de procureur des Konings te Turnhout; dat de griffi.er van de
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onderzoeksrechter op 19 februari 2001 aan eisers raadsman de kennisgeving heeft gedaan, bepaald in artikel 127, derde lid, Wetboek van Strafvordering, dat het dossier vanaf 20 februari 2001 in origineel of in kopie op de
gri:ffie van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout gedurende drie dagen te zijner beschikking ligt en dat hij binnen deze
termijn, overeenkomstig artikel61quinquies Wetboek van Strafvordering, de
onderzoeksrechter kan verzoeken bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten;
1. Zaak P.01.0482.N
Overwegende dat eiser op 21 februari 2001 aan de onderzoeksrechter te
Turnhout een brief heeft gericht waarbij hij verlenging van de termijn vraagt;
dat de onderzoeksrechter dit verzoek bij brief van 21 februari 2001 heeft afgewezen; dat eiser tegen deze beschikking van de onderzoeksrechter hoger beroep heeft ingesteld;
Overwegende dat het arrest in deze zaak eisers hoger beroep niet ontvankelijk verklaart omdat de wet niet voorziet in een eventuele verlenging van de inzagetermijn, het verzoek daarom initieel niet ontvankelijk was
en het hoger beroep, waarin de wet niet heeft voorzien, evenmin; dat eiser
tegen dit arrest cassatieberoep heeft ingesteld;
2. Zaak P.01.0483.N
Overwegende dat eiser op 23 februari 2001 op de gri:ffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout een verzoekschrift heeft neergelegd
waarin hij aan de raadkamer verlenging van de termijn vraagt; dat de raadkamer van de vermelde rechtbank dit verzoek bij beschikking van 23 februari 2001 ontvankelijk maar ongegrond heeft verklaard;
Overwegende dat het arrest in deze zaak eisers hoger beroep niet ontvankelijk verklaart omdat de voorzitter van de raadkamer ter zake geen
rechtsmacht heeft, het verzoek daarom initieel niet ontvankelijk was en het
hoger beroep, waarin de wet niet heeft voorzien, evenmin; dat eiser tegen dit
arrest cassatieberoep heeft ingesteld;
3. Zaak P.01.0494.N
Overwegende dat eiser op 9 maart 2001 cassatieberoep heeft ingesteld tegen de reeds vermelde beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Turnhout;
Over de aard van de bestreden beslissingen :
Overwegende dat artikel 127 Wetboek van Strafvordering de procedure voor
de regeling van de rechtspleging na een gerechtelijk onderzoek bepaalt; dat
tijdens de eerste fase daarvan, nadat de procureur des Konings een eindvordering heeft genomen, de griffier van de raadkamer de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advocaten per fax of aangetekende brief
in kennis stelt dat het dossier in origineel of in kopie neergelegd is ter griffie gedurende ten minste vijftien dagen, dat ze er inzage van kunnen hebben en er kopie van kunnen opvragen; dat binnen deze termijn de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij de onderzoeksrechter overeenkomstig
artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering kunnen verzoeken bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten; dat deze termijn evenwel wordt
teruggebracht tot drie dagen indien een van de inverdenkinggestelden zich
in voorlopige hechtenis bevindt;
Overwegende dat artikel127 Wetboek van Strafvordering, noch de onderzoeksrechter, noch de raadkamer toelaat een verlenging toe te staan van
de wettelijke termijn van inzage van drie dagen indien een van de inverdenkinggestelden zich in voorlopige hechtenis bevindt;
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Overwegende dat alle bestreden beslissingen voorbereidende vonnissen of
arresten of vonnissen of arresten van onderzoek zijn waartegen bij toepassing van artikel416 Wetboek van Strafvordering geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld;
Over de opgeworpen prejudiciele vraagstelling :
Overwegende dat eiser in elke zaak voorafgaandelijk een aan het Arbitragehof te stellen prejudiciele vraag opwerpt betreffende artikel127 Wetboek van
Strafvordering;
Overwegende dat, krachtens artikel 26, § 2, tweede lid, bijzondere wet 6
januari 1989 op het Arbitragehof, het Hof niet daartoe gehouden is wanneer de vordering niet ontvankelijk is om procedureredenen die ontleend zijn
aan normen die zelf niet het voorwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de prejudiciele vraag;
Overwegende dat de opgeworpen prejudiciele vraag geen betrekking heeft
op artikel416 Wetboek van Strafvordering zodat er geen grond is tot het stellen daarvan;
Over de afstanden :
Overwegende dat de eiser in de drie zaken afstand zonder berusting doet
van zijn voorziening in zoverre de bestreden beslissing geen eindbeslissing is;
Dat er grond bestaat om akte van deze afstanden te verlenen;
Om die redenen, verleent akte van de afstanden; veroordeelt eiser in de
kosten van de drie voorzieningen.
24 april 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal- Advocaten: mrs. B. De Geest, Brussel, en J. Kerkhofs, Gent.

Nr. 229
2e KAMER- 24 april2001

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKEN- ONMOGELIJKHEID VAN BETEKENING AAN DE PERSOON - AFGIFTE VAN AFSCHRIFT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT- VERMELDING VAN DEZE AFGIFTE OP HET EXPLOOT- DRAAGWIJDTE- GEVOLG.

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALLERLEI- STRAFZAKEN- ONMOGELIJKHEID VAN BETEKENING AAN DE PERSOON - AFGIFTE VAN AFSCHRIFT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT -ACHTERLATING VAN EEN BERICHT ONDER GESLOTEN OMSLAG IN DE WOONPLAATS VAN DE GEADRESSEERDE- REGELMATIGE BETEKENING- GEEN OF LAATTIJDIGE
KENNISNAME DOOR DE GEADRESSEERDE- OVERMACHT- TOEPASSING.

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN OP VERZET EN BIJ VERSTEK GEWEZEN ARREST- TOEPASSING.

1o en 2° De vermelding op het betekeningsexploot dat het afschrift van de betekeningsakte door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder op het politiecommissariaat van
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de plaats van betekening werd afgegeven, houdt in dat de gerechtsdeurwaarder in
de woonplaats van de geadresseerde onder gesloten omslag een bericht heeft achtergelaten, waarin hem kennis wordt gegeven van de aanbieding van het exploot en
waarin de plaats wordt opgegeven waar hij het kan afhalen; de geadresseerde had
aldus de mogelijkheid om het afschrift van de betekenisakte waar het werd afgegeven af te halen en de betekening is regelmatig geschied, zodat het feit dat hij er geen
kennis heeft van genomen geen overmacht oplevert (1). (Artt. 35 en 37, § 1, Ger.W.)
3° Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die door een beklaagde

wordt ingesteld na het verstrijken van de termijn van vijftien vrije dagen, die ingaat de dag na de betekening van het arrest, dat op verzet en bij verstek gewezen, niet
vatbaar was voor verzet, ook al is de betekening niet aan de persoon gedaan (2). (Artt.
187, 373, 413, derde lid, Sv.)
(V .. )

ARREST

(A.R. P.99.0383.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1998 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel
uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel betrekking heeft op de ontvankelijkheid van
de voorziening;
Overwegende dat eiser de door hem aangevoerde overmacht afleidt uit de
omstandigheid dat de betekening van het bestreden arrest hem laattijdig werd
ter kennis gebracht;
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het bestreden arrest op 30 oktober 1998 aan eiser op zijn woonplaats werd betekend; dat deze woonplaats deze is die eiser op zijn akte van cassatieberoep vermeldt; dat het betekeningsexploot vermeldt dat gezien het afschrift
van de betekeningsakte aan eiser niet kon worden overhandigd overeenkomstig artikel 35 Gerechtelijk Wetboek, het afschrift van het exploot met
toepassing van artikel 37, § 1, eerste lid, van dit wetboek door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder op het politiecommissariaat van de plaats
van betekening werd afgegeven; dat zulks inhoudt dat de gerechtsdeurwaarder met toepassing van het tweede lid van dezelfde paragraaf in de woonplaats van eiser onder gesloten omslag een bericht heeft achtergelaten waarin
hem kennis wordt gegeven van de aanbieding van het exploot en waarin de
plaats wordt opgegeven waar hij het kan afhalen; dat eiser zodus de mogelijkheid had om het afschrift van de betekeningsakte waar het werd afgegeven af te halen;
Overwegende dat hieruit volgt dat de betekening van het bestreden arrest aan eiser regelmatig is geschied zodat het feit dat eiser er geen kennis van heeft genomen geen overmacht oplevert;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(1) Zie Cass., 2 mei 1995, A.R. P.93.0126.N, nr. 217.
(2) Cass., 4 april 2000, A.R. P.98.0724.N, nr. 222.
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Overwegende dat het bestreden arrest, dat op verzet en bij verstek is gewezen, niet vatbaar was voor verzet; dat vermits het werd betekend op 30
oktober 1998, de termijn van cassatieberoep is ingegaan op 31 oktober 1998,
ook al is de betekening niet aan persoon gedaan;
Dat de voorziening, die is ingesteld op 24 februari 1999, laattijdig, mitsdien onontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op het tweede middel dat geen
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorziening;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 april 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Thiery, Hasselt.

Nr. 230

2e KAMER - 25 april 2001
CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF
NEERLEGGING- BETEKENING- BEWIJS.

Om aan de bepalingen van art. 418, eerste lid, Sv., te voldoen, moet een integrale kopie van de verklaring van cassatieberoep betekend worden aan de partijen waartegen dat beroep is gericht; het bewijs van die betekening is niet geleverd wanneer de
voorgelegde stukken het Hof niet toelaten na te gaan of een integrale kopie van de akte
met de verklaring van cassatieberoep wel degelijk aan de verweerders is betekend (1).
(Art. 418, eerste lid, Sv.)
(D ... E.A. T. M ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0045.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 november 2000 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Brussel;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen waarbij verklaard wordt dat er geen grond tot vervolging bestaat en de eisers veroordeeld worden tot betaling aan elke verweerder van schadeloosstelling :
(1) Zie Cass., 13 sept. 1983, A.R. 8136, nr. 22; 14 nov. 1989, A.R. 3228, nr. 159.
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Overwegende dat, om aan de bepalingen van artikel 418, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering te voldoen, een integrale kopie van de verklaring van cassatieberoep betekend moet worden aan de partijen waartegen dat beroep is gericht;
Overwegende dat, te dezen, het exploot van betekening aan de verweerders M.M. en C.S. niet in het dossier steekt; dat het dossier alleen de door
de verweerders ondertekende ontvangstbewijzen bevat "van een betekening van een cassatieberoep tegen het arrest van 27 november 2000";
Dat de voorgelegde stukken het Hof niet toelaten na te gaan of een integrale kopie van de akte met de verklaring van cassatieberoep aan de verweerders is betekend en of, bijgevolg, is voldaan aan de bepalingen van artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de voorzieningen bijgevolg niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen waarbij de eisers in de kosten worden veroordeeld :
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;
Om die redenen, ongeacht de middelen die door de eisers zijn aangevoerd tot staving van de voorzieningen tegen de sub A bedoelde beslissingen, maar geen verband houden met de ontvankelijkheid van die voorzieningen; verwerpt de voorzieningen; veroordeelt elke eiser in de kosten van
zijn voorziening.
25 april 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.
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2e

KAMER-

25 april 2001

1° VONNISSEN EN ARRESTEN -

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BESLISSING TOT
VEROORDELING BIJ VERSTEK- VERSTRIJKEN VAN DE GEWONE VERZETTERMIJN - GEVOLGEN.

2° HERHALING- VOORWAARDEN- EERDERE BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN- VERSTRIJKEN VAN DE GEWONE VERZETTERMIJN.

3° HERHALING- WETTELIJKE HERHALING- BEGRIP- PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEID
EIGEN AAN DE PLEGER VAN HET MISDRIJF - INVLOED OP DE STRAF.

4o CASSATIE -

VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE
EN VERDACHTE - WETTELIJKE HERHALING- ONWETTIGHEID- GEVOLG.
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1o Na het verstrijken van de gewone verzettermijn, en voor zover geen enkel rechts-

middel is aangewend, is de bij verstek gewezen veroordelende beslissing in kracht van
gewijsde gegaan, onder voorbehoud van verzet tijdens de buitengewone termijn (1).
(Art. 187 Sv.)
2° Na het verstrijken van de gewone verzettermijn, en voor zover geen enkel rechts-

middel is aangewend, kan een bij verstek gewezen veroordeling als grondslag voor
de herhaling dienen (2). (Art. 187 Sv.; artt. 54 tot 57 Sw.)
3° De wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de telastleggingen waarop de straf-

vordering betrekking heeft, maar slechts een persoonlijke omstandigheid, eigen aan
de pleger van de misdrijven, die alleen van invloed kan zijn op de straf (3).

4 o De onwettigheid van de omstandigheid van wettelijke herhaling strekt zich slechts
uit tot de gehele straf die voor de misdrijven is opgelegd alsook tot de bijdrage tot het
bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; zij heeft
evenwel geen weerslag op de verklaring van schuld aan die misdrijven (4).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. B... )
ARREST

(vertaling)

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

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat, na het verstrijken van de gewone verzettermijn en voor
zover geen enkel rechtsmiddel is aangewend, de bij verstek gewezen veroordelende beslissing in kracht van gewijsde gaat, tenzij eventueel tijdens
de buitengewone termijn verzet wordt gedaan; dat een dergelijke beslissing bijgevolg kan dienen als grondslag voor de herhaling;
Overwegende dat de appelrechters, na te hebben vastgesteld dat ''het eensluidend verklaarde uittreksel en afschrift van het vonnis dat op 19 mei 1995
door de 44ste kamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel is gewezen, vermelden dat die ten aanzien van (verweerder) bij verstek gewezen beslissing op 6 juli 1995 aan de procureur des Konings is betekend en dat sindsdien hiertegen geen enkel rechtsmiddel is aangewend", hun beslissing om de
omstandigheid van herhaling terzijde te laten niet naar recht verantwoorden, op grand dat "die stukken niet vermelden dat die beslissing thans in
kracht van gewijsde is gegaan";
Dat het middel gegrond is;
(1) Zie Cass., 12 juni 1973 (A. C., 1973, 988); R. HAYOIT DE TERMICOURT, Etude sur !'opposition
aux decisions rendues par les juridictions correctionnelles et les tribunaux de police, Rev. d1: pen.,
1932, blz. 737.
(2) Cass., 3 jan. 1955 (Bull. en Pas., 1955, I, 431); R. liAYOIT DE TERMICOURT op.cit., blz. 737; J.
CONSTANT, Traite elementaire de droit penal, dl. II, 1965, blz. 937; A. MARcHAL en J.P. JASPART, Droit
criminel : Traite theorique et pratique, dl. I, 1965, blz. 141, nr. 360; L. DuPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Acco Leuven, 1990, blz. 449, ur. 811; 0. MrciiTELS, Les grands
principes de la recidive, J. T.' 1998, blz. 506.
(3) Cass., 3 sept. 1997, A.R. P.97.1083.F, nr. 329.
(4) Zie Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98, met concl. proc.-gen. du Jardin, toen eerste adv.-gen.; 2 mei 2000, A.R. P.00.0100.N, ur. 267.
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Overwegende dat de wettelijke herhaling geen bestanddeel is van de telastleggingen waarop de strafVordering is gegrond, maar slechts een persoonlijke omstandigheid eigen aan de pleger van de misdrijven, die aileen van
invloed kan zijn op de straf, zodat de onwettigheid zich slechts uitstrekt tot
de gehele straf die voor de misdrijven is opgelegd alsook tot de bijdrage tot
het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; dat zij evenwel geen weerslag heeft op de verklaring van schuld aan die
misdrijven;
En overwegende, voor het overige, dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de gehele straf en over de bijdrage tot het bijzonder Fonds
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; verwerpt de voorziening voor het overige; 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; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Luik.
25 april 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.

Nr. 232
2e KAMER- 25 april 2001

1 o DERDENVERZET- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.
2° DERDENVERZET- STRAFZAKEN- BESLISSING OP DE STRAFVORDERING- ONTVANKELIJKHEID.

3° DERDENVERZET- STRAFZAKEN- BESLISSING OP DE STRAFVORDERING- BURGERLIJKE BELANGEN - BEGRIP.

4 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN CAS SATIE -

VERPLICHTING

-GRENZEN.

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

1o De ontvankelijkheid van een derdenverzet, dat is gedaan door een persoon die niet

behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, is onderworpen aan de cumulatieve voorwaarden dat de beslissing zijn reckten benadeelt, enerzijds, en dat zij gewezen is door een burgerlijk gerecht of door een
strafgerecht, in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan, anderzijds. (Art. 1122 Ger.W.)

2° Het derdenverzet dat is gedaan tegen elke beslissing die gewezen is op de strafvordering en die geen verband houdt met de burgerlijke belangen, is niet ontvankelijk. (Art. 1122 Ger.W.)
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3° Uit de enige omstandigheid dat de tenuitvoerlegging van een beslissing over de straf-

vordering een burgerlijke verbintenis ten laste van een derde tot gevolg heeft, volgt
niet dat die derde derdenverzet kan doen tegen die beslissing, als zij geen uitspraak doet over de burgerlijke belangen. (Art. 1122 Ger.W.)
4 o en 5° Het Hof van Cassatie dient aan het Arbitragehof geen prejudiciiHe vraag te stellen die betrekking heeft op de mogelijke schending van de artt. 10 en 11 Gw. wanneer die schending niet gebeurt door een wet, een decreet of een in art. 134 Gw. bedoelde regel, maar door een rechterlijke beslissing (1). (Artt. 10 en 11 Gw.; art. 26,
§ 1, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE
MINISTER VAN HULPVERLENING AAN DE JEUGD EN VAN GEZONDHEID T. C ... E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0167.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 december 2000 gewezen door de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Brussel;
I. ... :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, in tegenstelling tot wat het middel betoogt,
niet beslist dat het derdenverzet van eiseres niet ontvankelijk is, op de enige
grond dat de regels van de strafrechtspleging, krachtens artikel 62 van de
wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, van toepassing zijn
op de rechtsplegingen die voor de jeugdrechtbank gevolgd worden en die betrekking hebben op de maatregelen tot bescherming van de minderjarigen;
Dat het arrest immers beslist dat de door de jeugdrechtbank uitgesproken terbeschikkingstelling van een minderjarige aan de regering "een strafrechtelijke beslissing is met betrekking tot de strafvordering'' en dat ''het persoonlijk karakter van de straf (of van de beschermingsmaatregel) verhindert
dat een derde verzet kan doen tegen een beslissing over de strafvordering"; dat het arrest tevens erop wijst "dat die oplossing vooral is ingegeven door het absoluut karakter van het rechterlijk gewijsde in strafzaken.
De openbare orde verbiedt de beslissing van de strafrechter in vraag te stellen";
Overwegende dat de appelrechter, door het geheel van die redenen, zonder zich aan de in het middel aangeklaagde dubbelzinnigheid schuldig te rnaken en door op de conclusie van eiseres te antwoorden, beslist dat de
beschermingsmaatregel die, op vordering van het openbaar ministerie, door
een jeugdrechtbank is genomen ten aanzien van een minderjarige wiens gezondheid, veiligheid of zedelijkheid gevaar loopt, noch een beslissing is die
door een burgerlijk gerecht is gewezen noch een beslissing is van een strafgerecht dat uitspraak doet over de burgerlijke belangen;
Dat het hof van beroep zijn beslissing aldus met redenen omkleedt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
(1) Zie Cass., 12 feb. 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 75; 3 feb. 1999, A.R. P.98.0980.F, nr. 63.
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Overwegende dat het onderdeel betoogt dat de ontvankelijkheid van een
derdenverzet aileen onderworpen is aan de voorwaarde dat de beslissing de
belangen van een persoon kan schaden die niet in de zaak betrokken is;
Maar overwegende dat artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek de ontvankelijkheid van dat buitengewoon rechtsmiddel tevens onderwerpt aan de
voorwaarde dat de bedoelde beslissing gewezen moet zijn door hetzij een burgerlijk gerecht, hetzij een strafgerecht dat uitspraak doet over de burgerlijke belangen;
En overwegende dat aan die twee voorwaarden cumulatief moet worden
voldaan, zodat het hofvan beroep, na vastgesteld te hebben dat aan de tweede
voorwaarde niet was voldaan, geen uitspraak meer diende te doen over de
eerste;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat derdenverzet niet kan worden gedaan tegen beslissingen over de strafvordering die geen verband houden met de burgerlijke belangen;
Overwegende dat de beslissing van de Jeugdrechtbank te Brussel totterbeschikkingstelling van de eerste verweerster aan de regering een beslissing is over de strafvordering, die geen verband houdt met de burgerlijke belangen;
Overwegende dat uit de enige omstandigheid dat de tenuitvoerlegging van
die beslissing een burgerlijke verbintenis ten laste van een derde tot gevolg heeft, niet volgt dat deze het in artikel 1122 van het Gerechtelijk Wethoek bedoelde rechtsmiddel kan aanwenden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
II. Over het verzoek om aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen:
Overwegende dat eiseres verzoekt het Arbitragehof te vragen of"artikel
1122 van het Gerechtelijk Wetboek overeenstemt met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, samengelezen met het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, in zoverre het de Franse Gemeenschap verbiedt derdenverzet
te doen tegen een beslissing van de jeugdrechtbank, die ertoe leidt een minderjarige uit het tweetalige gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking van de regering van die Franse Gemeenschap te stellen";
Overwegende dat die vraag, in werkelijkheid, niet ertoe strekt het
Arbitragehofte vragen of de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aldan niet
door de wet zijn geschonden, in zoverre zij verbiedt derdenverzet te doen tegen een beslissing die noch door een burgerlijk gerecht noch door een strafgerecht, dat over de burgerlijke belangen uitspraak doet, is gewezen; dat die
vraag in feite ertoe strekt de beslissing, volgens welke de jeugdrechtbank over
de strafvordering uitspraak doet wanneer zij een minderjarige ter beschikking van een regering stelt, aan het toezicht van het Arbitragehof te onderwerpen;
Dat de door eiser voorgestelde vraag, die geen verband houdt met de scherrding van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door de wettelijke bepaling die zij nochtans aan het toezicht van het Arbitragehof wil onderwerpen, geen prejudiciele vraag is in de zin van artikel 26, § 1, van de Bijzondere
Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en derhalve niet moet worden
gesteld;
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Overwegende dat eiser het Hof daarenboven verzoekt de volgende vraag
aan het Arbitragehof te stellen : "Stemt artikel 1122 van het Gerechtelijk Wethoek overeen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, samengelezen met
het algemeen beginsel van het recht van verdediging en het geheel van de
regels betreffende de verdeling van bevoegdheden tussen de partners van het
federale Belgie, en meer bepaald met artikel 128, § 2, van de Grondwet, alsook met artikel63 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, in zoverre het de Franse Gemeenschap
zou verbieden derdenverzet te doen tegen een beslissing van de jeugdrechtbank die de regels betreffende de verdeling van de territoriale bevoegdheden tussen de Franse Gemeenschap en de gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie zou schenden?";
Overwegende dat die vraag berust op de bewering dat de jeugdrechtbank
een bevoegdheidsverdelende regel heeft geschonden; dat zij aldus het
Arbitragehof gelast de overeenstemming van een rechterlijke beslissing met
de Grondwet te onderzoeken, waartoe het niet bevoegd is;
Dat er dus geen grand bestaat om die prejudiciele vragen aan dat gerecht te stellen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten van de voorziening.
25 april 2001 __:__ 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.
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1e

KAMER-

26 april 2001

AUTEURSRECHT- VENNOOTSCHAP VOOR BEHEER VAN DE RECHTEN- VORDERING TOT BETALING VAN DE RECHTEN- OPDRACHT AAN EEN LASTHEBBER

Nu een vennootsckap voor ket bekeer van de in de wet van 30 juni 1994 erkende reckten, kracktens de wet, gerecktigd is de reckten van de bij kaar aangesloten recktkebbenden te innen en, bij gebreke aan betaling, in reckte betaling van deze reckten te vorderen, keeft zij aldus koedanigkeid en belang in de zin van de artt. 17 en
18 Ger. W om een recktsvordering in te stellen, strekkende tot betaling van de door
vermelde wet erkende reckten : de omstandigkeid dat zij een lastkebber opdrackt keeft
gegeven om deze reckten te innen, doet kieraan geen afbreuk. (Art. 73 Auteurswet,
en artt. 17 en 18 Ger.W.)
(SABAM T. H ... )
ARREST

(A.R. C.99.0116.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 18 januari 1999 gewezen door de Vrederechter van het zevende kanton Gent;
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1165, 1984, 1993 en 1998 van het Burgerlijk Wethoek, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, en 73 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten,
doordat de vrederechter eiseres' vordering niet toelaatbaar verklaart onder meer op
volgende gronden :
"2.2 Eiseres legt de overeenkomst over die is opgesteld tussen haarzelf en het betrokken agentschap op 1 juli 1992.
Het betreft hier een lastgevingsovereenkomst tussen de cv. Sabam en de bvba Auteursrechten - Inningskantoor Gent-Ronse-Zelzate enerzijds en haar zaakvoerder Paul
Brys in zijn hoedanigheid van borg anderzijds.
De overeenkomst stelt dat bovengenoemde bvba voor rekening van de cv Sabam in
het haar toegewezen gebied de inning van auteursrechten zal organiseren en dit 'in
volledige vrijheid' met eigen medewerkers.
De overeenkomst bepaalt dat het agentschap de cv Sabam 'in geen geval in rechte
kan verbinden'.
De overeenkomst bepaalt ook op welke wijze het agentschap zich moet voorstellen aan het publiek en hoe de betalingen dienen te worden overgemaakt aan Sabam en hoe zij voor haar prestaties zal worden vergoed.
Deze overeenkomst is hoe dan ook niet tegenwerpelijk aan (verweerder).
2.3 Eiseres legt tevens het ministeriele besluit van 1 september 1995 over waaruit blijkt dat de cvba Sabam behoort tot de beheersvennootschappen van de rechten die van rechtswege worden gemachtigd om hun werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen vanwege het feit dat zij ten minste 3 jaar voor de
inwerkingtreding van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten activiteiten van beheer van rechten hebben verricht.
Dat de cvba Sabam voldoet aan de wettelijke machtiging om als beheersvennootschap
van rechten haar werkzaamheden uit te oefenen is overigens niet het punt van betwisting.
Evenmin het feit dat de beheersvennootschappen bevoegd zijn om in rechte op te
treden met het oog op de verdediging van de rechten die zij krachtens de statuten beheren (zie hiervoor het artikel 73 van de hogervermelde wet).
Eiseres verwijst verder naar de statuten, meer bepaald artikel 1 dat stelt dat de cvba
Sabam de voormelde rechten int en verdeelt.
2.4 En eiseres besluit met de volgende zin : 'Uit dit alles volgt dat de agentschappen slechts een beperkte taak hebben te weten het normaal innen van de verschuldigde rechten doch niet meer dan dat : zij kan niet in rechte optreden om deze te vorderen aangezien dit tot de exclusieve bevoegdheid behoort (zowel statutair als
contractueel) van de eiseres zelf.
Dit overtuigt niet.
Uit de overgelegde stukken blijkt immers niet dat er enige band bestaat tussen eiseres en verweerder.
Deze laatste heeft enkel contact gehad, een document ondertekend en brieven ontvangen waaruit blijkt dat gehandeld werd met de bvbaAuteursrechten-Inningskantoor
Gent-Ronse-Zelzate gevestigd te 9000 Gent aan de Steltloperstraat 11, rechtspersoon met een eigen BTW-nummer en eigen inschrijving in het handelsregister.
Dat het hier gaat over een agentschap dat erkend is door de cvba Sabam verandert hieraan niets.
De rechtbank wil zeker niet gezegd hebben dat auteursrecht en aanverwante rechten geen te behartigen belangen zouden zijn, wel integendeel, doch de organisatie ervan moet op een juridisch correcte marrier verlopen.
Dit is te dezen niet het geval.
Mgezien van de niet-tegenwerpelijke overeenkomst tussen het agentschap en Sabam kan (verweerder) toch enkel vaststellen dat het agentschap als inningskantoor
de rechten int en derhalve ook voor de rechtbank vorderingen kan instellen.
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Er is noch een overdracht van schuldvordering noch de aanduiding dat de eiseres
slechts als formele procespartij optreedt (meer bepaald voor het agentschap).
Het is duidelijk dat er iets verkeerd loopt met de juridische constructie tussen de
erkende beheersvennootschap en haar inningskantoren die commercieel zelfstandige, andere, vennootschappen zijn en met wie de band op louter contractuele basis
bestaat.
Resumerend dient te worden vastgesteld dat weliswaar de vordering wordt ingesteld door een bij ministerieel besluit erkende beheersvennootschap van auteursrechten doch dat de rechten werden vastgesteld en betaling werd gevraagd door een
vennootschap (de bvbaAuteursrechten- en Inningskantoor Gent-Ronse-Zelzate) die weliswaar erkend wordt door de beheersvennootschap (wat blijkt uit vermeldingen op de
brieven) maar die op geen enkele marrier ooit te kennen gaf op te treden in naam en
voor rekening van de cvba Sabam",
terwijl een natuurlijke of rechtspersoon die zich beroept op en het bestaan bewijst van het door de gedaagde aangetaste subjectief recht dat de grondslag vormt voor
zijn vordering in rechte, de hoedanigheid en het persoonlijk en rechtstreeks belang heeft
in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek om deze vordering in te stellen; deze hoedanigheid en dit belang te dezen blijken uit de door de vrederechter zelfvastgestelde omstandigheid dat eiseres een wettelijk gemachtigde beheersvennootschap is die, krachtens artikel 73 van voormelde Auteurswet van 30 juni 1994,
bevoegd is om in rechte op te treden met het oog op de verdediging van de rechten die
zij krachtens haar statuten beheert; de vrederechter bovendien het bestaan vaststelt van een tussen eiseres en het betrokken 'Auteursrechten- Inningskantoor GentRonse-Zelzate gesloten, lastgevingsovereenkomst die onder meer bepaalt dat dit kantoor voor · rekening van eiseres in het haar toegewezen gebied de inning van
auteursrechten organiseert, conform de artikelen 1984, 1993 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek, daaruit volgt dat eiseres als lastgever, en niet het inningskantoor als
lasthebber, het vorderingsrecht had met betrekking tot de verschuldigde auteursrechten; artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek niet belet dat het bestaan van deze
lastgevingsovereenkomst tegenwerpelijk is aan verweerder als derde die zich aldus tevens de gevolgen ervan tussen de contracterende partijen moet laten tegenstellen, ongeacht het feit dat de lasthebber jegens verweerder nooit te kennen gaf op te treden in naam en voor rekening van eiseres die, bijgevolg, voor de toelaatbaarheid van
haar vordering noch een overdracht van schuldvordering moest aantonen, noch moest
aanduiden dat zij slechts als formele procespartij optrad,
zodat de vrederechter eiseres' vordering niet wettig niet toelaatbaar verklaart op
grand : dat bedoelde lastgevingsovereenkomst niet tegenwerpelijk is aan de verwerende partij, dat het agentschap als inningskantoor- dat nooit te kennen gaf op te
treden in naam en voor rekening van eiseres - de vordering in rechte diende in te stellen en dat er noch een overdracht van schuldvordering noch de aanduiding is dat eiseres slechts als formele procespartij optrad, derwijze dat er geen band bestaat tussen de eisende en de verwerende partij (schending van alle in het middel vermelde
wetsbepalingen) :

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat :
1. eiseres een vennootschap voor het beheer van de rechten is in de zin van
de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
2. eiseres door de minister werd gemachtigd om op het nationale grondgebied als beheersvennootschap werkzaam te zijn;
3. de aangiften, overeenkomsten of afspraken en briefwisseling met betrekking tot de rechten waarvan eiseres betaling vordert, uitgaan van een
BVBA Auteursrechten - Inningskantoor Gent-Ronse-Zelzate;
4. eiseres een lastgevingsovereenkomst met voormelde vennootschap voorlegt waarbij deze laatste gemachtigd wordt voor rekening van eiseres de auteursrechten te innen;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 73 van de wet van 30 juni 1994
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, de vennootschappen voor
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het beheer van de rechten bevoegd zijn om in rechte op te treden met het oog
op de verdediging van de rechten die zij krachtens de statuten beheren;
Dat deze vennootschappen aldus gerechtigd zijn in rechte de betaling te
vorderen van de bij vermelde wet erkende rechten van de rechthebbenden
die hun hebben verzocht hun rechten te beheren;
Overwegende dat eiseres als vennootschap voor het beheer van de in de
wet van 30 juni 1994 erkende rechten, krachtens de wet, gerechtigd is de rechten van de bij haar aangesloten rechthebbenden te innen en, bij gebreke aan
betaling, in rechte betaling van deze rechten te vorderen;
Dat zij aldus hoedanigheid en belang heeft in de zin van de artikelen 17
en 18 van het Gerechtelijk Wetboek om een rechtsvordering in te stellen,
strekkende tot betaling van door vermelde wet erkende rechten;
Dat de omstandigheid dat eiseres een lasthebber opdracht heeft gegeven om deze rechten te innen, hieraan geen afbreuk doet;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Vredegerecht van het eerste kanton Gent.
26 april 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 4 van JAARGANG 2001
INHOUDSOPGAVE

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Vonnissen en arresten - Taalgebruik - Cassatie.

30 maart

Nr. 188

Koophandel. Koopman - Consumentenkrediet Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.

30 maart

Nr. 189

Overeenkomst - Huur van diensten.

30 maart

Nr. 190

Onderwijs - Pensioen.

2 april

Nr. 191

Arbeidsovereenkomst.

2 april

Nr. 192

Arbeidsovereenkomst- Verjaring- Burgerlijke
rechtsvordering - Collectieve arbeidsovereenkomst.

2 april

Nr. 193

Arbeidsovereenkomst - Sociale zekerheid.

2 april

Nr. 194

Redenen van de vonnissen en arresten - Vonnissen en arresten.

3 april

Nr. 195

Cassatiemiddelen - Rechtbanken - Recht van verdediging.

3 april

Nr. 196

Redenen van de vonnissen en arresten - Vonnissen en arresten - Hoger beroep.

3 april

Nr. 197

Bewijs- Onderzoek in strafzaken.

3 april

Nr. 198

Laster en eerroof - Rechterlijke organisatie.

4 april

Nr. 199

Hoger beroep - Arbitragehof- Prejudicieel geschil Vonnissen en arresten.

4 april

Nr. 200

Bewijs - Rechten van de Mens - Onderzoek in strafzaken - Openbaar ministerie.

4 april

Nr. 201

Voorlopige hechtenis - Onderzoek in strafzaken.

4 april

Nr. 202

Benelux - Merken - Auteursrecht.

5 april

Nr. 203

Overeenkomst - Huur van goederen.

5 april

Nr. 204

Wraking.

5 april

Nr. 205

Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen.
Diensten) - Cassatie.

6 april

Nr. 206

Erfenissen - Landbouw.

6 april

Nr. 207

Rechtbanken - Vonnissen en arresten.

6 april

Nr. 208

Cassatiemiddelen.

9 april

Nr. 209

-2lnkomstenbelastingen.

9 april

Nr. 210

Rechtbanken.

9 april

Nr. 211

Bewijs - Recht van verdediging - Rechten van de
Mens - Onderzoek in strafzaken - Onderzoeksgerechten.

18 april

Nr. 212

Gerechtskosten -

18 april

Nr. 213

Uitlevering - Uitvoerbaarverklaring - Onderzoeksgerechten- Recht van verdediging.

18 april

Nr. 214

Vonnissen en arresten - Machtsoverschrijding.

19 april

Nr. 215

Belasting.

20 april

Nr. 216

Voorrechten en hypotheken.

20 april

Nr. 217

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Wegen - Gemeente.

20 april

Nr. 218

Huwelijk.

20 april

Nr. 219

Gezinsbijslag.

23 april

Nr. 220

Ondernemingsraad en veiligheidscomite.

23 april

Nr. 221

Grondwet- Hoger beroep- Militair- Vonnissen
en arresten - Rechten van de Mens - Machten Desertie - Cassatiemiddelen.

24 april

Nr. 222

Inkomstenbelastingen - Straf- Belasting over de
toegevoegde waarde.

24 april

Nr. 223

Valsheid en gebruik van valse stukken- Cassatie - lnkomstenbelastingen - Belasting over de toegevoegde waarde.

24 april

Nr. 224

Misdrijf- Geneeskunde.

24 april

Nr. 225

Hof van assisen - Rechten van de Mens.

24 april

Nr. 226

Onderzoeksgerechten - Machten - Voorrecht van
rechtsmacht.

24 april

Nr. 227

Onderzoeksgerechten - Cassatieberoep.

24 april

Nr. 228

Betekeningen en kennisgevingen - Cassatieberoep.

24 april

Nr. 229

Cassatieberoep.

25 april

Nr. 230

Vonnissen en arresten - Herhaling - Cassatie.

25 april

Nr. 231

Derdenverzet - Prejudicieel geschil - Arbitragehof.

25 april

Nr. 232

Auteursrecht.

26 april

Nr. 233

Cassatieberoep.
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