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KAMER -

26 april 2001

INKOMSTENBELASTINGEN- INTERNATIONALE VERDRAGEN- DUBBELBELASTINGVERDRAG TUSSEN BELGIE EN NEDERLAND - PENSIOEN VOOR DIENSTEN BEWEZEN AAN DE
STAAT- HEFFINGSBEVOEGDHEID.

Krachtens art. 19, § 1, eerste lid, van de Overeenkomst van 19 oktober 1970 gesloten
tussen Belgie en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting, mogen beloningen, daaronder begrepen pensioenen door een van de staten of een staatkundig
onderdeel daarvan betaald aan een natuurlijke persoon ter zake van bewezen diensten aan die Staat of een oAderdeel daarvan, in die staat worden be last : in die hypothese sluit de heffingsbevoegdheid van de bronstaat de heflingsbevoegdheid van de
verblijfplaats uit, ongeacht of in de bronstaat effectief een be lasting wordt geheven. (Art. 19 Dubbelbelastingverdrag Belgie/Nederland,)
(P... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCitN)
ARREST

(A.R. F.99.015l.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 18, 19, in het bijzonder paragraaf 1, en 26, in het bijzonder paragraaf 1, van de Overeenkomst dd. 19 oktober 1970 tussen de Regering van
het Koninkrijk Belgie en de Regering van het Koninkrijk der N ederlanden tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belasting~n naar het inkomen en naar
het vermogen en tot vaststellen va;n enigjil andere regelen verband houdende met de
belastingheffing, goedgekeurd bij wet va~ 16 augustus 1971,
doordat het bestreden arrest, na te hebben overwogen dat :
"Eiser Belgische rijksinwoner is en gewezen inspecteur buitendienst bij het Gemeenschappelijke Administratiekantoor te Amsterdam; (. .. ) volgens eiser, op grond van
artikel19 van het Dubbelbelastingbedrag (lees : verdrag) Belgie-Nederland, zijn pensioen uit Nederland in laats~genoemd land en niet in Belgie belastbaar is;
(. .. ) aan de orde is de vraag of de aan eiser uitbetaalde pensioenen te rangschikken zijn onder de bijzondere regeling van artikel19 van het Dubbelbelastingbedrag
(lees: verdrag) van 19 oktober 1970, gesloten tussen Belgie en Nederland, met betrekking tot pensioenen uit overheidsfuncties, met name beloningen, daaronder begrepen pensioenen, door een van de Staten of een staatkundig onderdeel ervan, hetzij rechtstreeks, hetzij uit door hen in het leven geroepen fondsen, betaald aan een
natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of aan dat onderdee! ervan, die in die Staat mogen worden belast, dan wel onder de gewone regeling van het pensioenartikel 18, dat ten aanzien van een Belgische rijksinwoner de belastingheffing in Belgie voorziet", vaststelt dat "luidens voormelde brief van 17
september 1998, uitgaande van de ABP-pensioenen, de stichting pensioenfonds ABP
de pensioenverzekering uitvoert voor personen die werkzaam zijn geweest bij de overheid, dat het door eiser genoten pensioen voortvloeit uit werkzaamheden in overheidsdienst en dat eiser -in dienst is geweest bij de Raad van Arbeid, in 1953 is overgegaan naar het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor, welke beide diensten
ressorteerden onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
(... ) in die zin eiser blijkens de op 24 augustus 1998 door eiser ingediende toekenningsbeschikking door het Ministerie van Binnenlandse zaken dd 13 juni 1997 ook van de
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Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel genoot"; oordeelt dat "de uitbetaalde pensioenen niet te rangschikken zijn onder artikel 18 van het verdrag ter voorkoming van
dubbele belasting met Belgie", maar beslist dat "het verzoekschrift met betrekking tot
het aanslagjaar 1993 terecht werd afgewezen", om reden dat "verweerder concludeert dat lui dens de brief van de N ederlandse Belastingadministratie dd. 29 oktober 1996 ( ... ) geen loonbelasting werd ingehouden, zodat er geen sprake van dubbele belasting is; eiser hierover geen standpunt inneemt, luidens voormeld artikel 19,
§ 1, het door eiser genoten pensioen uit overheidsfunctie in Nederland in laatstgenoemde staat mag belast worden;( ... ) in dit geval Nederland niet als enige staat bevoegd is belasting te heffen;
(... ) eiser als genieter inwoner van Belgie is en Belgie bevoegd is om belasting te heffen wanneer deze pensioenen niet in Nederland worden belast",
terwijl, volgens artikel26, paragraaf 1, van de Overeenkomst dd. 19 oktober 1970
tussen Belgie en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting, indien een inwoner van een van de verdragsluitende Staten van oordeel is dat de maatregelen van
een van de Staten of van beide Staten voor hem lei den of zullen leiden tot een belastingheffing die niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, hij onverminderd de rechtsmiddelen waarin de nationale wetgeving van die Staten voorziet, zijn
geval in een gemotiveerd verzoekschrift kan voorleggen aan de bevoegde autoriteit van
de Staat waarvan hij inwoner is; om ontvankelijk te zijn, het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een termijn van tweejaren vanafhet tijdstip waarop hij kennis kan dragen van de belastingheffi.ng welke hij niet in overeenstemming met de overeenkomst acht; voor de toepassing van de Overeenkomst tussen Belgie en Nederland,
deze bijzondere regeling enkel het bestaan van een "belastingheffing die niet in overeenstemming is met (de) Overeenkomst" vereist, niet noodzakelijk het bestaan van een
werkelijk dubbele belasting;
en terwijl pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van
een van de Staten ter zake van een vroegere dienstbetrekking slechts in die Staat belastbaar zijn (artikel18 van de Overeenkomst tussen Belgie en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting); als uitzondering op die regel, artikel19, § 1, van de Overeenkomst bepaalt dat beloningen, daaronder begrepen pensioenen, door een van de
Staten of een Staatkundig onderdeel daarvan, hetzij rechtstreeks, hetzij uit door hen
in het leven geroepen fondsen, betaald aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of aan dat onderdeel daarvan, in die Staat mogen worden belast; de heffingsbevoegdheid verleend aan die laatste Staat deze uitsluit van de
Staat waarin de genieter der inkomsten zijn woonplaats heeft, onverschillig of de beloningen of pensioenen effectief worden belast in de eerste genoemde verdragsluitende Staat,
zodat het bestreden arrest, dat vaststelt dat de uitbetaalde pensioenen niet te rangschikken zijn onder artikel 18 van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met Belgie- wat noodzakelijkerwijze betekent dat zij onder het specifiek stelsel van artikel 19 van het Verdrag vallen - en nochtans beslist dat het verzoekschrift
met betrekking tot het aanslagjaar 1993 terecht werd afgewezen om de reden dat "luidens voormeld artikel19, § 1, het door eiser genoten pensioen uit overheidsfunctie in
Nederland in laatstgenoemde Staat mag belast worden;
( ... )in dit geval Nederland niet als enige Staat bevoegd is belasting te heffen;
(... ) eiser als genieter inwoner van Belgie is en Belgie bevoegd is om belasting te heffen wanneer deze pensioenen niet in Nederland worden belast",
- artikel 19, in het bijzonder paragraaf 1 (en bijgevolg artikel18) van de Overeenkomst tussen Belgie en Nederland schendt, nu artikel19 van de Overeenkomst enkel aan Nederland de bevoegdheid verleent belasting op de pensioenen van eiser te
heffen, zonder dat deze pensioenen ook in Belgie mogen belast worden indien Nederland geen gebruik maakt van haar heffingsbevoegdheid;
- artikel 26, in het bijzonder paragraaf 1, van de Overeenkomst tussen Belgie en
Nederland ook schendt, nude toepassing van deze bepaling enkel het bestaan vereist van een belastingheffing die niet in overeenstemming is met de Overeenkomst,
en geen werkelijke dubbele belasting van een zelfde inkomen in Belgie en Nederland:
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Overwegende dat de voorziening enkel gericht is tegen de beslissing gewezen in verband met aanslagjaar 1993;
Overwegende dat, krachtens artikel19, § 1, eerste lid, van de Overeenkomst van 19 oktober 1970 gesloten tussen Belgie en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting, beloningen, daaronder begrepen pensioenen door een van de Staten of een staatkundig onderdeel daarvan betaald
aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of
een onderdeel daarvan, in die Staat mogen worden belast;
Dat de heffingsbevoegdheid van de bronstaat in die hypothese de heffingsbevoegdheid van de verblijfstaat uitsluit ongeacht of in de bronstaat effectief een belasting wordt geheven;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat het pensioen te dezen een
overheidspensioen is en in beginsel onder toepassing valt van de bepaling van
het genoemde artikel 19;
Dat het desondanks oordeelt dat Belgie bevoegd bleef een belasting te heffen indien het pensioen van eiser niet belast werd in Nederland;
Dat het aldus artikel 19, § 1, schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over
de hefting van het aanslagjaar 1993 en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
26 april 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Delahaye.
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1e KAMER - 26 april 2001
1o BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFI'EN- BEWIJSWAARDE- ONDERHANDSE AKTE
- WEDERKERIGE OVEREENKOMST- MEERDERE ORIGINELEN- DAADWERKELIJKE OVERHANDIGING AAN DE PARTIJEN DIE EEN ONDERSCHEIDEN BELANG HEBBEN- DRAAGWIJDTE.

2° ANATOCISME- INTEREST OP VERVALLEN INTEREST VAN KAPITALEN- VOORWAARDEN - GERECHTELIJKE AANMANING- CONCLUSIE - VERMELDING.

3° INTERESTEN- MORATAIRE INTERESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- INTEREST OP VERVALLEN INTEREST VAN KAPITALEN- VOORWAARDEN- GERECHTELIJKE AANMANING- CONCLUSIE - VERMELDING.

1 o De wet luidens welke onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevat-

ten, slechts geldig zijn voor zover ze opgemaakt zijn in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben, veronderstelt dat er daadwerkelijk
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een origineel van de akte is overhandigd aan iedere partij die een onderscheiden belang heeft; de partijen kunnen evenwel, stilzwijgend of uitdrukkelijk, van dat vormvereiste afzien. (Art. 1325, eerste lid, B.W.)
2o en 3° De wet vereist niet dat het bedrag van de vervallen interest van kapitalen in

de conclusie wordt vermeld, wanneer de neerlegging ervan aangemerkt kan worden als een handeling die gelijkstaat met een gerechtelijke aanmaning die is gedaan om die vervallen interest te kunnen doen opbrengen (1). (Art. 1154 B.W.)
(C.P. BOURG N.V. T. C ... )

Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes :
De feiten van de zaak en de antecedenten van de rechtspleging kunnen als volgt worden samengevat.
Verweerder was medeoprichter van de N.V. Edbimo, waarvan hij een gedeelte van
het maatschappelijk kapitaal heeft verworven en bestuurder is geworden. Then hij werd
ontslagen, met betaling van een opzeggingsvergoeding, heeft hij in de maand van zijn
ontslag twee exemplaren ontvangen van een als volgt opgemaakte onderhandse akte :
"Er wordt overeengekomen wat volgt :
1. Verkoper verkoopt aan koper die aanvaardt een maatschappelijk aandeel van de
vennootschap Edbimo, rue des Technologies, 1340 Ottignies, dat in het bezit van verkoper is.
2. De verkoopprijs van dat aandeel is vastgesteld op 1.900.000 BEF (een miljoen negenhonderdduizend frank).
3. Verkoper verleent hierbij gedegen en geldige kwijting aan koper en ziet afvan verdere aanspraken betreffende genoemd aandeel.
4. De partijen bij deze overeenkomst aanvaarden dat deze geldt als handtekening
in het register van de aandeelhouders en geeft opdracht aan de heer Van Gysel tot de
overdracht in dat register.
Gedaan te Ottignies (Belgie) op 7 juli 1988, in twee exemplaren, waarbij elke partij verklaart het zijne te hebben ontvangen".
Met uitzondering van de cijfers van de verkoopprijs, is de overeenkomst getypt en
dragen de beide exemplaren elk de handtekening van de twee bestuurders van eiseres. Verweerder heeft het door hem ondertekende exemplaar nooit aan eiseres teruggestuurd. Nadat verweerder eiseres talrijke herinneringen had gestuurd om haar ertoe aan te zetten de verkoopprijs te betalen, antwoordde laatstgenoemde dat de twee
aan verweerder bezorgde exemplaren maar een gewoon antwerp van overeenkomst waren. Verweerder haalde gelijk voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel en voor
het Hof van Beroep te Brussel.
Het eerste middel verwijt het arrest te hebben beslist dat verweerder ''het bewijs
van de litigieuze overeenkomst leverde conform art. 1325 B.W. en dat het door hem
overgelegde stuk ingevolge art. 1322 B.W. jegens eiseres bewijskracht had".
Eiseres voert aan dat "onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten, luidens art. 1325 B.W., slechts geldig zijn voor zover ze opgemaakt zijn in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben en in elk origineel vermeld moet worden hoeveel originelen zijn opgemaakt" (verzoekschrift in
cassatie, p. 7), stelt dat "art. 1325 B.W. niet in acht is genomen wanneer bewezen is
dat een van de partijen, in persoon of via een gevolmachtigde, nooit in het bezit is gesteld van het door haar medecontractant ondertekende exemplaar; het geschrift in een
dergelijk geval geen wettelijke bewijswaarde heeft - of althans niet kan gelden als
begin van een schriftelijk bewijs - jegens de partij die niet in het bezit is gesteld van
het door haar medecontractant ondertekende exemplaar van de overeenkomst" (o.c.,
p. 8). Maar ''het bestreden arrest stelt in casu vast dat er nooit een door verweerder
(1) Zie Cass., 17 jan. 1992, A.R. 7281, nr. 253.
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ondertekend exemplaar van de overeenkomst aan eiseres is overhandigd, omdat de overhandiging van een door verweerder ondertekend exemplaar aan eiseres (de vermeende schuldenaar van de betaling van het bedrag) als kwijting van de verkoopprijs zou hebben gegolden" (ibid.). Bijgevolg, besluit eiseres, heeft het bestreden arrest
zijn beslissing niet naar recht gewezen.
Klopt het, zoals eiseres aanvoert, dat een geschreven akte overeenkomstig art. 1325
B.W. aileen dan wettelijke bewijswaarde heeft wanneer elk van de partijen die een onderscheiden belang heeft in het bezit is gesteld van een exemplaar dat ondertekend
is door de partij of door de overige partijen?
Eiseres schetst de ontstaansgeschiedenis van die bepaling en. besluit onder verwijzing naar de rechtsleer dat dit formalisme geen zin zou hebben en dat de door de wetgever gewilde symmetrie (m.b.t. het bewijsrecht) in het gedrang zou komen als een enkele partij rechtsgeldig in het bezit zou mogen zijn van alle door de andere partij
ondertekende originelen zonder dat zij aan die partij een titel geeft die deze jegens haar
kan doen gelden.
Mougenot schrijft weliswaar :
"Pour comprendre la raison d'etre de cette regie, il faut avoir a l'esprit la difference qui existe entre l'acte notarie et l'acte sous seing prive. L'acte notarie est redige en un seul exemplaire. La minute reste entre les mains du notaire (L. vent., art.
20 et 22) et chaque partie peut toujours en obtenir une copie.
Si l'acte sous seing prive etait redige en un seul exemplaire, celui-ci serait detenu
par un seul contractant. Or le contrat synallagmatique fait naitre des obligations reciproques. Il s'en suivrait que celui qui ne detiendrait pas l'exemplaire unique se trouverait dans l'impossibilite de prouver les obligations assumees par un autre contractant. Le detenteur pourrait meme aller jusqu'a detruire l'acte.
C'est pour prevenir cette fraude ou cette difficulte que fut imaginee la regle de I'article
1325 du Code civil qui assure a chaque contractant une situation egale en lui permettant d'obtenir les prestations auxquelles l'ecrit lui donne droit" (2).
In een commentaar bij een arrest van uw Hof van 28 juni 1982 schrijft Van Quickenborne:
"Les. auteurs du Code ont done voulu eviter a tout prix que l'une des parties ne soit
ala merci de I'autre; elles doivent se trouver toutes les deux sur un pied d'egalite parfaite. Aussit6t que cette egalite est rompue, et que l'une d'elles n'a pas les memes possibilites de faire valoir ses droits que l'autre, l'acte sous seing prive est nul" (3).
Dekkers vindt dat wanneer de overeenkomst voor de beide partijen verbintenissen schept en wanneer zij in een onderhandse akte is vastgelegd, iedere partij de nodige wapens in handen moet hebben om, indien nodig, de andere partij te vervolgen (4).
Savatier zit op dezelfde golfiengte wanneer hij het volgende beweert : "La loi veut
que chaque partie a qui la convention donne un droit ait en main le moyen de le prouver, par un exemplaire" (5).
Kortom, we kunnen, a priori, het idee niet uitsluiten dat om het doel te bereiken dat
de stellers van art. 1325 voor ogen hadden, nl. een bewijs vormen dat ten goede komt
aan elk van de partijen in een wederkerige overeenkomst die een van de andere partij onderscheiden belang heeft, aan elk van de partijen, daadwerkelijk, een door de of
de overige partijen ondertekend exemplaar van het origineel moet worden overhandigd.
(2) Rep. Not., Dl.IV, Les Obligations, Boek II, Brussel, Larcier, 1997, p. 149.
(3) R.C.J.B., 1985, p. 94.
(4) Traite sur le D1:civ.belge, Dl. II., Brussel, Bruylant, 1955, p. 388. Zie oak A. KLUYSKENS, Beginselen van Burgerlijk Recht, eerste dee!, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, StandaardBoekhandel, 1948, p. 428; DALLOZ, Nouveau Repertoire, Dl. III, Parijs, Dalloz, 1964, nr. 61, p. 174 :
"Chaque partie n'est engagee que dans Ia limite des terrnes de l'exemplaire qui est entre ses mains".
(5) R. SAVATIER, Cours de dr. civil, dl. II, 2e uitg., Parijs, 1949.
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Als we ervan zouden uitgaan dat zulks het beginsel is, dan moeten we er meteen
op wijzen dat er belangrijke uitzonderingen zijn. Eiseres vermeldt overigens zelf een
van die uitzonderingen: het enige exemplaar dat, met instemming van alle partijen, toevertrouwd wordt aan een derde die de hoedanigheid van een gemeenschappelijk gevolmachtigde heeft.
Aan die voorwaarde is evenwel niet voldaan, zoals eiseres erop wijst door te refereren aan een arrest van het Franse Hof van Cassatie (Cass.civ., 1e, 2 juli 1952, D.
1952, 703) dat overigens ook wordt aangehaald door J. Ghestin in zijn Traite de dr.
civil (6), wanneer degene aan wie het stuk is toevertrouwd nauwe zakelijke belangen heeft met een van de partijen.
In een ruimer perspectief formuleert De Page een meer algemene regel :
"Enfin, qu'est-ce qui empeche les parties de s'en remettre a la confiance de l'une
d'elles? Art. 1325 a ete cree pour eviter les fraudes. Les parties peuvent admettre
qu'entre elles, il n'y aura pas fraude, et, des lors, renoncer ala protection de la loi. Mais
il faudra evidemment que l'acte constate, par une clause expresse, cette renonciation au benefice de la loi" (7).
Dekkers (8) van zijn kant verdedigt ook het standpunt dat "rien n'empeche les parties de n'etablir qu'un seul original, et de s'en remettre a celle a qui elles le confient."
Wordt hier gezinspeeld op een arrest van het Hofvan Beroep te Brussel van 10 aug.
1860 dat vaststelt dat de twee overgelegde duplicaten van de huurovereenkomst voldoen aan alle wettelijke vereisten om als onderhandse akte te kunnen gelden en vervolgens beslist dat "s'il est vrai que ces deux doubles ont ete trouve au domicile dudefendeur, cette circonstance n'enleve rien a la force probante de l'acte" (9)?
In een studie over de "Conditions de validite de l'acte sous seing prive, d'apres la
jurisprudence des 30 dernieres annees", gepubliceerd in Belgique judiciaire van het
jaar 1870, sluit Allard zich aan bij die rechtspraak en betoogt hij dat "il importe peu
que les deux originaux se soient trouves, a un moment donne, entre les mains d'une
seule des parties".
Ook Beltjens neemt dat arrest over in de Encyclopedie du dr.civ.belge (10).
Welke mening moeten we hierover hebben? Heel terecht, zo denk ik toch, beklemtoont De Page dat de betwiste bepaling een bewijskrachtige bedoeling heeft die elk van
de partijen ten goede komt; daaruit leidt hij af dat de partijen dus uitdrukkelijk ervan kunnen afzien, aangezien art. 1325 niet van openbare orde is (11).
(6) Introduction generale, Paris, L.G.D.J., 1977, p. 502 en ref. nr. 48.
(7) D1:civ.belge, 3e uitg., B. III, Les Obligations, Brussel, Bruylant, 1967, nr. 806, p. 835.
(8) Op.cit., p. 390.
(9) Belg. jud., 1860, p. 1506.
(10) 1e deel, Code civil, T.II. Luik, 1892, nr. 17, p. 729.
(11) Thans wordt algemeen aangenomen dat de regels inzake bewijslast, in beginsel, slechts betrekking hebben op particuliere belangen, ongeacht of het nu gaat om hun grondslag of om hun
aanwending. Ze mogen dus worden weggelaten ofbij onderlinge overeenkomst aangepast (Zie DE
PAGE, nr. 735-737, p. 745-748; N. VERHEYDEN-JEANMART, nr. 303-304, p. 148-149, en nr. 515, p. 244;
Forme et preuve du contrat. Institut de droit compare, Paris II, 1979, p. 37 en 52, Maes, nr. 226).
Het Hofheeft zich in die zin uitgesproken m.b.t. de artt. 1315 (Cass., 20 juni 1957, Pas. 1957, I,
p. 1256), 1321 (Cass., 22 maart 1973, A. C. 1973, 695) en 1341 (Cass., 16 nov. 1939, Pas. 1939, p.
474). De Page, (op.cit., nr. 736 en 737, p. 746- 748) vermeldt de volgende uitzonderingen: inzake overeenkomsten betreffende de bewijslast : moeten alleen die overeenkomsten worden verboden waardoor de aard van de overeenkomst wordt aangetast ofwaardoor zij voor een partij volstrekt geen nut meer heeft : inzake overeenkomsten betreffende de bewijsvoeringen : moeten worden
verboden die overeenkomsten die bewijsvoeringen betreffen die wegens hun aard de openbare orde
raken (zoals een overeenkomst waarin een bewijs wordt aangenomen dat strijdig is met een onweerlegbaar vermoeden) of die betrekking hebben op een welbepaald bewijsmiddel dat door een
precieze tekst in bepaalde materies is verboden (zo bijvoorbeeld de overeenkomst waarin, inzake echtscheiding, de bekentenis aanvaard zou worden). DE PAGE (nr. 806, p. 834-835) en
VERHEYDEN-JEANMART (Droit de la preuve, 1991, nr. 526-527, p. 251) breiden die stellingname ex-
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Hoe moet dan, in casu, het eerste middel worden beantwoord? Ik wijs erop dat het
arrest een, door het middel niet bekritiseerde, interpretatie van de bestreden overeenkomst geeft en vaststelt "dat de akte vermeldt dat de overhandiging van een exemplaar aan de partij die het bedrag van de transactie verschuldigd is, als kwijting van
de betaling van dat bedrag geldt" en verder vermeldt dat ''het dus volstrekt logisch
is dat (verweerder) in het bezit is gebleven van de twee exemplaren van de overeenkomst, aangezien de overhandiging van een van die exemplaren aan (eiseres) als kwijting gold en dus pas kon gebeuren als het bedrag betaald was, wat hier niet het geval was".
·
Aldus stelt het arrest vast, zonder daaromtrent bekritiseerd te worden, dat de partijen het eens zijn om een van de exemplaren van het instrumentum als kwijting te
gebruiken, zodat het volgens het arrest logisch is dat verweerder in het bezit van de
beide exemplaren van de akte blijft zolang hij de betaling van de verkoopprijs niet heeft
ontvangen.
Met die vermeldingen beslist het arrest naar recht dat de onderhandse akte van 7
juli 1988 voldoet aan het vereiste in art. 1325 B.W. en dat zij wettelijke bewijswaarde heeft zodat verweerder zich, ingevolge art. 1322 B.W., kan beroepen op de bewijskracht van de akten.
Bijgevolg kan het middel niet worden aangenomen.
Het tweede middel voert aan dat het arrest de kapitalisatie van de interest niet wettig aan verweerder kon toekennen zonder art. 1154 B.W. te schenden, in zoverre verweerder, in de als aanmaning geldende conclusie waarin hij de kapitalisatie van de
vervallen interest vordert, het bedrag van de vervallen interesten op het tijdstip van
de neerlegging niet preciseert.
De toepassing van art. 1154 vereist zonder meer dat, wanneer de conclusie kan worden beschouwd als een handeling die gelijk staat met een gerechtelijke aanmaning,
die conclusie de aandacht van de schuldenaar vestigt op de kapitalisatie van de interest (Cass., 17 jan. 1992, A.R. 7281, nr. 253).

Art. 1154 vereist niet dat het bedrag van de vervallen interest in de aamnaning wordt
gepreciseerd.
Het middel faalt derhalve naar recht.

Besluit : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0004.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel: schending van artikel1325 van het Burgerlijk Wetboek en,
voor zoveel als nodig, van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van dat Wetboek,
doordat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om
verweerder het bedrag van 1.900.000 BEF in hoofdsom te betalen, op grond "dat (eiseres) staande houdt (. .. ) dat het bewijs van de koopovereenkomst niet geleverd is in
de zin van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek, daar zij geen exemplaar van de
pliciet uit tot art. 1325. De betrekkelijke aard van de nietigheid die voortvloeit uit de nietinachtneming van de vormvereisten, die slechts door de partijen bij de overeenkomst kan worden opgeworpen en kan worden gedekt (wat, enigszins voortvloeit uit art. 1325 zelf, aangezien het
vierde lid ervan bepaalt dat de partij die de overeenkomst geheel of ten dele heeft uitgevoerd het
ontbreken van de vermelding van het aantal opgemaakte originelen niet mag tegenwerpen), gaat
in die richting. Oak de, algemeen aanvaarde, uitzondering bestaande in het opstellen van een enkel origineel dat aan een derde wordt overhandigd, laat toe te besluiten dat mag worden afgeweken van de toepassing van art. 1325.
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overeenkomst van 7 jl,lli 1988 in haar bezit zou hebben gehad; (. .. ) dat de onderhandse overeenkomst van 7 juli 1988 beantwoordt aan het bepaalde in artikel 1325
van het Burgerlijk Wetboek, aangezien deze, enerzijds, ondertekend is door twee bestuurders van (eiseres) die statutair bevoegd ware:(l om in haar naam verbintenissen aan te gaan, en, anderzijds, in twee identieke originelen is opgemaakt waarin iedere keer is vermeld hoeveel originelen er zijn opgemaakt, zoals voorgeschreven is in
voornoemde wetsbepaling; dat de inachtneming van die voorwaarden voldoende is om
het litigieuze onderhandse geschrift de vereiste wettelijke bewijswaarde te verlenen zodat (verweerder) zich, ingevolge artikel1322 van het Burgerlijk Wetboek, kan
beroepen op de bewijskracht van de akten; dat (eiseres) ten onrechte aan die wettelijke voorwaarden toevoegt dat iedere partij verplicht een exemplaar van de overeenkomst in haar bezit moet hebben; dat zulks helemaal geen vereiste is waarvan artikel 1325 de wettelijke bewijswaarde van de onderhandse akte doet afhangen en die
kan worden afgeleid uit het arrest van het Hof van Cassatie van 17 juni 1981 (. .. ) dat
zij in dat verband ten onrechte aanvoert; dat er verschillende redenen of omstandigheden kunnen zijn waarom een of beide partijen bij de overeenkomst geen exemplaar van de akte in hun bezit hebben, ofwel omdat de partijen overeengekomen zijn
om alle exemplaren of sommige ervan aan een door de partijen gevolmachtigde derde
toe te vertrouwen, ofwel omdat een van de exemplaren verloren ofvernietigd is, ofwei - zoals hier het geval is - omdat de akte vermeldt dat de overhandiging van een
exemplaar aan de partij die het bedrag van de transactie verschuldigd is, als kwijting van de betaling van dat bedrag geldt; dat het dus volstrekt logisch is dat (verweerder) in het bezit is gebleven van de twee exemplaren van de overeenkomst, aangezien de overhandiging van een van die exemplaren aan (eiseres) als kwijting gold
en dus pas kon gebeuren als het bedrag betaald was, wat hier niet het geval was",

terwijl onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten, luidens artikel1325 van het Burgerlijk Wetboek, slechts geldig zijn voor zover ze opgemaakt zijn
in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben en in elk
origineel vermeld moet worden hoeveel originelen zijn opgemaakt; ingeval de akte naar
behoren is opgemaakt in verscheidene originelen waarvan iedere partij een exemplaar be zit, verder niet vereist is dat elk exemplaar de handtekening van alle partijen draagt; het voldoende is dat ieder van hen, in persoon of door een gevolmachtigde, het exemplaar ontvangt met daarop de handtekening van de overige partijen;
het in artikel 1325 bedoelde tweevoudige vereiste vervangen kan worden door de neerlegging, mits alle partijen daarmee akkoord gaan, van een exemplaar van de onderhandse overeenkomst in de handen van een derde die de hoedanigheid van gemeenschappelijke gevolmachtigde heeft; aan de wettelijke bewijswaarde van het exemplaar
dat in het bezit van een van de partijen is, geen afbreuk wordt gedaan door het feit
dat het oorspronkelijke, aan de medecontractant overhandigde, exemplaar verloren
ofvernietigd is; artikel1325 van het Burgerlijk Wetboek daarentegen niet in acht is
genomen wanneer bewezen is dat een van de partijen, in persoon of door een gevolmachtigde, nooit in het bezit is gesteld van het door haar medecontractant ondertekende exemplaar; het geschrift in een dergelijk geval geen wettelijke bewijswaarde heeft
-of althans alleen kan gelden als begin van een schriftelijk bewijs- jegens de partij die niet in het bezit is gesteld van het door haar medecontractant ondertekende exemplaar van de overeenkomst; het arrest in casu vaststelt dat er nooit een door verweerder ondertekend exemplaar van de overeenkomst aan eiseres is overhandigd, omdat
de overhandiging van een door verweerder ondertekend exemplaar aan eiseres (de vermeende schuldenaar van de betaling van het bedrag) als kwijting van de verkoopprijs zou hebben gegolden; het arrest derhalve niet naar recht kon beslissen dat verweerder overeenkomstig artikel1325 van het Burgerlijk Wetboek het bewijs leverde
van de litigieuze overeenkomst en dat het door hem overgelegde stuk, krachtens artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, jegens eiseres bewijskracht had :

Overwegende dat artikel 1325, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten,
slechts geldig zijn voor zover ze opgemaakt zijn in zoveel originelen als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben;
Dat die bepaling veronderstelt dat er daadwerkelijk een origineel van de
akte is overhandigd aan iedere partij die een onderscheiden belang heeft;
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De de partijen evenwel, stilzwijgend of uitdrukkelijk, van dat vormvereiste kunnen afzien;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dater verschillende redenen of omstandigheden kunnen zijn waarom een of beide partijen bij de overeenkomst geen exemplaar van de akte in hun be zit hebben (. .. ), ofwel - zoals
hier het geval is - omdat de akte vermeldt dat de overhandiging van een
exemplaar aan de partij die het bedrag van de transactie verschuldigd is, als
kwijting van de betaling van dat bedrag geldt"; dat het arrest zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, toevoegt "dat het dus volstrekt logisch is
dat (verweerder) in het bezit is gebleven van de twee exemplaren van de overeenkomst, aangezien de overhandiging van een van die exemplaren aan (eiseres) als kwijting gold en dus pas kon gebeuren als het bedrag betaald was,
wat hier niet het geval was";
Dat het arrest aldus vaststelt dat de partijen overeengekomen waren dat
dJ3 exemplaren van de litigieuze akte in verweerders bezit bleven zolang hij
de betaling van de verkoopprijs niet.had ontvangen;
Dat het arrest met die vermeldingen zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel : schending van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest "vermeldt dat de op 25 februari 1994 vervallen moratoire interest gekapitaliseerd zal worden vanaf die datum en bijgevolg (eiseres) veroordeelt tot
betaling van de moratoire interest op de hoofdsom en de gekapitaliseerde interest met
ingang van 25 februari 1994 en tot algehele betaling",
terwijl artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt : "vervallen interesten van kapitalen kunnen interest opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interesten die ten minste voor een
geheel jaar verschuldigd zijn"; in geval van een aanmaning, de kapitalisatie van de
interest slechts toegestaan is indien er, op het tijdstip van de aanmaning, vervallen
interest is, indien het interest betreft die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd is en indien de aanmaning ertoe strekt dat die interest op zijn beurt interest opbrengt; de aanmaning, waarin aileen wordt vermeld dat de schuldeiser het voordeel
van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek vordert, zonder opgave van het bedrag
van de op dat tijdstip vervallen interest, dat vormvereiste niet in acht neemt; verweerder in casu de toepassing van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek gevorderd heeft in een conclusie die als aanmaning gold maar het bedrag van de vervallen interest op het tijdstip van de neerlegging van zijn conclusie niet heeft gepreciseerd;
het bestreden arrest derhalve de kapitalisatie van de interest niet wettig aan verweerder kon toekennen :

Overwegende dat artikel1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervallen interest van kapitalen interest kan opbrengen, ofwel ten gevolge van
een gerechtelijke aanmaning ofwel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interest die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd is;
Dat de neerlegging van een conclusie slechts aangemerkt kan worden als
een handeling die gelijkstaat met een gerechtelijke aanmaning, indien de conclusie de aandacht van de schuldenaar vestigt op de kapitalisatie van de interest;
Dat artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek niet vereist dat het bedrag
van de vervallen interest in de dagvaarding wordt vermeld;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
26 april 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Mathieu- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en B-utzler.

Nr. 236
1e KAMER - 26 april 2001

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- BELANG- EISER TOT UITLEGGING- MIDDEL GERICHT DOOR DIE EISER TEGEN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT UITLEGGING- ONTVANKELIJKHEID.

Het middel dat gericht is tegen de beslissing die de vordering tot uitlegging van een beslissing inwilligt, is bij gebrek aan belang vanwege eiser niet ontvankelijk, als eiser zelf de uitlegging van laatstgenoemde beslissing heeft gevorderd (1).
(L ... T. R. .. )

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker:
1. Het bestreden vonnis diende uitspraak te doen over eisers hager beroep tegen een
beslissing van de vrederechter van 30 oktober 1998. Die rechter, waarbij op verzoek
van eiser, een vordering tot uitlegging van een vorige beslissing aanhangig was, heeft
de vordering tot uitlegging ontvankelijk maar niet gegrond verklaard.
Het bestreden vonnis heeft zowel de ontvankelijkheid als het niet gegrond zijn van
de vordering bevestigd.
Aangezien tegen de uit te leggen beslissing van de vrederechter hager beroep was
ingesteld en op 10 januari 1996 een vonnis in hager beroep was gewezen, verwijt eiser in zijn enig cassatiemiddel de appelrechter dat hij, door de oorspronkelijke vordering tot uitlegging ontvankelijk te verklaren, de bepalingen betreffende de uitlegging van beslissingen en meer bepaald artikel 798 van het Gerechtelijk Wetboek,
schendt.
Eiser betoogt dat die vordering tot uitlegging niet ontvankelijk was aangezien tegen de uit te leggen beslissing hoger beroep was ingesteld en de appelrechter bovendien uitspraak had gedaan zodat de vordering tot uitlegging, overeenkomstig art. 798
Ger.W., voor de rechtbank van eerste aanleg diende te worden ingesteld.
2. De redenering die uitgaat van art. 798 Ger.W. kan weliswaar worden gevolgd en
eiser kan inderdaad een dergelijke kritiek voor het eerst voor uw Hof formuleren omdat die bepaling de openbare orde raakt, tach lijkt mij dat het middel, wegens de draagwijdte ervan, niet ontvankelijk is.
Eiser oefent immers in zijn enig middel kritiek op het dictum van de bestreden beslissing in zoverre daarin de ontvankelijkheid van zijn eigen oorspronkelijke vordering tot uitlegging wordt bevestigd.
Volgens de eenstemmige rechtsleer en rechtspraak is een dergelijk middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
(1) Zie cone!. O.M.
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Volgens de rechtsleer moet eiser belang hebben bij de vernietiging "dans la partie" van de beslissing die hij bestrijdt, d.w.z. dat de bestreden beslissing hem nadeel moet berokkenen (2).
Eiser moet door de bestreden beslissing schade lijden (3).
Volgens de rechtsleer moet het middel dat kritiek oefent op een beschikking die
strookt met eisers conclusie, onder meer de beschikking die zijn hoger beroep ontvankelijk verklaart, niet ontvankelijk worden verklaard. (4)
Die rechtsleer werd gevolgd door uw Hof dat de middelen, die opkomen tegen beslissingen die eiser geen nadeel berokkenen, niet ontvankelijk verklaart (5).
3. Volgens mij moet die rechtspraak in dit geval toegepast worden aangezien het gedeelte van de bekritiseerde beschikking, te weten de beslissing waarbij de oorspronkelijke vordering tot uitlegging ontvankelijk wordt verklaard, overeenkomt met eisers vordering in zijn gedinginleidende akte.
Uit de conclusie of uit de gedinginleidende akte van eiser blijkt immers in hoeverre hij belang kan hebben bij het instellen van een voorziening. Een beslissing kan
aileen nadeel berokkenen aan een partij als zij de conclusie of de vorderingen van die
partij verwerpt die in haar gedinginleidende akte zijn geformuleerd.

Conclusie : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0372.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 februari 1999 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers;
Over het middel : schending van de artikelen 28, 793, 795 en 798 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis het vonnis van de vrederechter van het tweede kanton te Verviers van 30 oktober 1998 bevestigt dat had beslist dat het dictum van zijn
beslissing van 13 januari 1995 niet hoefde te worden uitgelegd aangezien het duidelijk en ondubbelzinnig is, en doordat het eiser in de appelkosten veroordeelt, op grond
"dat de eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat het vonnis van 13 januari 1995, waarvan (eiser) de uitlegging vorderde, duidelijk was en geen uitlegging behoefde",
terwijl, hoewel de vordering tot uitlegging van een vonnis in de regel voor de rechter wordt gebracht die de uit te leggen beslissing heeft gewezen (artikel 795 van het
Gerechtelijk Wetboek), artikel 798 van het Gerechtelijk Wetboek evenwel bepaalt dat
tenzij aile partijen in het geding het eens zijn, de vordering tot uitlegging niet kan worden ingesteld voordat de termijnen van hoger beroep of van voorziening in cassatie zijn
verstreken; zij niet kan worden ingesteld wanneer tegen de beslissing hoger beroep
ofvoorziening in cassatie is ingesteld; de uitlegging van het bevestigde vonnis aan de
rechter staat die deze bevestiging uitspreekt; uit die bepaling volgt dat voor de rechter aileen de uitlegging van een in kracht van gewijsde getreden beslissing kan worden gevordenl; een beslissing in kracht van gewijsde gaat zodra zij niet meer voor ver(2) E. FAYE, La Cour de cassation, Paris, Maresq-Aine, 1903, nr. 45; T. CREPON, Des pourvois en
cassation en matiere civile, d. 1, Parijs, Larose et Forcel, 1892, nr. 11381.
(3) F. RIGAUX, La nature du controle de Ia Cour de cassation, Brussel, Bruylant, 1966, nrs. 97
en 101.
(4) J. BoRLE, La cassation en matiere civile, Paris, Dalloz, 2de uitg., 1997, nrs. 656 en 657.
(5) Zie de vb. in R.P.D.B., verba cit., nrs. 171 e.v.; en ook Cass. 6 juni 1996, nr. 221; 3 dec. 1976,
A. C. 1977, 389; 21 maart en 14 feb. 1973, ibid. 1973, 719, 594; 25 juni 1971, ibid. 1971, 1094; 12
april 1965, Bull. en Pas., I, 1965, 864, en 27 jan. 1964, ibid. 1964, 561.
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zet of hager beroep vatbaar is (artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek); in dit geval uit de stukken van de rechtspleging en met name uit verweersters conclusie voor
de eerste rechter, blijkt dat eiser tegen het vonnis van het vredegerecht van het tweede
kanton te Verviers van 13 januari 1995 hager beroep heeft ingesteld, maar dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers bij vonnis van 10 januari 1996 eisers hager beroep niet gegrond heeft verklaard en alle beschikkingen van het vonnis a quo heeft
bevestigd; het vonnis van 13 januari 1995 van de vrederechter te Verviers dus niet in
kracht van gewijsde is gegaan omdat daartegen hager beroep is ingesteld en de Rechtbank van eerste Aanleg te Verviers op dat hager beroep op 10 januari 1996 een vonnis heeft gewezen; in werkelijkheid alleen een vordering tot uitlegging van dat laatste vonnis kon worden gevorderd na het verstrijken van de termijn voor het indienen
van een cassatieberoep; immers zodra hager beroep werd ingesteld tegen het vonnis van de vrederechter van 13 januari 1995, alleen het vonnis dat op dat hager beroep wordt gewezen in kracht van gewijsde kan gaan; de vordering tot uitlegging van
het vonnis bovendien alleen kan worden gebracht voor de rechtbank van eerste aanleg die de beslissing van de eerste rechter heeft bevestigd en niet voor die vrederechter; artikel 798, derde lid, dienaangaande bepaalt dat de uitlegging van het bevestigde vonnis staat aan de rechter die deze bevestiging uitspreekt; daaruit volgt dat het
bestreden vonnis, door met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter te zeggen dat de vordering tot uitlegging van het vonnis van 13 januari 1995 van de vrederechter van het tweede kanton te Verviers ontvankelijk en niet gegrond is, hoewel daartegen hager beroep was ingesteld en het nadien door een vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers werd bevestigd, de in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen schendt, inzonderheid voormeld artikel 798, eerste, tweede
en derde lid van het Gerechtelijk Wetboek:

Overwegende dat het middel het bestreden vonnis verwijt dat het, met bevestiging van het beroepen vonnis, de vordering tot uitlegging ontvankelijk heeft verklaard die eiser zelfvoor de vrederechter van het tweede kanton te Verviers had ingesteld;
Overwegende dat eiser geen belang heeft bij het oefenen van kritiek op een
dictum dat hem geen nadeel berokkent;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 april2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De Bruyn.

Nr. 237
1e KAMER - 26 april 2001

CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN- VORMEN- ONSPLITSBARE ZAKEN- GE·
SCHIL OVER DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING- CASSATIEBEROEP NIET TEGEN ALLE PARTIJEN GERICHT- ONTVANKELIJKHEID.

In burgerlijke zaken is het cassatieberoep in een onsplitsbaar geschil niet ontvankelijk wanneer het niet gericht is tegen alle bij de bestreden beslissing betrokken partijen wier be lang strijdig is met dat van eiser; zulks is het geval met het geschil over
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de vraag of bij de verde ling die vastgelegd is in de collectieve schuldenregeling van
verweerster rekening moet worden gehouden met het algemeen voorrecht dat ten voordele van eiser is ingesteld (1). (Artt. 31 en 1084 Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. L ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0294.F)

HET HOF; - Gelet op bestreden arrest, op 27 maart 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Over de door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel1097 van het
Gerechtelijk Wetboek tegen de voorziening opgeworpen grond van nietontvankelijkheid : in het geval van een onsplitsbaar geschil moet het cassatieberoep ingesteld zijn tegen alle partijen bij de bestreden beslissing wier belang strijdig is met dat van de eiser :
Overwegende dat ingevolge artikel1084 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer het geschil onsplitsbaar is, het cassatieberoep gericht moet worden tegen alle bij de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig
is met dat van de eiser en dat het cassatieberoep, bij niet-inachtneming van
die regel, niet toegelaten is;
Overwegende dat het geschil betrekking heeft op de collectieve schuldenregeling van de eerste twee verweerders en meer bepaald op de vraag of er
in die regeling rekening moet worden gehouden met het algemeen voorrecht op de inkomsten en op de roerende goederen dat bij de artikelen 422
en 423 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 ten voordele van
eiser is ingesteld;
Overwegende dat eiser zijn cassatieberoep niet gericht heeft tegen de overige schuldeisers, die bij de bestreden beslissing betrokken partijen zijn en
wier belang strijdig is met het zijne;
Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, de
partijen een gerechtelijke regeling oplegt;
Overwegende dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging, enerzijds, van die beslissing en, anderzijds, van een beslissing die een gewijzigde regeling oplegt, materieel onmogelijk is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 april2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat : mr. T'Kint.
(1) Cass., 6 okt. 1995, A.R. C.95.0030.F, nr. 420.
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KAMER -

27 april 2001

BESLAG- GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN EEN
GEWSOM- DADING -AFSTAND VAN HET RECHT TOT TENUITVOERLEGGING- ONTBINDING VAN
DE DADING- GEVOLG.

Als een vonnis een schuldenaar veroordeelt tot betaling van een geldsom en de schuldeiser nadien in een dading met de schuldenaar afstand doet van het recht tot tenuitvoerlegging van die veroordeling, kan de schuldeiser, vanaf de datum met ingang waarvan de dading gerechtelijk werd ontbonden, het veroordelend vonnis
opnieuw voor het geheel uitvoeren. (Art. 1494 Ger.W.)
(WONINGBOUW VERMEERSCH N.V T. C... , D... )
ARREST

(A.R. C.98.0544.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134, 1135, 1183 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het verzet van eiseres tegen het bevel tot betaling betekend op 5 december 1997, ingeleid met dagvaarding van 12 december 1997 en ertoe strekkende te horen zeggen voor recht dat verweerders niet gerechtigd zijn tot tenuitvoerlegging van de beschikking in kort geding van 22 juni 1994, ongegrond verklaart
op grond dat eiseres tenslotte op 12 december 1997 verzet heeft ingesteld tegen een
bevel tot betaling dat haar op 5 december 1997 werd betekend en waarbij betaling werd
gevorderd van 1.500.000 BEF, bedrag waarvoor verweerders verwezen naar de beschikking die op 22 juni 1994 werd uitgesproken door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; ( ... ) dat de uitvoeringsprocedure waartegen eiseres zich verzet haar oorsprong vindt in de volgende feiten en rechterlijke beslissingen
die omtrent de relaties tussen de partijen reeds werden gewezen :
- op 14 mei 1990 hebben verweerders en eiseres gecontracteerd betreffende het bonwen van een driegevelwoning te Dilbeek, mits een prijs van ruim 4,35 miljoen BEF,
exclusief B.T.W.;
-reeds toen de ruwbouwwerken nog niet waren voltooid hebben verweerders in november 1990 eiseres gedagvaard in een bodemprocedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die in januari 1991 bij wijze van onderzoeksmaatregel deskundige Lombaert heeft aangesteld; die deskundige heeft verslagen neergelegd in
september 1991 en januari 1994;
- inmiddels hadden verweerders een kort geding aangespannen tegen eiseres en
met beschikking van 22 juni 1994 werd hen een provisionele veroordeling van 3 miljoen BEF toegekend (... ) tegen die beslissing werd door de beide veroordeelde partijen hoger beroep ingesteld;
- op 21 augustus 1995 hebben de partijen een dading gesloten om een einde te stellen aan het kort geding, - maar onder uitdrukkelijk voorbehoud van hun rechten ten
gronde - als aanvulling bij hun aannemingsprocedure; in die dading werd onder meer
bedongen dat de aannemer de werf zou verder zetten binnen de vijf dagen na de ondertekening van de overeenkomst en het gebouw af te werken volgens het bepaalde
in de aannemingsovereenkomst binnen de 130 dagen vanaf de hervatting van de werken, een en ander "gecombineerd met een dwangsom van 1.500 BEF per kalenderdag vertraging";
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- omdat verweerders van oordeel waren dat eiseres de dading niet uitvoerde hebben zij de rechtspleging voor de rechtbank van eerste aanleg hernomen en met vonnis van deze rechtbank van 12 januari 1996, uitvoerbaar bij voorraad, werd eiseres
veroordeeld om de aannemingswerken uit te voeren binnen een termijn van 130 dagen, te rekenen vanaf 6 november 1995, onder verbeurte van een dwangsom van 3.000
BEF per dag vertraging; het boger beroep tegen deze beslissing werd door het hof van
beroep afgewezen op 26 juni 1996;
- met vonnis van 30 oktober 1997 van de Recht bank van Eerste Aanleg te Brussel - dat voorlopig uitvoerbaar is verklaard- werd op vordering van verweerders
en met instemming van eiseres de aannemingsovereenkomst tussen partijen van 14
mei 1990 en de dading van 21 augustus 1995 ontbonden verklaard, met ingang van
30 oktober 1997; (. .. ) dat na het vonnis van 30 oktober 1997, dat gezag van gewijsde
heeft en bij voorraad uitvoerbaar werd verklaard tussen partijen geldt dat de dadingsovereenkomst van 21 augustus 1995 met ingang van 30 oktober 1997 voor de toekomst is ontbonden; dat beide partijen het met die ontbinding door de rechter eens waren en eiseres dus niet meer van plan is om de bouwwerken verder te zetten; (. .. ) dat
(. .. ) ingevolge de ontbinding met ingang van 30 oktober 1997 van de dadingsovereenkomst van 21 augustus 1995, de partijen in beginsel hersteld worden in de toestand waarin ze zich bevonden voor ze de dading aangingen; dat naar luidt van artikel 1 van de dadingsovereenkomst deze in wezen werd aangegaan om de procedure
in kort geding die was uitgelopen op de beschikking van 22 juni 1994, te beeindigen; dat eiseres op 22 juni 1994 in solidum met architect Van Herzele werd veroordeeld tot betaling aan verweerders van een provisioneel bedrag van drie miljoen BEF;
dat verweerders nooit afstand hebben gedaan van het voordeel van die veroordeling; dat zelfs indien de omstandigheden gewijzigd zijn sedert de uitspraak van die beschikking, vermits er sindsdien werken werden uitgevoerd, de bedoelde beschikking van rechtswege (uitvoerbaar is, onverminderd) het recht van de veroordeelde
partijen om te kantonneren; dat verweerders intussen dus kunnen vorderen dat de hen
toegekende provisie wordt betaald,
terwijl het bestreden arrest vaststelt dat bij vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel van 30 oktober 1997, dat gezag van gewijsde heeft, de dadingsovereenkomst van 21 augustus 1995 ontbonden verklaard werd voor de toekomst met
ingang van 30 oktober 1997; dat partijen derhalve niet teruggeplaatst werden in de
toestand waarin zij zich zouden bevinden als zij geen dadingsovereenkomst gesloten hadden vermits de dadingsovereenkomst niet ontbonden werd met ingang van 21
augustus 1995 maar met ingang van 30 oktober 1997; dat de dadingsovereenkomst
en haar gevolgen derhalve blijven bestaan voor de periode van 21 augustus 1995 tot
30 oktober 1997 vermits de ontbinding daaraan geen afbreuk gedaan heeft; dat het
bestreden arrest derhalve ten onrechte beslist heeft dat partijen ingevolge de antbinding met ingang van 30 oktober 1997 van de dadingsovereenkomst van 21 augustus 1995, hersteld werden in de toestand waarin zij zich bevonden voor ze de dading aangingen en, nu die dading aangegaan werd om de procedure in kort geding,
uitgelopen op de beschikking van 22 juni 1994, te beeindigen, op die gronden ten onrechte beslist heeft dat verweerders betaling kunnen vorderen van de provisie hen toegekend bij die beschikking, zelfs indien de omstandigheden gewijzigd zijn sedert de
uitspraak ervan (schending van de artikelen 1183 en 1184 B.W.); dat aldus ten onrechte geen rekening gehouden werd met het bestaan en de gevolgen van de dadingsovereenkomst tussen 21 augustus 1995 en 30 oktober 1997 (schending van de artikelen 1134 en 1135 B.W.),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat als een vonnis een schuldenaar tot betaling veroordeelt van een geldsom, de schuldeiser nadien in een dading met de schuldenaar afstand doet van het recht tot tenuitvoerlegging van die veroordeling, maar die dading nadien rechterlijk wordt ontbonden vanaf een bepaalde
datum, de schuldeiser vanaf die bepaalde datum van ontbinding het veroordelend vonnis opnieuw voor het geheel kan uitvoeren;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 april 2001- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Wauters, voorzitter- Verslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler.

Nr. 239
1e KAMER- 27 april2001

1o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS- BEDONGEN STELSELS- GEMEENSCHAP VAN
AANWINSTEN - ONTBINDING VAN DE HUWELIJKSGEMEENSCHAP VERGOEDINGSREGELS- OVERGANGSBEPALINGEN.

VEREFFENING -

2o ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG VAN TAFEL EN BED- GEVOLGEN T.A.V. DE
GOEDEREN GEMEENSCHAP VAN AANWINSTEN VERGOEDINGSREGELS- OVERGANGSBEPALINGEN.

GEMEENSCHAPPELIJK GOED -

1o en 2° Voor de echtgenoten die gehuwd zijn v66r 28 september 1976 onder het stelsel van de gemeenschap beperkt tot aanwinsten, blijft van toepassing bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap, de in de artt. 1433, 1436 en 1437 (oud) B. W. be~
paalde regeling van vergoedingen door de gemeenschap aan een echtgenoot voor de
aanwending van een eigen goed voor de aankoop van een gemeenschappelijk goed (1).
(D ... T.V .. )
ARREST

(A.R. C.99.0041.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 rlovember 1997 gewezen door het Hof varl Beroep te Bi·ussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 1435 van het Burgerlijk Wetboek zoals ingevoerd door de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels,
1433, 1436, 1437 en 1498 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor de
wijziging door genoemde wet van 14 juli 1976 en in stand gehouden na inwerkingtreding van deze wet door artikel47, § 3, van de overgangsbepalingen (artikel4) van
deze wet, 1, 2° en 3° van de overgangsbepalingen (artikel3) van de wet van 14juli 1976,
en 4 7, § 3, van de opheffings- en wijzigingsbepalingen (artikel 4) van dezelfde wet van
14 juli 1976,
(1) Zie Cass., 15 mei 1998, C.97.0098.F, nr. 254; 15 april1999, C.98.0036.F, nr. 212, en de verwijzingen in de voetnoot.
S. MosSELMAN, Het overgangsrecht m.b.t. het huwelijksvermogensrecht: een actuele stand van
zaken, in H. CASMAN, (ed.), Huwelijksvermogensrecht, Thpics inzake huwelijksvermogensrecht, Kluwer 1998, III, hoofdstuk 7, 25-26.

----
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doordat het bestreden arrest beslist dat het eigen vermogen van verweerster ten belope van 159.286 BEF heeft bijgedragen tot de verwerving door partijen van hun gemeenschappelijk goed, hetzij 36,7 pet. van de totale kostprijs, zodat verweerster gerechtigd is op een vergoeding ten belope van 3. 700.000 x 36,7 pet. of 1.357.900 BEF,
te vermeerderen met de intresten vanaf 11 juni 1985, en dat de boedelnotarissen met
deze gewijzigde richtlijn betreffende de vergoeding die door de gemeenschap aan verweerster verschuldigd is rekening moeten houden, op grond :
"V. Ten aanzien van de vergoeding door de gemeenschap aan (verweerster):
(... ) dat de eerste rechter terecht stelt dat op basis van de overgelegde stukken vaststaat dat (verweerster) bij het begin van het huwelijk een bedrag van 159.286 BEF
verwierf uit de nalatenschap van haar ouders en dat zij dit bedrag volledig heeft aangewend voor de aankoop van de bouwgrond en voor de bouwkosten zodat de gemeenschap (verweerster) principieel dient te vergoeden voor deter beschikking gestelde eigen middelen;
dat dit trouwens door (eiser) werd erkend in het P.V. van voortzetting en beeindiging van werkzaamheden d.d. 10 februari 1992 van notaris J.P.V.;
dat (eiser) thans tevergeefs voorhoudt dat de erfenis van (verweerster) is opgegaan in het gemeenschappelijk huishouden;
( ... ) dat tussen partijen betwisting bestaat omtrent de berekeningswijze van de vergoeding, meer bepaald of dit dient te geschieden volgens de "oude dan wel overeenkomstig het nieuwe recht;
(... ) dat, krachtens artikel1 van de overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976
de nieuwe wetsbepalingen voor de toekomst van toepassing zijn op de echtgenoten die
gehuwd zijn voor de inwerkingtreding van deze wet en die gehuwd zijn onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten, beheerst door de oude artikelen 1498 en 1499
B.W., en die voor 28 september 1977 geen verklaring hebben afgelegd waarbij zij hun
huwelijksstelsel behouden;
(.. .) dat (eiser), hierin gevolgd door de eerste rechter, stelt dat de vergoeding in casu
begroot dient te worden overeenkomstig de oude artikelen 1436-1437 B.W. zodat herwaardering uitgesloten is en (verweerster) geen hogere vergoeding kan eisen dan het
nominaal ingebracht bedrag van 159.286 BEF;
dat (hij) laat gelden dat de vergoeding als afzonderlijke post van de rekeningcourant waarin ze wordt opgenomen, bestaat als schuldvordering vanafhaar juridische oorzaak en dat haar bedrag alsdan wordt vastgesteld, ook al volgt de betaling pas
later, ook al is ze jarenlang niet eisbaar en resulteert de betaling alleen in de vereffening van het eindsaldo van de rekening;
( ... ) dat gei:ntimeerde (verweerster), evenwel "terecht laat gelden dat de modaliteiten van verrekening der vergoedingen, het systeem van tenietdoen of compensatie, de
wijze van voldoening der vergoedingen, modaliteiten van vereffening zijn waarop het
nieuwe recht van toepassing is, zelfs wanneer de oorzaak van de vergoeding dagtekent van onder het oude recht, dat het recht op vergoeding, ook al vindt het zijn oorsprong in een gebeurtenis die zich voordoet tijdens de werking van het stelsel, een virtueel recht blijft dat pas vorm neemt en een definitieve juridische toestand wordt bij
de ontbinding van het stelsel; dat de vergoeding, zijnde het saldo dat overblijft na het
opmaken van de vergoedingsrekeningen en de toepassing van de wettelijke schuldvergelijkingen, slechts dan eisbaar is en een echt subjectief recht wordt;
(... ) dat het eigen vermogen van (verweerster) ten belope van 159.286 BEF heeft bijgedragen tot de verwerving door partijen van hun gemeenschappelijk goed, hetzij 36,7
pet. van de totale kostprijs, zodat (verweerster) gerechtigd is op een vergoeding ten
belope van 3.700.000 x 36,7 pet. of 1.357.900 BEF, te vermeerderen met de intresten vanaf 11 juni 1985;
( ... ) dat op dit punt het hoger beroep gegrond en het incidenteel "beroep ongegrond is" (arrest pp. 5-7),
Het bestreden arrest verder wat betreft de feitelijke toedracht van de zaak vaststelt "dat de oorspronkelijke vordering van (eiser) de vereffeningverdeling beoogt van
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het huwelijksvermogensstelsel van de gemeenschap van aanwinsten dat tussen partijen bestond en dat ingevolge echtscheiding werd ontbonden; dat de bestreden beslissing de tussen partijen bestaande geschillen beslecht en dit na neerlegging, overeenkomstig artikel 1219 Ger.W., door notaris J.P.V. - samen met notaris M.K.
aangesteld bij tussenvonnis van 3 april 1990 om tot de verrichtingen van inventaris, rekening, vereffening en verdeling over te gaan- op 18 mei 1993 van de staat van
vereffening en van hetP.V. van zwarigheden van 20 april1993" (arrest p. 2, eerste en
tweede alinea);
Het vonnis a quo, gewezen op 12 december 1994 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, vaststelt :
"De partijen huwden op 8 december 1956 onder het stelsel van de gemeenschap beperkt tot de aanwinsten overeenkomstig de artikelen 1498 en 1499 (oud) van het Burgerlijk Wetboek, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris G.B. op 3 december 1956. Het verzoekschrift op grond waarvan de echtscheiding tussenkwam werd
neergelegd op 11 juni 1985" (vonnis a quo p. 3, eerste en tweede alinea),

terwijl naar luid van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek de wet alleen voor het
toekomende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft;
In de regel een nieuwe wet niet enkel van toepassing is op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder de gelding van de nieuwe
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten;
Met betrekking tot overeenkomsten de oude wet evenwel van toepassing blijft, zowel voor de gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voorlduren onder de gelding van de nieuwe wet, als voor de onder de nieuwe
wet ontstane toestanden, behoudens indien de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk toepasselijk wordt gemaakt op lopende overeenkomsten;
De overgangsbepalingen in de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, wanneer de
echtgenoten gedurende een termijn van een jaar te rekenen van de inwerkingtreding van de wet (28 september 1976) ten overstaan van de notaris niet verklaarden
dat zij hun wettelijk of bedongen huwelijksvermogensstelsel ongewijzigd wens en te
handhaven, een onderscheid maken tussen de echtgenoten gehuwd zonder huwelijkscontract of met een stelsel van wettelijke gemeenschap en de echtgenoten gehuwd met een stelsel van conventionele gemeenschap;
Wat betreft de echtgenoten gehuwd zonder huwelijkscontract of met een stelsel van
wettelijke gemeenschap en die geen verklaring tot handhaving aflegden, artikel1, 2°,
van artikel 3 van de overgangsbepalingen voorziet dat na verloop van een jaar na de
inwerkingtreding van de wet (dus op 28 september 1977), deze echtgenoten onderworpen zijn aan de bepalingen van de nieuwe artikelen 1398 tot 1450 van het Burgerlijk Wetboek betreffende het wettelijk stelsel;
De echtgenoten gehuwd met een stelsel van conventionele gemeenschap, zoals het
te dezen bij huwelijkscontract bedongen stelsel van gemeenschap beperkt tot de aanwinsten overeenkomstig de artikelen 1498 en 1499 (oud) van het Burgerlijk Wethoek, en die geen verklaring tot handhaving aflegden, luidens artikel1, 3°, van artikel 3 van de overgangsbepalingen na verloop van een jaar na de inwerkingtreding
van de wet (dus op 28 september 1977), onderworpen zijn aan de nieuwe regels van
het wettelijk stelsel betreffende het bestuur (artikelen 1415 tot 1426 B.W.), de bepalingen betreffende de gemeenschappelijke schulden en de rechten van de schuldeisers (artikelen 1408 tot 1414 B.W.), terwijl voor het overige, met name wat betreft de actieve samenstelling van de vermogens, de vergoedings- en vereffeningsregels,
de oude wet op hen van toepassing blijft,
Artikel47, § 3, van artikel4 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen van de wet
van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, dan ook voorziet dat indien echtgenoten, ge-
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huwd na een gemeenschap van goederen te hebben aangenomen, krachtens de overgangsmaatregelen van deze wet, aan de bepalingen van deze wet aileen onderworpen zijn wat betreft het bestuur van de gemeenschap en van hun eigen goederen, de
vaststelling van de gemeenschappelijke schulden en de rechten van de schuldeisers, de artikelen opgesomd in de §§ 1 en 2, met name o.a, de artikelen 1399 tot 1535
van het Burgerlijk Wetboek, op hen toepasselijk blijven in zoverre zij noodzakelijk zijn
voor de werking en de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel;
Aldus voor echtgenoten gehuwd onder gelding van de oude wet met een conventioneel gemeenschapsstelsel, de hoegrootheid van de vergoeding verschuldigd door het
gemeenschappelijk vermogen voor het voordeel dat het uit de eigen gelden van een van
de echtgenoten heeft gehaald, moet bepaald worden volgens de regels van toepassing ten tijde van het aangaan van het huwelijkscontract, ongeacht het tijdstip waarop
het tot vergoeding aanleiding gevende feit zich voordeed, ongeacht het tijdstip waarop
het recht op vergoeding ontstond, en ongeacht het tijdstip van ontbinding en vereffening van het stelsel, en zodoende de vergoeding moet bepaald worden op grond van
de oude artikelen 1433, 1436 en 1437 van het Burgerlijk Wetboek die slechts een vergoeding gelijk aan het nominale bedrag van de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen gelden voorzien, ongeacht de bestemming die aan die gelden werd gegeven en zonder herwaardering;
Het bestreden arrest evenwel de vergoeding verschuldigd door het gemeenschappelijk vermogen voor het voordeel dat het uit de eigen gelden van verweerster heeft
gehaald, herwaardeert op grond van het nieuwe artikel 1435 van het Burgerlijk Wethoek - dat een herwaardering van de vergoeding voorziet voor bedragen en gel den
die gediend hebben tot het verkrijgen, instandhouden ofverbeteren van een goed, op
grond van de waarde of de waardevermeerdering van het goed bij de ontbinding van
het stelsel- in plaats van op grond van de oude artikelen 1433, 1436 en 1437 van
het Burgerlijk Wetboek, waarvan de toepassing door eiser in conclusie werd ingeroepen (appelconclusie neergelegd 5 mei 1995, p. 11, vierde laatste alinea e.v.);
Het deze beslissing verantwoordt door te overwegen dat, krachtens artikel 1 van
de overgangsbepalingen van de wet van 14 juli 1976, "de nieuwe wetsbepalingen" voor de toekomst van toepassing zijn op de echtgenoten gehuwd voor de inwerkingtreding van deze wet onder het stelsel van gemeenschap van aanwinsten
dat op de modaliteiten van de vereffening het nieuwe recht van toepassing is, zelfs
wanneer de oorzaak van de vergoeding dagtekent van onder het oude recht, en dat
het recht op vergoeding pas een subjectief recht wordt bij de ontbinding van het
stelsel;
De omstandigheid dat volgens het arrest het recht op vergoeding een virtueel recht
zou zijn dat pas vorm neemt en een definitieve juridische toestand wordt bij de outbinding van het stelsel, en dat de vergoeding, zijnde het saldo dat overblijft na het opmaken van de vergoedingsrekeningen en de toepassing van de wettelijke schuldvergelijkingen, slechts dan eisbaar zou zijn en een echt subjectief recht zou worden,
voor de toepassing in de tijd van de vergoedingsregels op de echtgenoten gehuwd onder het oude stelsel van gemeenschap van aanwinsten, irrelevant is, nu voor deze echtgenoten ook na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, de oude vergoedingsregels van
toepassing blijven, zelfs voor feiten overkomen na de inwerkingtreding van de nieuwe
wet,
zodat het bestreden arrest door de vergoeding verschuldigd door het gemeenschappelijk vermogen voor het voordeel dat het uit de eigen gelden van verweerster heeft gehaald, te herwaarderen op grond van de regels opgelegd door het
op 14 juli 1976 gewijzigde huwelijksvermogensrecht omdat het stelsel dat tussen
eiser en verweerster bestond door echtscheiding ontbonden werd na inwerkingtreding van de nieuwe huwelijksvermogenswet, hoewel eiser en verweerster onder gelding van het oude huwelijksvermogensrecht met een conventioneel stelsel
van gemeenschap van aanwinsten waren gehuwd, de regels inzake de toepassing
van de wet in de tijd op overeenkomsten miskent (schending van artikelen 2 en 1134
Burgerlijk Wetboek), alsook deze neergelegd in de overgangsbepalingen, opgenomen in de wet van 14 juli 1976, voor echtgenoten gehuwd met een stelsel van conventionele gemeenschap miskent (schending van de artikelen 1, 2° en 3°, van artikel 3 van de overgangsbepalingen wet 14 juli 1976 en van 47, § 3, van artikel4
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van de opheffings- en wijzigingsbepalingen van de wet van 14 juli 1976), ten onrechte toepassing maakt van het nieuwe artikel 1435 van het Burgerlijk Wethoek (schending van deze wetsbepaling zoals ingevoerd door de wet van 14 juli 1976),
en niet wettig de toepassing van de vergoedingsregels, in stand gehouden door artikel 4 7, § 3, van artikel 4 van de opheffings- en wijzigingsbepalingen van de wet
van 14 juli 1976 voor de echtgenoten gehuwd onder de oude wet met een conventioneel gemeenschapsstelsel, uitsluit (schending van de artikelen 1433, 1436, 1437
en 1498 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor de wijziging door
de wet van 14 juli 1976 en in stand gehouden door voornoemd artikel 47, § 3, van
artikel 4 van deze wet) :

Overwegende dat artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet
alleen beschikt voor het toekomende en geen terugwerkende kracht heeft;
Overwegende dat de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels, hiernagenoemd Huwelijksvermogenswet, in werking is getreden op
28 september 1976;
Overwegende dat in het artikel 3 van die wet, houdende de overgangsbepalingen, artikel1, 1°, bepaalt dat onder meer de echtgenoten die v66r de
inwerkingtreding van de wet gehuwd zijn en een stelsel van gemeenschap
hebben aangenomen, gedurende een termijn van een jaar te rekenen vanaf
de inwerkingtreding van de wet, ten overstaan van een notaris kunnen verklaren dat zij hun bedongen stelsel ongewijzigd wensen te handhaven;
Dat artikel1, 3°, van dit artikel 3 bepaalt dat indien die verklaring bedoeld in artikel 1, 1 o, niet wordt afgelegd, de echtgenoten die een gemeenschap beperkt tot de aanwinsten hebben aangenomen, bij het verstrijken van
die termijn onderworpen zijn aan de bepalingen van de artikelen 1415 tot
1426 van die wet voor alles wat betrekking heeft op het bestuur van de gemeenschap en van de eigen goederen, alsook aan de bepalingen van de artikelen 1408 tot 1414 betreffende de gemeenschappelijke schulden en de rechten van de schuldeisers;
Dat in artikel 4 van die wet, houdende de opheffing- en wijzigingsbepalingen, artikel 47, § 3, juncto § 1, bepaalt dat op de echtgenoten, v66r
de inwerkingtreding van de Huwelijksvermogenswet gehuwd na een gemeenschap van goederen te hebben aangenomen, indien zij, krachtens de voormelde overgangsmaatregelen van deze wet, alleen onderworpen zijn aan het
bestuur van de gemeenschap en van hun eigen goederen, de vaststelling van
de gemeenschappelijke schulden en de rechten van de schuldeisers, onder
meer de oude artikelen 1399 tot 1535 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk blijven in zoverre die noodzakelijk zijn voor de werking en de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel;
Dat daaruit volgt dat voor de echtgenoten die gehuwd zijn v66r 28 september 1976 onder het stelsel van de gemeenschap beperkt tot aanwinsten, bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap de regeling van vergoedingen door gemeenschap aan een echtgenoot voor de aanwending van
een eigen goed voor de aankoop van een gemeenschappelijk goed, zoals bepaald in de artikelen 1433, 1436 en 1437 (oud) van het Burgerlijk Wethoek, van toepassing blijft;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de modaliteiten van verrekening van de vergoedingen, het systeem van tenietdoen of compensatie en de
wijze van voldoening van de vergoedingen, modaliteiten van vereffening zijn
waarop ''het nieuwe recht" van toepassing is, zelfs wanneer de oorzaak van
de vergoeding dagtekent "van onder het oude recht"; dat het arrest het artikel1345 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit artikel werd vervangen door
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de voormelde Huwelijksvermogenswet, toepast op de vergoeding die dagtekent van v66r de inwerkingtreding van die wet;
Dat het aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat
de boedelnotarissen rekening dienen te houden met de in het arrest gegeven richtlijnen betreffende de vergoeding die de huwelijksgemeenschap aan
verweerster verschuldigd is, (... ) en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof
van Beroep te Ahtwerpen.
27 april 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Wauters, voorzitter
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Geinger en Houtekier.

Nr. 240
1e KAMER- 27 april 2001
1o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- UITOEFENING VAN
HET BEROEP - PROFESSIONELE BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP - STATUTEN - TOEZICHT VAN
DE RAAD VAN DE ORDE- EENMANSVENNOOTSCHAP.

2° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) -

TUCHT- VERVOLGING IN TUCHTZAKEN- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6.2- TOEPASSELIJKHEID.

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- ARCHITECT- VERVOLGING IN TUCHTZAKEN- TOEPASSELIJKHEID.

1o Het toezicht van de raad van de Orde op de statuten of het contract van de pro-

fessionele burgerlijke vennootschap in het kader waarvan een architect zijn beroep
uitoefent, is niet beperkt tot vennootschappen of verenigingen bestaande uit meerdere architecten. (Art. 5, derde en vierde lid, Reglement van de beroepsplichten der
architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij K.B. 18 april 1985.)
2° en 3° De bepaling van art. 6.2 E. V.R.M. dat eenieder die wegens een strafbaar feit

wordt vervolgd voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet
wordt bewezen, is niet van toepassing op vervolgingen in tuchtzaken voor de tenlasteleggingen die niet op strafbare feiten in de zin van deze verdragsbepaling betrekking hebben (1). (Artt. 6.2 E.V.R.M., 20, Architectenwet.)
(1) J. VELU en R. ERGEC, Convention europeenne des droits de l'homme, R.PD.B.,Compl. VII,
Bruylant 1990, nr 565.
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(C ... T. NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DERARCHITECTEN)
ARREST

(A.R. C.00.0258.N)

RET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 4 mei 2000 gewezen door
de raad van beroep van de Orde van Architecten, met het Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 38 en 39 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van
een orde van architecten, artikel1 van het koninklijk besluit van 18 april 1985, en van
artikel 5 van het reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten der architecten door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgesteld en van artikel
149 van de gecoiirdineerde Grondwet,
doordat de bestreden beslissing eiser een schorsing oplegt voor de duur van vier
maanden het beroep van architect te mogen uitoefenen, o.m. op grond van de motieven:
"Met betrekking tot de inbreuk op artikel 5, alinea 4, van het reglement van beroepsplichten, nl. dat de architect die een vereniging of vennootschap wenst aan te gaan,
zich evenwel slechts mag binden indien de Raad van de Orde heeft bevestigd dat het
contract of de statuten in overeenstemming zijn met de voorwaarden gesteld in dit artikel en rekening houdend met de bepalingen van artikel 3, is architect C. van oordeel dat deze bepaling aileen van toepassing is wanneer werkelijk een vereniging wordt
geschapen tussen twee of meerdere architecten.
De termen van artikel 5 handelen niet enkel over een 'vereniging' maar over een 'vereniging of vennootschap'.
Uit de stukken overgelegd door architect C. blijkt dat de Raad van de Orde vermoedelijk reeds einde 1996 werd geraadpleegd omtrent het inzicht van architect C.
om een bestaande handelsvennootschap (met of van zijn echtgenote, binnenhuisarchitecte) om te vormen tot een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een eenmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hij legt immers een brief voor van
16 januari 1997 waarin de Raad van de Orde wijzigingen nodig acht aan het haar voorgelegd ontwerp. Hoewel niet blijkt dat de daaraan aangepaste statuten aan de goedkeuring van de Raad van de Orde werden onderworpen, legt architect C. een kopie over
van de publicatie van een statutenwijziging in het Belgisch Staatsblad van 19 april
1997.
Verdere briefwisseling wijst erop dat de gewijzigde statuten de goedkeuring van de
Raad niet wegdroegen.
Op 24 juni 1999 deelt notaris D.S. aan de Raad o.a. mede dat de schrapping uit het
handelsregister ook nog diende te gebeuren (. .. )
Op 5 januari 2000 deelt de Raad van de Orde mede dat vast staat dat de gewijzigde statuten 'totaal niet aangepast zijn aan de aanbevelingen'. Deze tenlastelegging blijft bewezen. Architect C. verklaarde trouwens op 9 april1998 zelf' dat hij zich
ervan bewust was dat hij momenteel opzichtens de Orde niet in orde was inzake de
statuten van de vennootschap Toko";
terwijl, eerste onderdeel, eiser vervolgd werd uit hoofde van een inbreuk op artikel 5, § 4, van het reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten der architecten, vastgesteld door de Nationale Raad van de Orde der Architecten overeenkomstig artikel 38 van de wet van 26 juni 1963 tot ins telling van een Orde van Architecten,
en, overeenkonistig artikel 39 van deze wet goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18
april1985;
overeenkomstig deze be paling de architect die een vereniging of vennootschap wenst
aan te gaan, zich slechts mag binden indien de Raad van de Orde heeft bevestigd dat
het contract of de statuten in overeenstemming zijn met de voorwaarden gesteld in
dit artikel en rekening houdend met de bepaling van artikel 3 van het reglement;
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deze bepaling inhoudt dat de architect die met een of meerdere andere architecten een vereniging of vennootschap wenst aan te gaan, de bevestiging dient te verkrijgen van de Raad van de Orde dat het contract of de statu ten in overeenstemming zijn met de voorwaarden van artikel 5 van het reglement van 16 december 1983;
de bestreden beslissing echter artikel 5, § 4, van het reglement ten onrechte eveneens van toepassing acht op de architect die zijn beroep wenst uit te oefenen onder de
vorm van een eenmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
de bestreden beslissing aldus schending inhoudt van deze bepaling, waaraan bindende kracht verleend werd door artikel1 van het koninklijk besluit van 18 april1985,
en van de artikelen 38 en 39 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde
van Architecten, op grond waarvan de N ationale Raad tot opdracht heeft de voorschriften van de plichtenleer vast te stellen, en de Koning deze bindende kracht kan
verlenen:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel5, derde en vierde lid, van het reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten der architecten door deNationale Raad van de Orde der Architecten vastgesteld, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985, de uitoefening van het beroep van architect
in het kader van een professionele burgerlijke vennootschap ofverenigin~ toegelaten is als de statuten ervan geen enkele beschikking inhouden d1e indruist tegen dit reglement van beroepsplichten;
De architect die een vereniging of vennootschap wenst aan te gaan, zich
evenwel slechts mag binden indien de Raad van de Orde bevestigd heeft dat
het contract of de statuten in overeenstemming zijn met de voorwaarden gesteld in dit artikel en rekening houdend met de bepalingen van artikel drie;
Overwegende dat deze bepaling de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een professionele burgerlijke voemwptschap of van een
vereniging niet beperken tot vennootschappen ofverenigingen bestaande uit
meerdere architecten;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen beginsel van het vermoeden van onschuld en van artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955,
doordat de bestreden beslissing eiser een tuchtsanctie oplegt van vier maanden in
het recht het beroep van architect uit te oefenen op grond van o.m. de betichting van
onvoldoende bijstand aan de opdrachtgevers te hebben verleend, op grond van het motief:
"Architect C. mag voorhouden dat van klachten van de opdrachtgever niet blijkt. Dit
houdt echter niet in dat noodzakelijkerwijze bewezen is dat zich geen problemen hebben voorgedaan",
terwijl, overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld, zoals uitdrukkelijk bepaald in artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en 14.2 I.V.B.P.R., eenieder die vervolgd wordt voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt;
de Raad van beroep, om de tenlastelegging "minstens onvoldoende bijstand aan de
opdrachtgevers te hebben verschaft" bewezen te verklaren, oordeelt dat eisers' stelling dater geen klachten geweest waren van de opdrachtgever, niet inhoudt dat noodzakelijkerwijze bewezen is dat zich geen problemen hebben voorgedaan;
de bestreden beslissing aldus eiser oplegt te bewijzen dat zich geen problemen hebben voorgedaan, hetgeen een schending uitmaakt van het vermoeden van onschuld
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en van artikel 6.2. van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Fundamentele Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden :

Overwegeilde dat de bepaling van artikel 6.2 E.V.R.M. dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet wordt bewezen, niet van toepassing is op vervolgingen in tuchtzaken voor de tenlasteleggingen die niet op strafbare feiten
in de zin van deze verdragsbepaling betrekking hebben;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat eiser verder miskenning van het algemeen beginsel van
het vermoeden van onschuld aanvoert;
Overwegende dat de bestreden beslissing de samenhangende tenlasteleggingen B en C bewezen verklaart op grond van de redenen dat :
- de meeste dossiers onvolledig waren;
- in vele gevallen de werkelijke uitvoering merkelijk verschilt van de overeenkomst zelf;
- werfverslagen, behoudens een geval, niet voorhanden zijn;
- in dossiers geen bestekken aanwezig zijn;
- eiser toegeeft dat hij slechts een deel van de opdracht zelf uitvoert;
Overwegende dat het middel gericht is tegen een overweging die geen invloed heeft op de getroffen beslissing en derhalve een overtollige reden is;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 april 2001 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Wauters, voorzitter - Verslaggever : de mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. De Gryse en Butzler (voor verweerder).

Nr. 241
1 e KAl\'IER- 27 april 2001
1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- TUCHTONDERZOEK
- VRAAG TOT MEDEDELING VAN DOCUMENTEN- WEIGERING- ZWIJGRECHT- TUCHTSTRAF
- WETTIGHEID.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1- TUCHTONDERZOEK- VRAAG TOT MEDEDELING VAN DOCUMENTEN.

1o en 2° De tuchtoverheid die in het kader van een tuchtonderzoek aan een persoon

vraagt documenten mede te delen die hij wettelijk verplicht is op te stellen, schendt
het recht van verdediging noch art. 6.1 E.V.R.M (1).
(1) Zie de conclusie van het O.M.
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(S ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in hoofdzaak gezegd :
De raad van beroep van de Orde van Architecten heeft tegen eiser de tuchtstraf van
8 maanden schorsing uitgesproken wegens inbreuk op artikel 29 van het Reglement van beroepsplichten, met name wegens eisers volharding in de weigering om een
vijftal nader bepaalde dossiers over te leggen (2).
Het derde onderdeel stelt de vraag aan de orde of de verplichting om mee te werken aan het tuchtonderzoek, zoals geconcretiseerd in artikel 29 van het Reglement van
beroepsplichten, niet strijdig is met artikel 6.1 E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Volgens de klassieke rechtspraak van het Hof (3) stoelt deze deontologische verplichting op de onderliggende regel dat een aan de plichtenleer van een beroep onderworpen persoon loyauteit en eerlijkheid verschuldigd is aan zijn tuchtoverheid, en
is het naar recht verantwoord om tekortkomingen aan die verplichting met een tuchtsanctie te bestraffen.
Maar ook indien men die verplichting zou willen toetsen aan de rechtsbescherming die een verdachte in een strafprocedure geniet (4), kan het onderdeel niet slagen.
Volgens eiser moet ook een tuchtrechtelijk vervolgde persoon vrij de wijze kunnen bepalen waarop hij zijn verdediging voert, wat in zijn optiek impliceert dat hij niet
kan verplicht worden dossiers over te leggen die voor hem belastend (kunnen) zijn.
Zo geformuleerd is die stelling ongetwijfeld onjuist. Uw Hof heeft in strafzaken onder meer reeds beslist dat het een beklaagde niet toegelaten is strafbare feiten te plegen om zijn misdrijven verborgen te houden (5); het is evenmin een reden om een wettelijke verplichting te negeren.
Anderzijds is het een ongenuanceerde en dus onjuiste opvatting dat artikel 6.1
E.V.R.M. inhoudt dat niemand kan verplicht worden tegen zichzelf bewijs te leveren (6).
De arresten Funke, Murray en Saunders van het Europees Hofvoor de Rechten van
de Mens tonen aan dat het zwijgrecht en het nemo tenetur-beginsel, naar de interpretatie van het Hofin Straatsburg, niet zo ver gaan dat ze ook gelden ten aanzien
van documenten die onafhankelijk van de wil van de verdachte reeds bestaan, en op
(2) Art. 29 van het reglement van beroepsplichten der architecten door de raad van de Orde der
Architecten vastgesteld op 16 dec. 1983, goedgekeurd bij K.B. van 18 april1985 (B.S., 8 mei 1985),
luidt als volgt : "Op eenvoudige vraag van zijn provinciale raad deelt de architect, in zaken die hem
betreffen, aile inlichtingen en documenten mee welke nodig zijn bij het vervullen van de opdracht van de Raad van de Orde".
(3) Cass., 18 feb. 1994, D.93.0022.N, nr. 82, met de aldaar in voetnoot 3 vermelde verwijzing.
(4) Zie desaangaande "Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door het Hofvan Cassatie", vertaling van de openingsrede op 1 september 2000 uitgesproken door procureur-generaal du Jardin, p. 27 (Autonomie van de begrippen van het Europees Verdrag) en de voetnoten 110 tot 115, en p. 58 (Tuchtrechtspleging) en voetnoot 283.
Onbetwist is dat in de voorliggende tuchtprocedure niet beslist werd over de gegrondbeid van een
strai:Vervolging in de zin van artikel6.1 E.V.R.M.; in dat geval zou de bedenking toepasselijk zijn
dat "het zwijgrecht, dat samenhangt met het recht van verdediging en met het vermoeden van onschuld, conflicteert met de traditionele verplichting van trouw en oprechtheid t.o.v. de overheden van de Orde" (ibid., p. 39).
(5) Cass., 24 aug. 1998, P.98.1007.N, nr. 371.
(6) Oak het Arbitragehof schijnt die mening toegedaan, meer bepaald wat tuchtonderzoeken tegen politieambtenaren betreft (arrest nr. 4/2001 van 25 jan. 2001, B.S. 10 feb. 2001, punten B.5.3
tot B.5.5, p. 3715).
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voorwaarde dat het verzoek om overlegging niet zo ruim gesteld is dat het neerkomt op een fishing expedition (7). Wat die documenten betreft heeft de overheid het
recht om de mededeling ervan verplicht te stellen.
Zo lijdt het geen twijfel dat het strafbaar stellen van de weigering van een vrachtwagenchauffeur om zijn tachograafschijf aan een opsporingsambtenaar te overhandigen niet in strijd is met artikel6.1 E.V.R.M. (8), evenmin als de strafwaardigheid
van de werkgever die weigert het personeelsregister over te leggen, of van de bestuurders van een vennootschap die weigeren inlichtingen te verstrekken nodig voor
de controle van de jaarrekeningen, om nag te zwijgen over de documenten waarvan
bij vermoeden van fiscale fraude de overlegging kan bevolen worden.
Oak indien uit die stukken strafbare feiten (kunnen) blijken wordt de nietoverlegging ervan strafbaar gesteld zonder dat door de strafbedreiging het recht op
een eerlijk proces wordt miskend.
Al deze voorbeelden gaan over strafvervolgingen en strafbare feiten. De tuchtrechtspleging en de strafrechtspleging groeien gaandeweg naar elkaar toe (9), en er
is geen grand om aan te nemen dat een tuchtrechtelijk vervolgde persoon, bij het voordragen van zijn verdediging, over een grotere vrijheid of meer rechten beschikt.
Integendeel, in een tuchtzaak is het van grater belang dat de betrokkene in zekere mate verplicht kan worden mee te werken aan het onderzoek dat hem betreft,
niet alleen omwille van de bijzondere vertrouwensrelatie met de tuchtoverheid, maar
oak omdat die overheid niet beschikt over de dwangmaatregelen van de strafvordering- zoals de huiszoeking.
De bepaling van het reglement van beroepsplichten die de architect verplicht om op
eenvoudige vraag van de provinciale raad de documenten mee te delen die nodig zijn
bij het vervullen van de opdracht van de raad, is principieel niet strijdig met artikel6.1 E.V.R.M., noch met het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Ret middel faalt in zijn drie onderdelen.
Conclusie : verwerping.
ARREST

(A.R. D.00.0005.N)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 23 december 1999 gewezen door de raad van beroep van de Orde van Architecten met het Nederlands als voertaal;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en
goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 1955 van het algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging ( ... )
doordat de Raad van Beroep vooraf de beslissing gewezen in eerste aanleg nietig verklaart en opnieuw wijzende, eiser vrijspreekt van de eerste tenlastelegging, zijnde het
aanvaarden van een overdreven aantal opdrachten (inbreuk op artikel 4, § 4, van het
Reglement van Beroepsplichten van 18 april 1985) doch vervolgens de tweede tenlastelegging, met name geen medewerking te hebben verleend aan het onderzoek in
strijd met artikel 29 van het Reglement van Beroepsplichten bewezen verklaart en hem
(7) Europees Hofvoor de Rechten van de Mens, arresten van 25 feb. 1993 inzake Funke, 8 feb.
1996 inzake Murray en 17 dec. 1996 inzake Saunders. Voor een recente commentaar, zie DE SMET,
B., en RIMANQUE, K., Het recht op behoorlijke rechtsbedeling, Centrum voor Beroepsvervolmaking
in de Rechten Antwerpen, nr. 129; zie ook ScHALKEN, T., en RozEMOND, K., Straatsburgse duidelijkheid over nemo tenetur, NJB 1997, 808.
(8) Zie Cass., 6 juni 2000, P.98.0461.N, nr. 343.
(9)

DU JARDIN, J.,

o.c., p. 58.
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wegens die enkele inbreuk de tuchtstrafvan schorsing voor de termijn van 8 maanden oplegt op grond van de volgende redengeving :
"Te gronde betwist (eiser) de telasteleggingen.
Hij is van oordeel geviseerd te worden.
Deze benadering vindt nergens steun.
(Eiser) werpt ten onrechte op dat geen klacht tegen hem werd neergelegd.
Artikel 23 van de wet van 26 juni 1983 bepaalt weliswaar dat het bureau van de
raad klachten onderzoekt ingediend tegen de personen die onder hem ressorteren, maar
de algemeenheid van de termen van de artikelen 19 en 20 van de wet laten het bureau duidelijk toe ambtshalve disciplinaire onderzoeken aan te vangen en in te stellen zodra blijkt dat mogelijks de voorschriften van de plichtenleer worden geschonden.
(Eiser) kan niet ernstig tegenspreken dat het aantal door hem aangevraagde en bekomen attesten over 1995 zeer hoog was, hetgeen trouwens ook in de vorige jaren het
geval was.
Vandaar dat het bureau het noodzakelijk achtte (eiser) op_ te roepen teneinde onder meer de samenstelling van zijn architectenbureau te kennen.
Aanwijsbare inbreuken op de plichtenleer dienen alsdan niet voorhanden te zijn.
Het bureau, na kennis te hebben gekregen van de samenstel)ing van het bureel, heeft
op de zitting van 16 december 1996 aan betrokkene gevraagd om uiterlijk op 20 december 1996 een vijftal nader bepaalde dossiers over te leggen.
(Eiser) zou zich daaromtrent beraden, maar heeft daaraan geen gevolg gegeven.
Ook bij de behandeling op de zitting van 15 december 1997 is formeel geweigerd dossiers over te leggen.
De vraag tot mededeling van dossiers is niet strijdig met artikel 6.1 E.V.R.M.
Het groot aantal aangevraagde visa, de samenstelling van het architectenbureau
en de weigering om de dossiers aan het bureau mede te delen, leveren op zich niet het
bewijs op dat (eiser) onvolledige opdrachten heeft aanvaard en/of onvoldoende bijstand zou hebben geleverd aan de bouwheren. Dit onbekend feit kan niet uit voormelde gegevens worden afgeleid (artikelen 1349 en 1353 BW).
Het is evenwel overduidelijk dat (eiser) in strijd met artikel 29 van het reglement van de beroepsplichten niet aan het onderzoek heeft medegewerkt.
Alzo heeft hij tevens elk onderzoek m.b.t. de voorgaande tenlastelegging onmogelijk gemaakt.
De tuchtstrafvan schorsing maakt geen inbreuk uit op artikel 23 E.V.R.M.
Het volharden van (eiser) in de weigering dossiers mede te delen rechtvaardigt op
zich het behoud van de duur van de schorsing voor het bewezen gebleven feit B" (bestreden beslissing, voorlaatste bladzijde);
en terwijl, derde onderdeel, uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging alsook uit artikel 6, in het bijzonder lid 1, van het E.V.R.M. de tuchtrechtelijk vervolgde persoon het recht put om vrij de wijze te bepalen waarop hij zijn verdediging voert hetgeen impliceert dat de betrokkene niet verplicht kan worden mede
te werken aan een tuchtonderzoek, ook wanneer dit voor hem bezwarend kan zijn zoals door het voorleggen van dossiers die voor hem belastend kunnen zijn;
dat dergelijke verplichting tot medewerking aan een tuchtonderzoek onverenigbaar is met het recht van verdediging van een persoon die het voorwerp uitmaakt van
een vervolging van disciplinaire aard;
dat artikel6.1 van het E.V.R.M. als internationale rechtsnorm voorrang heeft op bepalingen van de interne rechtsorde waaronder artikel 29 van het Reglement van 16
december 1983 van Beroepsplichten der Architecten door de N ationale Raad van de
Orde van Architecten vastgesteld, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april1985
zodat laatstgenoemde bepaling moet wijken voor de hierarchisch hogere norm van artikel 6.1 van het E.V.R.M.;
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de vraag tot mededeling van dossiers derhalve wel degelijk strijdig is met artikel
6.1 van het E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging, de Raad van Beroep derhalve door te oordelen dat de vraag tot mededeling van
dossiers in het kader van een tuchtprocedure niet strijdig is niet artikel 6.1. van het
E.V.R.M. en door te oordelen dat eiser een tuchtinbreuk heeft gepleegd door in strijd
met artikel 29 van het Reglement van Beroepsplichten niet aan het onderzoek te hebben medegewerkt en alzo elk onderzoek met betrekking tot de voorgaande tenlastelegging onmogelijk te hebben gemaakt en door eiser op die grondslag te veroordelen tot een tuchtsanctie van schorsing gedurende 8 maanden het in het middel
aangeduide algemene rechtsbeginsel en artikel 6.1 van het E.V.R.M. schendt:

Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging noch artikel 6.1 E.V.R.M. worden geschonden wanneer in het kader van een tuchtonderzoek de tuchtoverheid van een persoon vraagt de documenten die deze wettelijk verplicht is op te stellen, mede te delen;
Overwegende dat de bestreden beslissing die eiser tuchtrechtelijk veroordeelt op grond dat hij weigert dossiers mede te delen in strijd met artikel 29
van het reglement van de beroepsplichten der architecten, zijn beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 april 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Wauters, voorzitter - Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Verbist en Butzler.

Nr. 242
1e KAMER- 27 april 2001

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- UITOEFENING VAN HET
BEROEP- PROFESSIONELE BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP- STATUTEN- TOEZICHT VAN DE
RAAD VAN DE ORDE - VENNOOTSCHAP- MAATSCHAPPELIJK DOEL- HANDELINGEN NIET UITSLUITEND AAN EEN ARCHITECT VOORBEHOUDEN- GEREGLEMENTEERDE OF GEBRUIKELIJKE PROFESSIONELE BEVOEGDHEID.

Aan de Raad van de Orde moeten worden voorgelegd de statuten van een vennootschap in het kader waarvan een architect zijn beroep uitoefent, ook als de vennootschap geen architectenopdrachten verricht en haar maatschappelijk doel niet het uitoefenen van het beroep van architect is, maar handelingen omvat die, alhoewel ze niet
uitsluitend aan een architect zijn voorbehouden, tot zijn gereglementeerde of gebruikelijke professionele bevoegdheden behoren. (Art. 5, derde en vierde lid, Reglement van beroepsplichten der architecten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij K.B.
18 april 1985.)
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(ORDE VAN ARCHITECTEN T. G ... )
ARREST

(A.R. D.00.0006.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 23 december 1999 gewezen door de Raad van Beroep van de Orde vanArchitecten, met het Nederlands als voertaal;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1 van het koninklijk besluit van 18 april1985 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde der Architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten, 5, derde en vierde lid, 10, 3° en 4°, en 20 van voormeld reglement van 16 december 1983,
doordat de raad van beroep verweerster vrijspreekt van de haar ten laste gelegde
inbreuk op artikel 5, vierde lid, van het reglement van beroepsplichten op volgende
gronden:
"(Verweerster) heeft op 27 februari 1996 met architect P. A. een naamloze vennootschap "Arcade Ontwerp- en Cotirdinatiebureau" opgericht.
Het doel van de vennootschap was de binnenhuisinrichting van woningen, magazijnen en kantoren voor eigen rekening, voor rekening van derden en in deelneming met derden, ook het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden v'an Belgische of buitenlandse vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, zo ook het beheer van een onroerend vermogen onder iedere vorm, het toestaan van leningen, enz.,
het geven van adviezen van financiele, technische, commerciele of administratieve aard,
enz.
Volgens haar is op deze vennootschap het artikel 5, lid vier, van het reglement van
de beroepsplichten niet van toepassing, vermits deze bepaling de professionele ofinterprofessionele vennootschappen beoogt waarbinnen het beroep van architect wordt uitgeoefend.
Met architect M.G. moet worden beaamd dat artikel 5 van het voornoemd reglement als een geheel dient te worden gelezen, meer bepaald dat lid vier van het artikel niet kan worden losgekoppeld van het lid drie, waarin wordt bepaald dat de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een professionele burgerlijke
vennootschap ofvereniging toegelaten is als de statuten ervan geen enkele beschikking inhouden die indruist tegen onderhavig reglement van beroepsplichten. Om die
reden bepaalt lid vier dat de architect die een vereniging ofvennootschap wenst aan
te gaan zich evenwel slechts mag binden indien de Raad van de Orde heeft bevestigd dat het contract of de statuten in overeenstemming zijn met het reglement. Het
gebruik van het woord 'evenwel' in de tekst, beklemtoont het vorenstaande.
De NV Arcade, thans NV Arc-line, verricht geen architectenopdrachten. Binnenhuisinrichting, beheer van roerend en onroerend vermogen, het geven van financiele, commerciele, technische of administratieve adviezen, betreft geen handelingen die uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van een architect. Het maatschappelijke doel van
de vennootschap is niet het uitoefenen van het beroep van architect.
De tenlastelegging is niet bewezen", ·
terwijl uit de bewoordingen van voormeld artikel 5, derde en vierde lid, geenszins
volgt dat voor de toepassing van deze bepaling vereist is dat de handelingen vermeld in het maatschappelijk doel van de betrokken vennootschap "uitsluitend" behoren tot de bevoegdheid van een architect; uit de samengelezen artikelen 10, 3° en
4°, en 20 van voormeld reglement van beroepsplichten uitdrukkelijk blijkt dat de in
de beslissing vermelde handelingen van 'binnenhuisinrichting", 'beheer van onroerend vermogen" en het "geven van financiele, technische of administratieve adviezen" wel degelijk behoren tot de beroepsbevoegdheid van een architect en daaruit volgt
dat voormeld artikel 5, vierde lid, op verweerster toepasselijk was,
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zodat de raad van beroep, door te oordelen dat voor de toepassing van deze bepaling vereist is dat de handelingen vermeld in het maatschappelijk doel van de vennootschap "uitsluitend" behoren tot de bevoegdheid van een architect, hieraan een voorwaarde toevoegt die er niet in voorkomt en zodoende zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april1985
en van artikel 5, vierde lid, van bedoeld reglement van beroepsplichten) en de raad
bovendien, in zoverre hij beslist dat de NV Arc-Line geen architectenopdrachten verricht en dat het maatschappelijk doel van de vennootschap niet het "uitoefenen van
het beroep van architect" is, niet wettig weigert voormelde handelingen aan te merken als behorend tot het uitoefenen van het beroep van architect (schending van artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1985 en van de artikelen 5, derde en
vierde lid, 10, 3° en 4° en 20 van het reglement van beroepsplichten van 16 december 1983):

Overwegende dat, krachtens artikel 5, derde en vierde lid, van het reglement van beroepsplichten der architecten op 16 december 1983 door denationale raad van de Orde der Architecten vastgesteld en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april1985, de uitoefening van het beroep van architect
in het kader van een professionele burgerlijke vennootschap ofvereniging toegelaten is als de statuten ervan geen beschikking inhouden die indruist tegen onderhavig reglement van beroepsplichten; de architect die een vereniging ofvennootschap wenst aan te gaan zich evenwel slechts mag binden
indien de Raad van de orde heeft bevestigd dat het contract of de statuten
in overeenstemming zijn met de voorwaarden gesteld in dit artikel en rekening houdend met de bepalingen van artikel 3;
Dat, krachtens artikel10, 3°, van datzelfde reglement van beroepsplichten, de architect door de bouwheer mag belast worden om in naam en
voor rekening van deze laatste het geheel van de handelingen te verrichten die de verwezenlijking van een bouwwerk meebrengen, behoudens de onverenigbaarheid voorzien in§ 1 hiervoor; dat krachtens artikel10, 4°, van
datzelfde reglement, de architect tevens het beheer van onroerende goederen en alle daarmee verbonden handelingen mag verrichten in zoverre deze
bedrijvigheid niet wordt ·uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of
van een zakenkantoor;
Dat uit de samenhang van die bepalingen volgt dat een architect die in de
uitoefening van zijn beroep een vennootschap of vereniging wenst aan te gaan
zich slechts mag verbinden als de Raad van de Orde heeft bevestigd dat de
statuten geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het reglement van
de beroepsplichten van de architect en met de daarin bepaalde onverenigbaarheden;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat :
1. verweerster met een andere architect een naamloze vennootschap "Arcade Ontwerp- en Coordinatiebureau" heeft opgericht;
2. het doel van de vennootschap was de binnenhuisinrichting van woningen, magazijnen en kantoren voor eigen rekening, voor rekening van derden en in deelneming met derden, ook het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van Belgische ofbuitenlandse vennootschappen en het beheer van
een onroerend vermogen onder iedere vorm, het toestaan van leningen, enz.,
het geven van adviezen van financiele, technische, commerciele of administratieve aard enz.;
Overwegende dat de bestreden beslissing oordeelt dat :
1. de vennootschap geen architectenopdrachten verricht;
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2. binnenhuisinrichting, beheer van roerend en onroerend vermogen, het
geven van financiele, commerciele, technische of administratieve adviezen
geen handelingen betreffen die uitsluitend tot de bevoegdheid van een architect behoren;
3. het maatschappelijk doel van de vennootschap niet het uitoefenen van
het beroep van architect is;
Dat de bestreden beslissing zodoende de aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar de raad van
beroep van de Orde van Architecten, met het Nederlands als voertaal, anders samengesteld.
27 april 2001- 16 kamer- Voorzitter: de h. Wauters, voorzitter- Verslaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Brresseleers, advocaatgeneraal -Advocaat: mr. Biitzler.

Nr. 243
36 KAMER- 30 april2001

PENSIOEN- ZELFSTANDIGEN- RUSTPENSIOEN- BETALING- BEROEPSBEZIGHEID- STOPZETTING- TOEGESTANE CUMULATIES.

De stopzetting van elke beroepsbezigheid buiten die bepaald in art. 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen is geen voorwaarde voor de toekenning van het pensioen maar een voorwaarde voor de betaling ervan (1). (Art. 30bis
Pensioenwet Zelfstandigen; art. 107 K.B. 22 dec. 1967.)
(M ... T. R.S.V.Z.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq :
1. Ik ben van mening dat het eerste en het tweede middel tezamen niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang.

2. Met aanneming van de gronden van het beroepen vonnis, stelt het bestreden arrest vast dat eiser, die van 1953 tot 1961 het beroep van advocaat heeft uitgeoefend, met ingang van 1 januari 1991 het rustpensioen heeft aangevraagd waarop hij
aanspraak kon maken als zelfstandige, dat verweerder in zijn beslissing van 4 april
1991, die niet is gewijzigd en dus nog bestaat ten tijde van de uitspraak, de loopbaan van eiser heeft vastgesteld en hem dat pensioen heeft toegekend met ingang van
1 januari 1991, dat de inkomsten die eiser verkreeg uit het beroep van advocaat dat
(1) I.v.m. het begrip rustpensioen van een zelfstandige, zie concl. O.M. Het in die conclusie vermelde arrest van 12 april 2000, P.00.0136.F is intussen gepubliceerd in A. C., 2000, nr. 249.
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hij in september 1990 opnieuw is gaan uitoefenen, vanaf 1993 de grenzen van het maximaal toegestane bedrag te boven gaan en dat derhalve de betaling van het rustpensioen van eiser, bij de bestreden administratieve beslissingen, is geschorst vanaf
1 januari 1993.
Zonder dienaangaande te worden bekritiseerd wijst het bestreden arrest erop dat
eiser niet betwist dat verweerder door laatstgenoemde beslissingen de van kracht zijnde
regelgeving correct heeft toegepast.
3. Ret bestreden arrest beslist dat "het (aan een zelfstandige betaalde rustpensioen een vervangingsinkomen is dat per definitie in de plaats komt van inkomen uit arbeid; (dat) de toestemming om het pensioen binnen zekere grenzen te cumuleren met inkomen uit arbeid vormt dus reeds op zich een uitzondering op de aan
de gehele pensioenregeling ten grondslag liggende voorwaarde dat de beroepsbezigheid in beginsel moet worden stopgezet; (... dat) de specifieke aard van de regeling wordt
miskend als de totale inkomsten van de gepensioneerde werknemer in aanmerking
worden genomen, daar het eerste doel van die regeling niet zoals die betreffende het
bestaansminimum erin bestaat alle burgers de middelen te garanderen om een menswaardig bestaan te leiden, maar alleen hun een inkomen te waarborgen dat het inkomen uit het beroep vervangt".
Deze redenen, die door de middelen niet worden bekritiseerd, vormen een aparte en
voldoende grondslag voor het bestreden arrest dat, met bevestiging van het beroepen vonnis, de beroepen die eiser heeft ingesteld tegen de op 15 december 1994 en 16
februari 1995 ter kennis gebrachte beslissingen, niet gegrond verklaart (2).
De middelen kunnen niet leiden tot cassatie en zijn dus zonder belang (3).
4. Indien het Rof, zoals ik vraag, beslist dat het tweede middel niet ontvankelijk is
bij gebrek aan belang, dient de prejudiciele vraag die eiser heeft voorgesteld tot staving van het in dat middel uiteengezette bezwaar niet aan het Arbitragehof te worden gesteld tenzij er andere redenen daartoe bestaan.
Ret Rofhoeft immers aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag te stellen, wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de
cassatieprocedure (4). Dat is het geval wanneer het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang (5).
Aangezien de tekst van artikel 26, § 2, tweede lid, van de bijzondere wet op het
Arbitragehofvan 6 januari 1989 waarop laatstgenoemde regel gegrond is, een algemene strekking heeft en geen voorbehoud maakt, volgt uit die regel dat het Rof, gelet op de niet-ontvankelijkheid van het tweede middel, het Arbitragehof evenmin hoeft
te vragen uitspraak te doen over de door verweerder voorgestelde prejudiciele vraag.
(2) De beslissing is m.i. niet enkel verantwoord door de hier weergegeven motivering van het
bestreden arrest; zij lijkt me naar recht verantwoord. Het rustpensioen van een zelfstandige is immers slechts een inkomen ter vervanging van een inkomen uit arbeid als zelfstandige, dat wordt
toegekend aan de gerechtigde die wegens ouderdom geacht wordt niet meer zo arbeidsgeschikt te
zijn als voor de pensioenleeftijd, welke toestand wordt geacht zich voor te doen op de bij de wet
vastgestelde leeftijd. Dat verklaart waarom het cumulatieverbod en de uitvoeringsbepalingen ervan enkel gelden voor het inkomen uit arbeid of een daarmee gelijkgesteld inkomen, en niet op
een anderdan een beroepsinkomen, aangezien laatstgenoemd inkomen niet valt onder de bovenvermelde omschrijving zelfvan het rustpensioen (vgl. artt. 3 en 21 wet 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werlmemers; art. 2 wet 19 juni 1996 tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een fiexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, B.S. 20 juli 1996, p. 19579). Dat is m.i. ook de reden waarom aileen a! de bovenvermelde en
niet bekritiseerde motivering van het bestreden arrest een voldoende grondslag oplevert voor de
beslissing van dat arrest.
(3) Zie Cass., 3 mei 1999, AR. S.98.0015.F, nr. 256, met cone!. O.M.
(4) Cass., 1 dec. 1999, AR. P.99.0847. F, nr. 645; 1 dec. 1999, AR.P.99.0966.F, nr. 647; 12 april
2000, AR. P.00.0136.F, te verschijnen in A. C.
(5) Cass., 1 dec. 1999, AR. P.99.0966.F, nr. 647, motivering.
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5. Verweerder zal worden veroordeeld in de kosten (Artt. 581, 1°, 1017, tweede lid,
en 1111, tweede lid, Ger.W.)
Conclusie : verwerping.
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.97.0098.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 april 1997 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel: schending van de artikelen 16, 149, 159 van de Grandwet, 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, 1, § 1, van het eerste aanvullend Protocol bij
dat verdrag van 20 maart 1952 (dat verdrag en dat protocol zijn goedgekeurd bij de
Belgische wet van 13 mei 1955), 1, 2, 3, 10 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27
juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (artikel 10 zoals het is gewijzigd bij de wet van 14 december 1989 en, voor zoveel nodig, zoals het
van kracht was v66r die wijziging), en, voor zoveel nodig, 126 van de wet van 15 mei
1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen,
doordat het arrest in hoofdzaak vaststelt dat eiser met ingang van 1 januari 1991
een rustpensioen ontving van verweerder; dat verweerder, bij op 15 december 1994 en
16 februari 1995 ter kennis gebrachte beslissingen, verweerder dat pensioen ontnomen heeft, op grond dat de inkomsten uit de beroepsbezigheid die eiser verder uitoefent, vanaf die datum het bij artikel107 van het koninklijk besluit van 22·december 1967 toegestane maximumbedrag te boven gaat (redenen van het beroepen vonnis
die het arrest overneemt); dat het arrest vervolgens, met bevestiging van het vonnis van de arbeidsrechtbank, de beroepen die eiser heeft ingesteld tegen de op 15 december 1994 en 16 februari 1995 ter kennis gebrachte beslissingen niet gegrond verklaart; dat het arrest het in de conclusie van eiser aangevoerde middel ten betoge dat
de artikelen 30bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen - op grond van welke bepalingen de bestreden
(administratieve) beslissingen werden genomen- (a) afbreuk hebben gedaan aan zijn
eigendomsrecht, dat wordt gewaarborgd zowel door artikel 1, § 1, van het eerste aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens als door
artikel 16 van de Belgische Grondwet en (b) een met het gelijkheidsbeginsel strijdige discriminatie invoeren tussen de zelfstandigen die de pensioenleeftijd hebben bereikt, naargelang zij beroepsinkomsten dan wel andere inkomsten genieten, verwerpt op de volgende gronden : (1) in het Belgisch recht "worden de (rust)pensioenen
(van de zelfstandigen) gefinancierd met de opbrengst van de bijdragen, bijdrageopslagen en interesten van de zelfstandigen, met een jaarlijkse Rijkstoelage en met
leningen die (verweerder) kan aangaan; (eiser) bezit geen enkel eigendomsrecht op een
welbepaald gedeelte van dat vermogen, nu het geenszins alleen bestaat uit de door hem
gestorte bedragen; bovendien is zijn recht op de pensioenuitkeringen niet opeisbaar, aangezien dat recht niet ontstaat uit de betaling van de bijdragen, maar uit de
vervulling van de voorwaarden waaraan de wetgever het ontstaan van dat recht en
de verkrijging van de uitkeringen onderworpen heeft; het recht op pensioen, dat een
socialezekerheidsrecht is, is een politiek recht (. .. ); de betrokkene moet aan welbepaalde voorwaarden voldoen om dat recht te verkrijgen; (eiser) heeft besloten zijn
pensioen aan te vragen maar intussen zijn beroep verder uit te oefenen; aangezien die
bezigheid (eiser) meer dan de toegestane inkomsten oplevert, voldoet hij niet aan de
voorwaarden voor de betaling van de inzake rustpensioenen bepaalde voordelen" (redenen van de eerste rechter die het arrest overneemt); "door zich aan te sluiten bij het
socialezekerheidsstelsel heeft (eiser) een aantal voorwaardelijke schuldvorderingen verkregen, namelijk het recht op uitkeringen die opeisbaar zijn onder voorafbepaalde en
hem uitvoerig ter kennis gebrachte voorwaarden, waaronder het pensioen dat op een
bij de wet bepaalde leeftijd wordt toegekend en op voorwaarde dat hij zijn bezigheid stopzet of althans beperkt tot binnen bepaalde grenzen teneinde het werk aan
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de jonge generaties over te laten; die opgelegde solidariteit heeft uiteraard niets gemeen met de onteigening in de zin van de Grondwet" (eigen redenen van het arrest;); (2) "(eiser) voert als bezwaar tegen de betrokken regelgeving aan dat ze bij de
vaststelling van de grens vanaf wanneer het pensioen wordt geschorst aileen rekening houdt met het beroepsinkomen van de gepensioneerde en aldus een discriminatie invoert tussen de gepensioneerde werknemer die genoodzaakt is te blijven werken om te overleven en degene die, zeker van ruime inkomsten uit zijn roerende of
onroerende eigendommen, zijn beroepsbezigheid kan stopzetten en van zijn volledig
pensioen genieten, ofschoon zijn totale inkomsten de aan eerstgenoemde opgelegde grenzen overschrijden; (eiser) doet aldus alsof hij niet weet dat niet de inkomsten van de
gepensioneerde die blijft werken de reden van zijn schorsing zijn, maar wel de beroepsbezigheid die hij verder uitoefent waarbij het bedrag van het beroepsinkomen
slechts een forfaitaire graadmeter is voor het belang van die bezigheid : het past dus
volkomen in de opzet van de wettelijke regeling dat geen schorsing wordt opgelegd aan
degene die zijn beroepsbezigheid stopzet of beperkt tot binnen de bij de wet bepaalde grenzen, zelfs als hij als erfgenaam of spaarder in totaal meer inkomsten heeft
dan het maximumbedrag van de (toelaatbare) beroepsinkomsten" (eigen redenen van
het arrest); ''het verschil tussen beide categorieen van personen vloeit niet voort ( ... )
uit de (door eiser bekritiseerde wettelijke en verordenende) bepalingen en uit een onderscheid in behandeling op het vlak van de sociale zekerheid, maar wel uit een reeds
voor de pensionering bestaand financieel verschil of financiele ongelijkheid" (redenen van de eerste rechters die het arrest overneemt),
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden het
"recht op het ongestoord genot van de eigendom" waarborgt en bepaalt dat "niemand van zijn eigendom kan worden beroofd behalve in het algemeen belang en met
inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht"; een voorwaardelijke of zelfs eventuele schuldvordering een eigendom is in de zin van voornoemd artikel 1; de schuldvordering betreffende het rustpensioen van een zelfstandige bijgevolg onder toepassing valt van
artikel 1, § 1, van het eerste Protocol; zulks althans het geval is wanneer het bedrag van de van de zelfstandige geheven socialezekerheidsbijdragen recht evenredig is met het bedrag van het rustpensioen waarop hij aanspraak kan maken en zulks,
zelfs als de inkomsten van het orgaan dat het rustpensioen verschuldigd is, niet uitsluitend afkomstig zijn van de kapitalisatie van de socialezekerheidsbijdragen die worden geheven van de zelfstandige, maar dat orgaan bijkomende inkomsten heeft, die
onder meer voortkomen van rijkstoelagen of leningen die op de kapitaalmarkt worden aangegaan; krachtens artikel 126 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen die geheven worden van de zelfstandige in de Belgische
pensioenregeling voor zelfstandigen recht evenredig zijn met het bedrag van het rustpensioen waarop hij aanspraak kan maken; de - zelfs voorwaardelijke - schuldvordering betreffende het rustpensioen derhalve ten aanzien van de zelfstandige een
door artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol gewaarborgde eigendom is; de bestreden beslissing bijgevolg niet naar recht verantwoord is, noch door de grond dat de
inkomsten van verweerder niet uitsluitend afkomstig zijn van de "bijdragen, bijdrageopslagen en interesten van de zelfstandigen" maar ten dele "van een Rijkstoelage en
van leningen", noch door de grond dat eiser "geen eigendomsrecht heeft op een gedeelte van het vermogen van (verweerder)"; het arrest, nu het de stelling van eiser valgens welke de nationale wettelijke en verordenende bepalingen op grond waarvan de
litigieuze beslissingen genomen zijn in strijd zijn met artikel1, § 1, van het eerste aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden op die gronden verwerpt, het begrip "eigendom" in de zin van
die regel van internationaal recht miskent (schending van de artikelen 159 van de
Grondwet en 1, § 1, van het in de aanhefvan het middel bedoelde Protocol en, voor
zoveel nodig, schending van artikel 126 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen);
tweede onderdeel, de begrippen "eigendom" en "eigendomsrecht" in de zin van artikel 1,§ 1, van het eerste aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden moeten worden uitgelegd met inachtneming van die teksten zelf en niet door vergelijking ervan met de begrippen uit
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het nationaal recht; een vorderingsrecht onder de toepassing van voormeld artikel1,§
1, van het eerste Protocol kan vallen, zelfs als dat vorderingsrecht een "politiek recht"
in de zin van artikel145 van de Grondwet wordt genoemd; de grond volgens welke het
recht van de zelfstandige op een rustpensioen in het nationaal recht een politiek recht
is, bijgevolg geen wettelijke grondslag oplevert voor de beslissing waarbij het door eiser uit artikel1,§ 1, van het eerste Protocol afgeleide middel wordt verworpen (scherrding van de artikelen 159 van de Grondwet en 1, § 1, van het in de aanhef van het middel bedoelde Protocol);

derde onderdeel, de grond van het arrest volgens welke "(eiser), door zich aan te sluiten bij het socialezekerheidsstelsel een aantal voorwaardelijke schuldvorderingen heeft
verkregen" vaag of op zijn minst dubbelzinnig is; die grond aldus kan worden uitgelegd dat de Belgische regeling inzake sociale zekerheid voor de zelfstandigen op overeenkomsten berust, waarbij de zelfstandige kan kiezen of hij zich al dan niet daarbij aansluit; er evenwel andere interpretaties mogelijk zijn, gelet op de door de
bodemrechters gebruikte bewoordingen; het Hof ten gevolge van de vaagheid of op zijn
minst ten gevolge van de dubbelzinnigheid van de motivering van het arrest de wettigheid van de bestreden beslissing niet kan nagaan (schending van artikel149 van
de Grondwet); zo het arrest aldus moet worden uitgelegd dat de bovenstaande grond
betekent dat de zelfstandige vrij is om zich al dan niet aan te sluiten bij het socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen, de regel miskent volgens welke elke zelfstandige zich reeds van bij de aanvang van zijn beroepsbezigheden moet aansluiten bij een
sociale verzekeringskas (schending van de artikelen 1, 2, 3 en 10 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel10 zoals het is gewijzigd bij de wet van 14 december 1989 en, voor
zoveel als nodig, zoals het van kracht was v66r die wijziging);
vierde onderdeel, de grond volgens welke de aan de zelfstandigen "opgelegde solidariteit uiteraard niets gemeen heeft met een onteigening in de zin van de Grandwet" vaag of op zijn minst dubbelzinnig is; die grond kan betekenen dat een onteigening al in overeenstemming is met de artikelen 16 van de Grondwet en 1, § 1, van
het eerste aanvullend Protocol als die onteigeningsmaatregel bedoeld is om bepaalde categorieen van burgers te dwingen een solidariteitsinspanning te leveren; er
evenwel, gelet op de door de bodemrechters gebruikte bewoordingen, andere interpretaties mogelijk zijn; het Hof bijgevolg aan de hand van de motivering van het arrest de wettigheid van de bestreden beslissing niet kan nagaan (schending van artikel149 van de Grondwet); een onteigening niet reeds in overeenstemming is met
artikel 1, § 1, van het eerste aanvullend Protocol en artikel 16 van de Grondwet door
het enkele feit dat zij ingegeven is door de wil van de wetgever om bepaalde categorieen van burgers te dwingen een solidariteitsinspanning te leveren; het arrest derhalve, zo het in die zin moet worden begrepen, de artikelen 16, 159 van de Grandwet en 1,§ 1, van het in de aanhef van het middel vermelde Protocol schendt;
vijfde onderdeel, de artikelen 30bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 en 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 een onderscheid in behandeling invoeren tussen, enerzijds, de zelfstandigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en wier beroepsinkomen het in die bepalingen
vastgestelde maximumbedrag te hoven gaat en, anderzijds, de zelfstandigen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en wier beroepsinkomen lager is dan voormeld maximumbedrag maar die andere inkomsten genieten tot beloop van een bedrag, gelijk aan of hoger dan dat maximumbedrag; de zelfstandigen van de eerste
categorie onder bepaalde voorwaarden geen enkele aanspraak kunnen maken op pensioen; artikel14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden elke discriminatie in het genot van de door het Verdrag zelf
of de aanvullende protocollen gewaarborgde rechten en vrijheden verbiedt; de omstandigheid dat een onderscheid in de bescherming van een vorderingsrecht op een
vooraf bestaande objectief gegeven berust, zoals een reeds bestaande financiele ongelijkheid, geen voldoende voorwaarde is opdat voornoemd onderscheid in overeenstemming zou zijn met artikel14; het onderscheid redelijkerwijs verantwoord moet
zijn, wat veronderstelt dat er een redelijke verhouding van evenredigheid moet bestaan tussen de door de wetgever aangewende middelen en het door hem nagestreefde doel; de regel waarbij een categorie van zelfstandigen, die omschreven wordt
met inachtneming van de herkomst van de inkomsten van die zelfstandigen, elk recht
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wordt ontnomen op het rustpensioen waarvoor zij gedurende hun gehele beroepsloopbaan bijdragen hebben betaald, niet redelijkerwijs in verhouding staat tot het door
de wetgever nagestreefde doel, ook al is dat doel "het werk over te laten aan de jonge
generaties"; de nationale rechters de bepalingen van nationaal recht waarbij een dergelijke discriminatie wordt ingevoerd buiten toepassing dienen te laten; het arrest bijgevolg de beslissing waarbij de beroepen die eiser heeft ingesteld tegen de op grond
van voornoemde artikelen 30bis van het koninklijk besluit nr. 72 en 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 genomen beslissingen verworpen worden, niet
naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 159 van de Grondwet, 14 van het
Internationaal Verdrag en 1, § 1, van het Protocol, als bedoeld in de aanhefvan het
middel):

Overwegende dat het arrest, met overneming van de redengeving van het
beroepen vonnis, vaststelt dat eiser, die van 1953 tot 1961 het beroep van advocaat heeft uitgeoefend, gevraagd heeft dat hem met ingang van 1 januari 1991 het rustpensioen zou worden toegekend waarop hij aanspraak kon
maken als zelfstandige; dat verweerder in zijn beslissing van 4 april 1991,
die niet is gewijzigd en dus nog bestaat op het ogenblik waarop het uitspraak doet, de loopbaan van eiser heeft vastgesteld en hem dat pensioen
heeft toegekend met ingang van 1 januari 1991; dat de inkomsten van het
beroep van advocaat dat eiser opnieuw is gaan uitoefenen in september 1990,
vanaf 1993 de grenzen van het toegestane bedrag hebben overschreden en
dat, bij de betwiste administratieve beslissingen, de betaling van zijn overlevingspensioen derhalve is geschorst vanaf 1 januari 1993;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, erop wijst dat eiser niet betwist dat verweerder, door laatstgenoemde beslissingen te nemen, de geldende regelgeving correct heeft toegepast, maar betoogt dat die regelgeving buiten toepassing dient te worden
gelaten daar ze strijdig is met normen van hogere rang;
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 72 van
10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, het rustpensioen wordt toegekend aan degene die voldoet aan de
in die bepaling vastgestelde toekenningsvoorwaarden en een aanvraag doet;
Overwegende dat artikel 30bis, eerste lid, van voornoemd besluit bepaalt dat het aldus toegekende pensioen slechts betaalbaar is indien de gerechtigde geen beroepsbezigheid uitoefent;
Dat artikel 107, § 2, a), 2°, van het koninklijk besluit van 22 december 1967
houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, in afwijking van die verbodsbepaling en ter uitvoering van voornoemd artikel 30bis, tweede en derde lid, bepaalt dat de pensioengerechtigde, mits voorafgaande verklaring, een beroepsbezigheid als
zelfstandige mag uitoefenen, voor zover het beroepsinkomen uit deze bezigheid per kalenderjaar het daarin aangegeven bedrag niet overschrijdt;
Dat artikel 107, § 4, eerste lid, 1 o en 2o, van het algemeen reglement bepaalt dat, indien het beroepsinkomen dat bedrag overschrijdt, de betaling van
het pensioen voor het betrokken kalenderjaar wordt geschorst in een mate
die varieert met het percentage waarmee dat bedrag is overschreden;
Wat het derde en vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat "(eiser), door zich aan te sluiten bij
het socialezekerheidsstelsel, een reeks voorwaardelijke schuldvorderingen
heeft verkregen, namelijk het recht op uitkeringen die opeisbaar zijn onder voorafbepaalde voorwaarden, (... ) waaronder het pensioen dat op een bij
de wet bepaalde leeftijd wordt toegekend en op voorwaarde dat hij zijn bezigheid stopzet of althans beperkt tot binnen bepaalde grenzen teneinde het
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werk aan de jonge generaties over te laten" en dat "die opgelegde solidariteit niets gemeen heeft met een onteigening";
Overwegende dat, enerzijds, het arrest, nu het vermeldt dat eiser, "door
zich aan te sluiten bij het socialezekerheidsstelsel, (. .. ) een reeks voorwaardelijke schuldvorderingen heeft verkregen", zonder te lijden aan de in het
derde onderdeel aangeklaagde vaagheid of dubbelzinnigheid, aangeeft dat
de voorwaardelijke schuldvorderingen van eiser voortvloeien uit het feit dat
hij onderworpen is aan de sociale zekerheid voor zelfstandigen, zoals ze bij
wet is geregeld;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest weliswaar vermeldt dat "(de) (aan
de zelfstandigen) opgelegde solidariteit uiteraard niets gemeen heeft met een
onteigening'', maar dat zowel uit de gehele grond waarvan die overweging
deel uitmaakt als uit de samenhang ervan met de feitelijke vaststellingen
van het arrest en met de motivering ervan, die het van het beroepen vonnis overneemt, volgens welke "(het) recht van (eiser) op de pensioenuitkeringen niet opeisbaar is, daar dat recht niet ontstaat uit de betaling van
de bijdragen, maar uit de vervulling van de voorwaarden waaraan de wetgever het ontstaan van dat recht en het verkrijgen van de uitkeringen heeft
onderworpen" en "(eiser), aangezien de bezigheid (die hij verder uitoefent)
hem meer dan de hem toegestane inkomsten oplevert, niet voldoet aan de
voorwaarden voor de betaling van de inzake rustpensioenen bepaalde voordelen", volgt dat het arrest, zonder te lijden aan de in het vierde onderdee! aangeklaagde vaagheid of dubbelzinnigheid, beslist dat de schorsing van
het recht van eiser op de betaling van zijn rustpensioen hierdoor gerechtvaardigd is dat hij niet voldoet aan de voorwaarde dat hij de uitoefening van
zijn beroepsbezigheid heeft stopgezet, zoals die voorwaarde wordt omschreven in de regelgeving waarvan het arbeidshof, door te verwijzen naar de solidariteit tussen de generaties, slechts een van de objectieven heeft willen beklemtonen;
Dat elk onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel in die onderdelen uiteenzet dat het recht op
de litigieuze sociale zekerheidsuitkeringen een eigendom is in de zin van artikel1,§ 1, van het eerste aanvullend Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, aangezien de pensioenregeling van de zelfstandigen berust op het
kapitalisatiebeginsel, en aan het arrest verwijt dat het de beslissing waarbij hem de bescherming van die bepaling ontzegd wordt, niet naar recht verantwoordt;
Overwegende dat het arrest in de in het antwoord op het derde en vierde
onderdeel weergegeven motivering niet uitsluit dat het recht van eiser op het
rustpensioen een eigendom is in de zin van artikel1, § 1, van het eerste Protocol, maar beslist dat de voorwaarden waaraan de opeisbaarheid van zijn
schuldvordering onderworpen is, niet vervuld zijn, wat de betaling ervan verhindert;
Dat die overweging waartegen die onderdelen niet opkomen, voldoende
grondslag oplevert voor de beslissing van het arbeidshof volgens welke er geen
sprake is van eigendomsberoving;
Dat die onderdelen, zelfs als ze gegrond zouden zijn, niet tot cassatie kunnen leiden, elk belang missen en derhalve niet ontvankelijk zijn;
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Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat genoemd onderdeel aanvoert dat de toepassing van de
artikelen 30bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 en
107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 tot gevolg heeft dat de
categorie van zelfstandigen waartoe eiser behoort elk recht verliest op het
rustpensioen, waarvoor zij gedurende hun gehele beroepsloopbaan bijdragen hebben betaald;
Overwegende dat uit die wetsbepalingen, waarvan de strekking, in zoverre ze voor het geschil van belang is, reeds in herinnering is gebracht, volgt
dat de stopzetting van elke beroepswerkzaamheid buiten die bepaald in artikel 107 van het algemeen reglement geen voorwaarde is voor de toekenning van het pensioen, maar een voorwaarde voor de betaling ervan;
Dat de gerechtigde op een pensioen waarvan de betaling, zelfs volledig, is
geschorst wegens het bedrag van de bedrijfsinkomsten die hij haalt uit de
beroepswerkzaamheid die hij als zelfstandige blijft uitoefenen, niet elk recht
verliest op het rustpensioen waarvoor hij gedurende zijn loopbaan bijdragen heeft betaald;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
30 april 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck- Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Biitzler.

Nr. 244
3e KAMER- 30 april 2001

1o HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN

(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPENJ- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- DEVOLUTIEVE KRACHT- DRAAGWIJDTE - BEPERKING- ONDERZOEKSMAATREGEL- BEVESTIGING- BESLISSING- GRONDSLAG- ONDERZOEKSMAATREGEL- RESULTATEN- BEOORDELING.

zo

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- DESKUNDIGENONDERZOEK- BEVESTIGING- GEVOLG- DEVOLUTIEVE KRACHT - BESLISSING- GRONDSLAG.

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- DEVOLUTIEVE KRACHT- DRAAGWIJDTE- EERSTE RECHTER- VORDERING- VERSCHILLENDE AFZONDERLIJKE PUNTEN- DESKUNDIGENONDERZOEK M.B.T. EEN PUNT HOGER BEROEP OVER HET GEHEEL DESKUNDIGENONDERZOEK- BEVESTIGING- VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER VOOR UITSPRAAK OVER DE ZAAK ZELF- ANDERE PUNTEN - EINDBESCHIKKINGEN- WETTIGHEID.

1o Door de devolutieve kracht van het hager beroep wordt de hele zaak aanhangig ge-

maakt bij de appidrechte1; binnen de perken van het door de partijen ingestelde ho-
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ger beroep; die kracht wordt echter beperkt door de beslissing van de appelrechter wanneer hij, zelfs gedeeltelijk, een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, en de appelrechter kan bijgevolg zijn beslissing niet gronden op de beoordeling van de resultaten van de onderzoeksmaatregel, waarvan enkel de eerste rechter
kennis dient te nemen (1). (Art. 1068 Ger.W.)
2° Art. 1068 Ger.W. wordt geschonden door het arrest dat het beroepen vonnis, dat een

deskundigenonderzoek beveelt, bevestigt en daarbij gedeeltelijk op het verslag van dat
deskundigenonderzoek steunt (2). (Art. 1068 Ger.W.)
3° Wanneer de eerste rechter, die uitspraak moet doen over een vordering met ver-

schillende punten, enkel een deskundigenonderzoek beveelt m.b.t. een punt van de vordering, en de appelrechter uitspraak moet doen over het hager beroep waarbij eiser vraagt dat einduitspraak zou worden gedaan over het geheel, kan die appelrechter,
wat betreft het punt van de vordering waarvoor een deskundigenonderzoek is bevolen, het beroepen vonnis waarbij dat onderzoek wordt bevolen wettig bevestigen en
de zaak naar de eerste rechter verwijzen voor uitspraak ten grande en kan hij, wat
betreft de overige punten van de vordering, een eindbeslissing wijzen (3). (Art. 1068
Ger.W.) (Impliciet.)
(B. T. COMITE VAN DE GRAAN- EN VEEVOEDERHANDEL IN DE E.G. V.Z.W.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0084.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 juni 1998 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechter op grond van de devolutieve werking van
het hoger beroep, binnen de perken van het hoger beroep van de partijen, kennis neemt van de zaak in haar geheel; dat voomoemde werking evenwel wordt
beperkt door de beslissing waarbij de appelrechter een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel, zelfs maar ten dele, bevestigt;
Dat de appelrechter derhalve zijn beslissing niet kan gronden op de beoordeling van de resultaten van de onderzoeksmaatregel waarvan de eerste rechter kennis moet nemen;
Overwegende dat het arrest het hoger beroep van eiser tegen de beroepen beslissing over de rekeningen van het jaar 1993 niet gegrond verklaart, op grond dat ''het (arbeids)hof de vaststellingen en bevindingen van
de bij vonnis (van de arbeidsrechtbank) van 15 mei 1996 aangewezen deskundige Fielz volledig overneemt. Hieruit blijkt dat (eiser) geregeld met het
vermogen van (verweerster) heeft gehandeld alsof dat het zijne was";
(1) Cass., 30 sept. 1996, AR S.95.0134.F, nr. 340, en de aldaar vermelde verwijzingen; zie Cass.,
13 jan. 1972 (A. C., 1972, 468), met concl. van de H. Krings, toen adv-gen. in Bull. en Pas. 1972,
I, 463; 21 feb. 1997, A.R. C.95.0443.N, nr. 103.
(2) Zie noot 1.
(3) Zie Cass., 10 jan. 1980 (A. C. 1979-80, nr. 281).
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Dat aldus de appelrechters weliswaar de door de eerste rechter bevolen
onderzoeksmaatregel hebben bevestigd, maar dat zij hun beslissing, ten dele
althans, hebben gegrond op het deskundigenverslag; dat zij aldus artikel1068
van het Gerechtelijk Wetboek hebben geschonden;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen van het eerste en derde middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de rekeningen van het j aar 1993, over de in Duitsland
"betaalde" sociale-zekerheidsbijdragen, over de terugbetaling van de bijdragen voor de groepsverzekering en over het vakantiegeld bij vertrek; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak
daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Luik.
30 april 2001 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal -Ad.
vocaten : mrs. Verbist en Geinger.
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3e KAMER- 30 april 2001

1 o PARITAlR CO MITE -

BESLISSING- BEGRIP- ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - ONDERNEMINGSRAAD - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG- ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN.

2o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE -

BESCHERMDE WERKNEMERS- ONDERNEMINGSRAAD- ONTSLAG- ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN- PARITAIR COMITE - BESLISSING- BEGRIP.

1o en 2o Het paritair co mite doet binnen twee maanden enkel uitspraak over de aanvraag van de werkgever tot erkenning van het bestaan van economische of technische redenen op grand waarvan een beschermde werknemer kan worden ontslagen, wanneer het ofwel het bestaan van economische oftechnische redenen erkent ofwel
het niet-bestaan van dergelijke redenen vaststelt; voornoemd comite spreekt zich niet
uit als het geen beslissing neemt binnen voormelde wettelijke termijn of als de vereiste eensgezindheid niet wordt bereikt (1). (Art. 21, § 2, zevende lid, wet 20 sept. 1948;
art. 47, derde lid, wet 5 dec. 1968.)
(1) Zie Cass., 21 dec. 1987, A.R. 7890, nr. 248; 11 sept. 1989, A.R. 6612, nr. 19; noot get. J.F.L.,---......Cass., 8 jan. 1990, A.R. 8600, nr. 275; zie ook Cass., 13 jan. 1986, A.R. 4960, nr. 307; wet 20 sept.
1948 na de wijziging ervan bij K.B. nr. 4 van 11 okt. 1978.
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(AXIAL N.V. T. D ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0150.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1999 gewezen
door het Arbeidshof te Bergen;
Over het middel: schending van de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 van
het Burgerlijk Wetboek, 870, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 47, derde lid, van
de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comites, 21, § 2, eerste en zevende lid, 21, § 7 (zoals die artikelen waren gewijzigd bij de wet van 16 januari 1967 en bij het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978 en zoals zij van toepassing waren op de dag van het ontslag van verweerder voor de opheffing ervan bij de wet van 19 maart 1991), 24, § 1, 2°, (voor de wijziging
ervan bij het koninklijk besluit van 21 mei 1991) van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven), 149 van de gecoiirdineerde Grondwet, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, krachtens hetwelk aileen de partijen de leiding hebben van het geding alsook van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
doordat het arrest erop wijst dat 1) eiseres reeds op 28 januari 1981 aan het paritair comite voor de metaalsector, kamer voor werklieden en kamer voor bedienden, gevraagd heeft dat beide zich zouden uitspreken over het al dan niet bestaan van
de economische redenen die zij aanvoerde ter verantwoording van het ontslag van de
door haar in de assemblageafdeling tewerkgestelde werknemers met beschermd statuut, 2) het paritair comite voor loontrekkers op 23 februari 1981 de aangevoerde redenen erkend heeft in tegenstelling tot dat voor bedienden dat op de bijeenkomst van
12 maart 1981 de vereiste eenparigheid van stemmen niet heeft kunnen bereiken, 3)
aan verweerder op 27 maart 1981 een overeenkomst tot werkelijke stopzetting van
werkzaamheden op 1 april1981 werd voorgesteld in ruil voor een compensatoire
opzeggingsvergoeding van 16 en een halve maand, waarmee hij zijn instemming betuigde, en 4) eiseres de wedertewerkstelling van verweerder weigerde; dat het vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om aan verweerder het bedrag van 2.266.012 BEF te betalen, verhoogd met de wettelijke rente
op dat bedrag met ingang van 31 maart 1981 en verminderd met alle sociale en fiscale inhoudingen, op grond dat "(verweerder) ten tijde van de feiten in de onderneming een beschermd statuut genoot als niet verkozen kandidaat voor de ondernemingsraad bij de sociale verkiezingen van 1979 en dat het voor hem zijn eerste
kandidatuur betrof; dat zijn naam trouwens in die hoedanigheid aan het paritair comite werd medegedeeld door (eiseres) die geen reden heeft om van hem het bewijs van
die hoedanigheid te eisen, nu zij die erkent; dat, in strijd met de beweringen van (eiseres), dat paritair comite zich heeft uitgesproken binnen twee maanden na kennisneming van de zaak, namelijk, zoals hierboven gezegd, op 12 maart 1981; dat (eiseres) derhalve, nu zij ondanks alles toch beslist (verweerder) te ontslaan in weerwil van
het standpunt van het paritair comite dat haar welbekend moest zijn - het andersluidende standpunt van het paritair comite voor loontrekkers kan te dezen geen invloed hebben op de zaak- zich blootstelde aan het gevaar dat (verweerder) wiens wedertewerkstelling zij geweigerd had tegen haar een vordering tot schadevergoeding
zou instellen; dat derhalve de arbeidsgerechten niet bevoegd zijn terug te komen op
de beslissing die een paritair comite op onaantastbare wijze genomen heeft binnen de
voorgeschreven termijn, wat (eiseres) niet betwist; dat, in strijd met de mening van
de eerste rechters en het standpunt dat de partijen in de zaak hebben ingenomen, het
onderzoek van de economische redenen, gelet op de toedracht van de zaak, niet langer mogelijk is; dat alle bezwaren die (eiseres) spitsvondig maar tevergeefs afleidt uit
de sluiting van een fabriek en het behoud van een andere, kleinere fabriek alsook haar
bezwaren volgens welke de 'hoge voorrang' die de werknemers met een beschermd statuut genieten, onaanvaardbaar is en niet wordt aanvaard, geen stand houden tegenover de dwingende bepalingen van openbare orde van de wet; dat het Arbitragehof in
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zijn arrest 57/93 van 8 juli 1993, in zijn antwoord op twee prejudiciele vragen die door
de arbeidsrechtbanken te Brussel en te Luik waren gesteld over de wet van 19 maart
1991, dienaangaande onder meer zegt dat 'een beschermde werknemer, bij ontstentenis van dringende reden, enkel met instemming van de leden van het paritair orgaan die er de vakorganisaties vertegenwoordigen, kan worden ontslagen. Aangezien het verbod de regel is en een gewettigde verdenking de grondslag van die regel,
is een dergelijke vereiste niet onverantwoord. Het aanvaarden van economische oftechnische redenen die het ontslag van een beschermde werknemer verantwoorden gaat
immers niet gepaard met de vaststelling van precieze feiten aangaande de werknemer, maar impliceert een opportuniteitsbeoordeling ten aanzien van de toestand van
de onderneming en de beoogde maatregel. Er bestaan weliswaar gevallen waarin de
beoordeling aan de rechter wordt toevertrouwd, maar dat gebeurt dan enkel in ondergeschikte orde en in een beperkt aantal gevallen : het is vereist dat het paritair orgaan zich niet binnen de bij de wet vastgestelde termijn he eft uitgesproken (. .. ) en, bovendien, sedert de wet van 19 maart 1991, dat het ontslag van de beschermde
werknemer het gevolg is van het ontslag van een personeelscategorie of van een sluiting' (Belgisch Staatsblad van 28 augustus 1993); dat het Arbitragehof aldus van oordeel was dat de eventuele discriminaties een logisch uitvloeisel waren van de wet; dat
het Arbitragehof weliswaar, maar dat gegeven is hier niet aan de orde, kort en bondig stelt dat het ontbreken van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen een dergelijke beslissing van een paritair comite een discriminatie inhoudt, aangezien, krachtens artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, een ieder het recht heeft om een beslissing tot vaststelling
van zijn burgerlijke rechten aan een rechter voor te leggen, alsof een dergelijke beslissing, quod non, uitging van een bestuurlijke overheid (in die zin Cerexhe en van
de Lanotte, 'De motiveringsplicht van de administratieve akten', De Keure, 1992, p.2
a met een citaat van de Raad van State, 5 december 1961, arrest Felix, Verz. Arr. en
Adviezen Raad van State, 1961, p. 1033); dat die opmerking, welke nogal deining heeft
verwekt in de rechtsleer, moet worden afgewogen tegen het gebruik dat de wetgever ervan wil maken in zijn opvatting van de collectieve betrekkingen, maar uiteraard aan de rechter-niet de bevoegdheid kan toekennen om de wet aan te vullen; dat
het hoger beroep bijgevolg niet gegrond is, nu de overwegingen van de eerste rechters betreffende de aan de vakbondsafgevaardigde verschuldigde opzeggings- en
beschermingsvergoeding ter zake dienend zijn en nu de door hen vastge-stelde bedragen die billijk en, wat het bedrag betreft, degelijk gestaafd zijn, niet worden betwist, behalve wat hierna in het dictum zal worden gepreciseerd over interesten, zoals (eiseres) terecht suggereert",

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 21, § 2, eerste lid, van de wet van 20
september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (zoals dat artikel van toepassing was ten tijde van het ontslag van verweerder, dat wil zeggen zoals het is aangegeven in het middel), de afgevaardigden van het personeel in de ondernemingsraad en het comite voor veiligheid en hygiene en de kandidaten voor de verkiezingen
slechts kunnen worden ontslagen om een dringende reden die vooraf is aangenomen door het arbeidsgerecht of om economische of technische redenen die vooraf door
het bevoegd paritair comite zijn erkend; het paritair comite, overeenkomstig artikel 21, § 2, zevende lid (zoals dat lid van toepassing was ten tijde van het ontslag
van verweerder, dat wil zeggen zoals het is aangegeven in het middel), zich over het
al dan niet bestaan van economische of technische redenen moet uitspreken binnen twee maanden vanaf de datum van de aanvraag die hiertoe door de werkgever werd gedaan; wanneer het paritair comite zich niet binnen de wettelijke termijn van twee maanden uitspreekt over het al dan niet bestaan van economische
redenen ofbinnen die termijn vaststelt dat het, bij gebrek aan eenparigheid van stemmen, geen uitspraak kan doen, de werkgever niet verplicht is om, alvorens de werknemer met opzegging te ontslaan, voor de arbeidsgerechten een vordering in te stellen teneinde het bestaan van economische en technische redenen te doen vaststellen
en zich voor de rechtbank op het bestaan van dergelijke redenen kan beroepen als
verweer tegen een vordering van de werknemer tot betaling van een bijzondere
beschermingsvergoeding; het arrest te dezen vaststelt dat het paritair comite voor
bedienden op de vergadering van 12 maart 1981 de vereiste eenparigheid van stemmen niet heeft kunnen bereiken; het arbeidshof derhalve, alvorens uitspraak te doen
over de rechtsvordering van verweerder tot betaling van de bijzondere beschermings-
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vergoeding, de economische en technische redenen diende te onderzoeken die het ontslag van verweerder hebben verantwoord en die door eiseres als verweer tegen die
vordering werden aangevoerd; het derhalve niet wettig kon beslissen dat het onderzoek van die redenen, gelet op de toedracht van de zaak, niet langer mogelijk was
en de vordering van verweerder niet wettig om die reden gegrond kon verklaren
[schending van de artikelen 21, § 2, eerste en zevende lid, en § 7 (zoals die artikelen waren gewijzigd bij de wet van 16 januari 1967 en bij het koninklijk besluit nr.
4 van 11 oktober 1978 en zoals zij van toepassing waren op de dag van het ontslag van verweerder, v66r de opheffing ervan bij de wet van 19 maart 1991) en 24,
§ 1, 2° (v66r de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 21 mei 1991) van de
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven];
tweede onderdeel, het paritair comite zich aileen uitspreekt in de zin van artikel21,
§ 2, zevende lid, (zoals aangegeven in het middel) van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven, als het ofwel de economische oftechnische redenen erkent, in welk geval de beschermde werknemer kan worden ontslagen, ofwel beslist dat die redenen niet voorhanden zijn, in welk geval de werknemer niet kan worden ont-slagen tenzij een bijzondere beschermingsvergoeding wordt
betaald wanneer zijn wedertewerksteiling is geweigerd; de beslissing van het paritair comite over het al dan niet bestaan van economische of technische redenen die,
naar luid van artikel47, derde lid, van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, moet worden genomen bij eenparigheid van stemmen van de aanwezige leden, niet vatbaar is voor beroep voor de
rechtbanken van de rechterlijke orde; het paritair comite zich niet uitspreekt of zich
niet kan uitspreken in de zin van voormeld artikel 21, § 2, zevende lid, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, als de eenparigheid
van stemmen van de leden niet is bereikt of als geen beslissing wordt genomen binnen de wettelijke termijn van twee maanden; het arrest derhalve, na te hebben vastgesteld dat het paritair comite voor bedienden te dezen op de bijeenkomst van 12 maart
1981 de vereiste eenparigheid van stemmen niet kon bereiken, niet wettig kon beslissen dat voornoemd paritair comite "zich heeft uitgesproken binnen twee maanden na kennisneming van de zaak, namelijk ( ... ) op 12 maart 1981" en daaruit vervolgens niet kon afieiden dat "de arbeidsgerechten derhalve niet bevoegd waren om
terug te komen op de beslissing die een paritair comite op onaantastbare wijze genomen heeft binnen de voorgeschreven termijn" [schending van de artikelen 47, derde
lid, van de wet van 5 december 1968 betreffende de coilectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites en 21, § 2, eerste en zevende lid, (zoals die artikelen waren gewijzigd bij de wet van 16 januari 1967 en bij het koninklijk besluit nr. 4 van 11
oktober 1978 en zoals zij van toepassing waren op de dag van het ontslag van verweerder, voor de opheffing ervan bij de wet van 19 maart 1991), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven];
derde onderdeel, geen van de partijen bij conclusie heeft betoogd dat het paritair comite "zich had uitgesproken binnen twee maanden na kennisneming van de zaak"; eiseres dienaangaande in haar conclusie betoogde dat "het paritair comite voor de bedienden van de metaalsector bijeenkwam op 12 maart 1981, maar geen akkoord kon
bereiken over de erkenning van de economische redenen die de opheffing van de bescherming van sommige bedienden verantwoorden"; verweerder in zijn appelconclusie evenmin de vaststeiling van de eerste rechter betwistte volgens welke het
nationaal paritair comite voor de metaal-, machine- en elektrische bouw "zich niet heeft
uitgesproken over de bedienden"; verweerder, door daarentegen conclusie te nemen
over het al dan niet bestaan van economische redenen voor zijn ontslag, noodzakelijkerwijs ervan uitging dat het paritair comite zich over die redenen niet had uitgesproken; het arrest, zo het aldus moet worden uitgelegd dat het, door te verklaren dat het paritair comite "zich heeft uitgesproken binnen twee maanden na
kennisneming van de zaak", impliciet doch onmiskenbaar beslist dat het paritair comite het bestaan van economische of technische redenen had verworpen, ambtshalve een geschil opwerpt (het bestaan van een beslissing van het paritair comite waarbij economische redenen verworpen worden) dat de partijen bij conclusie uitsloten en
waarover het bijgevolg geen uitspraak diende te doen (schending van artikel 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het in dat artikel vastgelegde algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, krachtens hetwelk aileen de
partijen de leiding hebben van het geding) en het recht van verdediging van eiseres
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schendt, nu het ambtshalve beslist dat het paritair comite zic4. binnen de termijn van
twee maanden had uitgesproken, zonder een heropening van het de bat te bevelen en
zonder bijgevolg eiseres de gelegenheid te geven dienaangaande conclusie te nemen
(schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging); uit het
arrest althans, nu het niet preciseert op welke bewijselementen het de beslissing grondt
dat het paritair comite zich had uitgesproken over het niet-bestaan van economische redenen, niet kan worden opgemaakt of de appelrechters die beslissing granden op gegevens die hun persoonlijk bekend zijn dan wel op bewijselementen die regelmatig aan de tegenspraak der partijen zijn onderworpen (schending van de artikelen
1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek), zodat het Hof onmogelijk toezicht kan uitoefenen op de motivering en de wettigheid van die beslissing; voornoemde beslissing bijgevolg niet regelmatig metredenen is omkleed (schending van artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet) en
evenmin naar recht is verantwoord [schending van artikel 21, § 2, zevende lid, (zoals dat artikel is gewijzigd bij de wet van 16 januari 1967 en bij het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978 en zoals het van toepassing was op de dag van het antslag van verweerder, voor de opheffing ervan bij de wet van 19 maart 1991) van de wet
van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven];
vierde onderdeel, het arrest, zo het door te overwegen dat "de arbeidsgerechten niet
bevoegd zijn om terug te komen op de beslissing die een paritair comite op onaantastbare wijze genomen heeft binnen de voorgeschreven termijn, wat (eiseres) niet betwist", heeft beslist dat eiseres het feit niet heeft betwist dat het paritair comite een
beslissing had genomen binnen de termijn van twee maanden, aan de conclusie van
eiseres een draagwijdte verleent die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is, aangezien daaruit blijkt dat eiseres uitdrukkelijk heeft betoogd dat "het paritair comite voor de bedienden van de metaalsector bijeenkwam op 12 maart 1981, maar geen
akkoord kon bereiken over de erkenning van de economische redenen die de opheffing van de bescherming van sommige bedienden verantwoorden" en vervolgens uitspraak deed over het bestaan van dergelijke economische redenen, en derhalve de bewijskracht van die appelconclusie van eiseres miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het arrest bovendien een tegenstrijdigheid bevat, daar het tegenstrijdig is, enerzijds, te verklaren dat "in strijd met wat (eiseres) beweert", het paritair comite zich heeft uitgesproken binnen twee maanden na
kennisneming van de zaak en, anderzijds, te vermelden dat het arbeidshof niet kan
terugkomen op de beslissing die het paritair comite op onaantastbare wijze heeft genomen binnen de voorgeschreven termijn, "wat (eiseres) niet betwist"; het arrest, nu
het aldus niet regelmatig met redenen is omkleed, artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat naar luid van artikel 21, § 2, zevende lid, van de wet van
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven het paritair comite zich over het al dan niet bestaan van economische of technische redenen moet uitspreken binnen twee maanden vanaf de datum van de
aanvraag die hiertoe door de werkgever werd gedaan;
Dat voornoemd comite, als het geen beslissing neemt binnen de wettelijke termijn of als de eenparigheid van stemmen, die wordt vereist bij artikel 4 7, derde lid, van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, niet wordt bereikt, geen
ui tspraak doet;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het bevoegde paritair comite op
de bijeenkomst van 12 maart 1981 "de vereiste eenparigheid van stemmen niet heeft kunnen bereiken"; dat het arrest beslist dat voornoemd comite "zich heeft uitgesproken binnen twee maanden na kennisneming van
de zaak, namelijk (... ) op 12 maart 1981", "dat de arbeidsgerechten aldus niet
bevoegd zijn om terug te komen op de beslissing die een paritair comite op
onaantastbare wijze genomen heeft binnen de voorgeschreven termijn" en
"dat, in strijd met de mening van de eerste rechters ( ... ), het onderzoek van
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de economische redenen, gelet op de toedracht van de zaak, niet langer mogelijk is"; dat het arrest beslist "dat bijgevolg het hager beroep (van eiseres) niet gegrond is";
Overwegende dat het arrest door die overwegingen de in het onderdeel aangegeven wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de bodemrechter;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
30 april 2001 - 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal -Advocaat : mr. Simont.

Nr. 246
3e KAMER- 30 april 2001

MINDERVALIDEN- 'IEGEMOETKOMINGEN- GESCHIL- RECHTBANKEN -ARBEIDSRECHTBANK- BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE.

Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen
voor mindervaliden, die toegekend worden op aanvraag bij een beslissing van de minister, kunnen de arbeidsgerechten kennis nemen van aanspraken gegrond op feiten die zich na de beslissing hebben voorgedaan zoals een wijziging van de gezondheidstoestand van de mindervalide (1). (Art. 582, 1°, Ger.W., artt. 8, § 1 en 19, wet
27 feb. 1987 betreffende tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
(BELGISCHE STAAT- VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BEGROTING,
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN SOCIALE ECONOMIE T. D ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0083.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 2000 door het
Arbeidshof te Luik, afdeling N amen, gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 6, 582, 1 o (gewijzigd bij de wet van 19
april 1999), 807 van het Gerechtelijk Wetboek, 8, § 1, tweede, derde en vijfde lid, 10,
eerste lid, 19, eerste en tweede lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en 149 van de Grondwet, en oak miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten,
(1) Cass. 30 okt. 2000, volt. zitting, A.R. S.00.0026.N, nr. 588; vgl. Cass. 18 okt. 1999, A.R.
S.98.0098.F, nr. 540, en de cone!. O.M. in Bull. en Pas. 1999, I, inz. p. 1338; art. 582, 1°, Ger.W.,
na de wijziging ervan bij art. 2 wet 19 april 1999, B.S. 3 juni 1999, p. 20076.
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doordat het bestreden arrest, nu eiser bij beslissing van 6 april1995 verweerster de toekenning heeft geweigerd, op de datum van haar aanvraag, te weten 5 september 1994, van
een integratietegemoetkoming omdat de beperking van haar autonomie niet het vereiste minimum van zes punten bereikt, zegt uitspraak te doen op grond van de artikelen 807 en 582, 1o, van het Gerechtelijk Wetboek en beslist dat verweerster vanaf 1 maart
1997 recht heeft op een integratietegemoetkoming van categorie II voor een totaal jaarlijks bedrag van 115.032 frank en eiser veroordeelt om het achterstal vermeerderd met de
interest te betalen, op grond dat "eiser zich, met betrekking tot het in aanmerking nemen van de verslechtering van de gezondheidstoestand waardoor een bijkomend verlies van
autonomie ontstaat (. .. ), verzet tegen de aanvraag die op de artikelen 807 en 582, 1o, van
het Gerechtelijk Wetboek is gesteund en op zijn beurt verschillende middelen aanvoert die
het (arbeids)hofuiteindelijk in de volgende bewoordingen, die het overneemt, weerlegt: 'het
ministerie de kennisneming van de rechter wil beperken om in overeenstemming te blijven met de rechtspraak van het Hofvan Cassatie inzake kennisneming door de rechter met
betrekking tot tegemoetkomingen aan gehandicapten en de wet van 11 april1995 op zij
te schuiven omdat het van oordeel is dat die wet niet van toepassing kan zijn op het ministerie om rekening te houden met een verslechtering van de gezondheidstoestand na de
datum van de beslissing. De rechtspraak van het Hof van Cassatie (. .. ) steunt op de tekst
van artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek om de kennisneming van de rechter te
beperken tot de administratieve beslissing aileen. Dat artikel, waarbij de arbeidsrechtbank bevoegd wordt verklaard inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten, bepaalde dat
de rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen tegen de beslissingen van
de minister. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de begunstigde op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek zijn vordering niet kon uitbreiden tot een gegeven dat niet reeds aan de dienst voor tegemoetkomingen was voorgelegd en op grond waarvan die dienst zijn beslissing heeft genomen of had moeten nemen. Het Arbitragehof
oordeelde dat die eigenheid, die kenmerkend is voor de wetgeving inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten, niet discriminatoir is (Arbitragehof, 17 december 1997, J.T.T.,
1998, 237). Zodra het standpunt van het Hof van Cassatie bekend was, werd een wetsvoorstel ingediend (. .. ) tot wijziging van de tekst van artikel 582, 1o, zodat de arbeidsgerechten niet langer bevoegd zouden zijn om te oordelen over de beslissing maar over de
geschillen inzake het recht op tegemoetkomingen voor gehandicapten, welke formulering overeenstemt met die welke in de andere takken van de sociale zekerheid sensu lato
wordt gehanteerd. Het wetsvoorstel beoogde duidelijk de gehandicapte in staat te stellen zijn vordering voor de rechter uit te breiden, met name wanneer in de loop van de procedure een medische verslechtering van zijn toestand optreedt. Dat voorstelleidde tot de
wet van 19 april1999 die op 3 juni 1999 is gepubliceerd en het nieuwe artikel 582, 1°, is
dus op 13 juni 1999 in werking getreden. Op de dag van de uitspraak van het (arbeids)hof behoort die wetsbepaling dus tot de vigerende wetgeving, zodat daarmee rekening moet
worden gehouden. Zij maakt het voor de sociaal verzekerde mogelijk om zijn vordering uit
te breiden niet aileen voor de periode vanaf 13 juni 1999, maar ook voor de voorafgaande periode aangezien het een regeling betreft die zonder onderscheid van toepassing is op de lopende geschillen (. .. ). Het ministerie voert dan artikel19 aan van de
Gehandicaptenwet dat bepaalt dat beroep tegen een beslissing van de minister of diens gemachtigde ingesteld moet worden binnen drie maanden na de kennisgeving ervan. Die bepaling is vervallen sedert de wijziging van artikel 582, 1o, van het Gerechtelijk Wethoek, die nadien is gebeurd en die dus, wat betreft de termijn van beroep, aileen van
toepassing is sedert de inwerkingtreding van het handvest van de sociaal verzekerde dat
bepaalt dat die verzekerde voortaan over een termijn van drie maanden beschikt om beroep in te stellen (. .. ). Het feit dat de uitvoeringsbesluiten (of de wettelijke teksten) tot aanpassing aan die wijziging nog niet zijn uitgevaardigd, betekent niet dat de vroegere niet
aangepaste teksten moeten worden toegepast. Gelet op de bovenvermelde wetswijziging
lijkt het hoger beroep dus niet gegrond wat betreft de motivering die berust op het feit dat
de bovenvermelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek niet toepasselijk zijn. Het heeft
dus geen belang de draagwijdte te onderzoeken van artikel18 van de wet van 11 april1995
en van het arrest van het Hof van Cassatie van 17 mei 1999 (J.T.T., 1999, 386, opm. Ph.
Gosseries die evenwel de invloed van de wijziging van voornoemd artikel582, 1°, niet bespreekt) dat overweegt dat die wet de bevoegdheid van de rechtbanken helemaal niet heeft
gewijzigd, wat overigens nooit werd betwist aangezien het aldus gewijzigd arrest aileen beoogt dat het ministerie zelf een beslissing neemt waardoor een nieuw recht van beroep ontstaat als er een verantwoorde wijziging in de gezondheidstoestand optrad. De wijziging van
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artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek verleent immers aan de rechterlijke macht een
bevoegdheid die zij vroeger, met goedkeuring van het Hofvan Cassatie, had uitgeoefend
en waarbij thans vermeden wordt dat er nieuwe vorderingen en dus nieuwe beslissingen moeten worden genomen, wat de opdracht van de sociaal verzekerden nodeloos ingewikkeld maakt. Samen met X.V. en M.P. (. .. ) moet worden aangenomen dat die wetgeving ontegensprekelijk de rechtszekerheid bevordert in de geschillen waarin het gaat om
toestanden die evolueren en die zich over betrekkelijk lange tijdperken uitstrekken' (. .. );
dat het middel dat uitgaat van het verlies van een instantie van rechtspraak evenmin hout
snijdt aangezien, enerzijds, het hier geen recht van de rechtszoekende betreft, en, anderzijds, de bevoegdheid die aan de arbeidsgerechten wordt verleend om uitspraak te doen over
een nieuw feit dat zich in de loop van het geding heeft voorgedaan tot gevolg heeft dat partijen voor de rechter over het recht een de bat op tegenspraak kunnen voeren en vooral dat
de partijen een aanzienlijke tijdswinst boeken; dat het immers geen zeldzaamheid is dat,
zoals ten deze,een deskundige het recht op een uitkering op een bepaalde datum erkent, welke datum door de deskundige wordt vastgesteld zonder dat de partij vooraf kan
raden op welk ogenblik de verslechtering in aanmerking zal worden genomen en dus zonder dat zij eraan denkt een nieuwe aanvraag in te dienen; dat de begunstigde dus ernstig benadeeld was door de verplichting om, volgens de bovenvermelde rechtspraak van het
Hofvan Cassatie, een nieuwe aanvraag in te dienen zodra een nieuw element werd aangevoerd; dat de tekst van artikel 582, 1o, van het Gerechtelijk Wethoek niet zomaar is gewijzigd; dat de rechtbanken van de rechterlijke orde even goed als zoniet beter dan de administratie in staat zijn om recht te spreken, aangezien de partijen een tegensprekelijk debat
kunnen voeren over de geschilpunten en (eiser), gelet op de nieuwe gegevens, een voorstel van beslissing kan neerleggen en dus actief deelnemen aan het klaarmaken van het
dossier, dat evenzeer, het beginsel van de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling slechts een algemeen rechtsbeginsel dat niet geldt wanneer, zoals ten deze, krachtens een wettekst ( de artikelen 582, 1o, en 807 van het Gerechtelijk Wetboek), die recenter is dan de bepalingen vervat in de wetgeving inzake tegemoetkomingen aan
gehandicapten, vermeden kan worden dat daarop in aile omstandigheden een beroep moet
worden gedaan; dat het weliswaar zeker is dat een nieuwe aanvraag, in de zin van een eerste aanvraag, aan de rechter niet kan worden voorgelegd als niet eerst de administratieve weg werd gevolgd, maar dat het anders is wanneer een beslissing betwist is voor de
rechter, die dan beschikt over bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek om uitspraak te doen
over elementen die aan de minister bekend en onbekend waren op het ogenblik van die beslissing; dat tenslotte het laatste middel dat (eiser) aanvoert geen hout snijdt; dat inderdaad de kennisneming door de rechter, wanneer de begunstigde een nieuwe aanvraag instelt bij het ministerie na een beroep tegen de vorige beslissing te hebben ingesteld,
automatisch wordt beperkt door de datum waarop de te wijzen beslissing van kracht wordt
omdat die beslissing gezag van gewijsde in administratieve zaken kan krijgen (. .. )",

terwijl, (. .. )
tweede onderdeel, de arbeidsrechtbank, naar luid van artikel 582, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 19 april1999, kennisneemt van de geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden; de
nieuwe tekst van die bepaling niet kan betekenen dat het arbeidsgerecht, waarbij een
beroep aanhangig is tegen een be-slissing van de minister over een aanvraag tot tegemoetkomingen, andere elementen in aanmerking mag nemen dan die waarop de minister uitspraak heeft gedaan of diende te doen; de wet van 19 april 1999 immers artikell9 van de wet van 27 februari 1987 niet heeft gewijzigd, welk artikel 19 hoewel
het in zijn eerste lid bepaalt dat de geschillen over de rechten, ontstaan uit deze wet,
tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren, in zijn tweede lid stelt dat beroep tegen een beslissing van de Minister wordt ingesteld; artikel 8 van de wet van
27 februari 1987 bepaalt dat de tegemoetkomingen worden toegekend op aanvraag,
dat die aarivraag wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de gehandicapte zijn hoofdverblijfplaats heeft en dat een nieuwe aanvraag mag worden ingediend wanneer zich volgens de gehandicapte wijzigingen voordoen welke de toekenning ofverhogingvan de tegemoetkomingen rechtvaardigen; volgens artikel10 van
dezelfde wet de Minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of de door
hem gemachtigde ambtenaren over de aanvragen om tegemoetkomingen beslissen; uit
die bepalingen van de wet van 27 februari 1987 volgt dat artikel582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs in zijn huidige versie, niet tot gevolg kan hebben dat het
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arbeidsgerecht een bevoegdheid krijgt die ruimer is dan nagaan of, binnen de perken van de aanvraag, de beslissing van de minister in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de gegevens waarop hij uitspraak heeft
gedaan of had moe ten doen; het arrest, door het tegendeel te beslissen, het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der m;1chten miskent en bovendien alle in
het middel aangewezen wetsbepalingen schendt (met uitzondering van artikel 6 van
het Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de arbeidsgerechten, ingevolge artikel 582, 1a, van het
Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij artikel2 van de wet van 19 april1999,
kennisnemen van de geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden;
Dat artikel19, eerste lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan gehandicapten bepaalt dat die bevoegdheid de geschillen over de rechten, ontstaan uit deze wet betreft;
Overwegende dat de geschillen die krachtens die bepalingen aan de arbeidsgerechten kunnen worden voorgelegd niet beperkt zijn tot de rechten op tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 8 van de genoemde wet, waarover de minister, met toepassing van artikel 10 van die wet, uitspraak heeft gedaan of
had moeten doen;
Dat de arbeidsgerechten, bij het onderzoek van die geschillen, kennis kunnen nemen van rechten die gegrond zijn op feiten die na de beslissing van
de minister zijn ontstaan, zoals een wijziging in de gezondheidstoestand van
de gehandicapte;
Overwegende dat de bepalingen van de genoemde artikelen 8 en 10, die
het administratief onderzoek van de aanvragen om tegemoetkomingen betreffen, die bevoegdheid niet aantasten aangezien het verband tussen het administratief en het gerechtelijk onderzoek van die aanvragen door de wijziging van artikel 582, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek is verbroken;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 april 2001 - se kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Simont en Mahieu.
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ze KAMER- 2 mei 2001
1° CASSATIEBEROEP -STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECRTSVORDERING- EINDBESLISSING- PARTIJ DIE IN DE RECHTEN VAN
RET SLACRTOFFER IS GETREDEN - NIET DEFINITIEVE BESLISSING - BURGERLIJKE RECRTSVORDERING VAN RET SLACRTOFFER- GEVOLG- ONTVANKELIJKHEID.
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2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -

SCHADE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM- RAMING- LATERE GEBEURTENIS VREEMD MN HET MISDRIJF EN DE SCHADE - GEVOLG.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING- LATERE GEBEURTENIS - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- OVERLIJDEN VAN HET SLACHTOFFER

1o Hoewel het niet definitieve karakter van de beslissing over de burgerlijke rechts-

vordering van het slachtoffer zich in de regel uitstrekt tot de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van een partij die in de rechten is getreden van dat slachtoffer, zoals een verzekeraar of een ziekenfonds (1), strekt het niet definitieve karakter
van de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van een partij die in de reckten van het slachtoffer is getreden, zich daarentegen niet uit tot de beslissing over
de burgerlijke rechtsvordering van die partij of van haar erfgenamen en is het onmiddellijk cassatieberoep tegen die laatste beslissing bijgevolg ontvankelijk. (Art.
416 Sv.)

2° Bij de beoordeling van de schade en de vergoeding ervan moet de rechter zich plaatsen op het tijdstip van zijn beslissing en mag hij in de regel geen rekening houden
met latere gebeurtenissen die a an de onrechtmatige daad of aan de schade _vreemd
zijn en die de toestand van de schadelijder verbeterd ofverergerd hebben (2). (Artt.
1382 en 1383 B.W.)
3° Bij de beoordeling van de schade die moet worden vergoed t.g. v. een onrechtma-

tige daad, dient de rechter rekening te houden met elke latere gebeurtenis die, hoewel vreemd aan de onrechtmatige daad zelf, de hierdoor veroorzaakte schade bei'nvloedt; zo wordt de schade die voortvloeit uit een blijvende arbeidsongeschiktheid
befnvloed door het overlijden van de schadelijder (3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(T... T.M ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.00.1703.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 november 2000 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te N eufchateau;
Overwegende dat aile eisers afstand doen van hun voorziening, op grond
dat het bestreden vonnis geen eindvonnis is in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van Strafvordering, zolang het strafgerecht niet definitief uitspraak heeft gedaan over de klacht van de Landsbond van de neutrale ziekenfondsen, die in de rechten is getreden van het slachtoffer van het ongeval, wijlen O.L.;
Overwegende dat, hoewel het niet definitieve karakter van de beslissing
over de burgerlijke rechtsvordering van het slachtoffer zich in de regel uitstrekt tot de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van een partij die
in de rechten is getreden van het slachtoffer, zoals een verzekeraar of een ziekenfonds, het niet definitieve karakter van de beslissing over de burger(1) Cass., 28 mei 1996, A.R. P.95.1378.N, nr. 193; zie concl. proc.-gen. Velu, toen adv.-gen., v66r
Cass., 4 april 1984, A.R. 3379, nr. 449, in Bull. en Pas., 1983-84, I, blz. 978, nr. 30.
(2) Cass., 14 dec. 1993, A.R. 7100, nr. 522.
(3) Cass., 14 dec. 1993, vermeld in de voorgaande noot; 27 jan. 1994, A.R. C.93.0057.F, nr. 53.
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lijke rechtsvordering van een partij die in de rechten van het slachtoffer is
getreden, zich daarentegen niet uitstrekt tot de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van die partij of van haar erfgenamen;
Overwegende dat de appelrechters definitief uitspraak hebben gedaan over
de burgerlijke rechtsvordering van verweerster, handelend in de hoedanigheid van erfgenaam van het slachtoffer O.L., dat op 31 maart 2000 is overleden; dat de akten van afstand bijgevolg door dwaling zijn aangetast, zodat er geen grond bestaat om akte van die afstand te verlenen;
Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek:
doordat het bestreden vonnis vaststelt dat mevrouw O.L., geboren op 21 mei 1912,
is verwond in een verkeersongeval dat op 7 juni 1996 is veroorzaakt door de fout van
eiser, aangestelde van de burgerrechtelijk aansprakelijke eiseres; dat mevrouw L. sinds
7 augustus 1997, datum van de consolidatie, ten gevolge van het verkeersongeval is
getroffen door een blijvende ongeschiktheid van 60 pet.; dat de eerste rechter de eisers bij vonnis van 30 juni 1999 heeft veroordeeld om aan mevrouw L. een bedrag van
900.000 frank te betalen op basis van 15.000 frank per procent ongeschiktheid, tot vergoeding van de uit die ongeschiktheid voortvloeiende fysische en morele schade; dat
de partijen hager beroep hebben ingesteld; dat mevrouw L. is overleden op 31 maart
2000; dat haar dochter, mevrouw E.M. (verweerster), het door haar moeder ingestelde geding heeft hervat bij wege van een voor de correctionele rechtbank neergelegde conclusie; dat het bestreden vonnis, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, de eisers veroordeelt om aan verweerster het vermelde bedrag van 900.000
frank te betalen, verhoogd met de compensatoire interest tegen 5 pet. sinds 7 augustus 1987 tot vergoeding van de uit de gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid voortvloeiende schade van mevrouw L., op grand "dat de partijen instemmen met de procentuele evaluatiemethode, en evenmin de raming van de eerste rechter, m.n. 15.000
frank per procent, betwisten; (.. .) dat de redenering (van de eisers) niet kan worden
gevolgd, wanneer zij beweren dat de toegekende bedragen moeten worden aangepast aan het overlijden op 31 maart 2000; dat de rechter de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte schade weliswaar moet beoordelen door zich te plaatsen op het ogenblik van zijn beslissing; dat de forfaitaire methode die door de partijen in acht is genomen en in dat vonnis is vastgelegd, evenwel rekening houdt met de door de deskundigen in aanmerking genomen graad van ongeschiktheid, met de leeftijd van de
burgerlijke partij op het ogenblik van de consolidatie, en dus haar overlevingskan- ,
sen, alsook met de afwezigheid van inkomensverlies; dat als aan die schadepost een
coefficient toegekend wordt om rekening te houden met het overlijden van het slachtoffer tijdens het geding, een tweede keer rekening zal worden gehouden met het overleven van dat slachtoffer en de aan de burgerlijke partij toe te kennen vergoeding bijgevolg ten onrechte zal worden verminderd",
terwijl de eisers, in de voor de correctionele rechtbank aangevoerde conclusie, zonder kritiek te oefenen op de beslissing van de eerste rechter om de schade te ramen
op grond van 15.000 frank per procent ongeschiktheid, betogen dat het bedrag van
900,000 frank dat de eerste rechter op die grand aan de moeder van verweerster had
toegekend, door de appelrechters niet aan verweerster kon worden toegekend in haar
hoedanigheid van rechthebbende van haar moeder, die tijdens het geding overleden
was, om reden van het overlijden, aangezien het bedrag van 900.000 frank door de eerste rechter was toegekend op grand van een overlevingsduur van het slachtoffer die
op de datum van de consolidatie van vijf jaar en negen maanden bedroeg, terwijl de
overlevingsduur van het slachtoffer vanaf die datum slechts twee jaar en acht maanden had bedragen; de vergoeding, volgens de eisers, dus moest worden verminderd tot
433.110 frank; de rechter krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek aan het slachtoffer of aan zijn rechthebbenden geen vergoeding kan toekennen die hoger ligt dan de werkelijk geleden schade; de rechter de vergoeding van de
door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade moet bepalen door zich te plaatsen op het tijdstip van zijn beslissing; de rechter bij de raming van de schade geen rekening kan houden met latere gebeurtenissen die aan de onrechtmatige daad of de
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schade vreemd zijn en die de situatie van de benadeelde verbeterd ofverergerd hebben; de rechter daarentegen rekening dient te houden met de latere gebeurtenissen
die, hoewel vreemd aan de onrechtmatige daad, de hierdoor veroorzaakte voortvloeiende schade beYnvloedt; het overlijden van de benadeelde niet vreemd is aan de
schade die het gevolg is van een onrechtmatige daad die letsels heeft veroorzaakt; de
rechter, in geval van overlijden van de benadeelde tijdens de rechtspleging, de uit zijn
blijvende ongeschiktheid voortvloeiende schade moet ramen op grand van zijn werkelijke overlevingsduur; de omstandigheid dat de schade forfaitair is geraamd niet toelaat het bedrag van de vergoeding te bepalen op grand van de waarschijnlijke overlevingsduur van het slachtoffer op het tijdstip van de consolidatie; het bestreden vonnis
te dezen vaststelt dat de eerste rechter de aan mevrouw L. verschuldigde vergoeding ten gevolge van de door haar blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid geleden schade
had vastgesteld op 900.000 frank, met inachtneming van de door de deskundigen in
aanmerking genomen ongeschiktheid, haar leeftijd op het ogenblik van de consolidatie en dus haar overlevingskansen; het bestreden vonnis niet ontkent dat de werkelijke overlevingsduur van mevrouw L. lager lag dan haar waarschijnlijke overlevingsduur op de dag van de consolidatie; het bestreden vonnis, door aan verweerster
niettemin hetzelfde bedrag toe te kennen als dat welk de eerste rechter aan mevrouw L. had toegekend zonder weet te hebben van haar werkelijke overlevingsduur, aan verweerster een hogere vergoeding toekent dan de door haar moeder werkelijk geleden schade; het bestreden vonnis bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek schendt :

Overwegende dat de rechter, om de vergoeding van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade te bepalen, zich moet plaatsen op het tijdstip van zijn beslissing; dat hij bij de raming van de schade geen rekening
mag houden met latere gebeurtenissen die vreemd zijn aan de onrechtmatige daad of aan de schade zelf en de toestand van de benadeelde verergerd ofverbeterd hebben; dat hij bij die raming evenwel rekening moet houden met latere gebeurtenissen die, hoewel vreemd aan de onrechtmatige daad,
de hierdoor veroorzaakte schade bei"nvloeden;
Dat, bijgevolg, de uit een blijvende ongeschiktheid voortvloeiende schade,
in geval van overlijden van de benadeelde, niet meer mag worden geraamd op grand van de waarschijnlijke overlevingsduur maar berekend moet
worden op grand van de datum van het overlijden, aangezien de toepassing van de waarschijnlijkheid alleen gerechtvaardigd is bij gebrek aan zekerheid;
Overwegende dat de appelrechters, door de vergoeding tot herstel van de
schade voortvloeiende uit de gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid van het
slachtoffer, moeder van verweerster, te berekenen zonder met haar overlijden op 31 maart 2000 rekening te houden, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de omvang van de schade voortvloeiende uit de gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid van het slachtoffer; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde
vonnis; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Aarlen, zitting houdende in hager beroep.
2 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. Kirkpatrick.
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2e KAMER- 2 mei 2001
1o STRAF - SAMENLOOP - EENDAADSE - COLLECTIEF MlSDRlJF- ElNDVEROORDELINGANDERE FElTEN- EENHEID VAN OPZET- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- GRENZEN.

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRlP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN
OPZET- EENHEID VAN OPZET- COLLECTlEF MlSDRlJF - ElNDVEROORDELING- ANDERE FElTEN- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- GRENZEN.

so ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN- STRAFVORDERlNG- COLLECTlEF MlSDRIJF- EINDVEROORDELING- ANDERE FElTEN- EENHEID VAN OPZET- GRENZEN.

4o HERHALING- WANBEDRlJF NA WANBEDRlJF- VEROORDELlNG MET UITSTEL- ONDERGANE STRAF - TERMlJN VAN VlJF JAAR- AANVANG.

5o CAS SATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ALGEMEEN- STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN- STRAFZAKEN- BEGRlP- HERHALING- UITTREKSEL UIT HET VONNlS.

6° HERHALING- STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN- BEGRlP- UITTREKSEL UIT HET VONNlS.

1o, 2° en so Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite
te oordelen of de bij hem aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van
dezelfde eenheid van opzet als die op grand waarvan het definitieve vonnis of arrest van veraordeling is gewezen (1), be/wort het aan het Hofvan Cassatie om nate
gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die
eenheid van opzet wettig heeft kunnen afleiden (2); de rechter kan aldus, op grand
van de vaststelling dat meer dan twee jaar verstreken zijn tussen de tijdvakken waarbinnen de misdrijven zijn gepleegd, wettig beslissen dat de bij hem aanhangig gemaakte feiten en die op grand waarvan de eerdere veroordeling is uitgespraken, niet
het gevolg zijn van een zelfde misdadig opzet. (Art. 65 Sw.)
4 o Wanneer na een wanbedrijf in staat van her haling een nieuw wanbedrijf wordt gepleegd, de veraordeling wegens het eerste feit met uitstel is uitgespraken en het uitstel niet is ingetrakken, wordt de straf geacht te zijn ondergaan bij het verstrijken van
de proeftijd en gaat de bij art. 56, tweede lid, Sw., bepaalde termijn van vijf jaar in
op dat tijdstip (S). (Art. 56, tweede lid, Sw.)

5o en 6o Het Hof kan acht slaan op het uittreksel van een vonnis, dat door het O.M.
is neergelegd op de terechtzitting van de correctionele rechtbank en bij het dossier van
de rechtspleging is gevoegd om de wettigheid na te gaan van de beslissing die de herhaling t.a.v. de beklaagde in aanmerking neemt, om de strafte bepalen die hem moet
worden opgelegd, zonder vast te stellen dat alle gegevens van de herhaling voorhanden zijn (4). (Impliciet.)
(1) Cass., 15 maart 1994, A.R. P.93.0213.N, nr. 125; zie Cass., 8 maart 2000, A.R. P.99.1583.F,
nr. 161.
(2) Cass., 8 mei 1979 CAC., 1978-79, 1068); zie Cass., 8 april1981,A.R. 1400 (ibid., 1980-81,
nr. 457, en de noot 1) en 5 dec. 1989, A.R. 3838, nr. 222, en de noot 1.
(3) Cass., 15 juli 1997, A.R. P.97.0805.F, nr. 316.
(4) Zie Cass., 22 maart 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 777) ; 24 juni 1974 CAC., 1974, 1179); 8 okt.
1988, A.R. 1758, nr. 424; 25 april 1990, A.R. 8242, nr. 500; 25 feb. 1992, A.R. 6262, nr. 336.
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(W. .. T. D ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0121.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafVordering :
Over het eerste middel : schending van artikel 65 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest vaststelt dat de strafvordering niet ontvankelijk is, het
vonnis van de correctionele rechtbank bevestigt, in zoverre het de door het hof beperkte en aangevulde feiten I en II van de enige telastlegging jegens eiser bewezen
verklaart, en hem tot een boete van tweeduizend frank veroordeelt of een vervangende gevangenisstrafvan drie maanden; dat het bestreden arrest, dat het vonnis voor
het overige wijzigt, eiser tot een gevangenisstrafvan acht maanden veroordeelt, op
grand: "dat beklaagde W., als de feiten van de enige telastlegging bewezen zijn, een
beroep doet op het voordeel van artikel 65 van het Strafwetboek; dat, gelet op de datum waarop de bij arrest van 4 maart 1993 van het Hof van Beroep van Antwerpen
bewezen verklaarde feiten zijn gepleegd en gelet op de datum van de feiten die bij dit
hof aanhangig zijn gemaakt, in tegensteiling tot wat de beklaagde W. in conclusie betoogt, het oude artikel 65 van het Strafwetboek moet worden toegepast, dat overigens gunstiger is voor de beklaagde; dat het voordeel van het oude artikel 65 van het
Strafwetboek niet aan de beklaagde W. kan worden toegekend, aangezien de feiten van
de telastleggingen op grand waarvan het arrest van 4 maart 1993 van het Hofvan Beroep is gewezen en de feiten die bij dit hof aanhangig zijn gemaakt - gesteld dat zij
bewezen zijn - niet de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde
misdadig opzet, aangezien meer dan twee jaar verstreken zijn tussen de twee tijdvakken waarbinnen de misdrijven zijn gepleegd en elke eenheid van opzet te dezen
uitgesloten is; dat de strafvordering bijgevolg ontvankelijk is",
terwijl uit artikel 65 van het Strafwetboek, zoals het van toepassing was v66r de
wijziging ervan bij de wet van 11 juli 1994, blijkt dat, wanneer bepaalde feiten die
door een eindbeslissing op de strafvordering zijn berecht, en andere feiten, die ook
misdrijven hebben opgeleverd, die na die beslissing zijn gepleegd maar door die beslissing niet zijn berecht, uit hetzelfde misdadig opzet voortvloeien, zij samen een
misdrijfvormen; de strafrechter bijgevolg, wegens het gezag van gewijsde van de eindbeslissing over de strafvordering dat tot het verval van de strafvordering heeft geleid, niet bevoegd is om een strafuit te spreken uit hoofde van de bij hem aanhangig gemaakte feiten; hoewel het aan de bodemrechter staat om op onaantastbare wijze
te oordelen of de bij hem aanhangig gemaakte feiten met hetzelfde misdadig opzet zijn gepleegd als die welke door het definitieve vonnis of arrest van veroordeling zijn berecht, het aan uw Hof staat om na te gaan of de appelrechter uit de vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat de beklaagde gehandeld heeft met
eenheid van opzet in de zin van artikel 65 van het Strafwetboek; het bestreden arrest zijn beslissing dat het bepaalde van artikel 65 van het Strafwetboek niet aan
eiser ten goede kan komen, aileen verantwoordt op grand dat meer dan twee jaar verstreken zijn tussen de feiten die zijn berecht door het arrest van 4 maart 1993 van
het Hof van Beroep van Antwerpen, en de feiten die bij de appelrechters aanhangig zijn gemaakt; het bestreden arrest niet wettig kon beslissen dat elke eenheid van
opzet te dezen uitgesloten is, door aileen te verwijzen naar het feit dat meer dan twee
jaar verstreken zijn tussen de twee tijdvakken waarbinnen de misdrijven zijn gepleegd; het bestreden arrest aldus de draagwijdte van artikel 65 van het Strafwetboek miskent :

Overwegende dat, hoewel het aan de bodemrechter staat om op onaantastbare wijze te oordelen of de bij hem aanhangig gemaakte feiten al dan
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niet het gevolg zijn van dezelfde eenheid van opzet als die op grand waarvan het definitieve vonnis of arrest van veroordeling is gewezen, het aan het
Hof staat om na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het
aldan niet bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft kunnen afieiden;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat het bepaalde van het oude artikel 65 van het Strafwetboek (eiser) niet ten goede kan komen, aangezien
de feiten die zijn berecht door het arrest van 4 maart 1993 van het Hofvan
Beroep van Antwerpen en de feiten die bij dit hof (van beroep) aanhangig zijn
gemaakt - gesteld dat zij bewezen zijn - niet de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van hetzelfde misdadig opzet zijn, aangezien meer dan twee
jaar verstreken zijn tussen de twee tijdvakken waarbinnen de misdrijven zijn
gepleegd, en elke eenheid van opzet te dezen uitgesloten is";
Overwegende dat de appelrechters, op grand van de vaststelling dat meer
dan twee jaar verstreken zijn tussen de voormelde tijdvakken, wettig hebben kunnen beslissen dat de bij hen aanhangig gemaakte feiten en die op
grand waarvan de eerdere veroordeling is uitgesproken, niet voortvloeien uit
hetzelfde misdadig opzet;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel: schending van artikel 56 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest het vonnis van de correctionele rechtbank bevestigt, in zovelTe het de feiten ten aanzien van eiser bewezen verklaart en hem tot een
boete van 2.000 frank veroordeelt of een vervangende gevangenisstrafvan drie maanden, het vonnis voor het overige wijzigt en eiser daarbij veroordeelt tot een gevangenisstrafvan acht maanden, op grond: dat het arrest enerzijds vaststelt dat eisers staat van algemene herhaling blijkt uit de voeging, bij het dossier, van een
eensluidend uittreksel van het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 26 mei 1987
van de 24ste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; dat het arrest anderzijds vaststelt dat de feiten van de enige telastlegging zijn gepleegd na 9
juli 1992 of op een onbepaalde datum tussen 1 augustus en 30 september 1992; dat
uit die vaststellingen volgt dat meer dan vijf jaar zijn verstreken tussen de datum
waarop het vonnis van 26 mei 1987 in kracht van gewijsde is gegaan, en de datum
waarop eiser het eerste feit heeft gepleegd; dat, bijgevolg, de appelrechters niet konden beslissen dat eiser zich in staat van algemene herhaling bevond; dat het bestreden aiTest bijgevolg artikel 65, tweede lid, van het Strafuretboek schendt; "dat de
eerste rechter, door te beslissen de beklaagde te veroordelen tot een hoofdgevangenisstrafvan eenjaar, een wettelijke strafheeft uitgesproken en rekening heeft
gehouden met de zwaarwichtigheid van de feiten, te dezen de deelneming van de beklaagde aan de bedrieglijke ontmanteling van het prive-vermogen van de burgerlijke partijen, met zijn specifiek gerechtelijk verleden en met het feit dat het misdrijf in een relatief ver verleden is gepleegd; dat de vermindering van die
hoofdgevangenisstraf, zoals die in het hierna volgende dictum wordt toegekend, de
overschrijding van de redelijke termijn evenwel passend compenseert; dat de door de
eerste rechter opgelegde boete verantwoord wordt door het ongeoorloofde winstbejag dat door de beklaagde werd nagestreefd; dat het door de eerste rechter vastgestelde bedrag rekening houdt met de waarde van de geheelde goederen en inverhouding staat tot de klaarblijkelijke inkomsten van de beklaagde; dat de staat van
algemene herhaling van de beklaagde W. blijkt uit de voeging, bij het dossier van
rechtspleging, van een eensluidend uittreksel van het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 26 mei 1987 uit de 24ste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; dat de feiten van de enige telastlegging, die ten aanzien van de beklaagde W. bewezen zijn verklaard, na 9 juli 1992 zijn gepleegd" ,
terwijl, krachtens artikel 56, tweede lid, van het Strafuretboek, de beklaagde zich
in staat van wettelijke herhaling bevindt wanneer hij, in geval van een eerdere ver-
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oordeling tot een gevangenisstrafvan ten minste eenjaar, een nieuw wanbedrijfpleegt
voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf
is vmjaard; dat de termijn waarbinnen het nieuwe wanbedrijf gepleegd moet zijn, begint te lopen op het ogenblik waarop de veroordeling, dat als grondslag voor de herhaling dient, in kracht van gewijsde is gegaan; dat uit het arrest blijkt dat de appelrechters bij het bepalen van de straf rekening hebben gehouden met het feit dat eiser
zich in staat van wettelijke herhaling bevond :

Overwegende dat, krachtens artikel 56, tweede lid, van het Strafwetboek, de beklaagde zich in staat van wettelijke herhaling bevindt wanneer
hij, in geval van een eerdere veroordeling tot een gevangenisstrafvan ten minste eenjaar, een nie"t+w wanbedrijfpleegt voordat vijfjaren zijn verlopen sinds
hij zijn straf heeft ondergaan of sinds zijn straf is verjaard;
Overwegende dat, wanneer na een wanbedrijf in staat van herhaling een
nieuw wanbedrijf wordt gepleegd, de eerdere veroordeling met uitstel is uitgesproken en dat uitstel niet is ingetrokken, de straf geacht wordt te zijn ondergaan bij het verstrijken van de proeftijd en de in artikel 56, tweede lid,
van het Strafwetboek, bepaalde termijn van vijf jaar op dat tijdstip ingaat;
Overwegende dat het arrest de aan eiser opgelegde strafbepaalt door, met
name, te verwijzen naar zijn "staat van algemene herhaling'', vermeldt dat
die staat "voortvloeit uit de voeging, bij het dossier van de rechtspleging, van
een eensluidend uittreksel van het in kracht van gewijsde gegane vonnis van
26 mei 1987 van de 24ste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel", en daarenboven vaststelt dat de door het arrest bestrafte feiten zijn
gepleegd "tussen 1 augustus en 30 september 1992";
Dat uit dat uittreksel, dat door het openbaar ministerie is neergelegd op
de terechtzitting van 12 oktober 1999 van de correctionele rechtbank, blijkt
dat die rechtbank voor de op 26 mei 1987 uitgesproken veroordeling tot een
gevangenisstraf van een j aar een gedeeltelijk uitstel van drie j aar he eft toegekend, en dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt
dat het voormelde uitstel is ingetrokken;
Dat het arrest de voormelde wetsbepaling bijgevolg niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen over de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal.
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2e KAMER- 2 mei 2001

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN- GEMIS AAN BELANG- BESLISSING DIE DE STRAFVORDERING VERVALLEN VERKLAART DOOR VERJARING- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE
- ONTVANKELIJKHEID.

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - ALGEMEEN- MOTIVERINGSVERPLICHTING- VORMVEREISTE - GEVOLGEN.

so CASSATIEMIDDELEN- ALGEMEEN- NAAR RECHT FALEND MIDDEL- REDENEN VAN
DE VONNISSEN EN ARRESTEN- PERTINENTIE OF ONTOEREIKENDHEID.

4 ° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- PERTINENTIE

OF

ONTOEREIKENDHEID - CASSATIEMIDDEL - GEVOLG.

5° LASTER EN EERROOF.- LASTER- BEGRIP.

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 10- VRIJHEID VAN MENINGSUITING- GRENZEN- WANBEDRIJF VAN LASTER.

7° LASTER EN EERROOF- LASTER- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN
DE MENS- VRIJHEID VAN MENINGSUITING- GRENZEN.

1 o Het cassatieberoep dat de beklaagde instelt tegen de beslissing die de strafvorde-

ring vervallen verklaart door verjaring, is niet ontvankelijk bij gemis aan belang (1).
2o Aangezien de verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden een
vormvereiste is (2), is een vonnis of arrest met redenen omkleed wanneer de rechter duidelijk en ondubbelzinnig de redenen opgeeft, oak al zijn die onjuist of onwettig, op grand waarvan hij een dergelijke uitspraak heeft gedaan. (Art. 149 Gw.)

so en 4° Het middel dat eigenlijk kritiek oefent op ofwel de wettigheid van de bestreden beslissing ofwel de pertinentie of ontoereikendheid van een reden maar niet op
het gebrek aan motivering, houdt geen verband met art. 149 Gw. en faalt bijgevolg
naar recht. (Art. 149 Gw.)
5° Laster bestaat erin aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste te leg-

gen dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en
waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, terwijl de wet dat bewijs toelaat;
laster is a.m. strafbaar wanneer deze gepleegd wordt in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet openbaar is, maar toegankelijk voor een
aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken. (Artt. 4SS en
444 Sw.)

6° en 7o De bestraffing van het wanbedrijfvan laster overeenkomstig art. 443 Sw. houdt

geen inperking in van het recht van vrije meningsuiting die onverenigbaar is met art.
10 E.VR.M. (3). (Art. 10 E.V.R.M.; artt. 44S en 444 Sw.)
(1) Cass., 7 nov. 1984, A.R. 3753, nr. 158.
(2) Cass., 14 juni 2000, A.R. P.00.0513.F, nr. 365.
(3) Zie Cass., 21 nov. 1979 (AC., 1979-80, nr. 191); 9 dec. 1981, A.R. 1312, en 15 juni 1982, A.R.
7204 (ibid., 1980-81, nrs. 235 en 612).
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w .. T. c ... )
ARREST (uertaling)

(A.R. P.01.0175.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 december 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de strafvordering:
Overwegende dat eiser, beklaagde, geen belang heeft om cassatieberoep in
te stellen tegen de beslissing die de strafVordering door verjaring vervallen verklaart;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te omkleden aan een vormvereiste beantwoordt; dat een vonnis of arrest met redenen is omkleed overeenkomstig artikell49 van de Grondwet
wanneer de rechter duidelijk en ondubbelzinnig opgave doet van de redenen, ook al zouden die onjuist of onwettig zijn, op grond waarvan hij een dergelijke uitspraak heeft gedaan;
Dat het middel, dat eigenlijk kritiek oefent op ofwel de wettigheid van de
beslissing ofwel de pertinentie of de ontoereikendheid van een reden maar
niet op het gebrek aan motivering, geen verband houdt met artikell49 van
de Grondwet en, bijgevolg, faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat laster erin bestaat aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste te leggen dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en waarvan hetwettelijk bewijs niet wordt
geleverd, terwijl de wet dat bewijs toelaat; dat laster onder meer strafbaar is wanneer hij gepleegd wordt in tegenwoordigheid van verscheidene
personen, in een plaats die niet openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of er te komen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de feiten van de telastlegging van
laster bewezen zijn, op grond dat ''het werkwoord 'soutenir' in figuurlijke zin
met name betekent 'apporter son aide dans une action, un combat ou une
lutte' (zie inzonderheid het Robert-woordenboek); dat de uitspraken over de
steun aan de daders van een volkenmoord betrekking hebben op een welbepaald feit dat zich in de politieke context van Centraal Afrika heeft voltrokken; dat het immers algemeen bekend is dat er een ernstige etnische volkenmoord heeft plaatsgevonden; dat (eiser) te dezen een welbepaald feit aan
(verweerder) ten laste heeft gelegd, met name de steun die (verweerder) heeft
verleend aan activiteiten met het oog op het uitroeien van een bevolking; dat
een dergelijke telastlegging de eer of het aanzien (van verweerder) gekrenkt heeft en hem aan de openbare verachting heeft (blootgesteld), aangezien zij geuit werd voor een televisiecamera en in een plaats die toegankelijk was voor een aantal personen die de uitspraken hebben kunnen horen;
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dat het kwaadwillig opzet niet aileen blijkt uit de betekenis van de gebruikte l:tewoordingen maar ook uit de weinig aangename commentaar die
(eiser) daarvoor reeds had gegeven";
Dat de appelrechters, door eiser op die grond te veroordelen, artikel 443
van het Strafwetboek niet schenden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel eigenlijk betoogt dat het arrest, door zich bij
verweerders stelling aan te sluiten, eiser verwijt een "waardeoordeel" te hebben gegeven, dat hij krachtens artikel 10 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden vrij mag
geven;
Overwegende dat de bestraffing van het misdrijfvan laster overeenkomstig artikel 443 van het Strafwetboek geen inperking van het recht van vrije
meningsuiting vormt die onverenigbaar is met artikel10 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden;
Overwegende dat de appelrechters, door te beslissen dat het feit dat aan
verweerder, in een plaats die toegankelijk is voor een aantal personen die het
recht hebben er te vergaderen, het welbepaalde en niet bewezen feit van
"steun" aan "activiteiten van genocide" kwaadwillig ten laste is gelegd, een
geval van strafbare laster is, aangezien een dergelijke telastlegging "(verweerders) eer of aanzien heeft gekrenkt en hem aan de openbare verachting heeft (blootgesteld)", noch de mening van eiser hebben bestraft die iemand afkeurt "die de plegers van een volkenmoord steunt", noch het uiten
van die mening hebben bestraft;
Dat, aldus, het arrest artikel 10 van het voor,melde Verdrag niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. J. Fermon, Brussel.

Nr. 250
2" KAMER - 2 mei 2001

1° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEGRIP- RAADKAMER- OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE - GEEN BIJZONDER MIDDEL - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE
RET RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLG.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK vAN
DE VEROORDELING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWIJZING VAN DEVERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- CONCLUSIE VAN DE VERDACHTE- GEEN BIJZONDER MIDDEL- RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLG.

Nr. 250

HOF VAN CASSATIE

789

3o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN CDOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSIN·
GEN EN PARTIJEN- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIEAFSTAND - UITWERKING.

4o OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE- AFSTAND - UITWERKING.

So CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWIJZINGSARREST- CASSATIEBEROEP VAN DEVERDACHTE- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER

VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGVERWIJZINGSARREST- CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

7o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ALLERLEI- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK- WEIGERINGCASSATIEBEROEP- CASSATIEMIDDEL- ONTVANKELIJKHEID.

go VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE-

LING- GEWONE OPSCHORTING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWIJZINGSARREST- OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK- WEI GERING- CASSATIEBEROEP- CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID
1o en 2° De raadkamer kan, op het hager beroep van de procureur des Konings tegen een beschikking van de raadkamer tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling, die beslissing tenietdoen en de verdachte, bij wege van nieuwe beschikkingen, naar de correctionele rechtbank verwijzen; alleen uit de omstandigheid dat
de verdachte die mogelijkheid in zijn conclusie niet heeft overwogen en hiertegen bijgevolg geen bijzonder middel heeft aangevoerd, kan geen miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden afgeleid. (Algemeen beginsel
van het recht van verdediging.)
3° en 4 o De afstand die het O.M. doet van zijn hager beroep tegen een beschikking van

de raadkamer tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling, heeft geen uitwerking op het verloop van de strafvordering, die bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig blijft (1).
so, 6°, 7° en go Uit de context van de artt. 416, tweede lid, en 135, § 2, Sv., volgt dat
de verdachte alleen een onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest tot
verwijzing van de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die waarin hij hager beroep kan instellen tegen de beschikking tot verwijzing naar de raadkamer, nl. wanneer het arrest van verwijzing zelf is aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden (2); het cassatiemiddel dat
de verdachte aanvoert tot staving van het cassatieberoep dat hij ingesteld heeft tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is dus niet ontvankelijk, wanneer het de appelrechters verwijt de verdachte het voordeel van de opschorting van de uitspraak te hebben geweigerd
op grand van redenen die de voorwaarden miskennen waaraan de wet de toekenning van die maatregel door de onderzoeksgerechten onderwerpt. (Art. 13S, § 2, en
416, tweede lid, Sv.)
(1) Zie R. DEcLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 2de uitg., 1999, blz. 849, nr. 1992.
(2) Zie Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met concl. adv.-gen. Duinslaeger, 27 juni
2000, A.R. P.00.0833.N, nr. 407, 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441, 17 okt. 2000, A.R.
P.00.1382.N, nr. 556, met concl. van procureur-generaal du Jardin, 14 nov. 2000, A.R. P.00.1382.N,
nr. 621, en 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, nr. 59.
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(D ... T.D ... )

ARREST (vertaling)

(A.R. P.Ol.Ol80.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 januari 2001 gewezen
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Brussel;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die de vordering tot schadeloosstelling verwerpt om reden van door eiser tegen verweerder ingesteld tergend en roekeloos hager beroep;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan de partij waartegen hij ze heeft gericht;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser naar
de Correctionele Rechtbank te Brussel wordt verwezen :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op het hager beroep van de procureur des Konings tegen een beschikking van de raadkamer tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling, die beslissing kan
tenietdoen en de inverdenkinggestelde bij wege van nieuwe beschikkingen
naar de correctionele rechtbank kan verwijzen;
Dat uit de omstandigheid aileen dat de inverdenkinggestelde die mogelijkheid in zijn conclusie niet heeft overwogen en bijgevolg hiertegen geen bijzonder middel heeft aangevoerd, geen miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging kan worden afgeleid;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat eiser betoogt dat het arrest door "rechtsmisbruik" is aangetast, doordat de appelrechters de door de raadkamer toegekende opschorting van de uitspraak hebben vervangen door een beslissing tot verwijzing
naar de correctionele rechtbank, en aldus in feite recht hebben gedaan op het
hager beroep van de burgerlijke partij, dat nochtans niet ontvankelijk was
verklaard;
Maar overwegende dat uit de processtukken volgt dat de zaak eveneens
bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig was gemaakt door het
hager beroep dat het openbaar ministerie had ingesteld met toepassing van
artikel 4, § 2, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie;
En overwegende dat, hoewel het openbaar ministerie te dezen afstand heeft
gedaan van zijn hager beroep, die afstand geen uitwerking heeft op het verloop van de strafvordering die bij de appelrechters aanhangig is gebleven;
dat het arrest, bijgevolg, door uitspraak te doen over die rechtsvordering en
het hager beroep van het openbaar ministerie gegrond te verklaren, niet is
aangetast door de in de voorziening aangeklaagde onregelmatigheid;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

- - - -
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Over het tweede en derde middel :
Overwegende dat uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135,
§ 2, van het Wetboek van Strafvordering volgt dat de inverdenkinggestelde slechts een onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen het arrest tot verwijzing van de kamer van inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als die waarin hij hoger beroep kan instellen tegen de
beschikking tot verwijzing van de raadkamer; dat dit ook het geval is wanneer de beschikking tot verwijzing zelf is aangetast door onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden;
Overwegende dat het tweede en het derde middel de appelrechters verwijten eiser het voordeel van de opschorting van de uitspraak te hebben geweigerd, op grond van redenen die de voorwaarden miskennen waaraan de
wet de toekenning van die maatregel door de onderzoeksgerechten onderwerpt;
Overwegende dat die middelen geen verband houden met de middelen die
krachtens het voormelde artikel 416, tweede lid, tot staving van een onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest tot verwijzing kunnen worden aangevoerd;
Dat zij bijgevolg niet ontvankelijk zijn;
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.
2 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. 0. Collon, Brussel.
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KAMER -

2 mei 2001

1o UITLEVERING- VREEMDELING- VOORLOPIGE AANHOUDING- BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL- VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERWERPING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
- STRAFVORDERING- GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN- GEMIS AAN BESTAANSREDEN- UITLEVERING- VREEMDELING- VOORLOPIGE AANHOUDING- BUITENLANDS AANHOUDINGSBEVEL- VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- VERWERPING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDEN.

1 o en 2° Wanneer het Hof van Cassatie het cassatieberoep verwerpt dat een voorlo-

pig aangehouden vreemdeling, wiens uitlevering is gevorderd, heefhngesteld tegen het arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling dat zijn hager beroep verwerpt tegen de beschikking van de raadkamer, die het tegen hem uitgevaardigde
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internationale aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart, wordt die vreemdeling ter
beschikking gesteld van de uitvoerende macht, die, na advies van de kamer van inbeschuldigingstelling, als enige kan beslissen of hij al dan niet moet worden uitgeleverd aan het gerecht van het land dat zijn uitlevering vordert; het cassatieberoep
van die vreemdeling tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling verwerpt, is bijgevolg niet ontvankelijk bij gemis aan bestaansreden (1). (Artt. 3 en 5 Uitleveringswet.)
(B ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0614.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 april 2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling te Luik;
Overwegende dat eiser op 18 april 2001 cassatieberoep heeft ingesteld tegen het voormelde arrest, op grond waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling zijn verzoek tot voorlopige invrijheidstelling heeft verworpen;
Overwegende dat eiser is opgesloten met het oog op zijn uitlevering;
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik, bij beschikking van 7 februari 2001, het internationaal aanhoudingsbevel uitvoerbaar heeft verklaard dat op 6 december 2000 tegen eiser is uitgevaardigd door de onderzoeksrechter van het Groothertogdom Luxemburg;
Dat het Hof van Beroep te Luik eisers hoger beroep tegen die beschikking bij arrest van 22 februari 2001 heeft verworpen;
Dat het Hof de tegen dat arrest ingestelde voorziening bij arrest van 18
april 2001 heeft verworpen;
Overwegende dat eiser sinds die datum dus ter beschikking staat van de
uitvoerende macht, die, na advies van de kamer van inbeschuldigingstelling, als enige kan beslissen ofhij aldan niet moet worden uitgeleverd aan
het gerecht van het land dat zijn uitlevering heeft gevorderd; dat het niet meer
aan de rechterlijke macht staat om de door eiser gevorderde voorlopige invrijheidstelling toe te kennen;
Dat de op 18 april 2001 ingestelde voorziening bijgevolg geen reden van
bestaan heeft;
Om die redenen, zonder dater grond bestaat tot onderzoek van de door eiser aangevoerde middelen, die geen verband houden met het gebrek aan voorwerp van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
·
2 mei 2001 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. J.-M. Defourny, Luik.
(1) Zie Cass., 13 aug. 1987, A.R. 6118, nr. 663; 16 dec. 1997, A.R. P.97.1405.N, nr. 560, met concl.
adv.-gen. Bresseleers; 10 maart 1998, A.R. P.98.0167.N, nr. 135.
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1e

KAMER-

3 mei 2001

VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING- VOETGANGER- ONVERSCHOONBARE FOUT- VOORWAARDEN.

De beslissing van de appelrechters dat de voetganger die een andere, door hem van diefstal betichte, voetganger achtervolgt, geen onverschoonbare {out heeft gemaakt in de
zin van art. 29bis, § 1, zesde lid, wet 21 nov. 1989, is naar recht verantwoord wanneer zij op grand van een feitelijke beoordeling overwegen dat het onvoorzichtige oversteken van de rijbaan in hoofdzaak het gevolg is van een impulsieve reactie die ingegeven is door de bezorgdheid om de gevluchte in te haZen en dat, wegens de
omstandigheid dat een eerste voertuig be ide voetgangers ontweken heeft door op gepaste wijze te remmen, niet met zekerheid bewezen is dat de achtervolgende voetganger, die werd aangereden door het voertuig dat het eerste volgde, zich moedwillig zo gedragen heeft dat hij gevaar liep (1). (Art. 29bis, § 1, zesde lid, wet 21 nov.
1989.)
(ZELIA S.A. T. M... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0152.F)

HET HOF;- Gelet op bestreden vonnis, op 22 september 1998 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi;
Over het middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 29bis, § 1, eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 november 1989 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat ingevoegd is bij de
wet van 30 maart 1994, zoals het gewijzigd is bij de wet van 13 april 1995,
doordat het bestreden vonnis vaststelt "dat (verweerder), garagehouder en eigenaar van het tankstation tegenover de plaats van het ongeval, op het trottoir een zekere S. heeft achtervolgd, die hij van diefstal betichtte, en zulks in de richting van
Loverval naar Marcinelle; dat de twee die elkaar in hun achtervolging dicht op de hielen zitten, op een bepaald ogenblik, zonder te stoppen de weg oplopen wanneer er twee
auto's uit de richting Marcinelle komen aangereden; dat het eerste voertuig ze kan ontwijken maar dat het tweede, door G.R. bestuurde voertuig, ze zwaar raakt"; "dat de
burgerlijke aansprakelijkheid van G.R. door (eiseres) wordt verzekerd en dat (verweerder) op grond van artikel29bis van de wet van 21 november 1989, ingevoegd bij
de wet van 30 maart 1994, gewijzigd bij de wet van 13 april 1995, waarin een objectieve aansprakelijkheidsregeling ten voordele van de 'zwakke weggebruikers' wordt
ingevoerd, van (eiseres) (. .. ) vergoeding voor zijn lichamelijke schade vordert"; dat het
bestreden vonnis, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, vervolgens eiseres veroordeelt om aan verweerder het provisionele bedrag van 150.000 frank te betalen en een medisch deskundigenonderzoek beveelt, eiseres in de kosten van het hoger beroep veroordeelt en zegt dat de verdere behandeling van de zaak de taak is van
(1) Het O.M. was van oordeel dat de door de appe!rechters vastgestelde feiten hun gevolgtrekking in rechte niet rechtvaardigde (Over de marginale toetsing door het Hofvan Cassatie, waartoe het O.M. in casu het Hofverzocht over te gaan), zie R. SoETAERT, "Is een cassatiearrest leesbaar?", R.W, 1979, kol. 2609, en PH.GERARD en M. GREGOIRE, "Introduction a Ia methode de Ia Cour
de cassation", Rev. dr. ULB 20/1999, p. 106; over "Les limites du droit a l'indemnisation", zie H.
DE RoDE, in B. Dubuisson, L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation, Brussel, Bruylant, 1995, p. 94).
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de eerste rechter, op grond "dat er sprake is van een onverschoonbare fout wanneer
de getroffene blijk geeft van een volstrekt moedwillige weigering om elementaire voorzorgsmaatregelen in acht te nemen of blijk geeft van een overdreven roekeloosheid;
dat men tevergeefs in (verweerders) gedrag, waarvan bewezen is dat het gevaarlijk
was, de kenmerken van een dergelijke fout zoekt; zijn onvoorzichtige oversteken van
de rijbaan immers in hoofdzaak het gevolg is van een impulsieve reactie die ingegeven is door de bezorgdheid om de heer S. in te halen en niet van een bewust en opzettelijk voornemen om zich te onttrekken aan de verplichtingen die een voetganger in acht moet nemen wanneer hij de openbare weg wil oversteken; dat voorts erop
gewezen moet worden dat de eerste auto, een door de heer B. bestuurde taxi, beide voetgangers ontweken heeft door op gepaste wijze te remmen, hetgeen (verweerder) gei:nterpreteerd heeft als een vrijwillige stilstand om hen door te laten (zie zijn verhoor van
3 oktober 1995, p. 13 strafdossier), zodat hij volkomen terecht kon aannemen dat ook
het tweede voertuig hen verder zou laten oversteken; dus niet met zekerheid aangetoond is dat hij nooit rekening heeft gehouden met de voertuigen die op de rijbaan reden en dus evenmin bewezen is dat hij zich moedwillig zo gedragen heeft dat
hij gevaar liep; dat (verweerder) geen onverschoonbare fout heeft begaan zoals die is
omschreven in voornoemd artikel 29bis; dat zijn vordering derhalve in beginsel gegrond is",

terwijl, .eerste onderdeel, ingevolge artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de wet van 21
november 1989, "aile schade veroorzaakt aan elk slachtoffer (... ) voortvloeiend uit lichamelijke letsels ( ... ), vergoed wordt door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig (.. .)"; voornoemd artikel 29bis, § 1, vijfde en zesde lid, luidt als volgt : "Slachtoffers die een
onverschoonbare fout hebben begaan die de enige oorzaak was van het ongeval, zich
niet kunnen beroepen op de bepalingen van het eerste lid. Enkel de opzettelijke fout
van uitzonderlijke ernst, waardoor degene die ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan .een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn, is
onverschoonbaar"; het bestreden vonnis in casu de "uitzonderlijke ernst" niet antkent van de door verweerder begane fout, namelijk dat hij, toen er twee voertuigen kwamen aangereden, zonder te stoppen de rijbaan is opgelopen in een achtervolging van een derde die hij van diefstal betichtte; het bestreden vonnis zijn oordeel
dat die fout niet onverschoonbaar is in de zin van voornoemd artikel 29bis, § 1, zesde
lid, hierop grondt dat "zijn onvoorzichtige oversteken van de rijbaan immers in hoofdzaak het gevolg is van een impulsieve reactie die ingegeven is door de bezorgdheid
om de heer S. in te halen en niet van een bewust en opzettelijk voornemen om zich
te onttrekken aan de verplichtingen die een voetganger in acht moet nemen wanneer het hij de openbare weg wil oversteken"; de voornoemde "bezorgdheid" om een
derde in te halen die men van diefstal beticht, geen "geldige reden" in de zin van voornoemd artikel 29bis, § 1, zesde lid, is om zich aan gevaar bloot te stellen; de voornoemde, door de "bezorgdheid" ingegeven "impulsieve reactie" niets afdoet van de
moedwillige aard van de begane fout noch van het feit dat verweerder zich bewust
had moeten zijn van het gevaar waaraan hij werd blootgesteld; uit de redenen van
het bestreden vonnis niet blijkt dat die "impulsieve reactie" een dwang was waaraan verweerder niet kon weerstaan of dat hij geen controle meer over zijn daden had;
het bestreden vonnis, dat op de bovenvermelde grond beslist dat de door verweerder begane fout niet onverschoonbaar is, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 29bis, § 1, eerste, vijfde en zesde lid, zoals het in de
aanhef van het middel is aangewezen);
tweede onderdeel, eiseres in haar verzoekschrift in hoger beroep aanvoerde "dat (verweerder) allopend de steenweg naar Philippeville is overgestoken zonder naar rechts
of naar links te kijken terwijl hij zijn werknemer op de hielen zat, hoewel die rijksweg, op de plaats van de feiten, een bijzonder belangrijke verkeersader is, die bestaat uit vijfrijstroken en waar er druk en snel verkeer is; (verweerders) houding trouwens door een onafhankelijk getuige, de heer VA is omschreven : 'als gekken kwamen
ze naar het tankstation terug. Toen de zaakvoerder de klant nagenoeg had ingehaald, zijn ze opnieuw de steenweg opgelopen'; die uitzonderlijk ernstige houding bevestigd wordt door getuige S. die (verweerders) optreden omschrijft : 'eigenlijk heeft
de eerste voetganger zich op de auto gegooid en daarna de tweede'; (... ) de eerste rechter zich vergist wanneer hij preciseert dat (verweerder) 'wel degelijk de taxi van B.
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gezien heeft die stopte om hem door te laten en dat hij dus kon denken dat hij zonder gevaar kon doorlopen aangezien de auto van R. achter de taxi reed en dus door
die taxi (gedeeltelijk) aan het gezicht onttrokken was'; (verweerder) immers kennelijk helemaal niet op het verkeer heeft gelet, aangezien hij de taxi ertoe verplicht heeft
'bruusk te remmen' (verklaring van de heer V.A.); (. .. ) er natuurlijk meer rekening
moet worden gehouden met de verklaringen van getuigen dan met de verklaring van
een partij die zijn verklaringen geruime tijd na het ongeval heeft afgelegd en tijd heeft
gehad om erover na te denken hoe hij bij de verbalisanten de voor hem zo gunstig
mogelijke verklaring zou afleggen; het trouwens veelbetekenend is dat de achtervolgde persoon de heer S., verklaard heeft : 'ik heb niet gekeken voor ik de rijbaan
opliep"'; eiseres in haar appelconclusie voorts aanvoerde "dat de eerste rechter ten
onrechte van oordeel is dat hij geen rekening hoeft te houden met de volstrekte onoplettendheid van (verweerder); deze immers enkel begaan was met de achtervolging van de heer S. en niet met het verkeer op de weg; (. .. ) de gegevens uit het gerechtelijk opsporingsonderzoek zonder enige twijfel aantonen dat (verweerder) en de
heer S., elkaar ten gevolge van een meningsverschil achtervolgd hebben, eerst op het
rechtertrottoir in de rijrichting van de voertuigen en dat de heer S. op het laatste ogenblik de rijbaan al rennend is overgestoken (zie bekentenis in het opsporingsonderzoek: ' ... ik liep heel snel want ik had schrik van de fysieke kracht van betrokkene. Ik heb niet gekeken voor ik de rijbaan opliep .. .'), zonder te kijken, op de hielen
gezeten door (verweerder); het onvoorzichtige gedrag van laatstgenoemde hetzelfde is als dat van de heer S. (verklaring [van verweerder] in het opsporingsonderzoek; ' ... betrokkene heeft Rijksweg 5 overgestoken ... Ik ook .. .'); de eerste automobilist, de heer B. (. .. ) getuige is kunnen zijn van de scene v66r het ongeval,
namelijk de achtervolging tussen de twee betrokkenen op het trottoir, en tijdens zijn
verhoor het volgende heeft toegevoegd : 'ik verwachtte dat ze zouden reageren want
hun gedrag leek me niet normaal. Mijn voorspellingen kwamen uit, want op een gegeven ogenblik (. .. ) sloegen ze af en staken, zonder te stoppen, de rijbaan over. Ze volgden elkaar op een tot twee meter. Ze liepen voor mijn auto en doordat ik bruusk kon
remmen, heb ik hen kunnen ontwijken, maar de auto achter mij heeft, nadat hij tegen het linkerachterflank van mijn voertuig was aangereden, hen niet kunnen ontwijken'; het dolle gedrag (van verweerder) en van de heer S. ook is beschreven door
de getuigen V. A. (hij legt met name uit dat de twee voetgangers 'als gekken' de rijbaan zijn opgelopen) en S. die verklaarde : 'de eerste voetganger heeft zich op de. auto
gegooid en daarna de tweede ... "'; het bestreden vonnis in bijkomende orde oordeelt dat "niet bewezen is dat (verweerder) zich moedwillig zo gedragen heeft dat hij
gevaar liep", omdat verweerder, volgens de verklaring van 3 oktober 1995 uit het strafdossier, de omstandigheid dat de taxichau:ffeur "op gepaste wijze heeft geremd" gei:nterpreteerd heeft als "een vrijwillige stilstand om (de twee voetgangers) door telaten", "zodat hij volkomen terecht kon aannemen dat ook het tweede voertuig hen
verder zou laten oversteken"; het bestreden vonnis aldus geen antwoord geeft op de
voomoemde middelen in het verzoekschrift in hoger beroep en in de conclusie van eiseres, waarin zij aanvoerde, enerzijds, dat uit het getuigenis van de heer V.A., mevrouw S. en de heer B. blijkt dat verweerder helemaal niet gelet heeft op het verkeer toen hij in zijn achtervolging van de heer S. de rijbaan opliep en de taxichau:ffeur
ertoe verplichtte bruusk te remmen en, anderzijds, dat er natuurlijk meer rekening moet worden gehouden met de verklaringen van getuigen dan met de verklaring van een partij die zijn verklaringen geruime tijd na het ongeval heeft afgelegd en tijd heeft gehad om erover nate denken hoe hij een voor hem zo gunstig
mogelijke versie van de feiten zou geven; het bestreden vonnis derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat ingevolge artikel 29bis, § 1, zesde lid, van de wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de onverschoonbare fout op grond waarvan het slachto:ffer geen recht heeft op de in het eerste lid van die paragraaf bedoelde vergoeding, bestaat in de opzettelijke fout van uitzonderlijke ernst, waardoor
degene die ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een
gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn;
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Overwegende dat het bestreden vonnis overweegt dat "(verweerders) onvoorzichtige oversteken van de rijbaan immers in hoofdzaak het gevolg is van
een impulsieve reactie die ingegeven is door de bezorgdheid om de heer S.
in te halen en niet van een bewust en opzettelijk voornemen om zich te onttrekken aan de verplichtingen die een voetganger in acht moet nemen wanneer het hij de openbare weg wil oversteken'~;
Dat het vervolgens overweegt "dat voorts erop gewezen moet worden dat
de eerste auto, een door de heer B. bestuurde taxi, beide voetgangers ontweken heeft door op gepaste wijze te remmen, hetgeen (verweerder) gei:nterpreteerd heeft als een vrijwillige stilstand om hen door te laten (. .. ), zodat hij volkomen terecht kon aannemen dat ook het tweede voertuig hen
verder zou laten oversteken; dat dus niet met z.ekerheid aangetoond is dat
hij nooit rekening heeft gehouden met de voertuigen die op de rijbaan reden en dus evenmin bewezen is dat hij zich moedwillig zo gedragen heeft dat
hij gevaar liep";
Overwegende dat de appelrechters op grond van die feitelijke overwegingen naar recht hebben kunnen beslissen dat verweerder geen onverschoonbare fout in de zin van voornoemd artikel 29bis had begaan;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters met de overwegingen die zijn vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel, de middelen beantwoorden die
eiseres aanvoert in haar verzoekschrift in hoger beroep en in haar conclusies;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 mei 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Mathieu- Niet-gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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KAMER -

3 mei 2001

INKOMSTENBELASTINGEN- VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN- WINSTEN- MEERWAARDEN- BEDRIJFSLASTEN- BEROEPSVERLIEZEN- BEURSVERRICHTINGEN- AFTREKBAARHEID- VOORWAARDEN.

Het arrest dat de aftrekbaarheid van het financieel verlies ten gevolge van de verrekening van de kosten en de aankoopprijs van beurseffecten weigert omdat niet alleen de uitgaven waarvan de echtheid en het bedrag niet verantwoord worden en die

Nr. 253

HOF VAN CASSATIE

797

welke uitdrukkelijk en beperkend in de wet worden opgesomd, niet aftrekbare uitgaven zijn, verantwoordt zijn beslissing naar recht, wanneer het oordeelt dat de financiele kosten van de verschillende beursverrichtingen niet gemaakt zijn om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen ofte behouden (1).
(E.A.C. LABORATOIRES N.V. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0159.F)

HET HOF; - Gelet op bestreden arrest, op 22 september 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 49, 183, 185, 377 tot 385 van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen 1992,
doordat het arrest de voorziening van eiseres tegen de beslissing van de gewestelijk directeur van de directe belastingen te Luik van 14 december 1995 ontvankelijk maar niet gegrond verklaart op grand "dat niet betwist wordt dat (eiseres) op 20
december 1991 om 16 uur een financiele verrichting heeft gedaan m.b.t. de aankoop van 94 call-opties en 94 put-opties van de vennootschap Walt Disney'; dat de optiepremies, commissies en makelaarslonen geboekt zijn op een rekening van klasse 6 :
financiele kosten voor 10.999.006 BEF (aankoopprijs van de opties : 10.546.800 + kosten op opties : 452.206); dat niet ontkend wordt dat de opties bijna onmiddellijk werden opgevraagd, namelijk om 17 uur wat de call-opties betreft (aankoop van de effecten tegen 28.576.000 BEF plus 216.416 BEF bankkosten en voor de aankoopprijs
geboekt op een rekening van klasse 5) en vanaf 18 uur wat de put-opties betreft (verkoop tegen 39.104.000 BEF); datal die verrichtingen dus in een tijdspanne van twee
uur afgehandeld werden ( ... ); dat (eiseres) een meerwaarde heeft verkregen van
10.528.000 BEF die geboekt is op een rekening van klasse 7 (opbrengst) 'herwaarderingsmeerwaarden op effecten'; dat (eiseres) evenwel door de combinatie van die verrichtingen een financieel verlies van 988.278 BEF heeft geleden (10.528.000 BEF meerwaarde op effecten min 11.516.278 BEF financiele kosten: aankoopprijs van de opties :
10.546.800 BEF + optiekosten: 452.206 BEF + kosten op aandelen: 517.272 BEF); dat
de administratie dat financieel verlies, ten gevolge van het in rekening brengen van
de kosten en van de aankoopprijs van de opties, als niet aangenomen uitgaven heeft
belast; dat uit het onderzoek van de feiten blijkt dat de in een korte tijdspanne afgehandelde verrichting weloverwogen en enkel met een louter fiscale bedoeling is gebeurd; dat ermee beoogd werd door een combinatie van verrichtingen een in de
vennootschapsbelasting belastbare winst - die perfect te voorzien was aangezien de
verrichting enkele dagen v66r de afsluiting van het boekjaar is gebeurd - om te zetten in een meerwaarde op aandelen die in beginsel vrijgesteld is (artikel105bis van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964 -wet van 23 oktober 1991) waarbij financiele kosten waarvan het bedrag hager is dan de meerwaarde uit de in een minimum van tijd aangekochte en opnieuw verkochte effecten, als zogezegd aftrekbare kosten worden geboekt; (eiseres) met haar combinatie van verrichtingen kennelijk
geen financiele opbrengst maar wel een fiscaal voordeel heeft nagestreefd door de vrijstelling van de meerwaarde op aandelen; dat de financiele kosten van die combinatie van verrichtingen (11.516.278 BEF) terecht door de administratie belast zijn als
niet aangenomen uitgaven; dat (eiseres) staande houdt dat de uitgaven in verband met
de aankoop van de opties in hun geheel als beroepskosten mogen worden aangenomen; dat vordering niet kan worden toegewezen; dat zonder enige twijfel uit de feiten blij~ dat de uitgave van (eiseres) om de opties aan te kopen voor haar geen beroepskostenraren; dat (eiseres), gelet op de gelijktijdige aankoop van de opties, reeds v66r
de aaJIK~op van de effecten wist tegen welke prijs dezelfde effecten twee uur later zouden worden verkocht en bijgevolg wist dat de verkoop van de aandelen de aankoop van
(1) Zie Cass., 9 feb. 1965, Bull. en Pas., I, 1965, 582; 18 jan. 2001, A.R. F.99.0114.F, nr. 34.
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de voornoemde opties niet zou kunnen dekken, waarbij zij v66r de verrichting ~st hoe-

veel die aankoop zou kosten; dat, zoals de administratie erop gewezen heeft, het financieel verlies van 988.278 BEF dat de vennootschap bewust geleden heeft, ruimschoots wordt gecompenseerd door de verhoopte belastingbesparing (3.825.28B BEF);
dat (eiseres) staande houdt dat artikel 49 van het Wetboek van de Inkomst~nbelas
tingen 1992 niet toepasselijk is op vennootschappen voor wie ieder gei:nveste~rd vermogen noodzakelijkerwijs beroepsdoeleinden dient net zoals iedere uitgave; :dat het
hof (van beroep) die zienswijze niet kan delen; dat de rechtspraak van het Hof>jan Cassatie als beginsel gesteld heeft dat uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die uitsluitend opgericht is met het oog op een ~instge
vende bezigheid niet kan worden afgeleid dat al haar uitgaven om beroepsdoeleinden
zijn gedaan en van haar brutowinst mogen worden .afgetrokken (. .. ) dat ze mogen afgetrokken worden als bewezen is dat ze noodzakelijkerwijs betrekking hebben :op haar
maatschappelijke activiteit (. .. ); dat artikel 53, 10°, van het Wetboek van de:Inkomstenbelastingen 1992 kan worden toegepast, zelfs op vennootschappen, in zoverre
beroepsuitgaven als onredelijk kunnen worden bestempeld; (. .. ); dat het op zij!ll minst
paradoxaal·zou zijn staande te houden dat de administratie kan aanvoeren dat sommige beroepsuitgaven onredelijk zijn want overmatig, terwijl haar tegelijker:tijd het
recht wordt ontzegd om het karakter van beroepskosten van een uitgave van een vennootschap nate gaan; dat alle omstandigheden van de zaak in aanmerking moeten
worden genomen om het karakter van beroepskosten van de uitgave van ~en vennootschap na te gaan; dat (eiseres) duidelijk profijt heeft willen halen uit Gle regeling voor die verrichtingen van die optie-aankopen en voor die van de verkoop1van die
opties achteraf, meer bepaald uit de mogelijkheid van aftrekbaarheid van de optiepremies, commissies en makelaarslonen die betaald werden bij de aankoop van ide twee
voornoemde opties (. .. )om een in beginsel belastbaar inkomen vrij te stelien teneinde er een belastingvrij inkomen voor in de plaats te krijgen; (... ) dat de uitgaven
niet gedaan zijn om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen ofte behouden: dat (eiseres) tevergeefs tracht staande te houden dat de combinatie van verrichtingen winst
zou hebben opgeleverd wanneer enkel het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van de effecten in rekening wordt gebracht; dat het niet aanvaardbaar is dat
er bij de vaststelling van het volledige resultaat van de verrichting geen rekening wordt
gehouden met de aankoopprijs van de opties; dat het door (eiseres) op dat vlak verdedigde standpunt een essentieel gegeven van haar financiiHe transactie buiten beschouwing laat; dat (eiseres) in feite een verrichting kunstmatig in verschillende segmenten opsplitst, terwijl het in werkelijkheid om een enkele verrichting gaat die binnen
een tijdsbestek van twee uur werd afgehandeld; dat overigens niets het hof (van beroep) verbiedt vast te stellen dat de niet aangenomen uitgave die door de administratie in aanmerking genomen is daadwerkelijk een uitgave is die niet voldoet aan
de voorwaarden van artikel 49 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992
en daarbij vast te stellen dat de bewuste uitgave in feite, als zij bestemd is voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit van de vennootschap, zou dienen om de activ\l- te vermeerderen",
terwijl, eerste onderdeel, een uitgave als beroepskosten kan worden afgetrokken als
zij met name betrekking heeft op de beroepsactiviteit van de belastingplichtige; artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 in de zin bepaalt aat door
een belastingplichtige gemaakte kosten slechts mogen worden afgetrokken als ze zijn
"gedaan of gedragen (. .. )om de belastbare inkomsten te verkrijgen ofte behouden";
het weigeren van de aftrek dus verantwoord moet worden door het feit dat de bewuste uitgave geen betrekking heeft op de beroepsactiviteit van de belastingplichtige die ze gedaan heeft; de overwegingen dat 'blijkt dat de in een korte tijdspanne
afgehandelde verrichting weloverwogen en enkel met een louter fiscale bedoeling is
gebeurd", en dat "zonder enige twijfel uit de feiten blijkt dat de uitgave van de vennootschap voor haar geen beroepskosten waren", dus geen wettige verantwoording vormen om de aftrek van de bewuste uitgaven te weigeren; het arrest, aangezien het de
aftrek van de litigieuze uitgaven weigert op grond van de voornoemde overwegingen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 49 van het Wet:
boek van de Inkomstenbelastingen 1992);
tweede onderdeel, artikel 49 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992,
wanneer het bepaalt dat een belastingplichtige slechts zijn kosten mag aftrekken als
die kosten zijn "gedaan of gedragen (. .. )om de belastbare inkomsten te verkrijgen of
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te behbuden", daarom niet vereist dat er een direct en noodzakelijk verband is tussen het voortbrengen van een welbepaald belastbaar inkomen en het doen van de bewuste ~itgave; het arrest, integendeel, de aftrek van de litigieuze uitgaven weigert omdat ze ~niet zouden gediend hebben om een belastbaar inkomen maar enkel om een
vrijge*eld inkomen te verwerven; het immers beslist dat "(eiseres) duidelijk profijt
heeft ~illen halen uit de regeling voor die verrichtingen van de optie-aankopen en voor
die vaJjJ. de verkoop van die opties achteraf (... ) om een in beginsel belastbaar inkomen vtij te stellen t~neinde e~ een belast.i.ngvrij inkomen voor in ~e plaats te krijgen" en dus dat "de mtgaven met gedaan ZIJn om belastbare beroepsmkomsten te verkrijgen of te behouden"; zodat het arrest, aangezien het de aftrek van de litigieuze
uitgav~n doet afhangen van de voorwaarde dat door die uitgaven direct belastbare inkomstfn zijn verkregen, voornoemd artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastilngen 1992 schendt;
derrie onderdeel, een vennootschap noodzakelijkerwijs en uitsluitend een rechtsperso;;h is die opgericht is met het oog op een winstgevende bezigheid, zodat al haar
inkom~ten en uitgaven noodzakelijkerwijs verband houden met haar maatschappelijk doll en dus noodzakelijkerwijs het karakter van beroepskosten hebben; uitgaven di een vennootschap niet mag aftrekken dus die zijn waarvan de echtheid en/of
het be rag niet bewezen is en die welke uitdrukkelijk en beperkend in het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 worden opgesomd; de uitgaven van een vennootschap voor haar van nature het karakter van beroepskosten hebben, behalve als ze
behoren tot een van de categorieen van de in de wet bedoelde niet aftrekbare uitgaven; de aftrek van een uitgave van een vennootschap dus niet wettig mag worden geweigerd louter omdat niet bewezen is dat zij niet het karakter van beroepskosten heeft;
de weigering van de aftrek bovendien verantwoord moet worden door het feit dat de
uitgave behoort tot een of andere categorie van uitgaven die luidens de wet niet mogen worden afgetrokken; het niet voldoende is aan te voeren dat zij niet het karakter van beroepskosten heeft; het arrest bijgevolg, aangezien het de weigering van de
aftrek van de litigieuze uitgaven van eiseres bevestigt met de overwegingen dat die
uitgaven mogen worden afgetrokken "als bewezen is dat ze noodzakelijkerwijs betrekking hebben op haar maatschappelijke activiteit" en "dat het op zijn minst paradoxaal zou zijn staande te houden dat de administratie kan aanvoeren dat sommige beroepsuitgaven onredelijk zijn want overmatig, terwijl haar tegelijkertijd het
recht wordt ontzegd om het karakter van beroepskosten van een uitgave van een vennootschap nate gaan", de artikelen 49, 183 en 185 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 schendt;
vierde onderdeel, het nastreven van een belastingbesparing niet in se uitsluit dat
een uitgave het karakter van beroepskosten in de zin van artikel 49 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen 1992 heeft; bijvoorbeeld interest op bedragen die
ontleend zijn om voorafbetalingen te doen of om een reeds ingekohierde belasting te
betalen, als beroepskosten kan worden afgetrokken, ook al wil de belastingplichtige, in dat geval, eveneens belasting besparen; die uitgaven niettemin 'betrekking hebben" op zijn beroepsactiviteit en derhalve aftrekbaar zijn in de zin van artikel 99 van
het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992; zodat het arrest, aangezien het beslist dat de litigieuze uitgaven niet mogen worden afgetrokken omdat "blijkt dat de
in een korte tijdspanne afgehandelde verrichting weloverwogen en enkel met een louter fiscale bedoeling is gebeurd", artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 schendt;
vijfde onderdeel, de beslissing van de directeur van 14 december 1995 die bij het hof
van beroep aanhangig was gemaakt, de aftrek van de litigieuze uitgaven "als beroepskosten" heeft afgewezen; zij het bestaan zelf van die uitgaven echter niet heeft betwist; het arrest daarentegen overweegt dat "de bewuste uitgave, in feite, als zij bestemd is voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit van de vennootschap, zou dienen
om de activate vermeerderen", waarop de regeling van de aftrekbare beroepskosten dus vanzelfsprekend niet toepasselijk zou zijn; het hofvan beroep aldus het bestaan zelfvan de bewuste uitgaven opnieuw in het geding brengt, door te overwegen dat het in werkelijkheid niet langer om uitgaven zou gaan maar wel om het
vermeerderen van de activa; de voorziening van eiseres voor het hofvan beroep evenwei geen betrekking had op die vraag; die vraag dus niet bij het hofvan beroep aanhangig is gemaakt; het dus zijn bevoegdheid te buiten is gegaan door te beslissen dat
de litigieuze uitgave "als zij bestemd is voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit
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van de vennootschap" in werkelijkheid zou dienen "om deactivate vermeerderen"; het ·
aldus onterecht de toestand van de belastingplichtige verzwaard heeft; het arrest bijgevolg de artikelen 49 en 377 tot 385 (zoals ze bestonden v66r de wet van 15 mars 1999
betreffende de beslechting van fiscale geschillen) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 schendt :
-

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een
rechtspersoon is die opgericht is met het oog op een winstgevende bezigheid niet kan worden afgeleid dat al haar uitgaven van haar brutowinst mogen worden afgetrokken;
Overwegende dat de uitgaven van een handelsvennootschap beschouwd
kunnen worden als aftrekbare beroepskosten als ze inherent zijn aan de uitoefening van het beroep, d.w.z. dat ze noodzakelijkerwijs betrekking hebben op haar maatschappelijke activiteit;
Overwegende dat het middel dat aanvoert dat voor een vennootschap aileen niet aftrekbare uitgaven zijn deze waarvan de werkelijkheid of het bedrag niet verantwoord worden alsmede deze die uitdrukkelijk en beperkt in
de wet zijn opgesomd, faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de aftrek van de litigieuze uitgaven niet afhankelijk maakt van de voorwaarde dat door die uitgaven direct belastbare inkomsten verkregen zijn, maar oordeelt dat ze "niet gedaan zijn om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden";
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste en het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest met de door het middel niet bekritiseerde overweging dat "de uitgaven niet gedaan zijn om belastbare beroepsinkomsten
te verkrijgen of te behouden", zijn beslissing om de aftrekbaarheid van de
litigieuze uitgaven te weigeren, n:iar recht verantwoordt;
Dat die onderdelen niet tot cassatie kunnen leiden; dat ze niet ontvankelijk zijn;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat de door het middel bekritiseerde considerans betrekking heeft op het geval waarin de litigieuze uitgaven ''bestemd" zouden zijn
geweest "voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteit van (eiseres)";
Dat het arrest, in strijd met wat het middel aanvoert, de werkelijkheid zelf
van die uitgaven niet opnieuw in het geding brengt, maar oordeelt dat het
geen beroepsuitgaven zijn;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 mei 2001 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal Aduocaten : mrs. T'Kint; T. Mschrift, Brussel.
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Nr. 254
1e KAMER - 4 mei 2001

1o HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS- ALGEMEEN- ONTBINDING- GEVOLG- ONVERDEELDHEID- AARD - SAMENSTELLING.

2° ONVERDEELDHEID- DEELGENOOT- EXCLUSIEF GEBRUIK EN GENOT- VER.f'LICHTING- OMVANG.

3o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- GEVOLGEN T.A.V.

DE
GOEDEREN- GEZINSWONING- EXCLUSIEF GEBRUIK EN GENOT- VERPLICHTING- OMYANG.

4o ERFENISSEN- VERDELING- KAVEL- SAMENSTELLING- EXCLUSIEF GEBRUIK EN GENOT- GEVOLG.

5° ONVERDEELDHEID- VERDELING- KAVEL- SAMENSTELLING- EXCLUSIEF GEBRUIK EN GENOT- GEVOLG.

1o Na de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap van goe~

deren, ontstaat tussen de echtgenoten een onverdeeldheid die in de regel beheerst wordt
door het gemene recht (1) en de goederen bevat die aanwezig waren op het ogenblik waarop de ontbinding tussen de echtgenoten terugwerkt en de vruchten die deze
goederen nadien hebben opgebracht.

2° De deelgenoot die alleen het onverdeeld goed heeft gebruikt en het exclusief genot ervan heeft gehad is een vergoeding verschuldigd die aan de deelgenoten toekomt en
gelijk is aan de opbrengstwaarde van dit goed (2). (Art. 577bis, § 3, B.W.)
3° De echtgenoot aan wie, in geval van echtscheiding, de gezinswoning wordt toege-

wezen, die hi} alleen heeft gebruikt en waarvan hi} het exclusief genot heeft gehad is
een vergoeding verschuldigd die aan de beide echtgenoten toekomt, tussen hen dient
verdeeld te worden en gelijk is aan de opbrengstwaarde van dit goed (Impliciet) (3).
(Art. 577bis, § 3, B.W.) .

4o en 5° De bepaling krachtens welke iedere mede-erfgenaam geacht wordt alleen en
onmiddellijk te zijn opgevolgd in alle goederen die in zijn kavel zijn begrepen of die
hem bij veiling zijn ten dee! gevallen en nooit de eigendom van de andere goederen
van de iwlatenschap te hebben gehad, heeft enkel betrekking op de verwerving van
de eigendom van de goederen, alsmede het tenietgaan van op onverdeelde goederen gevestigde zakelijke rechten en de niet-tegenwerpelijkheid van daarop gevestigde persoonlijke rechten in het geval het goed wordt toebedeeld aan een andere medeerfgenaam dan degene die het recht heeft gevestigd, maar be vat geen afwijkende
regeling betreffende het toekomen van de vruchten van de onverdeelde goederen aan
de deelgenoten en sluit dus niet uit dat de deelgenoot die alleen het onverdeelde goed
heeft gebruikt of het exclusieve genot ervan heeft gehad een vergoeding verschuldigd is die tussen de deelgenoten dient verdeeld te worden (4). (Artt. 577bis, § 8, en
883 B.W.)
(1) Zie Cass., 18 maart 1977, A. C., 1977, 779, en 17 nov. 1983, A.R. nr. 6857, nr. 149.
(2) Ret toepasselijk artikel577bis B.W. werd als artikel577-2 vernummerd bij artikel1 wet 30
juni 1994. De door het Hof gestelde regel is dus niet gesteund op § 5 van dat artikel, die het uitsluitend recht van de deelgenoot regelt.
(3) Zie noot 2.
(4) Zie noot 2.
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ARREST

(A.R C.97.0430.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 september 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 547, 577bis, § 8, 883, 1427, 1446 en 1447 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 14 juli 1976 en voor de wijziging bij de wet
van 30 juni 1994, 1278 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 1 juli
1974 en voor de wijziging bij de wetten van 30 juni 1994 en 20 mei 1997,
doordat het bestreden arrest van vernietiging voor recht zegt dat de zwarigheden
van verweerder op de aangepaste staat van verdeling door notaris A.D. opgemaakt op
29 juni 1993, in zoverre niet aanvaard in de aangepaste staat, ook gegrond zijn ten
opzichte van een bewoningsvergoeding verschuldigd door eiseres van 69 x 15.000 BEF
= 1.035.000 BEF op de volgende gronden: Verweerder vraagt vanwege eiseres een
bewoningsvergoeding. Zij bleefwonen in de gemeenschappelijke woning, welke zij op
schatting overneemt. De zwarigheid wordt door de boedelnotaris en de rechtbank verworpen op grond van de terugwerkende kracht van de verdeling (artikel 883 B.W.).
De gevolgen die verbonden worden aan de terugwerkende kracht van de verdeling zijn
onjuist. Na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap ontstaat tussen de gewezen echtgenoten een onverdeeldheid van het gemene recht. Elke onverdeelde medegerechtigde mag bewarende maatregelen en daden van voorlopig beheer stellen. De
elementen van de ontbonden gemeenschap vormen een nieuwe algeheelheid, welke alle
goederen van de huwelijksgemeenschap omvat en alle schulden die op de huwelijksgemeenschap rusten. De nieuwe onverdeeldheid is een gesloten eenheid, in dier voege
dat zij aileen aanwast door de vruchten van haar samenstellende delen. Het passief bestaat uit de schulden van de huwelijksgemeenschap en uit de schulden ontstaan tijdens de onverdeeldheid. De verdeling en het aanwijzend karakter van de verdeling houdt niet in dat de onverdeeldbeid moet geacht worden nooit te hebben bestaan.
De vruchten van de delen die het actiefvan de onverdeeldheid samenstellen doen dit
actief aangroeien. Ten deze betrofhet een onroerend goed dat kon worden verhuurd
en inkomsten opleveren. Dit was concreet niet mogelijk ingevolge de bezetting ervan door eiseres. Haar gebruik en genot van het onverdeeld goed is niet verenigbaar met het recht van haar deelgenoot, zodat zij een vergoeding verschuldigd is overeenstemmend met de normale huuropbrengst van het goed. Het aanwijzend karakter
van de verdeling beoogt dat het goed vrij en onbelast toekomt aan degene aan wie het
wordt toegewezen. De zakelijke rechten welke door een deelgenoot op het goed zouden zijn gevestigd tijdens de onverdeeldheid zijn niet tegenstelbaar aan de deelgenoot in wiens kavel het goed wordt begrepen. De gelijkheid van de kavels is trouwens de fundamentele regel inzake verdeling. De gelijkheid van de kavels moet
beoordeeld worden op het ogenblik van de verdeling. Deze gelijkheid wordt miskend indien, zoals alhier het geval zou zijn, aan eiseres het onroerend goed wordt toebedeeld alleen geschat aan de waarde ten tijde van de verdeling, zonder rekening te
houden met de opbrengst ervan gedurende de vele jaren van de duur van de onverdeeldheid. De rechten, hier de normale huuropbrengst, maken minstens deel uit van
de waarde haar toebedeeld, te schatten ten tijde van de verdeling,
terwijl wanneer het wettelijk stelsel eindigt door echtscheiding, dan vormen de goederen die tot het gemeenschappelijk vermogen behoorden, een onverqeeldheid tussen de gewezen echtgenoten vanaf de ontbinding van het stelsel tot aan het afsluiten van de vereffening-verdeling; dat elk der echtgenoten in de loop van de
vereffeningsprocedure zich bij voorrang het onroerend goed kan doen toewijzen dat tot
gezinswoning gediend heeft; dat de toewijzing bij vonnis een verdelingsmodaliteit is
die onderworpen is aan de regels van artikel 883 B.W., zodat die verdeling terugwerkende kracht heeft tot op de datum van het ontstaan van de onverdeeldheid, dit is in
geval van echtscheiding ten aanzien van de echtgenoten tot op het ogenblik van het
indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding; dat de echtgenoot aan wie de gezinswoning toegewezen wordt, derhalve geacht wordt uitsluitend eigenaar te zijn vanaf
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dat agenblik; dat de echtgenaat vanaf dat ogenblik bijgevalg uitsluitend recht heeft ap
de vruchten van de gezinswaning en dus geen vergoeding voor het exclusief gebruik
van de gezinswaning aan de andere echtgenaat verschuldigd is; dat eiseres bleefwanen in de gemeenschappelijke waning die zij ap schatting overnam krachtens de artikelen 1446 en 1447 B.W.; dat het bestreden arrest ten anrechte beslist heeft dat het
gebruik dat eiseres van de anverdeelde gemeenschappelijke waning maakte en haar
genat ervan, niet verenigbaar is met het recht van haar deelgenaat en ten onrechte
beslist heeft dat zij hiervoor aan verweerder een vergaeding verschuldigd is avereenstemmend met de normale huurapbrengst van het gaed gedurende de anverdeeldheid; dat eiseres immers, ingevalge de taewijzing van de gemeenschappelijke waning geacht wardt er uit:Sluitend eigenaar van te zijn vanaf het begin van de
anverdeeldheid zadat zij vaar die periade geen vergoeding verschuldigd is vaar het gebruik en genat van die waning (schending van de artikelen 547, 577bis, § 8, 883, 1427,
1446 en 1447 B.W., 1278 Ger.W.),
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat na de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met
een gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten een onverdeeldheid
ontstaat die in de regel beheerst wordt door het gemene recht;
Dat die onverdeeldheid de goederen bevat die aanwezig waren op het ogenblik waarop de ontbinding tussen de echtgenoten terugwerkt en de vruchten die deze goederen nadien hebben opgebracht;
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 577bis, § 3,
van het Burgerlijk Wetboek, iedere mede-eigenaar deel heeft in de rechten en bijdraagt in de lasten van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel;
Dat hieruit volgt dat de deelgenoot die aileen het onverdeeld goed heeft gebruikt en het exclusief genot ervan heeft gehad, een vergoeding verschuldigd is die aan de deelgenoten toekomt en die gelijk is aan de opbrengstwaarde van dit goed;
Overwegende dat, overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel577bis,
§ 8, van dit Wetboek, de verdeling van de gemeenschappelijke zaak onderworpen is aan de regels die zijn bepaald in de titel "Erfenissen" van hetzelfde wetboek;
Overwegende dat, krachtens artikel 883 van hetzelfde wetboek, iedere
mede-erfgenaam geacht wordt aileen en onmiddellijk te zijn opgevolgd in alle
goederen die in zijn kavel zijn begrepen of die hem bij veiling zijn ten deel
gevallen en nooit de eigendom van de andere goederen van de nalatenschap te hebben gehad;
Dat die wetsbepaling enkel betrekking heeft op de verwerving van de eigendom van de goederen, alsmede het tenietgaan van op onverdeelde goederen gevestigde zakelijke rechten en de niet-tegenwerpelijkheid van daarop
gevestigde persoonlijke rechten in het geval het goed wordt toebedeeld aan
een andere mede-erfgenaam dan degene die het recht heeft gevestigd, maar
geen afwijkende regeling bevat betreffende het toekomen van de vruchten
van de onverdeelde goederen aan de deelgenoten;
Dat dit artikel aldus niet uitsluit dat de deelgenoot die aileen het onverdeelde goed heeft gebruikt of het exclusieve genot ervan heeft gehad, een vergoeding verschuldigd is die tussen de deelgenoten client verdeeld te worden;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
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schending van de artikelen 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217,
1218, 1219, 1220, 1221, 1222 en 1223 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de
wetten van 21 en 24 juni 1970,
doordat het bestreden arrest van vernietiging voor recht zegt dat de zwarigheden
van verweerder op de aangepaste staat van verdeling door notaris A.D. opgemaakt op
29 juni 1993, in zoverre niet aanvaard in de aangepaste staat, ook gegrond zijn ten
opzichte van : - de aan eiseres toegekende terugneming van 41.250 BEF, hetwelk door
het gemeenschappelijk vermogen niet verschuldigd is; - een bewoningsvergoeding verschuldigd door eiseres van 69 x 15.000 BEF == 1.035.000 BEF;- een bedrag van
103.583 BEF als passiefPost;- een bedrag van 65 BEF op te nemen als actiefvan het
gemeenschappelijk vermogen; - de vermindering van het bedrag van 136.000 BEF
tot 50.000 BEF voor het aandeel van verweerder in de waarde van het materieel van
de firma V, bepaalt dat het de boedelnotaris zal behoren nate gaan in welke mate goederen opgenomen in de inventaris ontbreken in het schattingsverslag van deskundige A., teneinde de tegenwaarde van niet-aangetroffen goederen toe te voegen aan het
bedrag van 164.500 BEF, tevens na te gaan of het door eiseres opgegeven bedrag van
de bekomen prijs van de verkoop van bepaalde goederen gestaafd wordt door stukken, voor recht zegt dat het de notaris zal behoren de posten "provisie" in de staat concreet in te vullen, bepaalt dat, overeenkomstig artikel1430 B.W. vooraf de vergoedingsrekeningen van de ex-echtgenoten zullen worden opgemaakt en de rekening van de
onverdeeldheid teneinde vergissingen in de afrekening te vermijden en voor recht zegt
dat de vergoeding van rechtswege intrest opbrengt vanaf 30 september 1987 op devolgende gronden : Uit de stukken blijkt dat verweerder aan de boedelnotaris ten titel
van zwarigheden op de staat van vereffening en verdeling een "project vereffeningverdeling" door hemzelf opgesteld overmaakte, waarin hij in de volgorde van de staat
van vereffening van de notaris zijn visie weergaf. De notaris heeft enkel een paar punten daarvan in aanmerking genomen. De rechtbank oordeelde dat de opmerkingen van
verweerder niet steeds even duidelijk waren, zelfs "soms te vaag en te algemeen om
concreet als zwarigheid te sorteren". Verweerder heeft in conclusies wel zijn opmerkingen concreet ingevuld. Behoudens de zwarigheden in aanmerking genomen door
de boedelnotaris worden de zwarigheden van verweerder verworpen ... Met verweerder dient te worden beaamd dat het maken van zwarigheden niet aan pleegvormen
is onderworpen. Wanneer, zoals hier gebeurde, verweerder onder de vorm van een tegenontwerp opgeeft op welke punten hij niet instemt met het ontwerp van de boedelnotaris, dienen principieel die bemerkingen als zwarigheden aanvaard te worden. Zowel de notaris als de rechtbank hebben dit deels aanvaard hoewel de als zwarigheid
aanvaarde opmerkingen op zich niet onder een andere vorm dan een van de verworpen bemerkingen worden voorgebracht. Bet niet aanvaarden van bepaalde bemerkingen op grond van de vaagheid ervan of op grond van de algemeenheid ervan, heeft
feitelijk uitstaans met de gegrondheid, niet met de vraag of zij al dan niet als zwarigheid in aanmerking komen. Eiseres hanteert de exceptie van niet-ontvankelijkheid
als nieuwe zwarigheid (niet opgeworpen voor de notaris) te pas en te onpas. Boven-.
dien, voor zover·een opmerking voor de notaris werd opgeworpen belet niets dat zij
in conclusies wordt uitgewerkt. De door haar ingeroepen cassatierechtspraak heeft het
over "slechts de betwistingen en zwarigheden uitgedrukt in, ofvoortvloeiend uit .. ;"
hetgeen inhoudt dat een uitbreiding of verduidelijking is toegelaten, indien de uitbreiding ofverduidelijking steunde op een betwisting of zwarigheid aangevoerd voor
de notaris,
terwijl uit de artikelen 1209 tot 1223 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat die wetsbepalingen aldus moeten worden gelezen dat slechts de betwistingen uitgedrukt in of
voortvloeiend uit de beweringen en zwarigheden opgenomen overeenkomstig de artikelen 1218 en 1219, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek in het proces-verbaal van de
boedelnotaris, door de neerlegging ter gri:ffie van de uitgifte van dit proces-verbaal bij
de rechtbank aanhangig worden gemaakt; dat het derhalve niet volstaat dat de betwisting of zwarigheid aangevoerd wordt voor de notaris maar dat zij ·bovendien moeten uitgedrukt zijn in of voortvloeien uit de beweringen en de zwarighelien die door
de notaris werden opgenomen in zijn proces-verbaal; dat het bestreden arrest louter vaststelt dat verweerder aan de boedelnotaris ten titel van zwarigheden op de staat
van vereffening en verdeling een "project vereffening-verdeling" door hemzelf opgesteld overmaakte; dat de betwistingen uitgedrukt in ofvoortvloeiend uit een zelfge-
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maakt tegenontwerp of de opmerkingen opgeworpen voor de notaris, maar die niet werden uitgedrukt in ofvoortvloeien uit de beweringen en zwarigheden die door de notaris werden opgenomen in zijn proces-verbaal, niet bij de rechtbank aanhangig gemaakt worden door de neerlegging ter griffie van de uitgifte van dit proces-verbaal;
dat het bestreden arrest derhalve ten onrechte beslist heeft dat de bemerkingen die
verweerder onder de vorm van een tegenontwerp opgeeft en waarmee hij aangeeft op
welke punten hij niet instemt met het antwerp van de boedelnotaris principieel als zwarigheden dienen aanvaard en ten onrechte aanneemt dat h()t volstaat opmerkingen
op te werpen·voor de notaris; dat die bemerkingen en·opmerkingen immers niet werden uitgedrukt in ofvoortvloeien uit de beweringen en zwarigheden die door de notaris werden opgenomen in het proces-verbaal en dat die bemerkingen en opmerkingen derhalve niet bij de rechtbank of de appelrechter aanhangig werden gemaakt door
de neerlegging van de uitgifte van dat proces-verbaal vermits ze er niet in voorkomen (schending van aile in het middel aangewezen bepalingen),

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

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat verweerder voor de aangewezen boedelnotaris belast met de vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap na E\Chtscheiding, zwarigheden heeft gemaakt tegen de
staat van vereffening opgemaakt door de notaris;
Dat deze het "project vereffening-verdeling" van verweerder heeft aangehecht en de voornaamste punten ervan uitdrukkelijk in zijn procesverbaal vermeldt;
Overwegende dat het middel dat ervan uitgaat dat de zwarigheden van verweerder niet werden opgenomen in het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden van de notaris, feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest van vernietiging voor recht zegt dat de zwarigheden
van verweerder op de aangepaste staat van verdeling door notaris AD. opgemaakt op
29 juni 1993, in zoverre niet aanvaard in de aangepaste staat, ook gegrond zijn ten
opzichte van : - de aan eiseres toegekende terugneming van 41.250 BEF, hetwelk door
het gemeenschappelijk vermogen niet verschuldigd is; - een bewoningsvergoeding verschuldigd door eiseres van 69 x 15.000 BEF 1.035.000 BEF;- een bedrag van 103.583
BEF als passiefpost; - een bedrag van 65 BEF op te nemen als actief van het gemeenschappelijk vermogen; -de vermindering van het bedrag van 136.000 BEF tot
50.000 BEF voor het aandeel van verweerder in de waarde van het materieel van de
firma Vandepoele, bepaalt dat het de boedelnotaris zal behoren na te gaan in welke
mate goederen opgenomen in de inventaris ontbreken in het schattingsverslag van deskundige A., teneinde de tegenwaarde van niet-aangetroffen goederen toe te voegen aan
het bedrag van 164.500 BEF, tevens na te gaan of het door eiseres opgegeven bedrag van de bekomen prijs .van de verkoop van bepaalde goeg.eren gestaafd wordt door
stukken, voor,recht zegt dat het de notaris zal behoren de posten "provisie" in de staat
concreet in te vullen, bepaalt dat, overeenkomstig artikel 1430 B.W. vooraf de
vergoedingsrekeningen van de ex-echtgenoten zullen wor&:rn opgemaakt en de rekening van de onverdeeldheid teneinde vergissingen in de af.rekening te vermijden en
voor recht zegt dat de vergoeding van rechtswege intrest opbrengt vanaf 30 september 1987 op de volgende gronden ·: verweerder legt ook bewijs van betaling over van
de overige opgeeiste bedragen, uitgezonderd de betaling aan A en de betaling van het
voorschot op inventariskosten ... Er wordt in de staat voorgehouden dat eiseres uit de
gemeenschap een bedrag van 2.713.775 BEF wordt toebedeeld onder aftrek van h'et
passief, groat 516.224 BEF, zonder rekening te houden met de voorheen aanvaarde vaststelling dat verweerder bepaalde passiefkosten, betaalde (o.a. 15.000 BEF voorschot
inventaris-ereloon deskundige A ... ). Thans, voo'r sommige van die bedragen, wordt
eiseres geacht deze integraal te hebben betaald, daar waar zij betaa:ld werden door verweerder,
j•

806

HOF VAN CASSATIE

Nr. 255

terwijl het bestreden arrest enerzijds beslist dat verweerder betalingsbewijzen overlegt, uitgezonderd de betaling aan A. en de betaling van het voorschot op inventariskosten; dat het bestreden arrest anderzijds beslist dat in de staat geen rekening gehouden werd met de voorheen aanvaarde vasts telling dat verweerder 15.000 BEF
voorschot inventaris en ereloon deskundige A. betaalde; dat het bestreden arrest aldus tegelijkertijd beslist dat verweerder de betaling van deskundige A. en vim het voorschot op inventariskosten niet en wel bewezen heeft en derhalve tegenstrijdig gemotiveerd is (schending van artikel 149 Grondwet),
·
zodat de in het middel aangewezen bepaling geschonden werd :

Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te oordelen, enerzijds, dat verweerder geen bewijs voorlegt van de betalingen aan A. en van het voorschot op de inventariskosten, anderzijds, dat verweerder die pas~iefposten
heeft betaald;
·
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 mei 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Wauters, waamemend voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 255
1e KAMER- 4 mei 2001

1o CASSATIEBERQEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN- STUKKEN- TOELAATBAAR KARAKTER VAN HET CASSATIEBEROEP- BEWIJS- GEMEENTE- COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- GEMEENTERAADMACHTIGING- NEERLEGGING.

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- PARTIJEN- GEMEENTE- COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- GEMEENTERAAD- MACHTIGING- TIJDSTIP.

1 o De machtiging die de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepe-

nen geeft om een cassatieberoep in te stellen in naam van de gemeente kan na het neerleggeli van de voorziening ter griffie van het Hofneergelegd worden (1) (2). (Art. 270
Nieuwe Gemeentewet.)
2° De machtiging die de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen geeft om een hager beroep in te stellen in naam van de gemeente mag gegeven
worden tot aan de sluiting van het debat voor de rechter in hager beroep (3) (4). (Artt.
123, 8°, en 270, tweede lid, Nieuwe Gemeentewet.)
(1) Zie Cass., 28 nov. 1996,A.R. S.96.0036.F, nr. 463.
(2) Zie de conclusie O.M.
(3) Zie, wat een cassatieberoep betreft, Cass., 23 okt. 1989, A.R. 6697, nr. 111 (van een
agglomeratieraad), 28 maart 1994, A.R. S.93.008l.F, nr. 149 (van een raad voor maatschappelijk welzijn) en 28 nov. 1996 (zie voetnoot 1; van een gementeraad).
(4) Zie de conclusie O.M.
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(GEMEENTE SCHOTEN T. R. N.V E.A.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
1. Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de gemeente Schoten tegen een vonnis van de vrederechter te Merksem niet ontvankelijk op grond dat de machtiging van de gemeenteraad niet verleend werd binnen de beroepstermijn.
Verweerster werpt tegen de voorziening van 28 april 1998 een middel van nietontvankelijkheid op eruit afgeleid dat eiseres de machtiging van de gemeenteraad tot
het instellen van het cassatieberoep niet heeft gevoegd bij haar voorziening, zoals voorgeschreven door art. 270 van de Nieuwe Gemeentewet.
Dit middel dient te worden verworpen nu een voor eensluidend verklaard afschrift van zodanige machtiging verleend op 23 april 1998 - d.i. dus v66r de voorziening - op 26 juni 1998 ter griffie van het Hof werd neergelegd. Dit kan tot aan de
sluiting van het debat voor het Hof. U besliste dit reeds bij arrest van 28 november
1996 (5) en toen zelfs in het geval van een louter ter bewaring van rechten door het
college ingestelde voorziening, waarvoor dus slechts nadien door de raad machtiging verleend werd. A fortiori kan hier dezelfde houding aangenomen worden.
Het enig cassatiemiddel zelfvoert aan dat de machtiging tot het instellen van hoger beroep niet binnen de beroepstermijn hoefde te worden verleend en dat zulks ook
volstond v66r de sluiting van het deb at voor de appelrechters.
2. Tegen dit middel wordt door verweerster eveneens een grond van nietontvankelijkheid opgeworpen eruit afgeleid dat het geen belang vertoont omdat de bestreden beslissing op andere gronden naar recht zou verantwoord zijn, namelijk op de
gronden dat geen beslissing van het college zelf om hoger beroep in te stellen voorlag en dat geen van beide raadsbeslissingen van aard was om deze toestand te regulariseren. Wat de eerste grond betreft moet vastgesteld worden dat geen enkele wetsbepaling vereist dat de collegebeslissing zelf aan de appelrechter zou voorgelegd worden.
Het is alleen vereist dat de machtiging van de dominus litis, d.i. de raad, voorligt. Een
argument kan afgeleid worden uit Uw arrest van 10 december 1998 (6) dat, ook op een
voorziening van eiseres, de gemeente Schoten, m.b.t. tot dat cassatieberoep, besliste "dat de omstandigheid dat de verweerder 'meent te kunnen aantonen' dat het
college van burgemeester en schepenen van eiseres niet heeft beslist de voorziening
in te stellen"niet volstaat om een middel van niet-ontvankelijkheid te schragen". M.a.w.
voor het Hof telde de machtiging van de raad, niet de beslissing van het college. Dit
ligt ook in de lijn van de heersende rechtsleer.
Ook de tweede grond lijkt me te moeten verworpen worden omdat zijn onderzoek
onafscheidbaar verbonden is met het onderzoek van het middel zelf.
3. Het middel voert schending van de artikelen 123, 8°, en 270 van de Nieuwe Gemeentewet aan. Het eerste bepaalt dat het college belast is met het voeren van rechtsgedingen waarbij de gemeente als eiser of als verweerder betrokken is. Volgens het
tweede lid van art. 270 mogen de rechtsgedingen waarbij de gemeente als eiser optreedt slechts na machtiging door de raad ingesteld worden.
Anders dan wat het cassatieberoep betreft is er geen precedent waarin precies de
vraag gesteld werd en beantwoord betreffende het tijdstip waarop de machtiging van
de raad tot het instellen van een hoger beroep nog kan gegeven worden. Evenwellijkt
me dezelfde oplossing voor de hand te liggen als wat het cassatieberoep betreft : de
machtiging kan verle'end worden tot v66r het sluiten van de debatten. Dit werd betreffende het cassatieberoep beslist zowel t.a.v. van een agglomeratieraad (7), een raad
voor maatschappelijk welzijn (8), als een gemeenteraad (9).
(5) A.R. S.96.0036.F, nr. 463.
(6) A.R. C.95.0294.N en C.95.0373.N, nr. 517.
(7) Cass., 23 okt. 1989, A.R. 6697, nr. 111.
(8) Cass., 28 maart 1994, A.R. S.93.008l.F, nr. 149.
(9) Cass., 28 nov. 1996, zie noetnoot 1.
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4. Het bestreden vonnis kon dus niet zonder schending van de aangewezen bepalingen oordelen dat het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk is omdat de beslissing van haar raad niet binnen de beroepstermijn genomen werd, terwijl toch een
machtiging verleend werd.
Het middel is dus gegrond.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(A.R. C.98.0199.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 januari 1998 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen;
Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening : eiseres voegt bij haar voorziening niet de machtiging van
de gemeenteraad zoals is voorgeschreven door artikel 270 van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat op 26 juni 1998 ter griffie van het Hof een voor eensluidend afschrift van het uittreksel uit het register van de besluiten van de
gemeenteraad van de zitting van 23 april1998 werd neergelegd waarin werd
besloten machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om cassatieberoep in te stellen tegen het vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen van 8 januari 1998;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 123, 8°, en 270 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals gecodificeerd bij koninklijk besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij artikel 1 van de
wet van 26 mei 1989,
doordat het bestreden vonnis vooraf vaststelt dat de gemeenteraad van de gemeente Schoten op 26 september 1996 besloten heeft "machtiging te verlenen aan het
college van burgemeester en schepenen om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van 23 mei 1996 van het Vredegerecht van Merksem in het dossier Gemeente Schoten t/ NV Repo" en vervolgens het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk verklaart op grond van de overweging dat er geen rechtsgeldige machtiging van de
gemeenteraad bestond tot het instellen van het hoger beroep, en "dat de tweede
gemeenteraadsbeslissing van 26 september 1996 niet van aard is hieraan te verhelpen, nu vaststaat dat deze beslissing niet is getroffen binnen de termijn voor het instellen van het hoger beroep",
terwijl de machtiging van de gemeenteraad tot het instellen van het hoger beroep
niet verleend moet worden binnen de termijn waarbinnen hoger beroep moet worden ingesteld, het hoger beroep dat door het college van burgemeester en schepenen tijdig wordt ingesteld in afwachting van de machtiging door de gemeenteraad, ontvankelijk is wanneer deze machtiging voor het sluiten van de debatten wordt overgelegd,
zodat het vonnis de in aanhef aangehaalde wetsbepalingen schendt :

Over de door verweerster opgeworpen gronden van niet-ontvankelijkheid
van het middel : het middel heeft geen belang daar het de wettigheid van de
bestreden beslissing betreffende de onontvankelijkheid van het hoger beroep naar vorm niet kan bei:nvloeden daar :
1. uit geen enkel stuk blijkt dat het college van burgemeester en schepenen heeft beslist hoger beroep in te stellen, zodat het hoger beroep niet ontvankelijk was;
2. gelet op het verstreken zijn van de termijn om hoger beroep in te stellen, het bestreden vonnis wettig heeft beslist dat het hoger beroep niet ontvankelijk was daar de op 27 juni 1996 door de gemeenteraad aanvankelijk
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gegeven machtiging nietig was en de beslissing van de gemeenteraad van 29
september 1996 niet van aard is hieraan te verhelpen;
Overwegende dat de eerste grond van niet-ontvankelijkheid het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Overwegende dat het onderzoek van de tweede grond van nietontvankelijkheid onafscheidbaar verbonden is met het onderzoek van het middel;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat, krachtens artikel123, 8°, van de Nieuwe Gemeentewet, het college van burgemeester en schepenen belast is met het voeren van
de rechtsgedingen waarbij de gemeente hetzij als eiser, hetzij als verweerder betrokken is;
Dat krachtens artikel 270, tweede lid, van dezelfde wet behoudens de te
dezen niet toepasselijke uitzonderingen van het eerste lid, de rechtsvorderingen waarbij de gemeente als eiser optreedt, door het college van burgemeester en schepenen slechts mogen worden ingesteld na machtiging van de
gemeenteraad;
Dat de machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen dat tijdig hoger beroep tegen een vonnis heeft ingesteld, mag
gegeven worden tot aan de sluiting van het debat voor de rechter in hoger
beroep;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat :
1. het hoger beroep tijdig werd ingesteld;
2. bij het instellen van het hoger beroep geen rechtsgeldige machtiging van
de gemeenteraad bestond;
Dat het bestreden vonnis oordeelt dat de tweede beslissing van de gemeenteraad van 26 september 1996 niet van aard is hieraan te verhelpen nu
het vaststaat dat deze beslissing niet is getroffen binnen de termijn van het
instellen van het hoger beroep;
Overwegende dat het bestreden vonnis dat beslist dat het hoger beroep van
eiseres niet ontvankelijk is, de in het middel aangewezen wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, zitting houdende in hoger beroep.
4 mei 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Wauters, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaat : mrs. Verbist en Biitzler.
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1e KAMER- 4 mei 2001

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- INCIDENTEEL BEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

Wanneer het principaal hager beraep tijdig en rechtsgeldig is ingesteld, kan de gedaagde in hager beroep incidenteel beraep instellen tegen alle partijen die in het geding zijn vaar de rechter in hager beraep, aak al is het principaal hager beraep tegen een zadanige partij niet antvankelijk bij gebrek aan belang en haedanigheid (1).
(Art. 1054 Ger.W.)
(T... T.D ... )

Canclusie van advacaat-generaal Dubrulle :
1. Het arrest verklaart het door eiseres tegen verweerster ingesteld incidenteel hager beroep niet ontvankelijk omdat het door de Tijdelijke Vereniging ( ... ) tegen verweerster ingestelde hoofdberoep niet ontvankelijk is.
Volgens het enig cassatiemiddel kan de appelrechter bezwaarlijk dit incidenteel hager beroep onontvankelijk verklaren "bij ontstentenis van toelaatbaar hoofdberoep"
tegen verweerster, zonder vast te stellen dat deze geen partij in het geding was, noch
als zodanig vertegenwoordigd was.
Krachtens art. 1054 Ger.W. kan de "gedaagde in hager beroep" te allen tijde incidenteel hager beroep instellen tegen "alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hager beroep", zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of
er voor de betekening in berust heeft; het incidenteel hager beroep kan echter niet worden toegelaten wanneer het hoofdberoep nietig of laattijdig wordt verklaard.
Met deze bepaling dringt zich een duidelijk onderscheid op tussen enerzijds diegene door wie en anderzijds diegene tegen wie incidenteel hager beroep kan worden
ingesteld.
2. Enerzijds kan enkel door de "gedaagde in hager beroep" incidenteel hager beroep ingesteld worden; dat is in ieder geval de partij tegen wie een hoofdberoep is gericht, doch oak de partij tegen wie een incidenteel hager beroep is gericht (2). Art. 1054
Ger.W. onderscheidt te dezen immers geenszins de partij tegen wie een hoofdberoep
is gericht van de partij tegen wie een incidenteel hager beroep is gericht.
Wel heeft slechts de hoedanigheid van gedaagde in hager beroep, de partij ten aanzien van wie de appellant iets vordert (3). Aldus preciseert het Hof dat een partij die
(1) Cass., 25 jan. 1991, A.R. 6760, nr. 278; zie Cass., 14 nov. 1991, A.R. 9183, nr. 143; zie ook
C. DE BAETS, De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep, P. & B.l R.D.J.P, 1999, 211. Zie ook
de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.
(2) K. BROECKX, Het recht op hager bemep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele
geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 208-209, nr. 457; C.DE BAETS, "De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep", P & B, 1999, 212-213; G. DELVOIE, "Een krans voor goede wijn : het navolgend hoger beroep", in Liber amicorum prof Em. E. Krings, Brussel, Story Scientia, 1991, 543548; G. DELVOIE, "Goede wijn behoeft geen krans - Een goed beroep net zo min", noot onder Cass.,
24 april1987, T.B.B.R. 1989, 64, nr. 1; A. FETTWEIS, 1\fanuel de procedure civile, ~uik, Faculte de
droit, d'economie et de siences sociales de Liege, 1987, 514-515, nr. 785; J. VAN CoMPERNOLLE, "Examen de jurisprudence (1971-1985) : Droitjudiciaire prive- Les voies de recours", R.C.J.B. 1987,
139, nr. 20.
(3) Cass., 24 juni 1982, A. C., 1981-82, nr. 640.; 24 dec. 1990, A.R. 7070, nr. 220.
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overeenkomstig art. 1053 Ger.W. (louter) in de zaak is geroepen tot bindendverklaring
van de tussen te komen appelbeslissing geen "gedaagde in hoger beroep" is (4).
Verder maakt art. 1054, tweede lid, Ger.W. slechts een uitzondering voor het geval dat het hoger beroep nietig of laattijdig wordt verklaard (5). Zo derhalve het hoofdberoep om een andere reden dan de nietigheid (van een proceshandeling in hoger beroep, inzonderheid de appelakte) of de laattijdigheid onontvankelijk wordt verklaard
-- bv. bij gebrek aan belang -- brengt zulks niet zonder meer de onontvankelijkheid van het incidenteel hoger beroep met zich (6). Het is immers geenszins per definitie uitgesloten dat de zogeheten "onregelmatig ge'intimeerde" een ontvankelijk incidenteel hoger beroep kan instellen (7).
Heeft aldus de hoedanigheid van gedaagde in hoger beroep, de partij ten aanzien
van wie de appellant iets vordert, los van het feit of deze partij al dan niet op regelmatige wijze in hoger beroep is gedaagd, met die ene uitzondering : zo het hoofdberoep nietig of laattijdig wordt verklaard (8).
3. Anderzijds kan het incidenteel hoger beroep gericht worden tegen "alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep", dat is in beginsel elke appellant op hoofdberoep en elke medegedaagde. Aldus preciseert het Hof dat ook een
partij die overeenkomstig art. 1053 Ger.W. (louter) in de zaak is geroepen tot bindendverklaring van de t]lssen te komen appelbeslissing een "partij in het geding voor de
rechter in hoger beroep" is (9). Een partij in het geding in eerste aanleg, die echter niet
door een appellant in hoger beroep wordt betrokken en evenmin in hoger beroep is
tussengekomen, is daarentegen geen "partij in het geding voor de rechter in hoger beroep", ook al is zij verschenen en is er door en tegen haar geconcludeerd (10).
Aldus is elke partij die door een appellant in hoger beroep wordt betrokken door vermelding in de appelakte met aanzegging om te verschijnen op de inleidingszitting, ook
(4) Cass., 15 okt. 1981, A. C. 1981-82, nr. 119; zie ook : Cass., 24 april1987, A.R. 5210, nr. 498.
(5) Cass., 17 dec. 1971, A. C., 1972, 380; 11 sept. 1989, A.R. 6152, nr. 16; 25 jan. 1991, A.R. 6760,
nr. 278.
(6) G. DELVOIE, "Goede wijn behoeft geen krans- Een goed beroep net zo min", noot onder Cass.,
24 april1987, T.B.B.R. 1989, p. 68-70, nrs. 6 en ook 7 alwaar de auteur op-- een m.i. terecht-genuanceerde wijze het voormelde cassatiearrest van 24 juni 1982 leest; vgl. evenwel : Cass., 1
dec. 1988, A.R. 5834, nr. 193, alwaar het Hof overweegt dat de appelrechter het incidenteel hoger beroep van die partij tegen wie een - bij gebrek a an rechtsband en aldus bij gebrek aan belang - onontvankelijk hoofdberoep is ingesteld, ten onrechte ontvankelijk verklaart; en 15 sept.
1997, A.R. S.96.0103.F, nr. 352, alwaar het Hof overweegt dat, nude bedoelde partijen in eerste
aanleg tegen elkaar conclusie hebben genomen zodat het hoofdberoep ontvankelijk is, "bijgevolg" een ontvankelijk incidenteel hoger beroep voorhanden is.
(7) G. DELVOIE, "Goede wijn behoeft geen krans - Een goed beroep net zo min", noot onder Cass.,
24 april1987, T.B.B.R.,1989, 66-70, nrs. 4-7; J.P. FIERENS, noot onder Brussel, 23 dec. 1981, R. W,
1982-83, kol. 648-649, nr. 4; vgl. G. DE LEVAL, "La reconstitution du litige par voie d'appel incident", noot onder Bergen, 10 februari 1986, Ann. D1: Liege, 1986, 356, nr. 8, die stelt : "Pour qu'une
partie puisse etre sujet actif d'un appel incident, il faut et il suffit que l'appel principal dirige contre elle soit recevable en ce sens qu'un lien d'instance a du exister entre les parties au premier degre."; vgl. ook :A. FETTWEIS, Manuel de procedure civile, Luik, Faculte de droit, d'economie et de
siences sociales de Liege, 1987, 516, nr. 788. Dit neemt niet weg dat het incidenteel hoger beroep in se hoe dan ook moet voldoen aan de algemene ontvankelijkheidsvoorwaarden voor het hoger beroep, bv. inzake hoedanigheid en belang (C. DE BAETS, "De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep", P & B 1999, 211-212).
(8) K. BROECKX, Het recht op hager beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele
geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 209-210, nr. 459; C. DE BAETS, ''De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep", P & B 1999, 213-214.
(9) Cass., 22 dec. 1978, A. C., 1978-79, 480; 23 dec.1988, A.R. 6151, nr. 251.
(10) Cass., 12 maart 1980, A.C.,1979-80, nr.442; J.P. FrERENS, noot onder Brussel23 dec. 1981,
R. W 1982-83, kol. 649-650, nr. 5; A. LE PAIGE, Handboek voor gerechtelijk recht, IV, Rechtsmiddelen, Antwerpen, Scriptoria, 1973, 60, nr. 66.
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al was in eerste aanleg tussen hen geen rechtsband voorhanden, een "partij in het geding voor de rechter in hager beroep" tegen wie incidenteel hager beroep kan worden ingesteld (11).
Bovendien acht het Hof, in een geval waarbij een appellant hoofdberoep instelt tegen twee partijen, waarbij het tegen een van beide gei:ntimeerden gericht beroep onontvankelijk is - bij gebrek aan rechtsband in eerste aanleg en aldus bij gebrek aan
belang- het door de "regelmatig" gei:ntimeerde tegen de "onregelmatig" gei:ntimeerde ingesteld incidenteel hager beroep ontvankelijk, nu "het niet terzake doet dat
het principaal hager beroep tegen die (gei:ntimeerde), op grand van voormelde reden, niet ontvankelijk is verklaard" (12).
Het Hof bevestigt aldus dat een ontvankelijk incidenteel hager beroep kan worden ingesteld tegen de zogeheten "onregelmatig gei:ntimeerde" (13).
In diezelfde optiek overigens brengt de cassatie van de (appel)beslissing waarbij een
tegen een partij gericht hoofdberoep ontvankelijk wordt verklaard, niet noodzakelijkerwijze de vernietiging met zich van de beslissing waarbij een tegen diezelfde partij gericht incidenteel hager beroep (door een andere partij) ontvankelijk wordt verklaard (14).
4. Nu de appelrechter, in het onderhavige geval, het door eiseres als "regelmatig gei:ntimeerde" tegen verweerster als "onregelmatig gei:ntimeerde" ingestelde incidenteel
hager beroep niet ontvankelijk verklaart net omdat het door de Tijdelijke Vereniging (... ) tegen verweerster ingestelde hoofdberoep niet ontvankelijk is - bij gebrek
aan hoedanigheid en belang - schendt hij het voormelde art. 1054 Ger.W.
Conclusie : het middel is gegrond en leidt tot gehele vernietiging (15) van het bestreden arrest.
ARREST

(A.R. C.98.0408.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1054 en 1056, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hofvan beroep eiseres' incidenteel beroep tegen verweerster niet ontvankelijk verklaart, na het hoofdberoep van de appellanten enkel tegen verweerster
(11) Cass., 8 juni 1984, A.R. 3973 en 4005, nr. 579; 14 nov. 1991, A.R. 9183, nr. 143; C. DE BAETs,
"De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep", P & B, 1999, 214-215; G. DE LEVAL, "La reconstitution du litige par voie d'appel incident", noot onder Bergen 10 feb. 1986, Ann. D1: Liege, 1986,
357-358, nr. 9; J.M. POUPART, "Commentaar bij art. 1054", in Comm. Geuecht, P. DEPUYDT, J. LAENENS, D. LINDEI'IIANS en 8. RAES (red.), Antwerp en, Kluwer, 1988, 3, nr. 5; J. VAN COMPERNOLLE, "Examen de jurisprudence (1971-1985) : Droit judiciaire prive - Les voies de recours", R. C.J.B. ,1987,
140-142, nr. 21.
(12) Cass., 14 nov. 1991, A.R. 9183, nr. 143.
(13) Cass., 25 jan. 1991, A.R. 6760, nr. 278; zie ook : Cass., 13 maart 1998, A.R. 97.0039.F, nr.
140, alwaar het Hof eens te meer overweegt dat het tegen een onregelmatig ge1ntimeerde ingestelde incidenteel hoger beroep ontvankelijk is daar deze een partij in het geding is in de zin van
art. 1054, eerste lid, Ger.W.
(14) Cass., 13 maart 1998, zie voetnoot 12, en J.T., 1998, 537.
(15) Nude appelrechter geen rekening houdt "met de door de onderscheiden partijen ontwikkelde argumenten en grieven m.b.t. de tegen (verweerster) gestelde vorderingen, noch met de kritiek op de door Chaar) uitgevoerde werken" en zich derhalve verkeerdelijk "gebonden" acht door
de beroepen beslissing "dater geen fout was te weerhouden in hoofde van (verweerster) oorzakelijk tot de schade" (bestreden arrest, p. 5), moet, ingevolge de cassatie, het algehele aansprakelijksheidsvraagstuk herbekeken worden.
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bij gebrek aan hoedanigheid en belang, niet ontvankelijk te hebben verklaard (arrest, A-1), op volgende grand: "Bij ontstentenis van toelaatbaar hoofdberoep is het incidenteel beroep niet toelaatbaar" (arrest, nr. 2.2.2) en doordat het hofvan beroep vervolgens geen rekening houdt met de ontwikkelde argumenten en grieven met betrekking
tot de tegen verweerster gestelde vorderingen noch met de kritiek op de door haar uitgevoerde werken, maar oordeelt gebonden te zijn door de beslissing van de eerste rechter dat verweerster geen fout heeft begaan in oorzakelijk verband tot de schade,
terwijl de gedaagde in hager beroep te allen tijde, ingevolge artikel1054, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, incidenteel beroep kan instellen tegen alle partijen die
in het geding zijn voor de rechter in hager beroep en volgens artikel1056, 4°, van hetzelfde wetboek, hager beroep kan worden ingesteld bij conclusie ten aanzien van iedere partij die bij het geding aanwezig ofvertegenwoordigd is, de appellanten in hun
verzoekschrift tot hager beroep neergelegd ter griffie van het hofvan beroep op 26 juli
1990 benevens eiseres, onder andere ook verweerster als op te roepen partij hebben
aangewezen met vermelding van haar verplichting haar verklaring van verschijning te doen ter griffie; artikel 1054, tweede lid, enkel bepaalt dat het incidenteel beroep niet toelaatbaar is wanneer het hoofdberoep "nietig of laattijdig wordt verklaard", bijgevolg, eiseres, tegen wie een ontvankelijk principaal hager beroep was
ingesteld, incidenteel beroep kon instellen tegen verweerster, als partij in het geding voor het hof van beroep, met betrekking tot de beschikkingen van het vonnis a
quo waardoor zij zich gegriefd achtte, meer bepaald de ongegrondverklaring van haar
vordering tegen verweerster, ongeacht het feit dat het hoofdberoep van de appellanten tegen verweerster niet ontvankelijk is verklaard bij gebrek aan hoedanigheid en
belang,
zodat het hof van beroep zijn beslissing dat eiseres' incidenteel beroep tegen verweerster niet ontvankelijk is, niet wettelijk verantwoordt door de "ontstentenis van
toelaatbaar hoofdberoep" tegen verweerster, zonder vast te stellen dat deze geen partij in het geding was noch als zodanig vertegenwoordigd was (schending van de in het
middel vermelde wetsbepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel1054 van het Gerechtelijk Wetboek,
de gedaagde in hager beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen
tegen alle partijen die in het geding zijn in hager beroep, behoudens wanneer het hoofdberoep nietig of laattijdig wordt verklaard, in welk geval het
incidenteel beroep niet kan worden toegelaten;
Overwegende dat de tijdelijke vereniging gevormd door de N.V. Egta, de
N.V. K. Vanhouten Zonen en de B.V.B.A. Acropole, hager beroep heeft ingesteld tegen eiseres en verweerster;
Dat eiseres bij conclusie incidenteel beroep heeft ingesteld tegen verweerster;
Overwegende dat het arrest beslist dat het hoofdberoep van de tijdelijke
vereniging gevormd door de N.V. Egta, de N.V. K. Vanhouten Zonen en de
BVBA Acropole niet ontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen verweerster omdat zij "voor de eerste rechter geen vordering (stelde) tegen (verweerster)" en "derhalve noch de vereiste hoedanigheid, noch het vereiste belang (heeft) om een beroep in te stellen tegen (verweerster)";
Dat het bestreden arrest verder beslist dat het incidenteel beroep van eiseres tegen verweerster niet ontvankelijk is "bij ontstentenis van toelaatbaar hoofdberoep";
Overwegende dat het arrest, dat het incidenteel beroep van eiseres tegen verweerster niet ontvankelijk verklaart op grand dat het hager beroep
van de tijdelijke vereniging gevormd door de N.V. Egta, de N.V. K. Vanhout en Zonen en de B.V.B.A. Acropole tegen verweerster niet ontvankelijk is wegens gebrek aan belang en hoedanigheid, terwijl verweerster partij is in het geding in hager beroep in de zin van artikel 1054 van het
Gerechtelijk Wetboek, deze wetsbepaling schendt;
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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.
4 mei 2001- 1e kamer- Voorzitter : de h. Wauters, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en Verbist.

Nr. 257
3e KAMER - 7 mei 2001

1 o LANDBOUW-

SECTOR DIERLIJKE PRODUCTIE - VERTICALE INTEGRATIE -WETTOEPASSINGSGEBIED- VOORWAARDEN.

zo

LANDBOUW- SECTOR DIERLIJKE PRODUCTIE- VERTICALE INTEGRATIE- OVEREENKOMSTEN- PARTIJEN- GEINTEGREERDE- CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN- PRODUC·
TIEM!DDELEN.

1° De wet van 1 april1976 betreffende de verticale integratie is niet van toepassing wanneer niet een of meer regelingen zijn overeengekomen in verband met aankoop, verkoop, leveringen of afname van dieren, dierlijke producten, grondstoffen en andere
goederen en diensten die bij het productieproces gebruikt ofverbruikt worden. (Art.1
wet 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van dierlijke producten.)

zo

Uit het wettelijke vereiste dat er regelingen moeten zijn aanvaard in verband met
de aankoop, verkoop, leveringen of afname van dieren, dierlijke producten, grondstoffen en andere goederen en diensten die gebruikt of verbruikt worden in het productieproces volgt dat bepaalde verplichtingen zijn opgelegd aan de gei'ntegreerde betreffende de productiemiddelen.(Art. 1 wet 1 april1976 betreffende de verticale
integratie in de sector van dierlijke producten.)
(DE BlEST N.V. T. W... )
ARREST

(A.R. (A.R.C.98.0300.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 februari 1998 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te leper;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 27 maart 2001 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 591, 18°, (1)- zoals ingevoegd bij artikel15 van de wet
van 1 april1976- van het Gerechtelijk Wetboek, 1 en 3 van dezelfde wet van 1 april
1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie,
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doordat de rechtbank van eerste aanleg beslist dat de partijen verbonden zijn door
een overeenkomst die valt onder de toepassing van de wet van 1 april 1976 zodat de
vrederechter bevoegd was om kennis te nemen van de vordering en eiseres' hoger beroep ohgegrond verklaart, onder meer op volgende gronden :
"Het geschil betreft ontegensprekelijk de sector van de dierlijke producten aangezien d~ betwisting de afname van de broedeieren van de moederdieren van de verweren~e partij in hoger beroep betreft door de eisende partij in hoger beroep.
Eveljleens aan de orde is het gebeurlijk bestaan van overeenkomsten waarbij de ge'integreetde, in dit geval de verwerende partij in hoger beroep, zich verbindt dierlijke producted, hier broedeieren, voort te brengen ten voordele van de eisende partij in ho1

ger b1 oep.
Sa en met de eerste rechter, wiens beweegredenen alhier volledig worden overgena en, en in tegenstelling tot hetgeen de eisende partij in hoger beroep voorhoudt, is deze rechtbank van oordeel dat, gezien de handelsbetrekkingen tussen partijen, 'ie een aanvang namen in 1979 en onafgebroken tot in 1995 voortduurden en
de wijze waarop de partijen hun betrekking regelden, door zijn uitvoering de duidelijke vhbintenis is bewezen vanwege de verwerende partij in hoger beroep om broedeieren te lleveren aan de eisende partij, die zijnerzijds de verbintenis op zich nam die eieren af te nemen tegen een afgesproken prijs.
1
Na ~ezing van het artikel1 van de wet, van de wordingsgeschiedenis ervan en de
comm ntaren op de wet, zoals dit omstandig door de eerste rechter werd uiteengezet en die deze rechtbank bijtreedt, is de rechtbank daarenboven tot de bevinding gekomeri dat de verbintenis van de voortbrenger noodzakelijk maar voldoende is opdat de;wet toepass_ elijk zou zijn" alsook op volgende gronden vervat in het vonnis van
de eer te rechter :
"Ho fdeiser meent het bestaan van de integratieovereenkomst op de volgende marrier te kunnen bewijzen : vooreerst is de afwezigheid van geschrift niet belangrijk gezien attikel 2, lid 2, van de wet voorziet dat ingeval van ontstentenis (ervan), de ge'integreerde het bestaan, de voorwaarden en de wijzigingen van de overeenkomst door
alle rechtsmiddelen met inbegrip van getuigen en vermoedens kan bewijzen.
Verder lezen wij zowel in het artikel van P. Vanavermaete R.W. 1975-1976, 2654; als
in de parlementaire Doc. Kamer 1974-1975 nr. 433/1 p. 2 toelichting wetsvoorstel Peeters, als in het stagewerk van R. Van Brusselen blz. 9-10, ambtenaar Ministerie van
Landbeuw, dat de essentie van de integratieovereenkomst erin bestaat, dat de ge'integreel':de de verbintenis op zich neemt om ten overstaan van een of meerdere integratol, om dieren te kweken of te mesten om dierlijke producten voort te brengen.
Deze erbintenis is de essentie van de integratieovereenkomst welke dan ook ontstaat · oor het enkel op zich nemen van de verbintenis door de ge'integreerde.
Hoewel het in de praktijk meestal voorkomt dat de ge'integreerde vrijwel steeds de
verplichting aangaat ten overstaan van de integrators om veevoeders af te nemen, behoort deze verplichting niet tot de essen tie van de verticale integratiecontracten, al
is ze er een zeer belangrijk element van.
Van Brusselen stelt in zijn stagewerk dat het kenmerkend is voor de verticale integratie dat twee of meerdere successieve stadia van een distributief productieproces onder de controle komen van een enkel beslissingscentrum. Hoofdverweerster meent
dat aan deze voorwaarde niet voldaan werd omdat zij geen medebeslissingsrecht had
in verband met de aankoop van de kuikens, de opfok en de omstandigheden waarin
de dieren bij hoofdeiser werden gekweekt. Noch in de wet noch in de voorbereidende werken vinden wij verduidelijkingen in verband met de door Van Brusselen aangehaalde voorwaarden van het ene beslissingscentrum. Integendeel, op blz. 2 van de
Parl. Handelingen van de Senaat van 27 januari 1976, houdende het verslag nopens de commissie voor landbouw uitgebracht door stelt de minister dat 'in de verticale integratieovereenkomst, de ge'integreerde een zelfstandige is, die niet onder gezag en toezicht van de werkgever handelt. Er is geen band van ondergeschiktheid zoals
in een arbeidsovereenkomst. Het criterium dat derhalve de integratieovereenkomst
onderscheidt van de arbeidsovereenkomst is derhalve het statuut van zelfstandigheid'.
Het 'was dus zeker niet de bedoeling van de wetgever om de gei'ntegreerde onder 'het
gezag 1en toezicht' van de integrator te plaatsen die alle eindbeslissingen neemt. Voor
1
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zover hoofdverweerster en Van Brusselen dit bedoelen met het begrip 'een beslissingscentrum' kunnen wij ons hiermee niet akkoord verklaren op grond van hetgeen bierhoven werd uiteengezet. De 'gehele of gedeeltelijke overdracht van de beslissingsmacht' zoals bedoeld door Van Brusselen op blz. 3 kan ook betrekking hebben op de
vaste verkoopprijs van de eieren. In ieder geval hebben partijen op dat vlak een contractuele vrijheid om de regelingen te bedingen die zij willen voorzover zij niet indruisen tegen de dwingende bepalingen van de wet. Wij oordelen dus dat het niet'noodzakelijk is voor het bestaan van de integratieovereenkomst dat de integrator alle
beslissingen in ieder stadium van het productieproces eigenmachtig neemt. Noch de
tekst van de wet, noch de parlementaire voorbereidende werken laten ons toe een dergelijke voorwaarde aan de wet toe te voegen. Trouwens in haar oorspronkelijke betekenis betekent 'integratie' inderdaad het opnemen in een geheel in de zin van gelijkwaardigheid, en harmonieus samenwerken (Van Dale).
In casu werden de kopieen van de aankoop der kuikens (stuk 16), stuk 17 (opfok Messely) en stuk 18 (opfok bij D'Haene) naar hoofdverweerster gestuurd. Dit wijst op een
samenwerking. Het bewijst niet dat hoofdverweerster terzake toezicht en gezag uitoefende, doch dit is volgens ons niet relevant voor het bestaan van de integratieovereenkomst,
Zoals hierboven uiteengezet kan het bestaan van de integratieovereenkomst geleverd worden door de gei:ntegreerde bij a:furezigheid van geschrift, door alle middelen
van recht, vermoedens inbegrepen,
Hoofdeiser legt alle aankoopborderellen van hoofdverweerster voor sinds 1979 (stuk
23). Uit de voorgebrachte stukken blijkt dat de verkoopprijs sinds 15 juni 1993 tot 2
februari 1995 ongewijzigd 5,80 BEF bedroeg (exclusief RT.W.) daar waar de vrije marktprijs voor de periode 7 oktober 1993 tot en met 2 december 1994 varieerde van 6,4 BEF
tot 9,1 BEF. Indien hoofdeiser zo vrij was als hoofdverweerster beweert, en er geen
integratieovereenkomst bestond, en het enkel over individuele koop-verkoopovereenkomsten ging, dan had hoofdeiser zeker op de vrije markt verkocht. Het feit dat
hij dit niet deed en verder aan de overeengekomen vaste prijs van 5,80 BEF aan hoofdverweerster leverde bewijst dat zij een integratieovereenkomst uitvoerde. Het betrofhier meer bepaald een garantiecontract, waarbij de gei:ntegreerde, in casu hoofdeiser, eigenaar van de dieren blijft en het uitbatingsrisico draagt, maar in ruil het
marktrisico weggenomen wordt. Hij krijgt dus contractueel een welbepaalde garantie of waarborg omtrent de prijs van de afgeleverde producten.
Uit artikel 3, 5e lid, van de wet blijkt zeer duidelijk dat de vergoeding van de gei:ntegreerde nog iets anders kan zijn dan de betaling van een loon, zoals hoofdverweerster
ten onrechte stelt (zie Van Brusselen blz. 29). Dat voor wat het verleden betreft de prijs
van de eieren af en toe in overeenstemming tussen partijen fluctueerde doet geen afbreuk aan het bestaan van de integratieovereenkomsten. Dit aspect behoort tot de contractuele vrijheid van partijen en is niet in strijd met de bepalingen van de wet.
Het feit dat hoofdeiser integratieovereenkomsten met derden afsloot sluit het bestaan van de integratieovereenkomsten met hoofdverweerster niet uit. Uit geen enkele wettelijke bepaling kan deze 'onverenigbaarheid' worden afgeleid zodat dit argument van hoofdverweerster niet opgaat.
Het bestaan van de aankoopborderellen sinds 1979, de verkoop door hoofdeiser aan
hoofdverweerster tegen de vaste prijs van 5,80 BEF (van 7 oktober 1993 tot en met
2 december 1994) daar waar zij op de vrije markt meer had kunnen krijgen, de mededeling door hoofdeiser aan hoofdvetweerster van de aankoop van moederdieren en
het in opfok plaatsen (stukken 16, 17 en 18) zonder reactie vanwege hoofdverweerster,
het op de hoogte houden van hoofdeiser door hoofdverweerster van de evolutie van de
marktprijzen in 1995 (stukken 20, 21 en 22), de aanwezigheid van de container van
hoofdverweerster op het erf van hoofdeiser daags voor de afbaling van de eieren, zijn
alle elementen die het bestaan van de integratieovereenkomst bewijzen.
Wij menen derhalve dat de wet van 1 april 1976 terzake toepasselijk is en wij terzake op grond van de artikelen 15 en 16 van de wet bevoegd zijn.
II. A.2. Duur van de contract :
Hieromtrent bestaat betwisting tussen partijen.
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Hoofdverweerster stelt dat het over een overeenkomst van bepaalde duur gaat die
eindigt bij het verstrijken van de termijn. Zij leidt dit af uit de terminologie van de
aankoopborderellen waarop een datum vermeld staat waarop de eieren worden geleverd.
De wil van partijen om een overeenkomst voor een bepaalde duur afte sluiten kan
niet uit een leveringsdatum worden afgeleid. Terzake bestaat geen schriftelijke overeenkomst, en zien wij enkel een lange (sinds 1979) opeenvolging van cycli van aankoop, in opfokplaatsen, kweken van de moederdieren, levering van eieren met veelvuldige afspraken en interacties tussen partijen. Uit die gegevens is de wil van partijen
niet duidelijk af te leiden zodat op grand hiervan aileen al kan worden afgeleid dat
de overeenkomst voor onbepaalde duur is (zie Van Brusselen blz. 27).
Gesteld dat initieel tussen partijen een contract van bepaalde duur werd afgesloten dat eindigde met het verstrijken van de termijn, dan nag bevinden wij ons nadien in het domein van de onbepaalde duur. Immers, een contract van bepaalde duur
wordt nooit van rechtswege vemieuwd. Indien partijen na het verstrijken van een prestatie de overeenkomst stilzwijgend voortzetten, dan ontstaat er een contract van onbepaalde duur (artikel 5, alinea 6, wet en blz. 27 Van Brusselen).
Hoofdverweerster stelt dat de contracten van bepaalde duur niet stilzwijgend werden verdergezet aangezien 'telkenmale een aankoopborderel werd opgesteld per bestelling'.
Zoals reeds hierboven uiteengezet is het aankoopborderel met bepaling van onder
andere de leveringsdatum van de eieren niet bepalend voor de wil van partijen omtrent de duur van de overeenkomst. Dit borderel houdt de overeenkomst tussen partijen niet in doch betreft enkel een administratieve athandeling tussen partijen, in functie van de betaling en de boekhouding. De elementen van de wilsovereenstemming
tussen partijen liggen ver buiten de grenzen van dit document dat enkel in de slotfase van een cyclus administratieve en boekhoudkundige belangen dient; ten bewijzen hiervan kan worden aangehaald dat het 'aankoopborderel' dateert van 2 februari 1995 (stuk 15 bundel hoofdverweerster) terwijl de levering reeds op 23 januari
1995 plaatsvond. Indien een contract van bepaalde duur in een nieuw contract van bepaalde duur dient te worden omgezet, dan dient dit uitdrukkelijk dit wil zeggen schriftelijk of manifest te worden vastgesteld (blz. 27 e.v. Van Brusselen). Wij menen dat
terzake uit de elementen van het dossier, de wil van partijen om initieel, of een nieuw
contract van bepaalde duur af te sluiten, niet kan worden afgeleid.
Om hierboven uiteengezette redenen nemen wij aan dat het terzake om een contract van onbepaalde duur ging, alwaar een opzeggingstermijn van 3 maanden diende
te worden gegeven (artikel 5 van 1 april1976). Deze opzegging diende bij ter post aangetekende brief of bij deurwaardersexploot te worden gegeven.
De overeengekomen termijn kan verlengd worden om de prestatie, die voor de opzegging betekend werd, een aanvang genomen heeft, op de overeengekomen wijze te
beeindigen. In casu diende de opzegging te worden verlengd tot eind december 1995,
zijnde het einde van de lopende ronde, ingezet eind september 1994",
terwijl volgens artikel 1 van voormelde wet van 1 april 1996 haar bepalingen enkel van toepassing zijn op de overeenkomsten waarbij 'in de sector van de dierlijke productie, de geentegreerde zich tegenover een of meerdere integrators verbindt om dierlijke producten voort te brengen of dieren te fokken ofte mesten en waarbij regelingen
aanvaard worden in verband met aankoop, verkoop, leveringen of afname van dieren, dierlijke producten, grondstoffen en andere goederen en diensten die bij het productieproces gebruikt ofverbruikt worden'; deze wetsbepaling de combinatie van minstens twee successieve stadia van het productie- en/of distributieproces onder de controle
van een beslissingscentrum vereist en als dwingende bepaling strikt moet worden uitgelegd; artikel 3 van de wet bovendien voorschrijft dat de overeenkomst onder meer
volgende elementen moet inhouden :
- het voorwerp van de overeenkomst;
- de aanvangsdatum en duur van de overeenkomst;
- de wijze waarop de onder vorm van goederen en diensten door de integrators verrichte prestaties worden berekend of verricht;
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- een nauwkeurige omschrijving van de vergoeding gebeurlijk verschuldigd bij het
niet vervullen van de aangegane verbintenissen;
de enkele vaststellingen dat de verbintenis bewezen is van verweerder om broedeieren te leveren aan eiseres die de verbintenis aanging die eieren af te nemen tegen een
afgesproken prijs, door de eerste rechter een 'garantiecontract' genoemd, niet volstaat om te kunnen besluiten tot het bestaan van een integratieovereenkomst, evenmin overigens als de loutere mededeling door verweerder van de aankoop en het in
opfok plaatsen van moederdieren zonder reactie van eiseres, de mededeling door eiseres aan verweerder van de evolutie van de marktprijzen in 1995 en de aanwezigheid van de container van eiseres op het erf van verweerder daags voor de afhaling
van de eieren; bijgevolg geen enkele regeling werd vastgesteld in verband met de aankoop, verkoop, leveringen of afname van dieren, dierlijke producten, grondstoffen en
andere goederen en diensten die bij het productieproces gebruikt of verbruikt worden, met medezeggingsschap of inspraak van eiseres; daaruit volgt dat uit de vaststellingen van de rechtbank enkel het bestaan tussen partijen van een koopverkoopovereenkomst betreffende de afname van eieren blijkt; de rechtbank ten slotte
eiseres' verweer, gestaafd door bewijsstukken (zie haar 'beroepsbesluiten' dd. 12 september 1997, p. 8-9, nr. 9), niet tegenspreekt, dat verweerder, in hetzelfde productieproces, reeds een integratieovereenkomst met derden had afgesloten alvorens eiseres het resultaat hiervan (de eieren) afuam van verweerder, deze evenwel in eenzelfde
productieproces niet tegelijkertijd integrator en gei"ntegreerde kan zijn,

zodat de rechtbank op grond van de weergegeven motieven niet wettig heeft beslist dat de partijen verbonden waren door een overeenkomst die valt onder de toepassing van de wet van 1 april1976 (schending van de artikelen 1 en 3 van deze wet)
en dat de vrederechter bevoegd was om kennis te nemen van verweerders vordering (schending de van artikelen 591, 18°, (1) van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat artikel1 van de wet van 1 april1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie, voorschrijft dat de
bepalingen van die wet van toepassing zijn op de overeenkomsten waarbij, in de sector van de dierlijke productie, de gei"ntegreerde zich tegenover
een of meerdere integrators verbindt om dierlijke producten voort te brengen of dieren te fokken of te mesten en waarbij regelingen aanvaard worden in verband met aankoop, verkoop, leveringen of afname van dieren, dierlijke producten, grondstoffen en andere goederen en diensten die bij het
productieproces gebruikt of verbruikt worden;
Dat uit die wetsbepaling volgt dat de bedoelde wet niet van toepassing is
wanneer niet een of meer regelingen zijn overeengekomen in verb and met
aankoop, verkoop, leveringen of afuame van dieren, dierlijke producten, grondstoffen en andere goederen en diensten die bij het productieproces gebruikt of verbruikt worden;
Dat de parlementaire voorbereiding niets afdoet aan de duidelijke tekst van
die wetsbepaling;
Dat uit het vereiste dat er regelingen moeten zijn aanvaard in verband met
de aankoop, verkoop, leveringen of afname van dieren, dierlijke producten, grondstoffen en andere goederen en diensten die gebruikt of verbruikt worden in het productieproces, volgt dat dit artikel voor de toepassing van de wet vereist dat bepaalde verplichtingen aan de gei"ntegreerde zijn
opgelegd betreffende de productiemiddelen;
Dat een "garantiecontract" met een vaste aankoopprijs hieraan niet beantwoordt evenmin als een vorm van samenwerking tussen de partijen waarvan niet is vastgesteld dat zij op contractuele verplichtingen met betrekking tot de productiemiddelen berust;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat de bedoelde wet van
toepassing is op de tussen de partijen gesloten overeenkomst louter op grond

Nr. 258

HOF VAN CASSATIE

819

dat er een samenwerking hestand bij de aankoop van de kuikens en dat de
eieren verkocht werden aan een overeengekomen vaste prijs wat verweerder een contractuele waarborg verschafte;
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 veiT1ietigde vonnis; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aari de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veume, zitting houdende in hoger beroep.
7 mei 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Verslag·
gever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Biitzler en De Gryse.

Nr. 258
38 KAMER - 7 mei 2001

1o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- STUITING- DAGVAARDING- STUITENDE KRACHT
-GRENZEN.

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- STUITING- DAGVAARDING- STUITENDE KRACHT
- GRENZEN- ARBEIDSOVEREENKOMST- ARBEIDSGENEESHEER- INLEIDENDE VORDERINGEN- VORDERING TOT EEN AANVULLENDE OPZEGGINGSVERGOEDING- VORDERING TOT EEN
VERGOEDING IN GEVAL VAN BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ZONDER NALEVING VAN DE ONTSLAGPROCEDURE - VORDERING BIJ CONCLUSIE - VORDERING VAN EEN VERGOEDING WEGENS MISBRUIK VAN HET ONTSLAGRECHT- VIRTUEEL DAARIN BEGREPEN VORDERING.

3° ARBEIDSOVEREENKOMST- VERJARING- STUITING- DAGVAARDING- STUITENDE KRACHT- GRENZEN- ARBEIDSGENEESHEER- INLEIDENDE VORDERINGEN- VORDERING TOT EEN AANVULLENDE OPZEGGINGSVERGOEDING- VORDERING TOT EEN VERGOEDING IN GEVALVAN BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ZONDER NALEVING VAN DE
ONTSLAGPROCEDURE- VORDERING BIJ CONCLUSIE- VORDERING VAN EEN VERGOEDING WEGENS MISBRUIK VAN HET ONTSLAGRECHT- VIRTUEEL DAARIN BEGREPEN VORDERING.

1 o Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt alsmede voor

de vordering waarvan het voorwerp virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij
dagvaarding ingestelde vordering (1). (Art. 2244 B.W.)

2° en 3° De latere vordering tot betaling van een vergoeding wegens misbruik van het
ontslagrecht heeft niet hetzelfde voorwerp en is niet virtueel begrepen in de inleidende vordering tot toekenning van een aanvullende opzeggingsvergoeding en van
een vergoeding wegens beeindiging van de arbeidsovereenkomst van de arbeidsgeneesheer zonder naleving van de wettelijke procedure tot ontslag; bijgevolg stuit de
dagvaarding de verjaring niet voor een dergelijke vordering tot betaling van een vergoeding wegens misbruik van het ontslagrecht (2). (Art. 2244 B.W.; art. 15
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(1) Zie Cass., 24 april1992, A.R. 7673 (A. C. 1991-1992, nr. 447).
(2) Zie Cass:, 3 juni 1991, A.R. 9090 (A. C. 1990-1991, nr. 510), met concl. advocaat-generaal J.F.
Leclercq in Bull. en Pas. 1991, I.
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(O.C.M.W. STAD BRUSSEL T.V. .. )
ARREST

(A.R. S.00.0047.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 oktober 1999 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van
- de artikelen 1134, 1135, 2244 en 2246 van het Burgerlijk Wetboek;
-de artikelen 23, 29, 807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing, recht sprekend over de vordering van de verweerster tot het verkrijgen van een vergoeding wegens misbruik van
ontslagrecht die bij wijze van incidenteel hager beroep werd ingesteld bij conclusie ter
griffie ontvangen op 30 juni 1998, de door de eiser opgeworpen exceptie van verjaring afwijst op grand van de volgende motieven :
"Vervolgens houdt (de eiser) voor dat het bij conclusie, ontvangen ter griffie op 30
juni 1998, door (de verweerster) ingestelde incidenteel hager beroep tot het bekomen van een vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht (. .. ) verjaard (zou zijn) op
basis van artikel15 WAO en minstens als ongegrond dient te worden afgewezen;
In casu is het duidelijk dat de vordering wegens misbruik van ontslagrecht dezelfde oorzaak heeft als de eerste vordering tot het bekomen van een aanvullende
opzeggingsvergoeding gezien de aangehaalde feiten die ten grondslag liggen van de
aanspraken dezelfde zijn in de inleidende dagvaarding, waarin trouwens uitdrukkelijk verwezen wordt naar de niet-naleving van het IRIS-plan, waarop onder meer tevens de vordering op grand van de wet van 28 december 1977 is gesteund;
(. .. )de door (de eiser) op basis van artikel15 W.A.O. ingeroepen verjaring van de op
30 juni 1998 door (de verweerster) bij besluiten ingestelde vordering wegens misbruik van ontslagrecht kan niet worden weerhouden;
Immers is het zo dat de vorderingen dezelfde oorzaak hebben en in wezen oak hetzelfde voorwerp met name het bekomen van een weliswaar onderscheiden forfaitaire vergoeding, ondanks hun rechtsgrond verschilt in de mate dat het misbruik
van ontslagrecht ofrechtsmisbruik stoelt op de inhoud van artikel1382 Burgerlijk Wethoek" (achtste blad i.e., negende blad en tiende blad i.e. van het arrest),
terwijl overeenkomstig artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten, rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, een jaar
verjaren na het eindigen van die overeenkomst ofvijfjaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat die termijn een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst mag overschrijden;
De arbeidsovereenkomst tussen de eiser en de verweerster, blijkens de vaststellingen van het arbeidshof, op 23 juni 1997 werd beeindigd, na eerst bij aangetekende brief van 4 juli 1996 te zijn opgezegd met aen opzeggingstermijn van 14 maanden, ingaande op 1 augustus 1996 (zesde blad van het arrest);
De verweerster op 2 december 1996 de eiser dagvaardde voor de Arbeidsrechtbank te Brussel temiinde hem te horen veroordelen tot betaling van 523.438 BEF
opzeggirigsvergoeding en 6.428.751 BEF vergoeding op grand van artikel6 van de wet
van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren;
De verweerster eerst bij conclusie neergelegd op 30 juni 1998, zijnde meer dan een
jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst, van de eiser een vergoeding wegens
misbruik van ontslagrecht vorderde;
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De verjaring van die nieuwe vordering tot het verkrijgen van een vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht niet werd gestuit door de dagvaarding van 2 december 1996 waarmee de verweerster een opzeggingsvergoeding en een vergoeding op grond
van artikel 6 van de wet van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren vorderde, aangezien de vordering tot het verkrijgen van een vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht geen deel uitmaakt van de vorderingen ingesteld met de dagvaarding van 2 december 1996, noch daarin virtueel is begrepen,
zodat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat de vordering tot het verkrijgen
van een vergoeding wegens rechtsmisbruik die de verweerster instelde bij conclusie
neergelegd op 30 juni 1998, dezelfde oorzaak en in wezen ook hetzelfde voorwerp heeft
als de bij dagvaarding van 2 december 1996 ingestelde vorderingen tot het verkrijgen van een opzeggingsvergoeding en een vergoeding op grond van artikel 6 van de
wet van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren en dus niet wettig de door de eiser opgeroepen exceptie van verjaring kon afwijzen (schending van de
artikelen 1134, 1135, 2244 en 2246 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 23, 29,
807, 808 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel15 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten) :

Overwegende dat een rechtsvordering die uit de arbeidsovereenkomst is
ontstaan, eenjaar na het eindigen van deze overeenkomst ofvijfjaar na het
feit waaruit deze vordering is ontstaan, verjaart, zonder dat deze termijn een
jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden;
Overwegende dat, krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, een
dagvaarding de verjaring stuit voor de vordering die ze inleidt en voor de vordering die virtueel daarin begrepen is; dat voor de stuiting van laatstgenoemde vordering vereist is dat het voorwerp van die vordering virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij dagvaarding ingestelde vordering;
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot betaling aan verweerster,
benevens een opzeggingsvergoeding, van een materiele en morele schadevergoeding van 3.000.000 BEF omdat eiser zijn "ontslagrecht heeft uitgeoefend zonder enig gewettigd motief en de economische en sociale finaliteit van dit recht heeft afgewend, zodat in casu wel degelijk sprake is van
misbruik van ontslagrecht";
Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. deze vordering van verweerster, gegrond op het misbruik van ontslagrecht, regelmatig bij incidenteel beroep van 30 juni 1998 met toepassing van
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kon worden ingesteld omdat de oorzaak van deze vordering dezelfde is als deze van de vorderingen bij dagvaarding van 2 december 1996 ingesteld;
2. deze vordering, meer dan een jaar na de beei:ndiging van de arbeidsovereenkomst tussen partijen ingesteld, dus na verloop van de in artikel 15
van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde verjaringstermijn, niet verjaard is omdat de dagvaarding van 2 december 1996, waarbij verweerster een
aanvullende opzeggingsvergoeding vorderde en een vergoeding op basis van
artikel 6 van de wet van 28 december 1977 tot beschermin&' van de arbeidsgeneesheren, "in wezen hetzelfde voorwerp (heeft), met· name het bekomen van een weliswaar onderscheiden forfaitaire vergoeding" als de in die
dagvaarding ingestelde vorderingen;
Overwegende dat, de opzeggingsvergoeding alle schade die uit de onrechtmatige beeindiging van de arbeidsovereenkomst voortvloeit, zowel de materiele als de morele schade, op forfaitaire wijze dekt, terwijl de vergoeding wegens rechtsmisbruik buitengewone schade dekt die niet veroorzaakt
is door het ontslag zelf; dat dienvolgens een vordering wegens misbruik van
het ontslagrecht niet virtueel begrepen is in een vordering tot toekenning van
een opzeggingsvergoeding;
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Overwegende dat de in artikel 6 van de wet van 28 december 1977 bedoelde vergoeding de vergoeding betreft waarop de arbeidsgeneesheer recht
heeft ingeval de arbeidsovereenkomst van de arbeidsgeneesheer beeindigd
wordt zonder naleving van de procedure, bepaald in artikel 5, "onverminderd het recht op een hogere vergoeding of schadeloosstelling krachtens de
overeenkomst of het gebruik en op elke andere vergoeding van materiele of
morele schade"; dat deze vergoeding een andere vergoeding is dan deze die
het voorwerp is van een vordering wegens misbruik van het ontslagrecht;
Over\vegende dat het arrest dienvolgens niet wettig beslist dat de vordering wegens misbruik van ontslagrecht te dezen niet verjaard is omdat deze
vordering hetzelfde voorwerp heeft als de bij dagvaarding van 2 december
1996 ingestelde vorderingen, mitsdien bij deze dagvaarding binnen de bedoelde verjaringstermijn ingesteld;
Dat het arrest aldus artikel15 van de wet van 3 juli 1978 en artikel 2244
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt tot het betalen van een vergoeding wegens misbruik van ontslagrecht met interest en 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 Antwerpen.
7 mei 2001- 3 8 kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal -Advocaten : mrs. van Eeckhoutte en Maes.

Nr. 259
28 KAMER - 8 mei 2001

1° BURGERRECHTELIJKAANSPRAKELIJKE PARTIJ- VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - CMELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VEROORDELING TOT
DE KOSTEN EN GELDBOETEN- GELDIGHEIDSVOORWAARDE VAN DE DAGVAARDING.

2° DAGVAARDING- BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ- VORDERING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - CIVIELRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VEROORDELING TOT DE KOSTEN EN GELDBOETEN- GELDIGHEIDSVOORWAARDE VAN DE DAGVAARDING.

1o en 2° De vordering die aanhangig wordt gemaakt door een dagvaarding die op verzoek van het openbaar ministerie wordt betekend aan een persoon die als civielrechtelijk aansprakelijke partij wordt gedagvaard voor de feiten die de dagvaarding vermeldt, heeft niet alleen betrekking op de kosten waarin de civielrechtelijk
aansprakelijke partij krachtens art. 162 Sv. verwezen wordt, maar desgevallend oak
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op de geldboeten waartoe deze partij krachtens een uitdrukkelijke wettelijke bepaling civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld (1). (Art. 162 Sv.)
(V .. E.A.)
ARREST

(A.R. P.99.1266.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 juni 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
III. Op de voorziening van de Algemene Aannemingen Transport J. S. N.V :
Over het tweede middel :
Overwegende dat de vordering die aanhangig gemaakt wordt door een dagvaarding die op verzoek van het openbaar ministerie wordt betekend aan een
persoon die als civielrechtelijk aansprakelijke partij gedagvaard wordt voor
de feiten die de dagvaarding vermeldt, betrekking heeft niet aileen op de kosten waarin de civielrechtelijk aansprakelijke partij krachtens artikel 162 van
het Wetboek van StrafVordering verwezen wordt maar desgevallend ook op
de geldboeten waartoe deze partij krachtens een uitdrukkelijke wettelijke bepaling civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
8 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. J. Verbaanderd, Brussel.
(1) Te dezen rees de vraag wat de inhoud van de dagvaarding moet zijn ten aanzien van de civielrechtelijk aansprakelijke partij. Naar analogie van de rechtspraak omtrent de inhoud van de
aan de beklaagde betekende dagvaarding, dient ervan uitgegaan te worden dat de aan de civielrechtelijk aansprakelijke partij betekende dagvaarding op afdoende wijze moet vermelden dat deze
partij gedagvaard wordt in haar hoedanigheid van civielrechtelijk ·aansprakelijke partij - dit wil
zeggen : dat tegen deze partij een vordering als civielrechtelijk aansprakelijke partij wordt ingesteld - alsook de feiten met betrekking waartoe die civielrechtelijke aansprakelijkheid ingeroepen wordt. Hierdoor wordt het voorwerp van de tegen die partij ingestelde vordering afdoende gepreciseerd.
Daarbij is niet vereist dat het voorwerp van de geldelijke veroordeling die op vordering van het
openbaar ministerie ten aanzien van de civielrechtelijk aansprakelijke partij uitgesproken kan worden, gepreciseerd wordt. Zo is ook nooit beweerd geworden dat de dagvaarding zou moeten vermelden welke gevolgen ten aanzien van de beklaagde kunnen voortvloeien uit de schuldigverklaring a an het ten laste gelegde rnisdrijf. De persoon die aan de hand van de dagvaardiog vemeemt
dat hij gedagvaard wordt als civielrechtelijk aansprakelijke partij en voor welke feiten, kan inderdaad aan de hand van de dagvaarding bepalen welk het voorwerp is van de geldelijke veroordeling die ten aanzien van hem uitgesproken kan worden. Net zornin als de beklaagde, kan ook
de civielrechtelijk aansprakelijke partij niet voorhouden dat de dagvaarding melding zou moeten maken van de bepalingen in toepassing waarvan de civielrechtelijk aansprakelijke partij veroordeeld kan worden tot de kosten en desgevallend, wanneer een uitdrukkelijke wettelijke bepaling dit voorziet, tot de geldboete.
M.D.S.
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2e KAMER- 8 mei 2001
1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN
VERMELDINGEN- CASSATIEBEROEP TEGEN BESLISSING HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- VERKLARING OP SECRETARIAAT.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- HOGE

COMMISSIE- CASSATIEBEROEP
TEGEN BESLISSING HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- VERKLARING OP SECRETARIAAT.

1o en 2° De verklaring van beroep in cassatie tegen een beslissing van de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij moet worden gedaan op het secretariaat van die instantie en niet op het secretariaat van een Commissie tot bescherming van de Maatschappij. (Artt. 417 Sv. en 31 Wet Bescherming Maatschappij.)
(D ... )

ARREST

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

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 27 december 2000 gewezen door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 31 van de wet van 9 april1930
tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers en 417 van het Wetboek van StrafVordering, de verklaring van
beroep in cassatie moet worden gedaan op de griffie van het gerecht dat de
bestreden beslissing heeft gewezen, te dezen het secretariaat van de instantie die de bestreden beslissing heeft gewezen;
Dat de verklaring gedaan op het secretariaat van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij te Gent niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
8 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.

Nr. 261
28 KAMER - 8 mei 2001

REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN VONNISGERECHTEN- VERVOLGING VAN BEKLAAGDEN WE GENS SAMENHANGENDE MISDRIJVEN VOOR VERSCHILLENDE
RECHTBANKEN.
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Er is grand tot regeling van rechtsgebied wanneer beklaagden wegens samenhangende misdrijven zijn vervolgd voor rechtbanken die niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep behoren en er tussen de misdrijven een zodanige band schijnt
te bestaan dat de gezamenlijke behandeling ervan door een rechtbank vereist lijkt in
het belang van een goede rechtsbedeling (1). (Art. 526 Sv.)
(MINISTER VAN FINANCIEN- DOUANE EN ACCIJNZEN T. H ... E.A.)

ARREST

(A.R. P.Ol.0314.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied dat
aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Overwegende dat in de zaak met notitienummer.78.97.1988-91 van het parket te Brussel, met uitzondering van C.M., alle beklaagden, ieder wat hem
betreft, bij beschikking van 14 oktober 1997 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, respectievelijk bij arrest van 26 februari 1998 van het Hofvan Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, met aanneming van verzachtende omstandigheden voor de
misdaden, naar de Correctionele Rechtbank te Brussel werden verwezen, om,
in het gerechtelijk arrondissement Brussel en, bij samenhang, elders in het
Rijk, een of meerdere van de hiernavolgende telastleggingen te hebben gepleegd:

- A. valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken;
- C. bedrieglijke bankbreuk door verduistering of verberging van
vennootschapsactiva;
- D. witwassen;
- E. omkoping van ambtenaren;
-F. oplichting;
- G. misbruik van vertrouwen;
- H. bendevorming, als hoofd;
- I. bendevorming, als deelnemer;

- J. met overtreding van de W.I.B.-bepalingen, onjuiste aangiften in de
vennootschapsbelasting;
- K. met overtreding van het B.T.W.-wetboek, nagelaten te hebben iedere maand aangifte te doen van de al dan niet belastbare handelingen die
tijdens de vorige maand in de uitoefening van de beroepswerkzaamheden zijn
verricht en van alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de verschuldigde belasting en van de toe te passen aftrek;
- L. uitgifte van cheque zonder dekking;
(1) Zie D. HoLSTERS, Regeling van rechtsgebied in geval van positief bevoegdheidsgeschil. Met
vraag of voor regeling van rechtsgebied in geval van negatief bevoegdheidsgeschil er noodzakelijk twee tegenstrijdige rechterlijke beslissingen dienen te zijn, Liber Amicorum J. D'Haenens, 187.
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M. zegelverbreking;
N. eenvoudige bankbreuk;
0. bedrog omtrent de aard van de verkochte of de geleverde zaak;

-

P. bedrog omtrent de hoeveelheid van de verkochte zaak;
- Q. inbreuk op de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 februari 1992 betreffende de minerale olien;
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Brussel, bij vonnis van
30 juni 1999, bij verstek gewezen ten aanzien van de beklaagden L.H., P.R.,
J.L.H., J.M.H., R.R., A.R., G.L., F.M., A.M. en J.H., en op tegenspraak ten
aanzien van de andere beklaagden, naast vrijspraak voor sommige telastleggingen, ieder van de beklaagden veroordeelt tot straffen en schadevergoedingen toekent;
Dat tegen alle beschikkingen van dit vonnis hoger beroep is ingesteld;
Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Brussel het verzet van de
beklaagde G.L. ontvankelijk verklaart en hem bij vonnis van 12 april2000
eveneens tot straffen veroordeelt en de burgerlijke rechtsvorderingen gegrond verklaart; dat ook tegen dit vonnis hoger beroep is ingesteld;
Dat beide zaken bijgevolg thans voor het Hof van Beroep te Brussel aanhangig zijn;
Overwegende dat de beklaagden inzake notitienummer AN79.F1.2144-93 van
het Parket te Antwerpen, door het ministerie van financien, op vervolging en
vordering van de directeur der douanen en accijnzen van de provincie Antwerpen, voor de Correctionele Rechtbank te Antwerpen worden vervolgd wegens, als dader, mededader of medeplichtige, zich tussen 10 augustus 1990 en
19 april1991 te hebben schuldig gemaakt aan hetgeen volgt: "aan de goederen aangegeven met de genoemde documenten, zonder toelating van het bestuur der douanen en accijnzen, een andere bestemming te hebben gegeven dan
uitdrukkelijk was aangeduid en aan de doorvoer te hebben onttrokken";
Dat de Correctionele Rechtbank te Antwerpen bij vonnis van 15 september 1998, op verstek gewezen ten opzichte van de beklaagden L. H., P.R.,
J.L.H., J.M.H., A.D.T., R.R., A.R., G.L., F.M., E.S. en J.H., en op tegenspraak ten aanzien van de overige beklaagden en de burgerlijke partijen,
geoordeeld heeft dat de zaak samenhangend is met deze met notitienummer
78.97.1988-91 van het parket te Brussel en de zaak heeft overgemaakt aan
de procureur des Konings om te dienen als naar recht;
Dat, op het hoger beroep van onder meer de procureur des Konings en van
het ministerie van financien, het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest van
24 november 1999, op tegenspraak ten aanzien van de vervolgende 'partij,
de burgerlijke partijen en de beklaagden J.W., K.VH., A.M., V.V, J.V, F.d.
K.d'E., P.P. en C.M. en bij verstek ten aanzien van de overige beklaagden,
het vermelde vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen vernietigt en de zaak aan zich trekt; dat dit arrest voor het overige de telastleggingen preciseert en, vooraleer verder recht te doen, een prejudiciele vraag
stelt aan het Arbitragehof;
Dat deze zaak bijgevolg thans voor het Hofvan Beroep te Antwerpen, dat
zich bevoegd heeft verklaard, aanhangig is;
Overwegende dat verzoeker als vervolgende partij zijn vraag tot regeling van rechtsgebied grondt op de omstandigheid dat de beklaagden we-
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gens samenhangende misdrijven zijn vervolgd voor rechtbanken die niet tot
het rechtsgebied van hetzelfde hofvan beroep behoren, en dat het Hof om
die redenen reeds bij vorig arrest van 12 december 2000 ten aanzien van twee
andere - thans niet betrokken - beklaagden in dezelfde zaak het rechtsgebied heeft geregeld door een verwijzing naar het Hofvan Beroep te Brussel;
Overwegende dat, in de context van eisers verzoek, tegen bovengenoemde beslissing van het Hof van Beroep te Antwerpen inzake de bevoegdheid geen nuttig rechtsmiddel openstaat; dat immers het mogelijke belang
van de verstekdoende beklaagden om zich te verzetten tegen de beslissing
waarbij deze rechter de zaak naar zich toe trekt, verdwijnt bij regeling van
rechtsgebied en onttrekking van de zaak aan deze rechter;
Overwegende dat voor wat de bij verstek gewezen beslissingen van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 30 juni 1999 betreft, het brengen van
de hele zaak ter beoordeling van het Hof van Beroep te Brussel niet afdoet aan de gewone regels van het samengaan van hoger beroep en eventueel verzet tegen deze beslissing, zoals bepaald in artikel187, vijfde lid, Wethoek van Strafvordering;
Overwegende dat tussen de misdrijven waarvoor de beklaagden voor de Hoven van Beroep te Brussel en te Antwerpen worden vervolgd een zodanige
band schijnt te bestaan dat de gezamenlijke behandeling ervan door eenzelfde rechtbank, te dezen het Hof van Beroep te Brussel, vereist lijkt in het
belang van een goede rechtsbedeling;
Dat er derhalve grond bestaat tot regeling van rechtsgebied overeenkomstig artikel 526 Wetboek van Strafvordering;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het
arrest op 24 november 1999 door het Hof van Beroep te Antwerpen inzake
notitienummer AN79.FI.2144-93 van het Parket te Antwerpen gewezen, in
zoverre het de zaak voor verdere behandeling aanhoudt ten aanzien van de
beklaagden; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel; zegt dat deze zaak zal gevoegd worden bij de
zaak notitienummer 78.97.1988-91 van het Parket te Brussel.
8 mei 2001 - ze kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Van der Straeten, Antwerpen.
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1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3- ONDERZOEKSGERECHTEN- UITLEVERING- UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN
DOOR DE VREEMDE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL.
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RECHTEN VAN DE MENS - INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -ARTIKEL 14- ONDERZOEKSGERECHTEN- UITLEVERING- UITVOERBAARVERI{LARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL.

3° ONDERZOEKSGERECHTEN -

UITLEVERING RECHT VAN VERDEDIGING UITVOERBAARVERI{LARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL.

4o UITLEVERING- ONDERZOEKSGERECHTEN- UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR
EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL -ARTIKEL 6 E.V.R.M. -ARTIKEL 14 I.V.B.P.R.

so

UITVOERBAARVERKLARING - ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING UITVOERBAARVERI{LARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL- ARTIKEL 6 E.V.R.M. - ARTIKEL 14 I.V.B.P.R.

6° RECHT VAN VERDEDIGING -

STRAFZAKEN - UITLEVERING - ONDERZOEKSGERECHTEN- UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL.

7o UITLEVERING- AKTE WAARBIJ DE

UITLEVERING WORDT GEVRAAGD- OMSCHRIJ-

VING VAN DE FEITEN.

go UITLEVERING- ONDERZOEKSGERECHTEN- UITVOERBAARVERKLARING VAN EEN DOOR
DE BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL- VOORWAARDEN.

go ONDERZOEKSGERECHTEN- UITLEVERING- UITVOERBAARVERI{LARING VAN EEN
DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL- VOORWAARDEN.

10° UITVOERBAARVERKLARING-

ONDERZOEKSGERECHTEN- UITLEVERINGUITVOERBAARVERI{LARING VAN EEN DOOR EEN BUITENLANDSE OVERHEID VERLEEND AANHOUDINGSBEVEL- VOORWAARDEN.

1 o tot 6o De artikelen 6 E. VR.M. en 14 I. VB.P.R. hebben geen betrekking op het recht
van verdediging voor de onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de
uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel (1). (Art. 6 E.V.R.M., art. 14 I.V.B.P.R. en art. 3 Uitleveringswet.)

7° De omschrijving van de feiten zoals bepaald door art. 3 Uitleveringswet moet niet
noodzakelijk vermeld zijn in de akte waarbij de uitlevering wordt gevraagd, maar
kan oak blijken uit de stukken die aan die akte zijn gehecht (2). (Art.3, tweede lid,
Uitleveringswet.)

8°, go en 10° Om een door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering verleend aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren dient het onderzoeksgerecht na te
gaan of het feit zelf waarvoor dat aanhoudingsbevel is verleend en niet de omschrijving die de buitenlandse overheid eraan gegeven heeft een misdrijf is volgens de Belgische wetten en of het in het uitleveringsverdrag is omschreven (3); aldus vermag
(1) Cass., 3 rnaart 1992, A.R. 6291, nr. 349.
(2) Cass., 29 juni 1994, A.R. P.94.0766.F, nr. 339.
(3) Cass., 22 juni 1994, A.R. P.94.0719.F, nr. 327.
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het onderzoeksgerecht het exequatur te verlenen voor een feit dat volgens de wet van
de buitenlandse overheid een verzwarende omstandigheid vormt, maar in Belgie een
zelfstandig misdrijf is. (Art.l en 3 Uitleveringswet.)
(M ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0392.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de artikelen 6 E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R. geen betrekking hebben op het recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten wanneer deze uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend aanhoudingsbevel;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, de omschrijving van
de feiten zoals bepaald door artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet, niet noodzakelijk moeten vermeld zijn in de akte waarbij de uitlevering wordt gevraagd; dat de duidelijke omschrijving van de feiten onder meer ook kan blijken uit de stukken die aan die akte zijn gehecht;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat het onderzoeksgerecht, om een door de buitenlandse overheid met het oog op uitlevering verleend aanhoudingsbevel uitvoerbaar te
verklaren, client na te gaan of het feit zelf waarvoor dat aanhoudingsbevel
is verleend en niet de omschrijving die de buitenlandse overheid eraan gegeven heeft, een misdrijf is volgens de Belgische wetten en of het in het uitleveringsverdrag is omschreven; dat het onder die voorwaarden vermag ook
het exequatur te verlenen voor een feit dat volgens de wet van de buitenlandse overheid een verzwarende omstandigheid vormt, maar in Belgie een
zelfstandig misdrijf is;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 mei 2001 - 26 kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. W. Mertens, Antwerpen.
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Nr. 263
2e KAMER- 8 mei 2001

WRAKING- STRAFZAKEN- KAMER VAN

INBESCHULDIGINGSTELLING- BESLISSING INZAKE ZUIVERING VAN NIETIGHEDEN- MAGISTRATEN DIE NADERHAND UITSPRAAK MOETEN
DOEN OVER VERZOEK TOT RET VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGENANDER GESCHIL - GEVOLG.

Niet ontvankelijk is de wraking van magistraten van de kamer van inbeschuldigingstelling die op grand van de artt. 136, 136bis en 235bis, Sv. de regelmatigheid van
de strafprocedure hebben onderzocht en nadien uitspraak moeten doen over bijkomende onderzoekshandelingen waarvan verzoeker op grand van de artt. 127, vierde
lid, en 61quinquies Sv. de verrichting vraagt, nu dit onderscheiden geschillen betreft (1). (Art. 828, 8°, Ger.W.)

(V .. )

ARREST

(A.R. P.Ol.0666.N)

RET HOF;- Gelet op de verzoekschriften tot wraking, op 27 april2001
ter gri:ffie van het Hof van Beroep te Antwerpen neergelegd en die aan dit
arrest zijn gehecht en daarvan deel uitmaken;
Gelet op de verklaringen van de raadsheren L. VanLeuven en I. Mennes, beide van 27 april 2001, waarbij zij weigeren zich van de zaak te onthouden;
(1) Luidens art. 82S, so, Ger.W kan worden gewraakt de rechter die vroeger van het geschil kennis heeft genomen als rechter of als scheidsrechter, behalve indien hij a.m. in dezelfde aanleg heeft
meegewerkt aan een vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen (zie Cass., 12 dec. 1997, A.R.
C.96.02S4.F, nr. 552). Deze grand tot wraking betreft hoofdzakelijk de rechter in hogere aanleg die
tevoren kennis heeft genomen van het geschil in eerste graad van rechtsmacht (Verslag van de
Koninklijke Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming, Belgisch Staatsblad 1964, 202). Dit
geval wordt uitdrukkelijk herhaald in art. S2S, 9°, Ger.W. (P. RouARD, Trait€ elementaire de Droit
judiciaire priue; La procedure civile, deuxieme partie, L'instruction de la demande, tome troisieme,
nr. 437).
Wraking is daarentegen uitgesloten wanneer de rechter in dezelfde aanleg op grand van de wet
zelf uitspraak heeft gedaan in de loop van de opeenvolgende fasen van de zaak. Het is inderdaad in het belang van een goede rechtsbedeling dat het dezelfde rechter is die kennis neemt van
de latere ontwikkeling van de zaak waarvan hij vanafhet begin kennis heeft genomen (R.P.D.B.
V Recusation, nr. 50). Art. S2S, so, 1, Ger.W. bepaalt dat dit o.m. het geval is wanneer de rechter heeft meegewerkt aan een vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen. Deze uitzondering verwijst naar art. 19, tweede lid, Ger.W. De beslissing van de rechter is ofwel een eindvonnis ofwel een vonnis alvorens recht te doen. Het eindvonnis put de rechtsmacht van de rechter uit
en de rechter houdt op rechter te zijn nadat hij zijn beslissing heeft uitgesproken (Verslag van de
Koninklijke Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming, o.c., 2S). Het geschil is dan voor hem
beeindigd en zoals in het geannoteerde arrest kan een later geschil met een ander voorwerp geen
aanleiding geven tot een geldige wraking (Cass., 20 old. 1994, A.R. C.93.04S5.F, nr. 444).
Heeft de rechter daarentegen geen eindvonnis gewezen, dan kan hij evenmin worden gewraakt als hij in dezelfde aanleg medegewerkt heeft aan een beslissing alvorens recht te doen overeenkomstig art. S28, so, 1, Ger.W (Cass., 21 maart 2000, A.R. P.00.0457.N, nr 196; zie oak: Cass.,
11 juni 1998, A.R. C.9S.0235.N, nr. 305; 19 nov. 199S, A.R. P.9S.l420.F, nr. 4SS en 15 juni 1999,
AR P.99.0S4l.N, nr. 361).
M.D.S.
0
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Gelet op de oproeping van verzoeker overeenkomstig de bepaling van artikel 838, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Antwerpen, samengesteld uit de voorzitter C. en de raadsheren Van
Leuven en Mennes, op vordering van de procureur-generaal en op grand van
de artikelen 136, 136bis en 235bis wetboek van Strafvordering, de regelmatigheid van de procedure heeft onderzocht;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling in die samenstelling, bij arrest van 30 september 1999 heeft beslist dat de stukken van de
kaften 5, 6 en 7 van het strafdossier nietig zijn en eruit worden verwijderd;
Overwegende dat verzoeker de raadsheren L. Van Leuven en I. Mennes beweert te wraken omdat deze magistraten deel uitmaken van de zetel van de
kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak zal dienen te doen over bijkomende onderzoekshandelingen waarvan verzoeker thans op grand van de
artikelen 127, vierde lid, en 61quinquies Wetboek van Strafvordering, de verrichting vraagt;
Overwegende dat het geschil dat eiser thans door het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, wenst beslecht te zien, niet
het geschil betreft dat het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van
30 september 1999 heeft beslecht;
Dat te de zen dan ook artikel 828,
sing kan vinden;

sa, Gerechtelijk Wetboek, geen toepas-

Dat de verzoeken niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de verzoeken; wijst gerechtsdeurwaarder Y. te
Brussel aan om overeenkomstig artikel 837 Gerechtelijk Wetboek het arrest te betekenen; veroordeelt verzoeker in de kosten;
8 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. H. Rieder en P. Van Eeckhaut, Gent; B. De Geest, Brussel.
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28

KAMER -

9 mei 2001

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- AFSTAND

- STRAFVORDERING- CASSATIEBEROEP VAN DE STAAT -AFSTAND DIE NIET GELIJKSTAAT MET AFSTAND VAN RECHTSVORDERING- GEVOLG.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING- DOUANE EN ACCIJNZEN- CASSATIEBEROEP VAN DE ADMINISTRATIE
VAN FINANCIEN, VERVOLGENDE PARTIJ- GEEN BETEKENING- ONTVANKELIJKHEID.
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1o Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep dat is ingesteld door

het bestuur van financien, vervolgende partij, tegen een beslissing tot veroordeling
van de beklaagde, aangezien die afstand niet gelijkstaat met afstand van rechtsvordering (1).
2° Het cassatieberoep van de Belgische Staat, Minister van Financien (administra-

tie der douane en accijnzen), vervolgende partij, dat niet is betekend aan de partij
waartegen het is gericht, is niet ontvankelijk (2). (Art. 418 Sv.)
(BELGISCHE STAAT· MINISTER VAN FINANCIEN T. U. .. E.A.;
K. .. T. BELGISCHE STAAT· MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0149.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 2000 gewezen door de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Bergen;
I. Op de voorziening van de Belgische Staat :
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafVordering:
Overwegende dat het Hof geen acht kan slaan op de afstand van voorziening die door het bestuur van Financien, vervolgende partij, is ingesteld tegen een veroordelende beslissing, aangezien die afstand niet gelijkstaat met afstand van rechtsvordering;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser, vervolgende partij, zijn voorziening aan verweerder heeft doen
betekenen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening;
II. Op de voorziening van K. :
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 verweerder tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert;
Om die redenen, verleent akte van de afstand van de voorziening van eiser, de Belgische Staat, in zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de
door hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn voorziening.
(1) Cass., 26 okt. 1977 (A. C., 1978, 261); 24 okt. 1978 (A. C., 1978-79, 211); 16 okt. 1979 (A. C.,
1979-80, nr. 112).
(2) Zie noot 1.
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9 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. T'Kint. .

Nr. 265
2e KAMER - 9 mei 2001
1o VERZET- STRAFZAKEN- ONTVANGEN VERZET- GEVOLG.
2° VERZET- STRAFZAKEN- ONTVANGEN VERZET- VONNIS DAT HET VERSTEKVONNIS BEVESTIGT- SAMENVALLEN VAN BEIDE VONNISSEN- GEVOLGEN.

1o Wanneer het verzet van de beklaagde tegen de beslissing die hem bij verstek ver-

oordeelt ontvankelijk wordt verklaard, wordt die beslissing als niet bestaande beschouwd t.g.v. het ontvankelijk verklaarde verzet. (Art. 187, zesde lid, Sv.)
2° Wanneer, in strafzaken, de rechters het verzet ontvankelijk verklaren en door dezelfde beslissing, bij wege van nieuwe beschikkingen, oordelen dat de verstekbeslissing zijn volledig effect zal sorteren, met de enige wijziging dat er voor de straf
een gedeeltelijk uitstel wordt verleend, doen zij uitdrukkelijk uitspraak over de grand
van de zaak; het eerste en het tweede vonnis vallen bijgevolg samen, zodat het op verzet gewezen vonnis kan verwijzen naar de reden van het uerstekuonnis (1).
(F... )

ARREST

(uertaling)

(A.R. P.Ol.0249.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordelende beslissing
op de strafVordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat, wanneer het verzet van de beklaagde tegen de beslissing die hem bij verstek veroordeelt ontvankelijk wordt verklaard, die beslissing als niet bestaande wordt beschouwd ten gevolge van het ontvankelijk verklaarde verzet; dat, wanneer, zoals te dezen, de appelrechters het
verzet ontvankelijk verklaren en in dezelfde beslissing, bij wege van nieuwe
beschikkingen, oordelen dat "de bestreden beslissing zijn volledig effect zal
sorteren, met de enige wijziging dater voor de gevangenisstrafvan drie jaar
(1) Zie Cass., 19 feb. 1985, A.R. 9043, nr. 369; ILworT DE TERMICOURT, Etude sur !'opposition aux
decisions rendues par [es juridictions correctionnelles et les tribunaux de police, Rev. dr. pen., 1932,
biz. 860, nr. 50; H. BosLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procedure penale, Die Keure, 1999, biz.
775; DECLERCQ R., Opposition en matiere repressive, R.PD.B., Aanv. dl. VIII, biz. 497, nr. 168.
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een uitstel van vijf jaar wordt verleend voor een derde van die straf', zij uitdrukkelijk uitspraak doen over de grond van de zaak; dat, bijgevolg, het eerste en het tweede arrest samenvallen, zodat het op verzet gewezen arrest kan
verwijzen naar de reden van het verstekarrest;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, ongeacht het derde middel van eiser, dat geen verband
houdt met de ontvankelijkheid van de voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 mei 2001 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. C. Dauby, Luik.

Nr. 266
28 KAMER - 9 mei 2001

1 o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- STRAFVORDERING- VERSCHIL·
LENDE MISDRIJVEN- EEN ENKELE STRAF- MIDDEL DAT BETREKKING HEEFT OP BEPAALDE
MISDRIJVEN- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

2o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEGRIP.

1o Wanneer een enkele straf is uitgesproken wegens verschillende misdrijven, is de vor-

dering tot cassatie van de beslissing op de strafuordering, die gegrond is op een middel dat slechts betrekking heeft op sommige van die misdrijven, ontvankelijk, hoewel de uitgesproken straf naar recht verantwoord blijft door een ander misdrijf, als
uit de beslissing blijkt dat de redenen tot staving van de keuze van die straf en de
strafmaat rekening houden met alle feiten (1). (Artt. 411 en 414 Sv.)
2° Het middel dat erop neerkomt kritiek te oefenen op de veroordeling van eiser om aan

de burgerlijke partij een schadevergoeding te betalen die lager ligt dan het in de omschrijving van de telastlegging vermelde bedrag, is niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(M ... T. C ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0253.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;

(1) Zie Cass., 17 juni 1992, A.R. 9660, nr. 543.
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de strafvordering:
Over het vierde middel, en over de identieke, in het vijfde en zesde middel aangevoerde grief, in zoverre eiser de schending aanvoert van de artikelen 149 van de Grondwet en 491 van het Strafwetboek, alsook de miskenning van de bewijskracht van de akten :
Overwegende dat het middel erop neerkomt te betogen dat de veroordeling van eiser wegens het in de telastlegging D 10 bedoelde misbruik van vertrouwen onwettig is, op grond dat de strafrechtelijke kwalificatie van het feit
verwijst naar een bedrag van ten minste 6.500.000 frank, terwijl het slachtoffer zijn schade, onder voorbehoud, slechts raamt op 500.000 frank;
Maar overwegende dat eiser is veroordeeld tot een enkele gevangenisstrafvan vijfjaar en een geldboete van tweehonderd vijftig frank wegens verduistering, als ambtenaar of openbaar ambtenaar, wegens valsheid in geschriften, uitgifte van ongedekte cheques, misbruik van vertrouwen en daden
van oplichting;
Dat, wanneer een enkele straf is uitgesproken wegens verschiilende misdrijven, het middel dat slechts op een ervan betrekking heeft ontvankelijk
is, hoewel de uitgesproken straf naar recht verantwoord blijft door de andere misdrijven, als uit de beslissing blijkt dat de redenen tot staving van
de keuze van die straf en de strafmaat met aile feiten rekening houden;
Overwegende dat zulks te de:z;en niet het geval is; dat het arrest aileen wijst
op ''het veelvoud en de zwaarwichtigheid van de door (eiser) gepleegde feiten", alsook "het indrukwekkende bedrag van de verduisterde en opgelichte sommen", en aldus erop wijst dat het juiste aantal feiten en de nauwkeurige raming van het totaalbedrag niet terzake doen;
Dat de enkele straf regelmatig gemotiveerd wordt door cle "zwaarwichtigheid" van de feiten en door de omstandigheid dat het opzet erin bestand niet een gei:soleerd feit maar wel verschiilende feiten te.bestraffen, zodat het middel, dat aileen betrekking heeft op de telastlegging D 10, niet
ontvankelijk is bij gemis aan belang;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding:
Overwegende dat de veroordelende beslissing, wegens verwerping van de
tegen haar gerichte voorziening, in kracht van gewijsde is gegaan; dat de voorziening tegen het bevel tot onmiddeilijke aanhouding doeiloos wordt;
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door de
tweede verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Over het vierde middel, en over de identieke, in het vijfde en zesde middel aangevoerde grief, in zoverre eiser de schending van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek aanvoert :
Overwegende dat het middel, dat eigenlijk kritiek oefent op de beslissing waarbij eiser veroordeeld wordt om aan verweerster M. een schadevergoeding te betalen die lager ligt dan het in de omschrijving van de telastlegging vermelde bedrag, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
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D. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door de
andere verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 mei 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.

Nr. 267
2e KAMER- 9 mei 2001

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- BURGERLIJKE PARTIJ- GERECHTELIJK GEVOLMACHTIGDE- PLAATSVERVANGENDE RECHTER

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

STRAFZAKEN-

GEWETTIGDE VERDENKING - CRITERIA.

1o Alleen uit de omstandigheid dat een gerechtelijk gevolmachtigde, die als partij tussenkomt in een voor een rechtbank hangende zaak, plaatsvervangend rechter in die rechtbank is, kan niet worden afgeleid dat het geheel van de rechters waaruit die rechtbank is samengesteld, niet op een onafhankelijke en onpartijdige wijze over de zaak
uitspraak kunnen doen of dat dit gegeven bij de publieke opinie gewettigde verdenking kan wekken omtrent hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen, en ongeacht het aantal magistraten waaruit die rechtbank is samengesteld (1). (Art. 542
Sv.)

2° Alleen uit de omstandigheid dat de verzoeker tot onttrekking van de zaak wegens
gewettigde verdenking als journalist felle kritiek heeft geuit op bepaalde rechters van
de rechtbank van eerste aanleg, kan niet worden afgeleid dat het geheel van de rechters waaruit die rechtbank is samengesteld, niet op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak kunnen doen of dat er daar terecht twijfel over kan bestaan (2).
(Art. 542 Sv.)
(N ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0365.F)

HET HOF;- Gelet op het arrest van 14 maart 2001 van het Hof;
Gelet op de verklaring van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau;
/

(1) Zie Cass., 13 maart 1998, A.R. C.97.0433.F, nr. 145.
(2) Zie Cass., 29 okt. 1997, A.R. P.97.123l.F, nr. 434; 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, nr. 47.
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Gelet op het advies van de procureur des Konings van N eufchateau;
Gelet op de conclusie die Meester B. in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij heeft neergelegd;
Overwegende dat het verzoek tot onttrekking van de zaak, dat hoofdzakelijk gegrond is op het feit dat Meester B., die plaatsvervangend rechter is
bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau, als burgerlijke partij
tussenkomt in een van de strafprocedures die tegen eiser zijn ingesteld, en
op het feit dat verschillende magistraten van de zetel van die rechtbank zich
ten aanzien van eiser vijandig zouden hebben gedragen, op grond dat laatstgenoemde in zijn hoedanigheid van journalist verschillende artikelen heeft
geschreven waarin hij kritiek heeft geuit op de rechters M., C. en L.;
Overwegende dat Meester B., hoewel hij als burgerlijke partij tussenkomt in een van de zaken waarvan eiser de onttrekking aan de rechtbank
vordert, niet ten persoonlijke titel maar in de hoedanigheid van curator in
het faillissement van eiser tussenkomt;
Dat uit de omstandigheid dat een gerechtelijk gevolmachtigde, die als partij tussenkomt in een voor een rechtbank hangende zaak, plaatsvervangend rechter in die rechtbank is, niet kan worden afgeleid dat het geheel van
de rechters waaruit die rechtbank is samengesteld, niet op een onafhankelijke en onpartijdige wijze over de zaak uitspraak kunnen doen of dat dit gegeven bij de publieke opinie gewettigde verdenking kan wekken omtrent hun
geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen, en dit ongeacht het aantal
magistraten waaruit die rechtbank is samengesteld;
Overwegende dat het feit dat eiser, als journalist, felle kritiek heeft geuit
op drie rechters van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau, evenmin de vrees kan wekken dat het geheel van de rechters waaruit die rechtbank is samengesteld, jegens hem niet met de vereiste onafhankelijkheid en
onpartijdigheid uitspraak kunnen doen;
Overwegende dat de onpartijdigheid van de rechters vermoed wordt en uit
de in het verzoekschrift uiteengezette gegevens niet volgt dat de daarin gedaagde rechters van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchateau zich
ten aanzien van eiser vijandig zouden hebben gedragen;
Dat het verzoek niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt eiser in de kosten.
9 mei 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver·
slaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.

Nr. 268
2e KAMER- 9 mei 2001

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

STRAFZAKEN- GE·
WETTIGDE VERDENKING- RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- HUWELIJK TUSSEN EEN BEKLAAGDE EN EEN PLAATSVERVANGEND RECHTER.
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Alteen uit de omstandigheid dat een van de beklaagden gehuwd is met een plaatsvervangend rechter bij de rechtbank die van de vervolgingen kennisneemt, kan niet worden afgeleid dat het geheel van de magistraten waaruit dat rechtscollege is samengesteld, niet op een onpartijdige wijze uitspraak kunnen doen of dat er dienaangaande
terecht twijfel kan bestaan (1). (Art. 542 Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT T. B ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0418.F)

HET HOF;- Gelet op het arrest van 21 maart 2001 van het Hof;
Gelet op de verklaring van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant;
Gelet op de briefvan 17 april2001 van M., burgerlijke partij;
Overwegende dat eiser vordert de zaak wegens gewettigde verdenking te
onttrekken aan de correctionele rechtbank van dat rechtsgebied, die kennisgenomen heeft van de vervolgingen tegen B., L. en B.;
Overwegende dat het verzoekschrift steunt op de veronderstelling dat het
huwelijk tussen een van die beklaagden en een plaatsvervangend rechter bij
die rechtbank, een schijn van partijdigheid aan de zijde van het geadieerde rechtscollege kan wekken;
Maar overwegende dat uit de verklaring van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant blijkt dat "verschillende rechters van de
rechtbank" de in het verzoekschrift bedoelde plaatsvervangende rechter "niet
kennen" en dat het bijgevolg mogelijk is een kamer samen te stellen die de
zaak met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal berechten;
Dat aileen uit de omstandigheid dat een van de beklaagden gehuwd is met
een plaatsvervangend rechter bij de rechtbank die van de vervolgingen kennisneemt, niet kan worden afgeleid dat het geheel van de magistraten waaruit dat rechtscollege is samengesteld, niet op een onpartijdige wijze uitspraak kunnen doen of dat er dienaangaande twijfel kan bestaan;
Dat het verzoekschrift niet gegrond is;
Om die redenen, verwerpt het verzoekschrift; laat de kosten ten laste van
de Staat.
9 mei 2001 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaatgeneraal.
(1) Zie Cass., 17 dec. 1997, A.R. P.97.1309.F, nr. 564; 7 jan. 1998, A.R. P.97.1426.F, nr. 8.
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Nr. 269
2e KAMER- 9 mei 2001

1° RECHTERLIJKE MACHT- MAGISTRAAT- RECHTER- ONPARTIJDIGHEID- OBJECTIVITEIT- BEWIJS.

2° ONDERZOEKSRECHTER- OPDRACHT- BEGRIP.

so

VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- RAADKAMER- VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- VERVANGING VAN EEN ONDERZOEKSRECHTER DOOR EEN ANDERE- ONDERZOEKSRECHTER DIE VOORDIEN DE RAADKAMER HEEFT VOORGEZETEN- GEVOLG.

4 o ONDERZOEKSRECHTER- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- RAADKAMER
- VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- VERVANGING VAN EEN ONDERZOEKSRECHTER
DOOR EEN ANDERE- ONDERZOEKSRECHTER DIE VOORDIEN DE RAADKAMER HEEFT VOORGEZETEN- GEVOLG.

5o VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- RAADKAMER- RECHTSPLEGING- VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER

6° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- RAADKAMER- RECHTSPLEGING- VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- OBJECTIVITEIT - BEGRIP.

7° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- RAADKAMER- RECHTSPLEGING- VERSLAG VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - OBJECTIVITEIT -RECHT VAN VERDEDIGING- BEGRIP.

1o Net als de onpartijdigheid waarvan zij een van de uitingen is, wordt de persoonlijke objectiviteit van de rechter vermoed zolang het tegendeel niet bewezen is (1).

2° Aangezien hij aan de raadkamer, waarvan hij geen deel uitmaakt, alleen verslagen over het verloop en de stand van het onderzoek voorlegt, dient de onderzoeksrechter er noch over de hand having van de voorlopige hechtenis noch over de verwijzing van de verdachte naar het vonnisgerecht te beslissen (2).

so en 4 o Alteen uit het feit dat de magistraat, die de wettig verhinderde onderzoeks-

rechter vervangt om aan de raadkamer uitsluitend verslag uit te brengen, die raadkamer daarv66r heeft voorgezeten en de voorlopige hechtenis van de verdachte heeft
gehandhaafd, kan geen gebrek aan objectiviteit van dat verslag worden afgeleid. (Art.
S22 Ger.W.; art. 21, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)

5° Het mondeling verslag van de onderzoeksrechter is een substantiele voorwaarde voor

de geldigheid van de rechtspleging die gevolgd wordt voor de raadkamer, die moet
beslissen of er grand tot handhaving van de voorlopige hechtenis bestaat (S). (Art.
21, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.)

6° en 7° De beschikking van de raadkamer tot handhaving van de voorlopige hechtenis van de verdachte miskent het recht van verdediging niet door het enige feit dat
het verslag van de onderzoeksrechter niet objectief zou zijn geweest, aangezien de verdachte de mogelijkheid heeft gehad om dat verslag van de onderzoeksrechter voor de
(1) Zie Cass., 24 sept. 1986, A.R. 5372, nr. 48, met carrel. proc.-gen. Krings, in Bull. en Pas., 198586, I, nr. 48.
(2) Zie noot 1.
(3) Cass., 21 jan. 1998, A.R. P.98.0058.F, nr. 41.
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raadkamer tegen te spreken (4). (Art. 21, § 1, Wet voorlopige Hechtenis; algemeen
beginsel van het recht van verdediging.)
(M ... )

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0674.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 april2001 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel;

Overwegende dat de objectiviteit van de rechter, net als de onpartijdigheid die hiervan een van de uitingen is, vermoed wordt tot bewijs van het
tegendeel;
Dat het middel, in zoverre het betoogt "dat het (mondeling) verslag dat (door
de onderzoeksrechter aan de raadkamer) gegeven werd, niet objectief was",
niet ontvankelijk is wegens onduidelijkheid;
Overwegende dat de onderzoeksrechter, die aan de raadkamer, waarvan
hij geen deel uitmaakt, verslag uitbrengt over het verloop en de stand van
het onderzoek, hierbij noch over de handhaving van de voorlopige hechtenis noch over de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht dient te beslissen;
Dat aileen uit het feit dat de magistraat, die de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 322 van het Wetboek van Strafvordering vervangt uitsluitend om aan de raadkamer verslag uit te brengen, die raadkamer daarv66r heeft voorgezeten en de voorlopige hechtenis van de inverdenkinggestelde
heeft gehandhaafd, geen gebrek aan objectiviteit van dat verslag kan worden afgeleid;
Dat de raadkamer kennisgenomen heeft van het verslag van de onderzoeksrechter, dat een substantiele voorwaarde is voor de geldigheid van de
rechtspleging inzake voorlopige hechtenis, zodat het middel faalt naar recht,
in zoverre het betoogt dat de beschikking onbestaande zou zijn, aileen op
grand dat de onderzoeksrechter die verslag heeft uitgebracht niet de waarborgen van onpartijdigheid zou hebben vertoond;
Overwegende, voor het overige, dat eiser de mogelijkheid heeft gehad het
verslag van de onderzoeksrechter voor de raadkamer tegen te spreken en zijn
recht van verdediging aldus is geeerbiedigd;
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;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 mei 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. T. Bayet, Nijvel.
(4) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379; 28 april1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246.
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Nr. 270
1e KAMER- 10 mei 2001

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- DAAD -

FOUT- BEWIJS-

BESTAAN VAN DE SCHADE- BEGRIP.

2° STEDENBOUW- ONTEIGENING- RUIMTELIJKE

ORDENING. PLAN VAN AANLEGGEWESTPLAN- ONTWERP VAN EXPRESWEG- ONZEKERE LIGGING EN TOTSTANDKOMING- ONBESCHIKBAARHEID VAN HET ONROEREND GOED- SCHADE- FOUT- BEGRIP.

3° STEDENBOUW- ONTEIGENING- RUIMTELIJKE

ORDENING. PLAN VAN AANLEGGEWESTPLAN- ONTWERP VAN EXPRESWEG- ONZEKERE LIGGING EN TOTSTANDKOMING -ALGEMEEN BELANG EN OPENBAAR NUT- DRAAGWIJDTE.

4° STEDENBOUW- ONTEIGENING- RUIMTELIJKE

ORDENING. PLAN VAN AANLEGGEWESTPLAN- ONTWERP VAN EXPRESWEG- ONZEKERE LIGGING EN TOTSTANDKOMING- VERBREKING VAN GELIJKHEID T.A.V. DE OPENBARE LASTEN- EVENREDIGHEID TUSSEN ALGEMEEN BELANG EN AANGEWENDE MIDDELEN- DRAAGWIJDTE.

so

STEDENBOUW- RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG- GEWESTPLAN. ALGEMEEN GEMEENTELIJK PLAN- BEPERKINGEN OP HET EIGENDOMSRECHT- BOUWY.ERBOD VOORWAARDEN.

6° STEDENBOUW- ONTEIGENING- RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG -AANKOOP VAN PERCELEN EN ONTEIGENINGEN- GEEN TOTSTANDKOMING BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN- VERGOEDING- VOORWAARDEN- VOORTIJDIGE AANGETEKENDE BRIEF- GEVOLG.

7° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - RECHTERDOOR ElSER NIET BETWISTE BEWERINGEN VAN v.ERWEERSTER- BEWIJSLAST - REGELS -MISKENNING.

1o Uit het enkel bestaan van schade kan het bestaan van een {out niet worden afgeleid (1). (Art. 1382 en 1383 B.W.)

2° De opmaak van een gewestplan waarin een verbindingsweg wordt aangegeven en
de omstandigheden dat de grond waarop die weg zalliggen niet wordt onteigend en
de geplande weg niet wordt aangelegd, aangezien de openbare overheid geenszins verplicht is de voorschriften van een gewestplan binnen een bepaalde termijn uit te voeren, leveren op zich geen {out van die open bare overheid op. (Art. 25 wet 29 maart
1962.)
.
3° en 4 o Uit de, zelfs langdurige, onzekerheid over de Zigging van de weg, de aanleg
ervan en de noodzakelijke onteigeningen, kan niet worden afgeleid dat het doortrekken van die weg door een onroerend goed geen doel van algemeen be lang nastreeft en niet zou passen binnen de perken van het billijke evenwicht dat wordt nagestreefd door de gelijkheid voor de openbare lasten en de verhouding tussen het
algemeen belang en de aangewende middelen. (Art. 1 E.V.R.M., 1e aanvullend protocol.)

so

Het bouwverbod kan behoren tot de beperkingen van het eigendomsrecht, die vervat kunnen zijn in een gewestplan dat geheel of ten dele de zaken bevat die in een gemeentelijk algemeen plan zijn opgenomen (2). (Artt. 12 en 15 wet 29 maart 1962.)

(1) Zie Cass., 4 feb. 1994, A.R. 8157, nr. 66.
(2) Cass., 4 jan 2001, A.R. C.99.0027.F, nr. 3. Het Hofheeft de stelling van het tweede middel
afgewezen, die aansluit bij die van J. DE SuRAY, Servitudes d'urbanisme, Brussel, Bruylant, 1995,
nrs. 31 tot 33, p. 41 tot 43, en steunt daarbij met name op de arresten van de R.v.St. van 15 feb.
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6° De aangetekende brief waarbij een eigenaar de bevoegde overheid kan verzoeken van

de onteigening van zijn goed af te zien wanneer de percelen niet zijn aangekocht of
de onteigeningsprocedure niet is begonnen binnen de termijn van tien jaar te rekenen van de inwerkingtreding van een plan van aanleg, zodat hij aanspraak kan maken op de wettelijhe vergoeding ingeval de bevoegde overheid zich niet heeft uitgesproken binnen een jam; te rehenen van de datum van verzending van de aangetekende
brief, kan dat gevolg niet hebben wanneer hij aan de bevoegde overheid is gestuurd voordat de vastgestelde termijn voor de onteigeningen of de aankopen was verstreken. (Artt. 35 en 37 wet 29 maart 1962.)
7° De rechter die zijn beslissing grondt op de beweringen van verweerster die· door ei-

ser niet worden betwiSt, schendt de regels inzake de bewijslast niet (3).
(A .. E.A. T. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0355.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 april1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 25 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals zij van toepassing was op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v66r de ordonnantie van 29 augustus 1991, en 68 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 29 augustus 1991 houdende organisatie
van de planning en de stedenbouw,
doordat het arrest de vordering die de eisers op grand van artike11382 van het Burgerlijk Wetboek hebben ingesteld en ertoe strekt verweerder te doen veroordelen om
hun schadevergoeding te betalen, ongegrond verklaart op grand dat een gewestplan
een van de instrumenten is van de ruimtelijke ordening, die in hoofdzaak ertoe strekt
de bestemming te regelen van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, verkeer, industriele, commerciele en dienstverlenende activiteiten, landbouw, bosgebieden, natuurbehoud en behoud van het architectonisch erfgoed, die tot uiting komt
in het streven naar en de weergave op een kaart van de meest geschikte wijze van
bodemgebruik; dat de wettelijke regeling m.b.t. de ruimtelijke ordenii:J.g afwijkt van
de in de XIXde eeuw overheersende individualistische benadering van het Burgerlijk Wetboek en ingegeven is door een andere opvatting over de organisatie van de maatschappij, waarbij het vroeger eenvormige stelsel waarin eigendom de hoeksteen vormt,
vervangen wordt door het dualistisch systeem waarin het gebruik van en de beschikking over de bodem afhangen van twee categorieen zakelijke rechten, de ene van publieke aard en de andere, daaraan ondergeschikte, van private aard; dat die twee soarten zakelijke rechten betrekking hebben op hetzelfde voorwerp; dat ieder perceel tegelijk
onderworpen is aan de voorschriften inzake ruimtelijke ordening en aan het eigendomsstelsel; dat de opmaak van een gewestplan, die noodzakelijkerwijs past in de optiek
van een goede ruimtelijke ordening, in se niet verkeerd kan zijn, in zoverre de bepaling van de zones en de bestemming van de percelen kunnen leiden tot beperkingen in het gebruik van het goed; dat in casu het perceel waarvan de eisers eigenaar
zijn, v66r de goedkeuring van het gewestplan een industrieterrein was dat als zodanig werd gebruikt; dat die bestemming behouden werd in het ontwerp-gewestplan en
in het gewestplan; dater op dat gewestplan evenwel een trace is aangeduid van een
1963 (nr. 9883, Keuleneer,Arr.R.v.St., 1963, 150) en 5 feb. 1982 (nr. 21970, Sobifac,An:R.v.St., 1982,
233), op de vaste rechtsleer (M.-A. FLMIME, Droit administratif, dl. II, Brussel, Bruylant, 1989, nr.
385, en de noten 3 en 5, p. 942, en J. HoEFFER en ALU, L'amenagement du territoire et de l'urbanisme,
Namen, 1972, p. 47 tot 49) en op ... het gezond verstand.
(3) Cass., 25 okt. 1979, A. C., 1979-1980, nr. 138.
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geplande weg of autosnelweg die dwars door hun eigendom loopt en waarvan de ligging onzeker is; dat de functie zelf van het gewestplan uitsluit dat de aanduiding daarop
van verbindingswegen foutief is; dat het, door de eisers aan de overheid verweten feit
dat de grond waarop de geplande weg zalliggen, niet onteigend wordt en dat die weg
(niet) wordt aangelegd, evenmin een fout kan opleveren; dat de overheid ook geen schuldig verzuim kan worden verweten, aangezien zij geenszins verplicht is de voorschriften van een gewestplan binnen een bepaalde termijn uit te voeren,

terwijl, eerste onderdeel, de aanduiding op het gewestplan van een belangrijke verkeersader of van een snelweg die het eigendom van de eisers volledig doorkruist en
die het hele onroerend goed van de eisers aantast, waardoor het onbeschikbaar en onverkoopbaar wordt, maar waarvan de ligging onzeker blijft, aan de zijde van de administratie een fout oplevert; de onzekerheid die aldus bij de eisers wordt gewekt omtrent de toekomst van hun eigendom een misbruik oplevert en de waarde en het gebruili:
van het goed vermindert; de eisers aldus in de uitoefening van hun eigendomsrecht
aanzienlijke schade lijden die te wijten is aan de aanslepende fout van verweerder die
al zowat twintig jaar lang zowel de geplande aanleg van de snelweg als de ligging ervan in het ongewisse laat (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het feit dat er al zowat twintig jaar lang geen onteigening gebeurt van de grond die bestemd is voor de aanleg van een, in het gewestplan aangeduide, belangrijke verkeersader die dwars door het eigendom van eisers zou lopen zodat het niet langer geexploiteerd kan worden, schade berokkent aan de eisers
die m.b.t. hun goed geen daden van beheer en van beschikking kunnen stellen; het feit
dat de industriele bestemming van eisers terrein in het gewestplan is gehandhaafd
niet belet dat de eisers toch schade lijden, aangezien die schade wordt veroorzaakt door
de geplande verbindingsweg dwars door hun eigendom dat daardoor geen enkele andere bestemming meer kan krijgen; het feit dat die toestand al zowat twintig jaar aansleept en dat bovendien de ligging van die geplande weg onzeker is, ruimschoots de
redelijke termijn overschrijdt waarbinnen de precieze ligging van de weg moet worden bepaald, de aanleg ervan moet gebeuren en het goed van de eisers moet worden onteigend; verweerders verzuim dus duidelijk is en aan zijn zijde een fout oplevert (schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 25 van de
wet van 29 maart 1962 en 68 van de ordonnantie van 29 augustus 1991) :

Wat de twee onderdelen samen betreft :
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het
middel preciseert niet waarin de in het tweede onderdeel aangevoerde scherrding bestaat van de artikelen 25 van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw en 68 van de
ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 29 augustus 1991
houdende organisatie van de planning en de stedenbouw :
Overwegende dat het tweede onderdeel de schending van die bepalingen aanvoert zonder te preciseren hoe het arrest ze zou schenden;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Wat de twee onderdelen voor het overige betreft :
Overwegende, enerzijds, dat aileen uit het bestaan van een schade het bestaan van een fout niet kan worden afgeleid;
Dat het arrest dienaangaande wettig beslist dat "de fout die de openbare overheid zou hebben gemaakt (... ) niet (kan) worden afgeleid uit het ontstaan van een schade, namelijk het feit dat de (eisers) niet meer kunnen beschikken over een terrein waarvan zij eigenaar zijn";
Overwegende, anderzijds, dat het arrest oordeelt "dat de opmaak van een
gewestplan, die noodzakelijkerwijs past in de optiek van een goede ruimtelijke ordening, in se niet verkeerd kan zijn, in zoverre de bepaling van de
zones en de bestemming van de percelen kunnen leiden tot beperkingen in
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het gebruik van het goed; dat in casu het perceel (... )van de eisers (... ), v66r
de goedkeuring van het gewestplan, een industrieterrein was dat als zodanig werd gebruikt; dat die bestemming behouden werd in het ontwerpgewestplan en in het gewestplan; dat er op dat gewestplan evenwel een trace
is aangeduid van een geplande weg of autosnelweg die dwars door hun eigendom loopt en waarvan de ligging onzeker is; dat de functie zelfvan het
gewestplan uitsluit dat de aanduiding daarop van verbindingswegen foutief is; dat het, door de (eisers) aan de overheid verweten feit dat de grand
waarop de geplande weg zal komen, niet onteigend wordt en dat die weg (niet)
wordt aangelegd, evenmin een forit kan opleveren; dat de overheid ook geen
schuldig verzuim kan worden verweten, aangezien zij geenszins verplicht is
de voorschriften van een gewestplan binnen een bepaalde termijn uit te voeren";
Dat het arrest met die overwegingen zijn beslissing "dat men in dit geval niet inziet welke fout de openbare overheid zou hebben begaan" naar recht
verantwoordt;
Overwegende ten slotte dat het middel, in zoverre het aanvoert dat "de onzekerheid" die bij de eisers wordt gewekt "een misbruik oplevert" en dat de
aanslepende toestand waarover zij klagen de redelijke termijn overschrijdt,
opkomt tegen de beoordeling door het hof van beroep van de feiten waarvan het had kennisgenomen;
Dat geen van de onderdelen, in zoverre ze ontvankelijk zijn, kunnen worden aangenomen;
Over het tweede middel: schending van de artikelen 16, 36, 37, 105, 108, 159 van
de Grondwet, 537, 544, 649, 650 van bet Burgerlijk Wetboek, 12, tweede lid, 2°, 15,
5°, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals zij van toepassing was op bet Brussels Hoofdstedelijk Gewest v66r de ordonnantie van 29 augustus 1991, 17, 26 en 36 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 29 augustus 1991 houdende
organisatie van de planning en de stedenbouw,
doordat bet arrest de vordeling die de eisers op grond van artikel 1382 van bet Burgerlijk Wetboek hebben ingesteld en ertoe strekt verweerder te doen veroordelen om
hun schadevergoeding te betalen, ongegrond verklaart op grond dat de eisers de wettigheid betwisten van bet koninklijk besluit van 28 december 1972 dat van toepassing is op de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen die, volgens hun standpunt, geen aanleiding kunnen geven tot erfdienstbaarheden, aangezien artikel 12
daarin niet voorziet; dat, m.b.t. de erfdienstbaarheden die inherent zijn aan de goedkeuring van een gewestplan, voornoemd artikel12, tweede lid, 2°, bepaalt dat bet
gewestplan eveneens geheel of ten dele zaken kan bevatten die in een algemeen plan
zijn opgenomen overeenkomstig de volgende opsomming; dat die verwijzing doelt op
artikel15 van de wet van 29 maart 1962, dat, m.b.t. gemeentelijke algemene plannen, bepaalt dat bet algemeen plan van aanleg voor bet gehele grondgebied bet volgende aangeeft : 2o de algemene bestemming van verschillende delen van bet grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig ander gebruik; dat bet bovendien
kan aangeven : 4 o de plaatsen die bestemd worden voor bet aanleggen van groene
ruimten, bosreservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor monumenten; uit bet onderling verband en de algemene opzet van
die bepaling volgt dat bet gewestplan, naast de in artikel 12, eerste lid, bedoelde verplichte vermeldingen, van artikel 12, geheel of ten dele de zaken kan bevatten die
in een gemeentelijk algemeen plan moeten ofkunnen opgenomen zijn; voornoemd artikel 15, voorlaatste lid, bepaalt dat de hierboven opgesomde voorschliften eigendomsbeperkingen kunnen inhouden, met inbegrip van bouwverbod; dat vastgesteld moet
worden dat, in zoverre een gewestplan in artikel 15 bedoelde zaken bevat, de aangenomen voorschriften eveneens dergelijke beperkingen moeten kunnen inhouden;
dat zulks overigens ook de mening is van de Raad van State die in een arrest van 5
februari 1992 (lees : 1982) voor recht heeft gezegd dat de Koning, wanneer hij een Ian-
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delijke zone en een beschermd landschap opricht op de plaats waar verzoeker grand
bezit, hij niets anders doet dan, overeenkomstig artikel12, 2°, van de wet van 29 maart
1962, maatregelen van aanleg te nemen om te voldoen aan de economische en sociale behoeften van het gewest; dat uit voornoemd arrest volgt dat artikel 12, 2o, van
de wet van 29 maart 1962 de Koning toestaat bestemmingen in de gewestplannen
nader te omschrijven; dat ruimtelijke ordening met de bepaling van de zones en hun
bestemming, noodzakelijkerwijze impliceert dat er eventueel beperkingen van de uitoefening van het eigendomsrecht kunnen optreden, aangezien de indeling van terreinen en zones in verschillende bestemmingen, in de regel, de andere bestemmingen voor die terreinen uitsluit, waarbij die beperkingen wettelijke erfdienstbaarheden
van openbaar nut vormen; dat uit de bovenstaande redenen volgt dat de gewestplannen die ter uitvoering van artikel 12 van de wet van 29 maart 1962 zijn opgemaakt, beperkingen van het eigendomsrecht kunnen bevatten, met inbegrip van bouwverbod, in zoverre ze, ter uitvoering van 2° van die bepaling geheel of ten dele zaken
bevatten die in een gemeentelijk algemeen plan zijn opgenomen; dat de eisers staande
houden dat het koninklijk besluit van 28 december 1972 betre:ffende de inrichting en
de toepassing van ontwerp-gewestplannen en gewestplannen in al zijn beschikkingen als nietig moet worden beschouwd op grand dat het de hierarchie van de rechtsnormen zou omkeren doordat het zich in de plaats van de wet stelt, aangezien artikel
12 de Koning enkel toestaat algemene richtlijnen uit te vaardigen; dat die stelling
berust op een postulaat dat onjuist blijkt te zijn na onderzoek van het bepaalde in
de artikelen 12, 2o, en 15, waarbij artikel12, zoals de eisers doen, niet losgekoppeld kan worden van artikel 15 van de wet van 29 maart 1962 waarnaar het verwijst; dat de Raad van State bij het onderzoek van de wettelijke grondslag van het
ontwerp van besluit, erop wijst dat artikel 12 van de wet van 29 maart 1962, waarnaar de aanhefvan het antwerp van besluit verwijst, geen uitdrukkelijke wettelijke machtiging bevat die de Koning toestaat dergelijke verordenende maatregelen te nemen; dat hij in dat verband erop wijst dat moet worden onderstreept dat het
on twerp van besluit geen onmiddellijke rechtsgevolgen jegens prive-personen teweegbrengt; dat het een werkmethode bekrachtigt die de administratie zichzelf oplegt bij de opmaak van ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, wat voor privepersonen de waarborg biedt die inherent is aan een methode die de verordenende
overheid hanteert; dat de bepalingen van het ontwerpbesluit die rechten en verplichtingen doen ontstaan, maar e:ffectiefuitwerking zullen krijgen wanner het gewestplan in werking treedt en zulks enkel binnen de perken van het gebied waarvan het
antwerp ofhet plan de aanleg zal regelen; dat het antwerp ofhet plan immers op het
terrein de praktische toepassing zal vastleggen van de in het antwerp vastgelegde
algemene normen en dat de rechtsgevolgen dus enkel kunnen ontstaan uit de samenhang van die normen en de bepaling van de documenten van ruimtelijke ordening di'e ernaar verwijzen; dat de Raad van State, op grand van het onderzoek van
de bepalingen van het ontwerpbesluit, tot de slotsom komt dat de wettelijke grandslag van die werkwijze niet ligt in artikel 12 van de wet van 29 maart 1962 maar wel
in de algemene bevoegdheid tot uitvoering van de wetten die de Koning puurt uit artikel 67 van de Grondwet; dat de Raad van State terecht heeft geoordeeld dat een dergelijke regeling voortsproot uit de aan de Koning eigen bevoegdheid, ingeschreven
in artikel 67 van de Grondwet, om de verordeningen te maken en de besluiten te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de wetten; dat de Koning, door de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen in een "gangbare taal" te gieten, uit de beginselen van de wet en van haar algemene opzet gevolgen heeft afgeleid die daaruit
natuurlijk voortvloeien en waardoor een eenvormige uitvoering van de bepalingen van
de wet van 29 maart 1962 mogelijk wordt; dat het wettelijk karakter van het koninklijk besluit van 28 december 1972 niet ernstig kan worden betwist,

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat artikel12, tweede lid, 2°, van de wet van 29
maart 1962 bepaalt dat het gewestplan eveneens "geheel often dele de zaken die in
een gemeentelijk algemeen plan zijn opgenomen overeenkomstig de navolgende opsomming" kan bevatten, niet impliceert dat erfdienstbaarheden van openbaar nut, die
beperkingen op het eigendomsrecht bevatten, inclusiefhet verbod om te bouwen, niet
op directe wijze en los van het gewestplan kunnen worden ingevoerd, en met name
niet door het gewestplan van de Brusselse Agglomeratie van 28 november 1979 waarin
het terrein van de eisers aan de Vilvoordsesteenweg te Brussel, als industriezone is
ingekleurd; erfdienstbaarheden van openbaar nut, die het genot van het prive-
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eigendom bezwaren en beperken, niet door een gemeentelijk algemeen plan kunnen
worden ingevoerd en enkel uit de formele tekst van een beschikkende wet kunnen worden afgeleid; de inhoud van de openbare erfdienstbaarheden, waarnaar de artikelen 12 en 15 van de wet van 29 maart 1962 verwijzen, niet door de wet is vastgelegd; de lasten die gelegd zijn op het eigendom van de eisers derhalve niet wettig door
het gewestplan kunnen zijn ingevoerd (schending van de artikelen 36, 37, 105, 159 van
de Grondwet, 537, 544, 649, 650 van het Burgerlijk Wetboek, 12, tweede lid, 2°, 15,
6°, van de wet van 29 maart 1962, 17, 26 en 36 van de ordonnantie van 29 augustus 1991); het arrest de bepalingen van dat plan niet wettig kon toepassen en de erfdienstbaarheden van openbaar nut bijgevolg niet wettig door het gewestplan zijn ingevoerd (schending van artikel 159 van de Grondwet);

tweede onderdeel, het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, m.b.t. de verschillende gebieden die het opsomt en meer bepaald bij zijn artikelen 7, 8 en 19 m.b.t.
industriegebieden, niet wettig het ontstaan van erfdienstbaarheden jegens het, als industriegebied ingekleurde terrein van de eisers, kon invoeren of toestaan; die stedenbouwkundige erfdienstbaarheden van openbaar nut immers geenszins gepreciseerd
noch geformuleerd zijn in de wet van 29 maart 1962; de inhoud van het gewestplan
zoals hij is vastgelegd in artikel 12 van de wet van 29 maart 1962, geen oprichting behelst van erfdienstbaarheden van openbaar nut die noch in overeenstemming zijn met
maatregelen van aanleg, vereist om te voldoen aan de economische en sociale behoeften van het gewest of door het verkeers(wegen)net, noch met algemene bepalingen van esthetische aard of met zaken die vervat zijn in een gemeentelijk algemeen
plan; daaruit volgt dat de Koning, noch in de wet van 29 maart 1962 noch in zijn algemene bevoegdheid van hoofd van de uitvoerende macht, de wettelijke bevoegdheid heeft kunnen puren om erfdienstbaarheden van openbaar nut in te voeren waarvan noch de beginselen noch de inhoud door de wet zijn vastgelegd (schending van de
artikelen 16, 105, 108 van de Grondwet, 537, 544, 649, 650 van het Burgerlijk Wethoek, 12, tweede lid, 2°, 15, 6°, van de wet van 29 maart 1962, 17, 26 en 36 van de ordonnantie van 29 augustus 1991); het koninklijk besluit van 28 december 1972 niet
wettig door de hoven en rechtbanken kon worden toegepast (schending van artikel 159
van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel, dat niet preciseert hoe het arrest de artikelen 17, 26 en 36 van de ordonnantie van de Bruss else Hoofdstedelijke
Raad d.d. 29 augustus 1991 schendt, in zoverre, zoals verweerder aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige, luidens artikel12, eerste lid, van de wet
van 29 maart 1962, het gewestplan : 1 o de aanduiding van de bestaande toestand, 2o de maatregelen van aanleg, vereist om te voldoen aan de economische en sociale behoeften van het gewest en 3o de maatregelen ter verbetering van het net der voornaamste verkeerswegen bevat;
Dat ingevolge de artikelen 12, tweede lid, 2°, en 15, eerste lid, 2o en 3°, van
die wet, het gewestplan eveneens de algemene bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig
ander gebruik kan aangeven en oak het trace van de voornaamste in het bestaande verkeerswegennet aan te brengen wijzigingen;
Dat dergelijke voorschriften uiteraard beperkingen van de uitoefening van
het eigendomsrecht kunnen inhouden, inclusief in voorkomend geval een
bouwverbod, die wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut zijn;
Dat, in zoverre, het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel het arrest verwijt toepassing te maken van
het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
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toepassing van ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, waarvan de eisers de wettigheid betwisten;
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat, in zoverre het staande houdt dat voornoemd besluit geen grondslag vindt in artikel 12 van de wet van 29 maart 1962, het onderdeel faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, de beslissing van het arrest aldus naar
recht verantwoord is bevonden, zodat de overige in het onderdeel aangevoerde grieven, ook al waren ze gegrond, niet tot cassatie zouden kunnen leiden;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet ontvankelijk is;
Over het vijfde middel : schending van de artikelen 35, 37 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals zij van toepassing was op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v66r de ordonnantie van 29 augustus 1991, 77 en 78 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de
stedenbouw,
doordat het arrest de vordering die de eisers op grond van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek hebben ingesteld en ertoe strekt verweerder te doen veroordelen om hun schadevergoeding te betalen, ongegrond verklaart op grond dat het
recht om de betrokken openbare overheid te verzoeken van de onteigening van zijn
goed af te zijn, luidens artikel 35 van de wet van 29 maart 1962 pas uitgeoefend
kan worden na het verstrijken van de termijn van tien jaar te rekenen van de in-1
werkingtreding van het plan van aanleg ; dat in casu het koninklijk besluit van 28
november 1979 tot vaststelling van het gewestplan van de Brusselse agglomeratie bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad van 21 december 1979 en in werking is getreden op 5 januari 1980; dat, overeenkomstig de artikelen 10 en 13 van
de wet van 29 maart 1962 de tienjarige termijn inging op 5 januari 1980 en verstreek op 5 januari 1990; dat verweerder op dat tijdstip het goed niet had aangekocht en evenmin een procedure tot onteigening had ingezet; dat de eisers, in een
aangetekende brief van 27 december 1989, gericht aan de Belgische Staat, aan verweerder en aan de stad Brussel, die openbare overheden gevraagd hebben van de
onteigening van hun goed af te zien en daarin gewag maakten, enerzijds, van een
stedenbouwkundig attest nr. 2 dat op 15 april 1986 afgegeven is door de stad Brussel waarin de uitvoering van afbraakwerken en werken m.b.t. een omheining voor
het perceel en de bouw van een opslagplaats voor oude voertuigen geweigerd werd
op grond dat "de vestigingszone gelegen (is) op het trace van de op het gewestplan van Brussel aangeduide toekomstige verbindingsweg tussen de brug van Buda
en de Vilvoordsesteenweg" en anderzijds van het feit dat de in artikel 35 van de wet
van 29 maart 1962 bedoelde tienjarige termijn verstreek op 29 november 1989; dat
zij hun brief besluiten met de melding aan de eerste twee geadresseerden dat zij
van plan zijn hen op 29 november 1990 te dagvaarden "als de toestand niet veranderd is"; dat verweerder terecht aanvoert dat die brief van 29 december 1989 aan
de verschillende betrokken openbare overheden voorbarig was, aangezien de eisers zich strikt moesten houden aan de bepalingen van de wet van 29 maart 1962,
die van openbare orde is; dat de wet uitdrukkelijk bepaalt wanneer de tienjarige
termijn ingaat, namelijk bij de inwerkingtreding van het gewestplan, zodat er geen
grond is om, zoals de eisers doen, rekening te houden met de verbindende kracht
van het koninklijk besluit waarmee het sinds zijn afkondiging door de Koning bekleed is, aangezien dat besluit pas uitvoerbaar wordt op de datum van zijn inwerkingtreding, die hier uitdrukkelijk is vastgelegd; dat ten overvloede moet worden
vastgesteld dat de eisers, in 1985, een stedenbouwkundig attest nr. 2 hebben aangevraagd dat hun op 15 april 1986 is afgegeven; dat laatstgenoemd middel ook door
verweerder wordt aangevoerd; dat hun recht op schadevergoeding overeenkomstig artikel 37, derde lid, ontstaan is bij de afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest zodat de rechtsvordering verjaart een jaar na de dag waarop het
recht op schadevergoeding is ontstaan, overeenkomstig voomoemd artikel 37, tweede
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lid, zoals die bepaling gewijzigd is bij artikel 177, b, van de wet van 22 december
1977; dat de op artikelen 35 en 37 van de wet van 29 maart 1962 gegronde vordering niet ontvankelijk is,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat de eisers de aangetekende briefwaarin zij verweerder verzochten van de onteigening van hun goed af te zien, hebben verstuurd op
27 december 1989, dus enkele dagen v66r het verstrijken van de tienjarige termijn,
niet de nietigheid van die handeling tot gevolg heeft; verweerder immers op de dag
van de uitspraak van het arrest de percelen nog niet had aangekocht noch de onteigening ervan had ingezet, zodat de eisers gerechtigd waren die brief van 27 december 1989 aan te voeren teneinde schadevergoeding te vorderen (schending van de artikelen 35, 37 van de wet van 29 maart 1962, 77 en 78 van de ordonnantie van 29
augustus 1991);
tweede onderdeel, de verjaring van de rechtsvordering van de eisers, die afgeleid is
uit artikel 37, derde lid, van de wet van 29 maart 1962 en gegrond is op het feit dat
er sinds de afgifte, op 15 april 1986, van een negatief stedenbouwkundig attest een
jaar verstreken is, niet naar recht kan worden tegengeworpen aan de rechtsvordering van eisers die gegrond is op de omstandigheid dat binnen een termijn van tien
jaar de onteigeningsprocedure niet is ingezet en hun percelen niet zijn aangekocht;
dat die twee rechtsvorderingen en hun verjaring immers gegrond zijn op onderscheiden feiten en met elkaar geen verband houden (schending van de artikelen 35, 37 van
de wet van 29 maart 1962, 77 en 78 van de ordonnantie van 29 augustus 1991) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert hoe het arrest de artikelen 77 en 78 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Eaad van
29 augustus 1991 schendt;
Dat het in zoverre, zoals verweerder aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige, luidens artikel 35, eerste lid, van de wet
van 29 maart 1962, wanneer binnen een termijn van tien jaren, te rekenen van de inwerkingtreding van een plan van aanleg, de bij artikel 25 bedoelde percelen niet zijn aangekocht of de onteigeningsprocedure niet is begonnen, de eigenaar bij een ter post aangetekende brief de bevoegde instantie
kan verzoeken van de onteigening van zijn goed af te zien;
Dat voornoemd artikel 35, laatste lid, bepaalt dat de eigenaar, indien de
bevoegde overheid zich niet heeft uitgesproken binnen een jaar, te rekenen van de datum van verzending van de aangetekende brief, schadevergoeding kan verkrijgen binnen de bij artikel 37 gestelde perken;
Overwegende dat het arrest vaststelt, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, enerzijds, dat het litigieuze gewestplan op 5 januari 1980 in werking is getreden en dat de in voornoemd artikel 35, eerste lid, bedoelde tienjarige termijn is ingegaan op 5 januari 1980 en verstreken op 5 januari 1990,
anderzijds, dat de aangetekende brief die volgens de eisers op die bepaling is gegrond, v66r 5 januari 1990 aan de bevoegde overheid is gestuurd;
Overwegende dat het arrest, op grand van die vaststellingen, artikel 35,
eerste lid, van de wet van 29 maart 1962 correct toepast wanneer het beslist dat die brief "voorbarig was, aangezien de (eisers) zich strikt moesten
houden aan de bepalingen van (die) wet(. .. ), die van openbare orde is";
Dat de brief van de eisers, gelet op de niet-inachtneming van voornoemd artikel 35, eerste lid, niet het effect heeft kunnen sorteren dat in het
eerste lid van die bepaling wordt omschreven;
Dat, in zoverre, het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, aangezien de beslissing van het hofvan beroep om de
op de artikelen 35, eerste en laatste lid, en 37 van de wet van 29 maart 1962
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gesteunde vordering van de eisers niet ontvankelijk te verklaren, naar recht
verantwoord is door de overwegingen van het arrest die in het eerste onderdeel tevergeefs worden bekritiseerd, dit onderdeel, dat aileen gericht is
tegen overwegingen waarvan het arrest zelf zegt dat ze ten overvloede zijn
gegeven, zonder belang en dus niet ontvankelijk is, zoals verweerder betoogt;

Over het vierde middel : schending van de artikelen 1 van het eerste aanvullende
protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, 16 van de Grondwet, 544, 1337, 1338, 1353, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 824, 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 35, 37 van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, zoals zij van toepassing was op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v66r de ordonnantie van 29 augustus 1991, 77, 78 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de
stedenbouw en miskenning van de algemene rechtsbeginselen luidens welke de afstand van een recht strikt moet worden gei:nterpreteerd en van de regel "actori incumbit probatio",
doordat het arrest de vordering die de eisers op grand van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek hebben ingesteld en ertoe strekt verweerder te doen veroordelen om
hun schadevergoeding te betalen, ongegrond verklaart op grand dat de weg die het eigendom van de eisers doorkruist, deel uitmaakt van de voorschriften van het gewestplan voor Brussel; dat de rubriek "E-Penetratiewegen" (Belgisch Staatsblad van 21
december 1979) in punt 5 "Penetratie van de autosnelweg Antwerpen- MechelenBrussel", onder b) de weg vermeldt die het eigendom van de eisers zal doorkruisen;
dat die geplande weg eim van de voorschriften van het gewestplan is waarvan de verwezenlijking impliceerde dat de betrokken openbare overheid het terrein, of een gedeelte van het terrein, waarvan de eisers eigenaar zijn, zou aankopen; dat artikel 1
van het Eerste aanvullende protocolluidt als volgt : "alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand zal van zijn
eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van
de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht. De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht
aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met
het algemeen belang"; dat het Europees Hofvoor de Rechten van de Mens van oordeel is dat dit artikel "drie onderscheiden normen" bevat: de eerste komt tot uiting
in de eerste zin en is van algemene aard en stelt het beginsel van de eerbieding van
het eigendom; de tweede, in de tweede zin van die alinea, betreft het eigendomsberoving en onderwerpt die aan bepaalde voorwaarden; de derde norm, die vervat is
in de tweede alinea, behelst met name het recht van de Staat om toezicht te houden op het gebruik van eigendom; dat artikel 1, tweede lid, van het Eerste protocol
voor de Staten het uitdrukkelijk recht voorbehoudt om de wetten toe te passen die zij
noodzakelijk achten om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang; dat er twee voorwaarden vervuld moeten zijn
opdat het toezicht op het eigendomsgebruik verenigbaar is met artikel 1, tweede lid :
de inmenging moet een doel "van algemeen belang" nastreven en er moet een evenredigheid zijn tussen het gewettigde doel en de aangewende middelen, waarbij de Staten een ruime marge van appreciatie hebben over de totstandkoming van die voorwaarden; dat de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw ontegensprekelijk een doel van algemeen belang nastreeft doordat zij met name gewestplannen opmaakt en invoert, waarbij dat doel meer
bepaald bestaat in "de ruimtelijke ordening van het gebied, zowel uit economisch, sociaal en esthetisch standpunt als met het doel 's lands natuurschoon ongeschonden
te bewaren"; dat het gewestplan een van de instrumenten voor die ordening is "waarin
de bestemming van iedere vierkante meter van het gewest is vastgelegd"; dat de min
of meer aanzienlijke beperkingen die inherent zijn aan de goedkeuring van een gewest-
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plan dat de bodem in verschillende mogelijke bestemmingen verdeelt, erfdienstbaarheden van openbaar nut zijn die voortvloeien uit de toepassing van een wet die het
gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang regelt; dat het
plannen van penetratiewegen in de agglomeratie een normaal voorschrift kan zijn dat
vereist is door de bezorgdheid om een goede ruimtelijke ordening van een agglomeratie; dat in casu de eisers, in beginsel, gerechtigd waren om schadevergoeding te eisen op grond van de artikelen 35 en 37 van de wet van 29 maart 1962; dat zij, zoals
eerder gezegd, wettig aanspraak hadden kunnen maken op die bepalingen maar dat
hun vordering niet regelmatig was ingesteld; dat de eisers die rechtsvordering niet regelmatig hebben ingesteld zodat zij vrijwillig afstand hebben gedaan van de vergoeding ten belope van 80 pet. van de waardevermindering die voortvloeit uit het gewestplan; dat die vergoeding in zekere mate de lasten die zij in het algemeen belang moesten
dragen, had kunnen compenseren; dat eisers erop wijzen dat de gedeeltelijke vergoeding waarop zij eventueel aanspraak hadden kunnen maken niet volledig het verlies van het genot van hun eigendomsrecht dekt en dat hun schade bijgevolg krachtens artikel 1 van het Eerste aanvallende protocol, volledig kan worden vergoed;
verweerder op de terechtzitting van 4 maart 1998 aangevoerd heeft, zonder tegengesproken te worden, dat de eisers een jaarlijks inkomen van talrijke honderdduizenden franken haalden uit de verhuring van hun grond die (op onwettige wijze)
was ingericht als opslagplaats voor oude auto's; dat het verlies van het genot van hun
grond aldus heel betrekkelijk lijkt; dat de op artikel1 van het Eerste aanvullende protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens gebaseerde vordering niet gegrond is,

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat er op ogenblik van de uitspraak van het arrest, namelijk op 23 april 1998, nog onzekerheid bestond over de ligging en de aanleg van de belangrijke verkeersader die aangeduid was op het gewestplan voor de Brusselse agglomeratie van 28 november 1979 en door het eigendom van de eisers zou lopen,
en over de noodzakelijke onteigeningen voor de uitvoering ervan tot gevolg heeft dat
noch het openbaar nut bestaande in het doorkruisen van het domein van de eisers door
die weg, noch zijn bijdrage tot het algemeen belang waren aangetoond; vanwege de
twijfel over de precieze ligging van de weg en de aanleg ervan niet bevestigd kan worden dat de aanleg van de weg door het eigendom van de eisers van algemeen belang en van openbaar nut was (schending van de artikelen 1 van het Eerste protocol, 16 van de Grondwet en 544 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, het feit dat er op het ogenblik van de uitspraak van het arrest,
namelijk op 23 april 1998, nog onzekerheid bestond over de ligging en de aanleg van
de belangrijke verkeersader die aangeduid was in het gewestplan voor de Brusselse
agglomeratie van 28 november 1979 en door het eigendom van de eisers zou lopen, en
over de noodzakelijke onteigeningenvoor de uitvoering ervan tot gevolg heeft dat, enerzijds, de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten wordt verstoord; de eisers immers al twintig jaar eindeloos het geplande bestaan van een theoretische autosnelweg die dwars door hun eigendom loopt, moeten dulden; en dat, anderzijds, de
evenredigheid wordt verstoord tussen het algemeen belang, dat door verweerder wordt
aangevoerd om de creatie van de weg te verantwoorden, en de middelen die jegens de
eisers worden aangewend; de omstandigheid dat de eisers zowat twintig jaar in het
ongewisse worden gelaten omtrent de totstandkoming, de onteigening en de ligging
van de weg een buitensporige belemmering inhoudt van het vrije genot van het eigendomsrecht van de eisers en de perken van een redelijke termijn overschrijdt; verweerder geen misbruik mag maken van zijn bevoegdheid om de geschiktheid van de
geplande weg te beoordelen om in feite en in rechte de toestand te bevriezen en om
het gewone gebruik van het eigendom van de eisers op buitensporige wijze te belemmeren (schending van de artikelen 1 van het Eerste protocol, 16 van de Grondwet en
544 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, het feit dat de eisers de op de artikelen 35 en 37 van de wet van
29 maart 1962 gegronde rechtsvordering om schadevergoeding te krijgen niet regelmatig zouden hebben uitgeoefend, niet uitsluit dat de eisers recht hebben op schadevergoeding overeenkomstig artikel 1 van het Eerste protocol; de ene rechtsvordering immers de andere niet uitsluit en omgekeerd (schending van de artikelen 1 van
het Eerste protocol, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 35, 37 van de wet van 29
maart 1962, 77 en 78 van de ordonnantie van 29 augustus 1991); de onregelmatige

Nr. 270

HOF VAN CASSATIE

851

uitoefening van de op de artikelen 35 en 37 van de wet van 29 maart 1962 gegronde rechtsvordering niet impliceert dat de eisers afstand zouden hebben gedaan
van hun recht op schadevergoeding of van de op artikel1 van het Eerste protocol gebaseerde rechtsvordering; afstand van recht immers strikt moet worden gei'nterpreteerd en de verjaring van een rechtsvordering evengoed het gevolg kan zijn van een
vergetelheid en niet noodzakelijk een vrijwillige afstand van een recht impliceert (scherrding van de artikelen 824, 1045 van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het
algemeen rechtsbeginselluidens hetwelk de afstand van een recht strikt moet worden gei'nterpreteerd;

vierde onderdeel, het feit dat de eisers de bewering van verweerder op de terechtzitting van 4 maart 1998 van het hof van beroep als zouden zij een jaarlijks inkomen van honderden miljoen frank halen uit de verhuur van hun terrein, niet hebben tegengesproken, verweerder er niet van ontsloeg het bewijs te leveren van hetgeen
hij tegen de eisers aanvoerde (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel "actori incumbit probatio"); het feit dat de eisers (verweerders) bewering niet
hebben tegengesproken, geenszins impliceert dat zij toegeven dat die bewering van verweerder gegrond zou zijn (schending van de artikelen 1337, 1338 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat het arrest eerst herinnert aan de bewoordingen van artikel 1 van het Eerste aanvullend protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, en dan
oordeelt, zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, dat het tweede lid
van die bepaling de Staten het uitdrukkelijk recht voorbehoudt om de wetten toe te passen die zij noodzakelijk achten om toezicht uit te oefenen op het
gebruik van eigendom, mits de inmenging een doel van algemeen belang nastreeft en er een evenredigheid is tussen dat gewettigde doel en de middelen die worden aangewend om het te bereiken;
Dat het arrest vervolgens, op grand van de motivering die door het middel wordt bekritiseerd, beslist dat zulks hier het geval is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, "dat het plannen van penetratiewegen in de agglomeratie een normaal voorschrift kan zijn dat vereist is door de bezorgdheid om een goede
ruimtelijke ordening van een agglomeratie";
Dat uit de, zelfs langdurige, onzekerheid over de ligging van een dergelijke verbindingsweg, de aanleg ervan en de daartoe noodzakelijke onteigeningen, niet kan worden afgeleid dat het doortrekken van die weg geen doel
van algemeen belang nastreeft;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door de motieven die in het antwoord op het
eerste onderdeel van het middel worden weergeven, niet beslist dat het feit
dat de eisers de herstelvordering bedoeld in de artikelen 35 en 37 van de wet
van 29 maart 1962 niet regelmatig hebben ingesteld, hun het recht ontneemt om hun aanspraken op artikel 1 van het Eerste protocol te steunen, noch dat zij die bepaling niet langer aanvoeren, maar oordeelt dat vergoeding waarin de wet van 29 maart 1962 voorziet en die "van die aard was
dat zij, in enige mate, de lasten die( ... ) in het algemeen belang (aan de eisers) worden opgelegd, compenseert", een element is dat speelt bij de beoordeling van de mate waarin de litigieuze inmenging overeenstemt met het
vereiste in het tweede lid van voornoemd artikel 1 van het Eerste protocol:
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "(verweerder) aangevoerd heeft,
zonder tegengesproken te worden, dat de (eisers) eenjaarlijks inkomen van
talrijke honderdduizenden franken haalden uit de verhuring van hun grond
die (op onwettige wijze) was ingericht als opslagplaats voor oude auto's";
Overwegende dat, enerzijds, het arrest niet oordeelt dat de eisers hebben erkend dat die bewering gegrond was;
Dat, in zoverre, het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest, aangezien verweerders bewering niet door de eisers is betwist, dat aangevoerde feit voor bewezen kon houden, zonder de bewijslast om te keren en zonder de aangevoerde wetsbepalingen te schenden;
Dat, in zoverre, het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hofvan beroep, op grond van de motieven die door
het derde en het vierde onderdeel worden bekritiseerd, geoordeeld heeft dat
de omstandigheden waarop het gewezen heeft uitsloten dat de litigieuze inmenging een verstoring inhield van de gelijkheid voor de openbare lasten of
dat de vereiste evenredigheid tussen het beoogde doel en de middelen die worden aangewend om het te bereiken in het gedrang zou komen;
Dat uit de, zelfs langdurige, onzekerheid over de ligging van de weg die
het eigendom van de eisers zou doorkruisen, de aanleg ervan en de daartoe noodzakelijke onteigeningen, niet kan worden afgeleid dat de litigieuze inmenging niet zou passen binnen de perken van het billijke evenhet Eerste protocol;
wicht dat wordt nagestreefd door artikel 1, tweede lid,
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

van

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
10 mei 2001 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier en Gerard.

Nr. 271
18 KAMER- 10 mei 2001

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE -

BURGERLIJKE ZAKEN - ONTTREKKING- GEWETTIGDE VERDENKING- GEEN PRECISERING- GEVOLG.

Het verzoekschrift is kennelijk niet ontvankelijk wanneer het niet preciseert hoe de omstandigheid dat de tegenpartij van verzoeker in een geschil voor een rechtbank van
eerste aanleg, het" domein waarop de litigieuze rechten betrekking hebben, zou heb-
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ben verhuurd aan een niet nader gepreciseerde heer X., de geschiktheid van die rechtbank zou aantasten om met de vereiste onpartijdigheid van de zaak kennis te nemen. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
(M ... E.A. T. R. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.Ol.0190.F)

HET HOF; - Gelet op het met redenen omklede en ondertekende verzoekschrift van Meester B.T., advocaat bij de balie te Brussel, waarin de verzoekers vragen dat hun zaak tegen mevrouw A.R., die onder nummer 00/
769-A is ingeschreven op de algemene rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Dinant, wegens gewettigde verdenking aan die rechtbank wordt onttrokken;
Overwegende dat het verzoekschrift niet preciseert hoe de omstandigheid dat mevrouw R. haar domein verhuurd heeft aan de heer d'A.L. de geschiktheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant zou aantasten om
met de vereiste onpartijdigheid van de zaak kennis te nemen;
Dat het verzoekschrift kennelijk niet ontvankelijk is;
Om die redenen, wijst het verzoekschrift af; veroordeelt de eisers in de kosten.
10 mei 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaatgeneraal- Advocaat: mr. B. Tieleman, Brussel.

Nr. 272
1e KAMER- 10 mei 2001

1 o GEMEENTE-, PROVlNCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN- RECHTSPLEGING- GEMEENTEBELASTINGEN- UITSPRAAK BESTENDIGE DEPUTATIE- WET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR IN DE PROVINCIES EN GEMEENTEN - TOEPASSELIJKHEID.

2° GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN- GEMEENTEBELASTINGEN- RECHTSPLEGING- UITSPRAAK BESTENDIGE DEPUTATIE- WET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR IN DE PROVINCIES EN GEMEENTEN- TOEPASSELIJKHEID.

1 o en 2° De wet van 12 november 1997 vindt geen toepassing in geschillen inzake ge-

meentebelastingen waarin de bestendige deputatie als rechtsprekend orgaan uitspraak doet. (Wet 12 nov. 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten.)
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(D. T. GEMEENTE TEMSE)
ARREST

(A.R. F.00.0018.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 30 september 1999 gewezen door de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen;
Over het door het openbaar ministerie opgeworpen middel van nietontvankelijkheid van de voorziening : het verzoekschrift is niet neergelegd
ter griffie van de provincie :
Overwegende dat de bestreden beslissing uitspraak doet over een aanslag geheven door de gemeente Temse voor het belastingjaar 1996 ten bedrage van 3000 BEF;
Overwegende dat ingevolge artikel 7, tweede lid, van de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen terzake van provinciale en plaatselijke heffingen, cassatieberoep tegen de beslissingen van
de bestendige deputatie inzake gemeentelijke belastingen geregeld is zoals inzake rijksinkomstenbelastingen;
Dat zulk een voorziening derhalve, krachtens het toen toepasselijke artikel388 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), moet worden ingesteld door afgifte, ter griffie van de provincie van een tot het Hof van
Cassatie gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het exploot van de betekening, binnen drie maanden te rekenen van.af de door de
provinciegriffier bij een ter post aangetekende brief verrichtte kennisgeving van de beslissing van de bestendige deputatie;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat het verzoekschrift werd neergelegd ter griffie van de provincie;
Overwegende dat eiseres onder verwijzing naar de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten aanvoert dat zij niet behoorlijk werd ingelicht over de wijze waarop
het cassatieberoep moest worden ingesteld;
Overwegende dat de wet van 12 november 1997 geen toepassing vindt in
geschillen inzake gemeentebelastingen waarin de bestendige deputatie als
rechtsprekend orgaan uitspraak doet;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, eenparig beslissend, verwerpt de voorziening;
10 mei 2001-1e kamer (beperkte kamer)- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 273
1 e KAMER - 11 mei 2001
1o VERVOER- GOEDERENVERVOER- RIVIER- EN ZEEVERVOER- ZEEVERVOER- COGNOSSEMENT- TOEPASSINGSREGELS- PERKEN.
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2° VERVOER- GOEDERENVERVOER- RIVIER- EN ZEEVERVOER- ZEEVERVOER- COGNOSSEMENT- GEEN AVERIJVORDERING- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID.

so

BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - ZEEVERVOER- COGNOSSEMENT- GEEN AVERIJVORDERING.

4 o OVEREENKOMST- INTERNATIONAAL RECHT- EUROPEES EXECUTIEVERDRAG- ARTIKEL 5 - PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - VERBINTENIS - BEGRIP.

5° VERBINTENIS- OVEREENKOMST- EUROPEES EXECUTIEVERDRAG- ARTIKEL 5- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID -BEGRIP.

6° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN- ALGEMEEN- EUROPEES EXECUTIEVERDRAG -ARTIKEL 5- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID- OVEREENKOMST- VERBINTENISBEGRIP.

7o OVEREENKOMST- INTERNATIONAAL RECHT- VERBINTENIS- PLAATS VAN UITVOERING- BEPALING.

go VERBINTENIS- OVEREENKOMST- INTERNATIONAAL RECHT- PLAATS VAN UITVOERING- BEPALING.

go EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN- ALGEMEEN- EUROPEES EXECUTIEVERDRAG- ARTIKEL 5 - VERBINTENIS - UITVOERING- WOONPLAATS- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID- BELGISCHE RECHTBANKEN.

10° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID- BELGISCHE RECHTBANKEN- EUROPEES EXECUTIEVERDRAG -ARTIKEL 5 - VERBINTENIS - UITVOERING- WOONPLAATS.

1o Artikel 91 Zeewet heeft betrekking op de verplichtingen van de vervoerder en op zijn
aansprakelijkheid voor de vervoerde goederen; het is niet van toepassing op een vordering tot het betaling van vrachtprijzen en kosten van een commissaris-vervoerder
tegen de bestemmeling van goederen. (Art. 91 Zeewet.)

2° en so De rechtbanken kunnen zich niet op grand van artikel 91 Zeewet plaatselijk bevoegd verklaren om kennis te nemen van een vordering die vreemd is aan de
averijvordering (Impliciet.) (Art. 91 Zeewet.)
4°, 5° en 6° In de bepaling van het Executieverdrag, krachtens welke de verweerder, die
woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, in een andere verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen, ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de
eis ten grondslag ligt is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, wordt met verbintenis bedoeld de contractuele verbintenis die aan de vordering in rechte ten grandslag ligt (1). (Art. 5, aanhef, en onder eerste lid, Executieverdrag van 27 sept. 196g.)
7o en go De plaats van uitvoering van een betalingsverbintenis moet worden bepaald overeenkomstig het materiele recht dat volgens de verwijzingsregels van het
aangezochte gerecht de litigieuze verbintenis beheerst (2). (Art. 5, aanhef, en onder
eerste lid, Executieverdrag van 27 sept. 196g.)
(1) H.v.J., 14/76, 6 okt. 1976, Ets. A. de Bloos P.VB.A./C.V.A. Bouyer, Jur., 1976, 1497.
(2) H.v.J., 12/76, 6 okt. 1976, TessiE/Dunlop, Jw:, 1976, 1473, B.R.H., 1977, 303.
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go en 10° De Belgische rechtbanken zijn niet bevoegd om te oordelen over een betalingsverbintenis van een schuldenaar die woonplaats heeft op het grondgebied van een andere bij het Europees Executieverdrag aangesloten Staat, wanneer volgens het toepasselijk Belgisch recht de plaats van uitvoering van die verbintenis die woonplaats
is (lmpliciet.) (Artt. 1247, tweede lid, B.W., en 5, eerste lid, Executieverdrag van 27
sept. 1968.)
(F. S.A.R.L. T. A.D. N.V:)
ARREST

(A.R. C.97.0465.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1997 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van
de middelen : de middelen hebben geen belang, nu uit de overwegingen van
de appelrechters blijkt dat eiseres afstand heeft gedaan van haar recht om
de territoriale onbevoegdheid van de Belgische rechtbanken aan te voeren:
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat eiseres de "bevoegdheid ratione loci van de rechtbank van koophandel te Antwerpen en nu van (het hof
van beroep) betwist"; dat het arrest aldus vaststelt, anders dan verweerster
aanvoert, dat eiseres de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken is blijven betwisten;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van procespartijen
(beschikkingsbeginsel), van de artikelen 3 en 5.1 van het Verdrag van 27 september 1968 tussen de Staten-Leden van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, van het protocol en van de gemeenschappelijke verklaring,
ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet van 13 januari 1971 zoals van kracht
voor de wijziging bij het Verdrag van 26 mei 1989 ondertekend te Sint Sebastian en
goedgekeurd bij wet van 10 januari 1997 (EEX-Verdrag), van de artikelen 149 van de
gecoordineerde Grondwet, 635, 3°, 702, 3°, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1247,
tweede lid, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 91 van de Zeewet,
doordat het bestreden arrest de Antwerpse rechtbanken vooreerst ratione loci bevoegd verklaart om van het geschil kennis te nemen en vervolgens de hoofdvordering
van verweerster strekkende tot veroordeling van eiseres tot betaling van de som van
682.415 BEF (meer intresten) gegrond en de tegenvordering van eiseres tegen verweerster ongegrond verklaart, en deze beslissing op o.m. volgende overwegingen laat
steunen:
"(. .. ) dat (eiseres) de bevoegdheid ratione loci van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen en nu van dit hofbetwist; dat (eiseres) zich steunt op het EEX-Verdrag en
het hierbij horende artikel 1 van Protocol nr. 1 dat stelt dat ieder die in Luxemburg
zijn woonplaats heeft en in toepassing van artikel5.1 o van het EEX Verdrag voor een
gerecht van een andere verdragsluitende staat is opgeroepen, de bevoegdheid van dit
gerecht kan afwijzen; dat ondergeschikt (eiseres) zich beroept op artikel 31.1" CMR
Verdrag;
(. .. ) dat het hof na inzage der voorgelegde stukken vaststelt dat de hoofdvordering
betrekking heeft op de invordering van vrachtpenningen en aanverwante kosten met
betrekking tot een gecombineerd transport USA-Belgie-GH Luxemburg dat niet als
een CMR transport kan aanzien worden zoals ten onrechte door de eerste rechter weerhouden, dat er sprake is van transport over de weg of per spoor (dit is onduidelijk) in
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de USA zelf, een over lading van de goederen op zeeschip in het kader van een verder zeetransport vertrekkend uit Seattle en aankomend in Antwerpen en tenslotte een
eindtransport over de weg van Antwerpen naar Dippach;
dat er een zeecognossement werd uitgegeven op 25 juli 1990 onder nr. 2799 voor het
traject Seattle Antwerpen; dat er geen spoor is van een gecombineerd CDA;
(. .. ) dat het zwaartepunt van de vordering en de betwisting zonder enige twijfel handelt over de aangerekende prijs voor het zeetransport; dat zoals reeds gesteld dit zeetransport gedekt werd onder BIL 2799; dat hieruit kan afgeleid worden dat de desbetreffende machines werden vervoerd aan boord van de MS Alemania Express en
beladen in de haven van Seattle; dat als lossingshaven voorzien werd 'Antwerpen'; dat
het cognossement, zoals het in kopij voorligt, geen nadere bevoegdsheidsclausule bevat, minstens dit niet wordt aangetoond;
(... ) dat wanneer er meerdere verbintenissen in het geding zijn- zoals in deze en zij tezamen het voorwerp uitmaken van eenzelfde eis, de plaats waar de hoofdverbintenis moet worden uitgevoerd bevoegdheidsbepalend is;
(. .. ) dat de Recht bank van Koophandel van Antwerpen en alleszins dit hof bevoegd is om kennis te nemen van het voorliggende geschil; dat zoals reeds gesteld artikel31.10 CMR Verdrag niet kan weerhouden worden; dat de hoofdverbintenis, waarover trouwens de betwisting in hoofdzaak draait, in deze het zeetransport is met als
lossingshaven Antwerpen; dat op deze vaststelling reeds de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken kan gebaseerd worden, met verwijzing naar de onmiddellijk toepasselijke, dwingendrechtelijke bepalingen van artikel 91 Zw.;
(. .. ) dat, gans ten overvloede, niet betwist kan worden dat de hoofdverbintenis die
aan de eis ten grondslag ligt in Antwerpen diende te worden uitgevoerd; ( ... )''
(arrest p. 4, 1.2. t/m p. 5, 1.1., eerste zin);
terwijl, eerste onderdeel, artikel 91 van de Zeewet de aansprakelijkheid van de vervoerder, en meer bepaald de tegen de vervoerder gerichte averijvordering, regelt; artikel 91 geen territoriale bevoegdheidsregeling voorziet; het hoogstens een aanwijzing verleent betreffende de bevoegde rechtbanken in de mate het een
bevoegdheidsbeding in het cognossement aanvaardt, en bij gebreke hieraan, de gemeenrechtelijke bevoegdheidsregels onverlet laat; artikel 91 van de Zeewet als dusdanig
bijgevolg geen grondslag biedt voor de aanwijzing van de territoriaal bevoegde rechter inzake een geschil dat, hoewel voortspruitende uit de vervoerovereenkomst, vreemd
is aan de averijvordering;
en terwijl, zoals uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt, het geschil in
casu betrekking had op de betalingsverbintenis van eiseres voortvloeiend uit de overeenkomst van gecombineerd vervoer, in het bijzonder van het vervoer over zee vanuit Seattle naar Antwerpen, vervoer dat gedekt werd door een cognossement dat geen
bevoegdheidsbeding bevatte;
het bestreden arrest echter op grond van de vaststelling dat in het litigieuze zeetransport de lossingshaven Antwerpen was en "met verwijzing naar de onmiddellijk toepasselijke, dwingendrechtelijke bepalingen van art. 91 Zw.", de territoriale bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken aanneemt (p. 5, 1.3);
in zoverre het bestreden arrest zijn beslissing nopens de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken op voormelde wetsbepaling steunt, het derhalve artikel 91 van
de Zeewet schendt;
terwijl, tweede onderdeel, in de zaken die onder het toepassingsgebied vallen van het
Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet van 13 januari 1971 (EEX-Verdrag), en behoudens geldig bevoegdheidsbeding of behoudens toepasselijkheid van een ander verdrag dat de
rechterlijke bevoegdheid regelt, de rechterlijke bevoegdheid krachtens artikel 3 van
voormeld verdrag volgens de verdragsbepalingen wordt bepaald;
het krachtens de vaststellingen van het bestreden arrest vaststaat dat de maatschappelijke zetel van eiseres als gedaagde inzake de litigieuze vervoerovereenkomst
in het Groothertogdom Luxemburg gevestigd was, dat er geen bevoegdheidsbeding in
het cognossement m.b.t. het zeetransport was voorzien en het CMR-Verdrag evenmin van toepassing was; het EEX-Verdrag bijgevolg toepassing vond;
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krachtens artikel 5.1 van het EEX-Verdrag de verweerder die woonplaats heeft op
het grondgebied van een verdragsluitende Staat in een andere verdragsluitende Staat
kan worden opgeroepen ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst "voor het
gerecht van de plaats waar de verbintenis, die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden"; onder de verbintenis die a an de grondslag van de eis ligt,
dient te worden verstaan de verbintenis waarvan de nakoming door de eiser wordt gevorderd; de verbintenis tot betaling van een geldsom, als tegenprestatie van de wederkerige verbintenis van de medecontractant tot het verrichten van het vervoer, aan
voormelde voorwaarde voldoet wanneer de eis strekt tot nakoming van die betalingsverbintenis alleen;
wanneer nakoming wordt gevorderd van verschillende verbintenissen, de hoofdverbintenis bepalend is voor de bevoegdheid van het gerecht;
de plaats van uitvoering van de litigieuze verbintenis moet worden vastgesteld overeenkomstig het materiele recht dat volgens de collisieregels van het aangezochte gerecht de litigieuze verbintenis beheerst; volgens het in casu toepasselijke Belgische recht,
meer bepaald krachtens artikel1247, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, de verbintenis tot betaling van een geldschuld wordt uitgevoerd op de plaats van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de schuldenaar;
en terwijl, de vordering van verweerster tegen eiseres krachtens de inleidende dagvaarding en krachtens de appelconclusies van verweerster er duidelijk enkel toe strekte
betaling te bekomen van het nog verschuldigd saldo van de vervoerskosten (meer intresten) zoals deze waren gefactureerd in de litigieuze factuur nr. 9001 van 6 september 1990 en die in hoofdzaak betrekking hadden op het transport over zee van Seattle
naar Antwerpen; omtrent dit voorwerp van de vordering tussen partijen bovendien geen
betwisting bestond;
het arrest bij de analyse van de vordering van verweerster in feite vaststelt dat "de
uitgebrachte dagvaarding ertoe strekte (eiseres) te horen veroordelen tot betaling van
682.415 BEF (hoofdsom); dat dit bedrag omschreven werd als het nog openstaande saldo
van factuur 9001 van 6 september 1990 ten bedrage van in totaal1.038.797 BEF dat
deze factuur door (verweerster) werd uitgeschreven in haar hoedanigheid van
commissionair-vervoerder en omvat de vrachtpenningen en aanverwante kosten met
betrekking tot een gecombineerd vervoer (. .. )" (p. 3, voorl. en 1.1.); het bestreden arrest vervolgens bij de beoordeling van de zaak eerst bevestigt dat "de hoofdvordering
betrekking heeft op de invordering van vrachtpenningen en aanverwante kosten met
betrekking tot een gecombineerd transport( ... )" (p. 4, 1.1); het vervolgens overweegt dat ''het zwaartepunt van de vordering en de betwisting zonder enige twijfel handelt over de aangerekende prijs voor het zeetransport" (arrest p. 5, 1.1); het bestreden arrest verder stelt dat er meerdere verbintenissen in het geding zijn die tesamen
het voorwerp van dezelfde eis uitmaken (arrest p. 5, 1.2) en overweegt dat "de hoofdverbintenis, waarover trouwens de betwisting in hoofdzaak draait, in deze het zeetransport is met als lossingshaven Antwerpen" (arrest p. 5, 1.3); het bestreden arrest tenslotte besluit dat "niet betwist kan worden dat de hoofdverbintenis die aan de
eis ten grondslag ligt in Antwerpen diende te worden uitgevoerd" (arrest p. 5, 1.1); nu,
zoals uit de dagvaarding en appelconclusies van verweerster blijkt en door het arrest ook is bevestigd, de vordering van verweerster strekte tot betaling door eiseres
van de kosten voor het vervoer over zee, alleen of minstens in hoofdzaak, deze betalingsverbintenis bijgevolg determinerend was; de plaats van uitvoering van deze betalingsverplichting krachtens artikel1247, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, de woonplaats of
maatschappelijke zetel van de debiteur was, in casu Luxemburg in het Groothertogdom Luxemburg;
het bestreden arrest echter, na nochtans te hebben vastgesteld dat de vordering de
betaling beoogde van de kosten van het gecombineerd vervoer en in hoofdzaak van het
vervoer over zee (p. 3, voorl. en 1.1., p. 4, 1.1. en p. 5, 1.1), oordeelt dat de hoofdverbintenis het zeetransport betreft met lossingshaven in Antwerpen (p. 5, 1.3) en dat
de hoofdverbintenis die aan de eis ten grondslag ligt in Antwerpen diende te worden uitgevoerd (p. 5, 1.1) en op grond van voormelde beoordeling tot de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken besluit;
het bestreden arrest derhalve, door aldus te oordelen, de artikelen 5.1 van het EEXVerdrag en 124 7, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt;
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het bestreden arrest bovendien, in de mate het eerst vaststelt dat de vordering betrekking heeft op de aangerekende prijs voor het transport, en in het bijzonder voor
het vervoer over zee (p. 3, voorl. en 1.1., p. 4, 1.1 en p. 5, 1.1), en vervolgens stelt dat
de hoofdverbintenis waarover de betwisting in hoofdzaak draait het zeetransport is
met als lossingshaven Antwerpen, het tegenstrijdig is gemotiveerd en derhalve artikel149 van de gecoi:irdineerde Grondwet schendt; het immers tegenstrijdig is te bepalen dat de betwisting het betalen van transportkosten betreft (waarvoor de plaats
van uitvoering krachtens het Belgische recht de plaats is van de woonplaats van de
debiteur), enerzijds, en te bepalen dat de betwisting het zeetransport zelfbetreft (waarvoor de plaats van uitvoering krachtens het Belgische r_echt de plaats van lossing of
lading is), anderzijds;
het bestreden arrest ook, in zoverre het oordeelt dat er meerdere verbintenissen in
het geding zijn die tezamen het voorwerp uitmaken van eenzelfde eis en stelt dat de
hoofdverbintenis het zeetransport betreft, de bewijskracht van de inleidende dagvaarding en van de appelconclusies van verweerster miskent, derhalve de artikelen
1319, 1S20 en 1S22 van het Burgerlijk Wetboek schendt, het voorwerp van de vordering van verweerster wijzigt, bijgevolg artikel 702, so, van het Gerechtelijk Wethoek schendt, en een geschil opwerpt dat tussen partijen was uitgesloten en derhalve schending inhoudt van het beschikkingsbeginsel en van artikelllSS, 2°,
Gerechtelijk Wetboek waarin het beschikkingsbeginsel is uitgedrukt; uit de inleidende dagvaarding en de appelconclusies van verweerster immers duidelijk blijkt dat
verweerster enkel de betaling van de transportkosten beoogde, en minstens in hoofdzaak van de kosten van het zeevervoer, en dat geen enkele andere verbintenis dan deze
betalingsverbintenis voortvloeiende uit de vervoerovereenkomst het voorwerp was van
de vordering van verweerster; uit de appelconclusies van beide partijen bovendien blijkt
dat partijen geen betwisting voerden om trent het feit dat de hoofdvordering tot voorwerp had de betaling van de transportkosten, en in hoofdzaak van de kosten van het
vervoer over zee; er bijgevolg slechts een verbintenis het voorwerp van de hoofdeis uitmaakte, nl. de betalingsverbintenis, minstens dat de hoofdverbintenis de betaling van
de kosten van het vervoer over zee betrof, indien de betalingen van de kosten voor de
verschillende wijzen van vervoer als afzonderlijke verbintenissen moeten worden beschouwd - quod non - en verweersters vordering niet was beperkt tot de kosten voor
het zeetransport aileen;

terwijl, derde onderdeel, in de zaken die onder het toepassingsgebied vallen van het
Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet van 1S januari 1971 (EEX-Verdrag), artikel S van het EEXVerdrag de nationaalrechtelijke bevoegdheidsbepalingen uitsluit en slechts ten
exemplatieve titel bepaalde van die bepalingen uitdrukkelijk uitsluit; de verweerder inzake vervoerovereenkomsten die zijn woonplaats of maatschappelijke zetel in
een verdragsluitende Staat heeft, krachtens artikelS van het EEX-Verdrag niet voor
de rechter van een andere verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen dan krachtens de verdragsbepalingen; artikel6S5, so, Gerechtelijk Wetboek tegen die verweerder niet kan worden ingeroepen;
in huidig geschil bijgevolg tegen eiseres, die haar maatschappelijke zetel in het Groothertogdom Luxemburg had, artikel6S5, so, Gerechtelijk Wetboek niet kon worden ingeroepen;
het bestreden arrest bijgevolg, in zoverre het artikel 6S5, so, zou hebben toegepast, artikelS van het EEX-Verdrag evenals artikel 6S5, so, Gerechtelijk Wetboek
schendt;
artikel 6S5, so, bovendien in dezelfde zin moet worden gelezen als artikel5.1 van
het EEX-Verdrag zodat voor de bepaling van de bevoegdheid dient gegrepen naar de
verbintenis waarvan de nakoming door de eiser wordt gevorderd en dient bepaald waar
deze verbintenis moet worden uitgevoerd; in casu dus ook op grond van artikel 6S5,
so, Gerechtelijk Wetboek en van artikel1247, tweede lid, van het Burgerlijk Wethoek diende besloten dat de plaats van uitvoering van de litigieuze betalingsverbintenis niet in Antwerpen maar in Luxemburg was gelegen; het bestreden arrest bijgevolg ook om die reden artikel 6S5, so, Gerechtelijk Wetboek schendt evenals
schending inhoudt van artikel1247, tweede lid, Burgerlijk Wetboek:
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de regels van het te dezen toepasselijk artikel 91 van de
Zeewet van toepassing zijn op het verhandelbaar cognossement opgemaakt voor het vervoer van goederen in enig schip van welke nationaliteit
ook, uit of naar een haven van het Rijk of van de kolonie; dat krachtens §
2, onverminderd de bepalingen van§ 6, de vervoerder in alle overeenkomsten tot vervoer van goederen over zee, met betrekking tot de lading, de behandeling, de stuwing, het vervoer, de bewaking, de verzorging en de lassing der goederen, belast is met de aansprakelijkheden en verplichtingen
hieronder vermeld gelijk hij geniet van de daarbedoelde rechten en ontheffingen;
Dat dit artikel betrekking heeft op de verplichtingen van de vervoerder en
op zijn aansprakelijkheid voor de vervoerde goederen; dat dit artikel niet van
toepassing is op een vordering tot het betalen van.vrachtprijzen en kosten
van een commissionnair-vervoerder tegen de bestemmeling van de goederen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de hoofdvordering van verweerster tegen eiseres betrekking heeft op vervoerprijzen en aanverwante
kosten voor een gecombineerd vervoer Verenigde Staten - Belgie - Groothertogdom Luxemburg en het zwaartepunt van die vordering gaat over de
aangerekende prijs van het zeevervoer met Antwerpen als lossingshaven;
Overwegende dat het arrest op grand van die vaststelling niettemin oordeelt dat, met verwijzing naar de onmiddellijk toepasselijke, dwingendrechtelijke bepalingen van artikel 91 van de Zeewet, de Antwerpse rechtbanken bevoegd zijn;
Dat het arrest aldus artikel 91 van de Zeewet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 5, aanhef en onder lid 1, van het
Executieverdrag van 27 september 1968, de verweerder die woonplaats heeft
op het grondgebied van een verdragsluidende Staat in een andere verdragsluidende Staat kan worden opgeroepen ten aanzien van verbintenissen uit
overeenkomst voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de
eis ten grondslag ligt is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd;
Dat met de term verbintenis wordt bedoeld de contractuele verbintenis die
aan de vordering in rechte ten grondslag ligt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vordering van verweerster
strekt tot betaling door eiseres van de kosten voor het vervoer over zee en
dat het zwaartepunt van de vordering en de betwisting tussen de partijen
handelt over de aangerekende prijs voor het zeetransport;
Overwegende dat de plaats van uitvoering van een betalingsverbintenis
moet worden bepaald overeenkomstig het materiele recht dat volgens de
verwijzingsregels van het aangezochte gerecht de litigieuze verbintenis beheerst;
Dat volgens het te dezen toepasselijke Belgisch recht, de plaats van de uitvoering van een betalingsverbintenis de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de schuldenaar is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres een Luxemburgse vennootschap is met zetel te Luxemburg;
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Dat het mitsdien niet zonder schending van artikel 5, eerste lid, van het
Executieverdrag kon oordelen dat de Belgische rechtbanken op grond van deze
wetsbepaling bevoegd zijn;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
11 mei 2001- 18 kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. De Gryse en Butzler.

Nr. 274
18 KAMER -11 mei 2001

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE- PERSOONLIJK BEDROG- BEGRIP.
Een verzoek tot herroeping van gewijsde kan worden ingediend indien er persoonlijk
bedrog is geweest door de partij zelf of door de lasthebber die haar op het proces vertegenwoordigt; van bedrog in de zin van deze bepaling is sprake wanneer door een
oneerlijke proceshouding wordt be let dat de wederpartij tegenspraak kan voeren of
de rechter, wiens beslissing inmiddels in kracht van gewijsde is getreden, kennis kon
nemen van feiten die determinerend zouden kunnen zijn voor de beslechting van het
geschil (1). (Art. 1133, 1°, Ger.W.)
(H ... T. OOSTERGETEL EN PRINS V.G.N.)
ARREST

(A.R. C.99.0351.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 april1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 1133, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hofvan beroep de vordering van verweerster tot herroeping van gewijsde gegrond verklaart, rechtens zegt dat het vonnis gewezen door de Rechtbank van
(1) Zie Cass., 16 mei 1974, A. C., 1974, p. 1035; Pas., 1974, I, 961, met cone!. proc.-gen. Ganshofvan der Meersch; Cass., 12 nov. 1980, A. C., 1980-81, nr. 866; cass., 17 feb. 1981, A. C., 198081, nr. 357; Cass., 26 mei 1995, A. C., 1995, nr. 256.
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Koophandel te Hasselt op 18 april1990 (algemene rol nr. 807/90) is herroepen en geen
gezag van gewijsde noch uitvoerbare kracht heeft en eisers vordering ongegrond verklaart, o.m. op volgende gronden :
"NV Werkman-Beheerder huurde met een huurovereenkomst van bepaalde duur van
VGN Oostergetel en Prins (hiernagenoemd Oostergetel) een pand gelegen te HamontAchel, Rodenrijt 63. De maatschappelijke zetel van Oostergetel was luidens de gegevens in het handelsregister bij de Rechtbank van Koophandel van Hasselt tot in augustus 1990 gevestigd op het adres Rodenrijt 63 (voorheen 24) te Hamont-Achel. Bij
exploot betekend op 11 februari 1990 heeft Oostergetel, 'vertegenwoordigd door de heer
0., haar zaakvoerder, wonende te Neerpelt, Broekkant 51', Werkman-Beheer NV met
uitbatingszetel te Hamont-Achel, Rodenrijt 63, gedagvaard voor de vrederechter van
Neerpelt teneinde betaling te bekomen van achterstallige huur, bee'indiging van de huur
en uitdrijving uit dit gehuurde pand. In de loop van de procedure voor de vrederechter te Neerpelt (waaraan een einde is gekomen door het vonnis van de vrederechter
van 23 april 1990) heeft Werkman-Beheer NV keuze van woonst doend bij het
advocatenkantoor waarop zij beroep deed, bij exploot betekend op 21 maart 1990 0.
gedagvaard op het adres Rodenrijt 63 te Hamont-Achel. Bij deze dagvaarding vorderde Werkman-Beheer dat 0. zou worden veroordeeld tot het verlijden van de akte
van verkoop aan haar (Werkman-Beheer) van het pand Rodenrijt 63 te HamontAchel. Deze vordering was gesteund op een aan Werkman-Beheer verleende optie (in
deze vordering was geen sprake van een prijs, enkel van het verlijden van een akte
van verkoop). Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt van 18 april
1990 werd bij verstek van 0. deze vordering ingewilligd op verbeurte van een dwangsom. Dit vonnis werd op het zelfde adres Rodenrijt 63 te Hamont-Achelen (waar
Werkman-Beheer haar hoofdvestiging had, zoals blijkt uit de brief van 21 februari 1990
aan 0.) betekend op 11 juni 1990. Blijkbaar is 0. toevallig hiervan in kennis gesteld op 31 juli 1990 (nadat de termijn van hoger beroep verstreken was) ter. gelegenheid van een andere betekening in een gesprek met de gerechtsdeurwaarder. Met
exploot betekend op 2 augustus 1990 heeft 0. derdenverzet gedaan (op grond van artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek) tegen het vonnis van 18 april 1990 (zaak in
eerste aanleg gekend onder nr. 1773/90). Op 23 oktober 1990 heeft 0. een verzoekschrift neergelegd met dagvaarding tot herroeping van gewijsde van dit zelfde vonnis. Deze vordering is gesteund op bedrog van de NV Werkman-Beheer (en/of van de
zaakvoerder ofbestuurder van deze NV Werkman-Beheer en zijn echtgenote) en op
de tegenstrijdigheid met het vonnis van de vrederechter van Neerpelt van 23 april1990,
waarin werd geoordeeld, recht doende op het door Werkman-Beheer aangevoerde argument dat zij door het lichten van de optie van het door haar gehuurde pand eigenaar was geworden, dat de voorwaarden voor het lichten van de optie niet waren vervuld (zaak tot herroeping van gewijsde gekend in eerste aanleg onder nr. 481/91).
Vermeld weze dat Werkman-Beheer haar genoemde brief van 21 februari 1990 (betreffende hun overeenkomsten van huur en optie) aan 0. adresseert op diens adres
Broekkant 51, Neerpelt dat Werkman-Beheer metals adres Rodenrijt 63 te HamontAchel hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van de vrederechter met de ge!ntimeerde 0. op diens adres, Broekkant 51, Neerpelt, dat Werkman-Beheer met als adres
Rodenrijt 63 te Hamont-Achel hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van de
vrederechter metals verweerster 0. op haar adres, Broekkant 51 te Neerpelt, dat het
pand Rodenrijt 63 lastens Werkman-Beheer gedwongen werd ontruimd door de gerechtsdeurwaarder op 20 juni 1990 en 0. in een verzetprocedure tegen uitvoerend beslag door Werkman-Beheer werd gedagvaard op het adres Broekkant 51 te Neerpelt.
( ... ) dat de vordering tot herroeping van gewijsde is gesteund op onder meer persoonlijk bedrog van Werkman-Beheer en achterhouden van stukken (betekeningen), bedrog en achterhouden van stukken dat er juist in bestaat misbruik te rnaken van een mogelijke onzorgvuldigheid van 0. derwijze dat deze geen kennis zou
krijgen van de betekeningen van de dagvaarding en van het bij verstek uitgesproken vonnis van 18 april 1990;
(. .. ) dat uit het geheel van de hierboven weergegeven feiten ten genoegen van recht
onmiskenbaar bewezen is dat Werkman-Beheer alles in het werk heeft gesteld om te
vermijden dat 0. kennis zou krijgen van zowel de betekening van de dagvaarding waarbij de vordering tot het verlijden van de akte werd ingesteld als van de betekening van

Nr. 274

HOF VAN CASSATIE

863

het op deze dagvaarding uitgesproken vonnis in de hoop dat aldus 0. zou worden geconfronteerd met een in kracht van gewijsde gegaan vonnis; dat dergelijke handelswijze bedrog uitmaakt; dat het bedrieglijk karakter des te meer wordt benadrukt door
de omstandigheid dat in dezelfde periode tussen zelfde partijen voor een andere rechter op tegenspraak een geschil werd gevoerd waarin Werkman-Beheer zich eveneens beriep op een eigendomstitel wegens het (beweerd) lichten van de optie, rechtshandeling waarop de vordering van Werkman-Beheer tot het verlijden van de akte is
gesteund; dat, wanneer het bedrog er in bestaat te vermijden dat de tegenpartij kennis krijgt van bepaalde stukken, degene die dit bedrog 'met succes' heeft gepleegd zich
niet op de onzorgvuldigheid van de tegenpartij kan beroepen; dat immers de onzorgvuldigheid van de ene (verwerende) partij niet opweegt tegen in casu de daadwerkelijke kwade trouw van de andere (oorspronkelijke eisende) partij (en van haar advocaat); dat, voor zoveel als nodig, uit het strafdossier is gebleken dat de aangetekende
brieven van de gerechtsdeurwaarder die werden gericht aan 0. op het adres Rodenrijt 63 te Hamont-Achelen door postdiensten als niet afgehaald aan de gerechtsdeurwaarder werden terug gezonden (en dus niet door Werkman-Beheer zijn overgemaakt aan 0.) dat dan ook is voldaan aan de voorwaarde van artikel1133, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek; dat een onderzoek of ook nog zou zijn voldaan aan andere voorwaarden overtollig is",

derde onderdeel, de herroeping van het gewijsde een buitengewoon rechtsmiddel is
dat enkel kan worden aangewend om de in artikel 1133 van het Gerechtelijk Wethoek beperkend opgesomde redenen en slechts openstaat voor hen die niet de gelegenheid hebben gehad, door het aanwenden van de gewone rechtsmiddelen, bepaalde middelen te do en gel den welke niet konden blijken of door de verzoeker tot
herroeping niet konden gekend zijn v66r het vonnis waarvan de herroeping wordt gevraagd of v66r het verstrijken van de termijnen van de gewone rechtsmiddelen tegen dat vonnis, artikel 1133, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek aldus beoogt de herroeping van het gewijsde mogelijk te maken wegens het door een procespartij ofhaar
procesvertegenwoordiger jegens de rechter gepleegd bedrog door leugenachtige beweringen en/ofhet bedrieglijk verbergen van stukken derwijze dat deze partij een rechterlijke beslissing heeft verkregen die berust op onjuiste feitelijke gegevens, hieruit
volgt dat het louter vermijden dat de tegenpartij kennis krijgt van de betekening van
de dagvaarding en van de betekening van het daarover uitgesproken vonnis in de hoop
dat het in kracht van gewijsde zou treden, geen grond is tot herroeping van het gewijsde,
zodat het hofvan beroep, door het tegendeel te beslissen en te oordelen dat dan ook
voldaan is aan de voorwaarde van artikel 1133, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek en
dat een onderzoek of ook nog zou zijn voldaan aan andere voorwaarden overtollig is,
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 1133, 1 o, van het
Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel in wezen aanvoert dat de appelrechters
uit de door hen vermelde gegevens niet hebben kunnen afieiden dat er een
grand is tot herroeping van het gewijsde, op basis van artikel 1133, 1a, van
het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het onderdeel niet aanvoert dat het arrest niet in kracht van gewijsde is getreden;
Overwegende dat, krachtens artikel1133, 1°, van het Gerechtelijk Wethoek een verzoek tot herroeping van gewijsde kan worden ingediend indien er persoonlijk bedrog is geweest door de partij zelf of door de lasthebber die haar op het proces vertegenwoordigt;
Dat van bedrog in de zin van deze bepaling sprake is wanneer door een oneerlijke proceshouding wordt belet dat de rechter wiens beslissing in kracht
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van gewijsde is getreden kan kennisnemen van feiten die determinerend zouden kunnen zijn voor de beslechting van het geschil; dat zulks ook het geval is wanneer dit bedrog ertoe strekt te verhinderen dat de wederpartij tegenspraak kan voeren;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 mei 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met
opdracht- Advocaten : mrs. Butzler en De Gryse.

Nr. 275
1e KAMER- 11 mei 2001

HANDELSPRAKTIJKEN- HANDELSPRAKTIJKENWET- CONSUMENT- BEGRIP.
Onder consument dient te worden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte produe ten of diensten verwerft of gebruikt; uit de samenhang van art 1, 6°, Handelspraktijkenwet, dat definieert wat moet verstaan worden onder verkoper, en art. 1, 7",
van deze wet blijkt dat niet het winstoogmerk of het doel, maar de aard zelf van de
activiteit of gestelde handeling determine rend is voor het al dan beroepsmatig karakter ervan. (Art. 1, 6°, en 1, 7°, Handelspraktijkenwet.)
(VLAAMSE CONCENTRATIE V.Z.W. T. GEMEENSCHAPSCENTRUM PIANOFABRIEK V.Z.W.)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs :
I. De feiten en procedurevoorgaanden
De eiseres in cassatie is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht met
als doel de politieke partij Het Vlaams Blok financieel en materieel te ondersteunen.
In die hoedanigheid zorgt zij onder meer voor de verkiezingspropaganda van het
Vlaams Blok.
De verweerster in cassatie is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht met als doel de identiteit van de Vlaamse Gemeenschap en de kwaliteit van de
Nederlandse cultuur in Brussel te bevorderen.
In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 13 juni 1999 verzocht de eiseres in cassatie om opname van verkiezingspubliciteit in het door de verweerster in cassatie uitgegeven tijdschrift "Fabriekslawaai", hetgeen haar echter door deze laatste
werd geweigerd.
De eiseres in cassatie stelde daarop voor de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel een vordering tot staken van deze verkoopsweigering in voorhoudende dat (1) zij beantwoordde aan het begrip "consument" in de zin van artikell, 7°,
van de Wet op de Handelspraktijken (WHPC) (2) dat de verweerster in cassatie als
een "verkoper" in de zin van artikel1, 6°, van dezelfde wet diende te worden beschouwd (3) dat de gewraakte verkoopsweigering diende te worden beschouwd als een
daad strijdig met de eerlijke handelspraktijken.
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Op deze vordering werd door de stakingsrechter grotendeels ingegaan en aan de verweerster in cassatie werd bevel opgelegd om de advertentie van het Vlaams Bok in
haar tijdschrift op te nemen.
De verweerster in cassatie tekende tegen deze beslissing hager beroep aan. Bij arrest van 2 februari 2000 verklaarde het Hof van Beroep te Brussel het hager beroep gegrond en vernietigde het bestreden vonnis. Het Hof overwoog daartoe in essentie dat de eiseres in cassatie niet als een "consument" in de zin van artikel1, 7°,
WHPC kon worden beschouwd omdat de ven"ichting die erin bestaat publicitaire ruimte
afte nemen met het oog op het voeren van verkiezingspropaganda door de eiseres in
cassatie, naar het oordeel van het Hof, niet gebeurde voor niet-beroepsmatige doeleinden. Vermits de eiseres niet als consument kon worden beschouwd, kon zij oak niet
als benadeelde consument middels een vordering tot staking opkomen tegen de weigering van de verweerster in cassatie om de advertentie in haar tijdschrift op te nemen.
II. De voorziening in cassatie
(. .. )

Wat betreft het tweede middel :
1. Het tweede middel bevat drie onderdelen die allen het bestreden arrest verwijten dat het ten onrechte heeft geoordeeld dat de eiseres niet als een "consument" in
de zin van artikel1, 7°, van de WHPC kan worden beschouwd, waaruit het dan heeft
afgeleid dat de eiseres geen vordering tot staking van de verkoopsweigering op grand
van artikel 94 WHPC kon instellen.
Meer bepaald verwijt de eiseres de appelrechters dat zij hebben beslist dat de eiseres de beoogde dienst niet voor niet-beroepsmatige doeleinden wilde verwerven (eerste onderdeel) : het begrip "beroepsmatig" dient volgens de eiseres, bij gebrek aan nadere bepaling in de wet, te worden begrepen in zijn gebruikelijke betekenis, nl. gericht
op het maken van winst; aangezien de eiseres niet het maken van winst noch het verwerven van bestaansmiddelen voor haarzelf of haar leden tot doel heeft doch het ondersteunen van een politieke of ideologische activiteit, zou zij niet beroepsmatig optreden en bijgevolg wel degelijk als een consument in de zin van art 1, 7°, WHPC
moeten worden beschouwd.
In een tweede onderdeel verwijt de eiseres het bestreden arrest dat het uit het feit
dat het voeren van verkiezingspropaganda voor het Vlaams Blok tot haar gewone activiteit behoort, heeft afgeleid dat de eiseres bij het bestellen van publicitaire ruimte
beroepsmatig en dus niet als consument optrad.
Het derde onderdeel, waarin de eiseres het bestreden arrest verwijt de afWijzing van
de stakingsvordering niet wettelijk te hebben gerechtvaardigd, is geheel gesteund op
de in de eerste twee onderdelen ontwikkelde stelling van de eiseres dat zij wel degelijk als "consument" in de zin van de WHPC te beschouwen is.
2. Luidens artikel1, 7°, WHPC dient onder consument te worden verstaan: "Ieclere natuurlijke persoon ofrechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt".
Uit deze definitie blijkt dat het criterium om te bepalen of een persoon optreedt als
"consument" gelegen is in de bestemming van het aangekochte product of dienst.
Doorslaggevend is dus de bedoeling van de verwerver van het product of de dienst :
ligt het in zijn bedoeling er een uitsluitend niet-professioneel gebruik van te rnaken, dan is hij een consument, ongeacht de veronderstellingen dienaangaande van zijn
tegenpartij (Meeusen, J., "De aanknopingspunten van de nieuwe wet handelspraktijken", T.P.R., 1994, 147). Niet de objectieve, door de verkoper veronderstelde, maar
de subjectieve bestemming die de koper aan het goed wenst te geven is van belang.
Enkel wie aankoopt voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden is een consument. Zulks impliceert dat enkel de koper die de producten of diensten helemaal niet
wil aanwenden bij de uitoefening van zijn beroep als consument aan te merken valt.
Vraag is nu wat onder "beroepsmatige" doeleinden moet worden verstaan. Wanneer handelt men "beroepsmatig" in de zin van artikell, 7°, WHPC?
In de rechtsleer vindt men voor het antwoord op deze vraag maar weinig aanknopingspunten. Er wordt voornamelijk kritiek uitgeoefend op de onduidelijkheid en het
te beperkt karakter van de definitie van het begrip "consument" (zie bijv. Fagnart, J.L.,
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"Boutiquiers et consommateurs" in Les Pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur, Premier Bilan et perspectives d'application de la loi du 14
juillet 1991, Bruylant, Brussel, 1994, 10-13; Stuyck, J. en Wyttinck, P., De nieuwe wet
handelspraktijken, Kluwer, 1992, 27-28).
Wel wordt het verband gelegd met artikel1, 6°, WHPC dat definieert wat onder het
begrip "verkoper" in de WHPC moet worden verstaan. Meer bepaald wordt erop gewezen dat de kwalificatie als "verkoper" meteen uitsluit dat men voor de betrokken
activiteit de hoedanigheid van "consument" heeft en vice versa.
In dat verband schrijft Straetmans : "Indien m.a.w. een activiteit beroepsmatig wordt
gesteld, is de beoefenaar van die activiteit geen consument aangezien een consument volgens de definitie van artikel1, 7°, WHPC uitsluitend nietberoepsmatige doeleinden beoogt. Artikel1, 6°, a-c, verduidelijkt wat onder beroepsmatig kan worden verstaan : namelijk een activiteit die kadert in een beroep, die de verwezenlijking van een
staututair doel beoogt, die commercieel, financieel of industrieel is, die een handelsdaad uitmaakt ofbehoort tot een ambachtsbedrijvigheid" (Straetmans, G., "Who's who?
Verkoper of consument blijft een prangende rechtsvraag", D. C. C.R., 1996, 378; zie ook
Meeusen, J., l.c., 148).
Luidens artikel1, 6°, WHPC is "verkoper" in de zin van de wet:
a) elke handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke persoon of rechtsperson, die
producten of diensten te koop aanbiedt of verkoopt in het kader van een beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van een statutair doel;
b) de overheidsinstelingen ofrechtspersonen waarin de overheid een overwegend aandeel heeft, die een commerciele, financiele of industriele activiteit aan de dag leggen en die producten of diensten te koop aanbieden of verkopen;
c) de personen die, hetzij in eigen naam, hetzij in naam ofvoor rekening van een
al dan niet met rechtspersoonlijkheid beklede derde, met of zonder winstoogmerk, een
commerciele, financiele of industriele activiteit uitoefenen en die producten of diensten te koop aanbieden of verkopen.
Uit deze definities van het begrip "verkoper" blijkt alvast dat het feit dat een persoon zonder winstoogmerk handelt (zie art. 1, 6o, c), niet uitsluit dat hij ais "verkoper" wordt gekwalificeerd, hetgeen meteen uitsluit dat hij voor die activiteit als consument kan worden aangemerkt. In die optiek dient het door de eiser in cassatie in
het eerste onderdeel van het tweede middel aangevoerde argument dat "beroepsmatig" in ieder geval een gerichtheid op winst veronderstelt, te worden tegengesproken. Het feit dat de eiseres in cassatie niet het maken van winst tot doel heeft, sluit
dus op zich niet uit dat zij beroepsmatig kan handelen.
Ofhet begrip "beroepsmatig" in artikel 1, 7°, WHPC echter moet worden beperkt
tot alles wat betrekking heeft op/verband houdt met activiteiten gesteld door "verkopers" in de zin van artikel1, 6o, WHPC, valt te betwijfelen.
Zo zal nauwelijks worden betwist dat een beoefenaar van een vrij beroep, die geen
verkoper is in de zin van art. 1, 6°, WHPC, niet als consument handelt wanneer hij
een product aankoopt dat bestemd is om te worden gebruikt voor of bij de uitoefening van zijn beroep.
"Beroepsmatig" in de zin van artikel1, 7°, WHPC moet dus een eigen, bredere betekenis hebben.
De voorbereidende werken van de WHPC geven weliswaar geen duidelijk antwoord op de vraag wat onder "beroepsmatig" moet worden verstaan, maar zij bevatten toch enige aanduidingen i.v.m. de vraag welke personen de wetgever als consument heeft willen beschermen.
Aanvankelijk werd voorgesteld het begrip "verbruiker" (later werd geopteerd voor
het begrip "consument") te beperken tot "natuurlijke personen, die uitsluitend voor
prive-doeleinden producten aanschaffen of aankopen".
Deze definitie werd later geamendeerd en uitgebreid tot rechtspersonen, terwijl anderzijds het begrip "voor prive-doeleinden" werd vervangen door "voor nietberoepsmatige doeleinden" omdat dit laatste begrip minder dubbelzinning zou zijn (zie verslag De Cooman en Nicolas, Parl.Doc.Senaat, GZ, 1986-87, nr. 464-2, p.22 e.v.).
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De amendementen die hebben geleid tot de uitbreiding van het begrip "consument" tot rechtspersonen, werden als volgt verantwoord : ''het begrip verbruiker beperken tot uitsluitend de natuurlijke personen volstaat niet. Er bestaan talrijke verenigingen of groepen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die verbruikers zijn : dit
is het geval met jeugdbewegingen, amateursportverenigingen, culturele verenigingen enz. " en verder "verenigingen zonder winstoogmerk nemen in het economisch verkeer vaak een zwakke positie in. Dit amendement heeft tot doel deze verenigingen die
voor eigen doeleinden een aantal producten of diensten gebruiken, te beschermen in
het kader van de onderhavige wet. We denken hier bijvoorbeeld aan een kloostergemeenschap, een VZW, die voor eigen gebruik bij een slachter een achterkwartier koopt,
maar door deze slachter niet correct behandeld wordt : ze ontvangen te weinig gewicht voor de aangerekende prijs. Dergelijke vereniging verdient ons inziens ook in
zo'n geval beschermd te worden tegen eventuele bedrieglijke praktijken van hun leveranciers". (Parl.Doc. Senaat, GZ, 1986-87, 464-2, 22-23).
Tijdens de latere bespreking in de kamer antwoordde de bevoegde Minister op de
vraag of een rechtspersoon ook als consument kon worden beschouwd, dat "(. .. ) in de
meeste gevallen de rechtspersonen niet zullen beantwoorden aan de definitie van het
begrip consument. Het product of de dienst moet immers verkregen worden zonder enig
professioneel oogmerk. Voor de meerderheid van de rechtspersonen zal de aankoop van
een product wel een professioneel oogmerk hebben. Bepaalde rechtspersonen beantwoorden niettemin aan de definitie van het begrip consument: bijvoorbeeld
consumentengroeperingen die producten of diensten kopen voor prive-gebruik" (Parl.
Doc. Kamer, GZ, 1990-91, nr. 1240-20, p. 33). De Minister besloot dat "men ergens de
grens moet bepalen, men moet een scheidingslijn trekken. Die grens bestaat in het al
dan niet professioneel gebruik".
Het komt ons voor dat uit een en ander blijkt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om bepaalde VZW's te laten genieten van de bescherming van de WHPC,
met name de VZW's die men zou kunnen bestempelen als de "niet-professionele" VZW's,
nl. verenigingen die hun activiteiten op een niet-professionele wijze uitoefenen (zie de
verwijzing naar amateursportverenigingen, daar waar sportverenigingen in het kader waarvan op professionele wijze aan sport wordt gedaan kennelijk niet werden beoogd).
Steun voor deze interpretatie kan worden gevonden in een antwoord van de bevoegde Minister op een parlementaire vraag in verband met de kwestie wanneer VZW's
als consumenten in de zin van art. 1, 7°, WHPC kunnen worden beschouwd (Kamer, Vragen en Antwoorden, GZ, 1995-1996, 811-813). De gestelde vraag was drieledig nl. (1) in hoeverre kan een VZW als consument worden beschouwd? (2) is het zo
dat een VZW uit haar aard en per definitie altijd voor niet-beroepsmatige doeleinden producten of diensten verwerft of gebruikt? (3) zo neen, kan er dan een onderscheid gemaakt worden naargelang de producten of diensten al dan niet verband houden met bijkomstige handelsdaden die een VZW steeds kan stellen?
De Minister antwoordde als volgt :
"(. .. ) De toepassing van de definitie op een rechtspersoon, in het bijzonder een VZW,
is zeker niet zo vanzelfsprekend als haar toepassing op het verwerven van producten en diensten door natuurlijke personen.
Hieruit mag evenwel niet worden afgeleid dat een VZW steeds als een "consument" moet worden beschouwd in de zin van de wet van 14 juli 1991. Dit was absoluut niet de intentie van de wetgever. (. .. )
Krachtens de door de wetgever weerhouden definitie van het begrip "consument" moet
inderdaad een onderscheid worden gemaakt tussen de diensten en de producten, verworven door een VZW, naargelang van het gebruik waarvoor zij worden aangewend
om te oordelen of zij, in het kader van deze verwervingen, van de door de wet geregelde bescherming geniet. In tegenstelling tot wat het geacht lid suggereert in het derde
gedeelte van zijn vraag, is het criterium van onderscheid evenwel niet de eventuele
band met een ''handelsdaad" die op bijkomstige wijze door een VZW zou worden gesteld, maar wel de eventuele band met de uitoefening van een beroepsactiviteit. Het
is slechts in het kader van het verwerven van producten of diensten voor privedoeleinden dat de VZW als consument kan worden beschouwd."
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Teruggrijpend naar het in de voorbereidende werkzaamheden gegeven voorbeeld,
licht de minister zijn standpunt als volgt toe :
"Een religieuze gemeenschap, een vzw, die bij een slager een achterkwartier koopt
voor eigen gebruik, moet ten overstaan van zijn leverancier als consument worden beschouwd. Dit geldt eveneens als hetzelfde achterkwartier gekocht wordt door een jeugdbeweging voor een vakantiekamp of door een sportclub voor het jaarlijks souper van
zijn leden. Daarentegen (..) indien hetzelfde achterkwartier gekocht wordt door een
school voor de middagmaaltijden van haar leerlingen, ben ik van oordeel dat de school
op het ogenblik van de aankoop niet als consument mag worden beschouwd in de zin
van de wet. Het achterkwartier wordt inderdaad verworven in het kader van de
beroepsmatige onderwijsactiviteit van de school, waarvan de restauratie een onderdee! vormt."
Evenals de minister in zijn antwoord op de parlementaire vraag, ben ik de mening toegedaan dat een vereniging zonder winstoogmerk, die een activiteit "op professionele wijze" uitoefent, voor de handelingen die zij in het kader daarvan stelt niet
als consument in de zin van de WHPC kan worden beschouwd.
Dient vanuit deze invalshoek de eiseres in cassatie die publicitaire ruimte bestelt
in een tijdschrift, als consument in de zin van art. 1, 7°, te worden beschouwd? Gaat
het om een bestelling die werd gedaan "uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden"?
Ik meen van niet.
Eiseres in cassatie is een VZW met als maatschappelijk doel de financiele en materiele ondersteuning van de politieke partij het Vlaams Blok, partij die zoals elke politieke partij, wordt geleid door personen die op een professionele wijze politiek bedrijven en waarmee de eiseres in cassatie, nu zij werd aangewezen om de dotatie aan
vermelde politieke partij te ontvangen in uitvoering van de wet van 4 juli 1989, zich
in feite vereenzelvigt.
Het kopen van publicitaire ruimte voor verkiezingspropaganda door de eiseres kadert dan ook volledig in het professioneel bedrijven van politiek.
Dit is geheel iets anders dan de aankoop van een stuk vlees voor het souper van een
amateursportclub of voor het eigen gebruik van een kloostergemeenschap.
Naar mijn oordeel heeft het bestreden arrest dan ook terecht uit een geheel van omstandigheden afgeleid dat de bestelling van publiciataire ruimte door de eiseres in cassatie een beroepsmatig karakter had en dat zij bijgevolg niet als consument kon worden beschouwd.
De eerste twee onderdelen kunnen zodoende niet worden aangenomen, terwijl het
derde onderdeel niet ontvankelijk is nu het geheel is afgeleid uit de in het eerste en
tweede onderdeel tevergeefs aangevoerde grieven.
Besluit : verwerping.
ARREST

(A.R. C.00.0292.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, van boek I, van titel I, van het Wetboek van Koophandel, 7 van het decreet van 2 maart 1791 tot afschaffing van het gildenwezen, 1,
tweede lid, en 2, 2°, van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt
verleend, 1, 1o en 3°, 22 van de wet van 4 juli 1989 betre:ffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamer, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, 1. 7, 94, 95 van de wet
van 14 juli 1991 betre:ffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument,
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doordat het bestreden arrest van hervorming de door eiseres ingestelde vordering strekkende tot staking van de weigering van verweerster om de advertentie van
eiseres integraal op te nemen in het tijdschrift "Fabriekslawaai" onder verbeurte van
een dwangsom van 5.000.000 BEF, en tot veroordeling van verweerster om de advertentie op te nemen in haar juni-nummer, desnoods via een extra-editie, van dit
tijdschrift, onder verbeurte van dezelfde dwangsom ongegrond verklaart op volgende gronden: over de toepasselijkheid van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC); dat
eiseres bij het instellen van haar oorspronkelijke vordering zich uitdrukkelijk beroept op haar hoedanigheid van belanghebbende consument; dat zij immers als benadeelde consument middels de vordering tot staking op grond van artikel 94 WHPC
opkomt tegen de weigering van verweerster verkiezingspropaganda in haar tijdschrift "Fabriekslawaai" op te nemen, weigering welke steunt op de overweging dat
het "gedachtengoed" van de politieke partij "Het Vlaams Blok" niet strookt met de
eigen doelstellingen, beginselen en beleid van verweerster; dat consument, in de zin
van artikel 1. 7 WHPC, iedere natuurlijke of rechtspersoon is die, uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of
gebruikt; dat verweerster terecht betwist dat eiseres met betrekking tot de verrichting die erin bestaat publicitaire ruimte af te nemen met het oog op het voeren van
verkiezingspropaganda voor het "Vlaams Blok" de hoedanigheid van consument bekleedt in de zin van artikel1.7 WHPC; dat eiseres de publicitaire ruimte immers niet
voor niet-beroepsmatige doeleinden wil gebruiken; dat eiseres op 20 juli 1989 werd
opgericht met als doel de politieke partij "Het Vlaams Blok" financieel en materieel te ondersteunen; dat eiseres bij toepassing van artikel 22 van de wet van 4 juli
1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de
politieke partijen, door de partij "Het Vlaams Blok" is aangewezen om de dotatie te
ontvangen die krachtens de bepalingen van deze wet aan deze politieke partij is toegekend; dat eiseres aldus beroepshalve optreedt door haar diensten aan te bieden aan
het Vlaams Blok en zijn kandidaten, o.m. bij verkiezingen; dat tot die dienstverlening behoort het bestellen van advertentieruimten, o.a. in tijdschriften; dat eiseres geenszins betwist dat het aangaan van verbintenissen met het oog op het voeren van verkiezingspropaganda ter ondersteuning van het "Vlaams Blok" tot haar
gewone activiteit behoort; dat het vaststaat dat gelet op de inhoud ervan, de litigieuze boodschap er op gericht is het resultaat van de partij en haar kandidaten gunstig te beinvloeden en dat het verkrijgen van een publicitaire ruimte met het oog op
het verspreiden ervan een verkiezingsuitgave uitmaakt in de zin van voomoemde wet
van 4 juli 1989; dat dergelijke verrichtingen in hoofde van eiseres in het licht van haar
maatschappelijk doel en het oogmerk waarmee ze worden gesteld, ongetwijfeld een
beroepsmatig karakter hebben; dat eiseres overigens niet betwist dat zij een professionele afnemer is van publicitaire ruimten, doch stelt dat zij zich niettemin op de
hoedanigheid van consument kan beroepen gelet op de politieke aard van haar beroepsactiviteit; dat deze stelling grondslag mist; dat bij de omschrijving van het begrip consument in artikel 1. 7 WHPC de wetgever geen onderscheid heeft gemaakt op grond
van de aard ofhet doel van de verrichtingen welke beroepsmatig worden gesteld door
natuurlijke of rechtspersonen; dat uit geen enkele bepaling volgt dat een natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig een activiteit voert die erop gericht is een politieke, ideologische offilosofische strekking te bevorderen of die diensten verleent
ter ondersteuning van zulke activiteiten, zich ondanks het beroepsmatig karakter ervan op de hoedanigheid van te beschermen consument zou kunnen beroepen; dat de
WHPC een economische politiewet is en dus strikt moet worden ge!nterpreteerd; dat
de eerste rechter derhalve ten onrechte overwoog dat eiseres als consument in de zin
van artikel1.7 WHPC moet worden bestempeld omdat "de berichten die zij willaten verschijnen een politiek en geen beroepsmatig karakter hebben"; dat het politieke karakter van het bericht het beroepsmatig karakter van de beoogde afname
geenszins uitsluit; dat de oorspronkelijke vordering bijgevolg als ongegrond dient te
worden afgewezen,
terwijl, eerste onderdeel, het begrip beroepsmatig in artikel 1. 7 WHPC niet nader
omschreven wordt, zodat het in zijn gebruikelijke zin dient aangewend te worden; dat
het beroepsmatig optreden, zowel in burgerlijke als in commerciele betekenis, gericht is op het maken van winst, het verwerven van inkomsten en bestaansmidde-
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len; dat eiseres, die een vereniging zonder winstoogmerk is met als doel een politieke en ideologische strekking te bevorderen en meer in het bijzonder de politieke partij het Vlaams Blok financieel en materieel te ondersteunen en de aan deze partij toegekende dotaties in ontvangst te nemen, door deze activiteit geenszins het maken van
winst tot voorwerp heeft noch het verwerven van bestaansmiddelen voor zichzelf of
voor haar leden zodat het doel van eiseres niet gericht is op het uitoefenen van enig
beroep; dat het ideologisch en politieke karakter der vereniging die aanleunt bij een
politieke partij en deze wil bevoordelen eveneens vreemd is aan het beroepsmatig optreden bij het uitoefenen dezer activiteit (schending van de artikelen 1, tweede lid, 2,2°,
van de wet van 27 juni 1921, 1, van boek I, van titel I, van het Wetboek van Koophandel, 7 van het decreet van 2 maart 1791, 1, 10, 22 van de wet van 4 juli 1989), dat
het bestreden arrest alzo ten onrechte heeft geoordeeld dat eiseres niet als consument kon beschouwd worden daar zij de beoogde dienst niet voor niet-beroepsmatige
redenen wilde verwerven, nu het doel van eiseres geenszins op de uitoefening van enig
beroep gericht is en geen beroepsmatig optreden uitmaakt (schending van artikel 1. 7
van de wet van 14 juli 1991);

tweede onderdeel, het feit dat het aangaan van verbintenissen met het oog op het
voeren van verkiezingspropaganda ter ondersteuning van het Vlaams Blok tot de gewone activiteit van eiseres behoort en het verkrijgen van een publicitaire ruimte voor
het verspreiden van propaganda een verkiezingsuitgave is in de zin van de wet van
4 juli 1989, evenmin inhouden dat eiseres deze activiteit beroepsmatig zou stellen en
zij niet als consument zou kunnen beschouwd worden; dat het bestreden arrest nergens aantoont ofvaststelt dat eiseres door deze activiteit tot doel heeft inkomsten en
bestaansmiddelen te verwerven en bij gebreke daaraan, deze ideologische en politieke activiteit geen beroepsmatig karakter heeft; dat het immers niet volstaat de herhaling van daden van politieke propaganda vast te stellen ook indien zulks van het
doel der vereniging deel uitmaakt, om te besluiten dat zulks beroepsmatig zou geschieden; dat deze afWezigheid van het beroepsmatig karakter uit de bepaling van het
beroep zelfvoortvloeit, zodat zij niet uitdrukkelijk als uitzondering door artikel1.7
WHPC moet voorzien zijn; dat in de parlementaire voorbereiding der handelspraktijkenwet dergelijke verenigingen, zoals culturele verenigingen, jeugdverenigingen, consumentenverenigingen, uitdrukkelijk als consumenten aanvaard werden; dat
het karakter van politiewet van deze wet daaraan geen afbreuk doet; dat het bestreden arrest dientengevolge ten onrechte beslist heeft dat eiseres niet als consument kon
beschouwd worden (schending van de artikelen 1. 7 van de wet van 14 juli 1991, 1, van
boek I, van titel I, van het Wetboek van Koophandel, 7 van het decreet van 2 maart
1791, 1, tweede lid, 2, 2°, van de wet van 27 juni 1921, 1, 1 o en 3°, 22 van de wet van
4 juli 1989);
derde onderdeel, nu eiseres bij het verwerven van de publicitaire ruimte in het tijd-.
schrift van verweerster wel niet-beroepsmatig optrad en derhalve als consument diende
beschouwd te worden, het bestreden arrest de verwerping van de vordering tot staking van de weigering van verweerster om de advertentie op te nemen en tot opname ervan in haar tijdschrift, niet wettelijk heeft gerechtvaardigd (schending van
de artikelen 1.7, 94, 95 van de wet van 14 juli 1991, 1, 1o, 22 van de wet van 4juli 1989,
1, tweede lid, 2, 2°, van de wet van 27 juni 1921) :

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat beide onderdelen in wezen kritiek uitoefenen op de beslissing van de appelrechters dat eiseres niet als een consument kan worden beschouwd in de zin van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, hierna
te noemen Wet Handelspraktijken;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 1. 7 Wet Handelspraktijken, onder consument dient te worden verstaan iedere natuurlijke persoon ofrechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt;
Dat de Wet Handelspraktijken niet preciseert wat er dient te worden verstaan onder niet-beroepsmatige doeleinden, maar in artikel 1.6 definieert wat

Nr. 275

HOF VAN CASSATIE

871

moet verstaan worden onder verkoper, dat wil zeggen, diegene die beroeps....._
matig een bepaalde activiteit uitoefent;
Dat aldus als verkoper worden aangemerkt:
- elke handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke of rechtspersoon,
die producten of diensten te koop aanbieden of verkopen in het kader van een
beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van hun statutair doel
(artikel 1.6.a Wet Handelspraktijken);
·
- de personen die, hetzij in eigen naam, hetzij in naam of voor rekening van een al dan niet met rechtspersoonlijkheid beklede derde, met of zonder winstoogmerk, een commerciele, financiele of industriele activiteit uitoefenen en die producten of diensten te koop aanbieden ofverkopen (artikel
1.6.c Wet Handelspraktijken);
Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 1.6 en 1. 7 Wet
Handelspraktijken, blijkt dat niet het winstoogmerk ofhet doel, maar de aard
zelfvan de activiteit of gestelde handeling determinerend is voor het aldan
niet beroepsmatig karakter ervan;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. het maatschappelijk doel van eiseres er in bestaat de politieke partij
"Vlaams Blok" financieel en materieel te ondersteunen en zij, in het kader
van de toepassing van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de."
controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Ka.: ·
mers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, aan,
gewezen is om de dotatie aan vermelde politieke partij te ontvangen;
2. eiseres optreedt door haar diensten aan te bieden aan het Vlaams Blok
en zijn kandidaten, onder meer bij verkiezingen en tot die dienstverlening
het bestellen van advertentieruimte behoort;
3. het aangaan van verbintenissen met het oog op het voeren van een
verkiezingspropaganda ter ondersteuning van het Vlaams Blok tot haar gewone activiteiten behoort;
·
Dat het arrest op grond hiervan oordeelt dat het afhuren van publicitaire ruimte in het door verweerster verspreide tijdschrift voor het opnemen van verkiezingspropaganda ten voordele van het Vlaams Blok, voor eiseres, een beroepsmatig karakter heeft, zodat eiseres niet kan aangezien
worden als een consument in de zin van artikel 1. 7 Wet Handelspraktijken;
Dat het arrest tevens oordeelt dat het feit dat eiseres door haar activiteiten beoogt een politieke, ideologische of filosofische strekking te bevorderen of diensten verleent ter ondersteuning van dergelijke activiteiten, daaraan geen afbreuk doet;
Dat het arrest aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat het onderdeel geheel is afgeleid uit de in het eerste en
het tweede onderdeel tevergeefs aangevoerde wetsschendingen;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 mei 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal
met opdracht- Advocaten : mrs. Houtekier en Maes.

872

HOF VAN CASSATIE

Nr. 276

Nr. 276
1e KAMER - 11 mei 2001

AUTEURSRECHT- BESCHERMING vAN DATABANKEN- DRAAGWIJDTE.
Uit het bepaalde in artikel 20bis, eerste en tweede lid, van de Auteurswet volgt dat de
vorm, de structuur, de schikking of nog de voorstellingswijze van een databank kunnen worden beschermd door het auteursrecht. Deze bescherming betreft niet de inhoud van de databank, zijnde de data zelf, met name de werken, gegevens of elementen welke het voorwerp kunnen zijn van een eigen bescherming. (Art. 20bis, eerste
en tweede lid, Auteurswet.)
(ART RESEARCH & CONTACT N.V. T. B ... )
ARREST

(A.R. C.00.039l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 mei 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 149 van de Grondwet, de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, artikel 1 en artikel 20bis van de Wet van 30 juni 1994 betre:ffende het auteursrecht en de naburige rechten (B.S., 27 juli 1994, err., B.S., 5 november 1994, err., B.S., 22 november 1994) zoals gewijzigd bij Wet van 31 augustus
1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 11 maart
1996 betre:ffende de rechtsbescherming van databanken (B.S., 14 november 1998) (verder genoemd "de Auteurswet"), artikel 3 van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betre:ffende de rechtsbescherming van databanken (PB, L, 77/20, 27
maart 1996) (verder genoemd "de Databankrichtlijn") en artikel10.2 van de Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, goedgekeurd bij wet van 23 december 1994 (B.S., 23 januari 1997) (verder genoemd ''het TRIPs-Verdrag"),
doordat het bestreden arrest van 3 mei 2000 beslist dat het werk van verweerster
auteursrechtelijke bescherming geniet en dat eiseres de auteursrechten van verweerster op haar werk schendt op grond van volgende overwegingen :
"8. ( ... ) dat uit de gegevens waarop het hof vermag acht te slaan blijkt dat (verweerster) een omvangrijke reeks opzoekingen heeft verricht in archieven, musea en
bibliotheken om een inventaris te maken van aile beeldhouwwerken die in het uit te
geven hoek zouden worden opgenomen;
Dat die opzoekingen in een eerste fase hebben geleid tot een inventaris en een geheel van steekkaarten waarop enkele identificatiegegevens van de beeldhouwwerken volgens eenzelfde stramien werden aangebracht;
Dat (verweerster) daarnaast is begonnen aan het verder sto:fferen van de steekkaarten met historische documentatie, evenals aan het gedetailleerd beschrijven van
enkele beelden (o.m. La Cigale en Max Waller) maar van die steekkaarten slechts drie
(of vier) exemplaren waren voltooid op het ogenblik dat de samenwerking werd verbroken;
9. (... ) dat de gegevens welke (verweerster) in die eerste fase heeft verzameld en die
slaan op 530 sculpturen in openlucht te Brussel moeten beschouwd worden als een 'databank' zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting van
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de Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechtsbescherming van databanken, in de Belgische rechtsorde, nu ze methodisch werden geordend;
Dat de gegevens, die op disparate plaatsen werden bijeengezocht, in een eerste ordening immers werden gerangschikt naar een beperkt aantal criteria, waaronder hun
plaats, auteur, benaming, grondstof, vindplaats en datering, - weze het dat niet alle
criteria reeds meteen waren ingevuld ten aanzien van alle verzamelde gegevens - en
als zodanig ook toegankelijk waren;
(... ) dat de aldus door (verweerster) aangelegde verzameling daarenboven in haar
structuur getuigt van originaliteit ingevolge de toegepaste selectie en berust op een
eigen intellectuele schepping die de stempel van (verweerster) draagt, reden waarom
ze auteursrechtelijke bescherming geniet;
( ... ) dat de in steekkaarten vermelde criteria inderdaad mogelijk maken de gei:nventorieerde beelden op niet voor de hand liggende criteria te onderscheiden of te vergelijken;
Dat ze ook mogelijk maken om in een volgend stadium van bewerking onder de sculpturen verschillende relevante groeperingen te verrichten;
10. (... ) dat de bescherming 'sui generis' van databanken, die door de artikelen 4 tot
6 van de wet van 31 augustus 1998 op de bescherming van de databanken wordt verstrekt- maar waarop (verweerster) zich niet beroept- aan een eventuele bescherming via het auteursrecht niet in de weg staat, maar er integendeel complementair
kan aan zijn en mogelijk zelfs een ander titularis dan de auteur kan hebben (zie : P.
Goethals, Rechtsbescherming van de databanken. Commentaar op de wet van 31 augustus 1998, in : Recente Ontwikkelingen in informatica- en telecommunicatierecht, ICRI, Die Keure, 1999, p. 105 e.v. inz. P. 118);
Dat die auteursrechtelijke bescherming overigens wordt bevestigd in artikel 20bis
Auteurswet evenals trouwens in artikel10 van het Trips-akkoord, dat tot de Belgische rechtsorde behoort;
11. (... ) dat, zelfs indien het werk waarvan de editie de partijen aimvankelijk voor
ogen stond uiteindelijk niet werd uitgegeven omdat de makers het gaandeweg oneens werden over de vormgeving ervan, zulks niet wegneemt dat de basisgegevens ervoor, die een databank vormen, onverkort een beschermbaar werk blijven;
Dat zulks trouwens aansluit bij de door partijen D. en (eiseres) voorgehouden bedoeling vermits in de brief van hun raadsman d. d. 17 november 1993 wordt gesteld
dat het redactiewerk 'eventueel' aan (verweerster) zou worden toevertrouwd, hetgeen (eiseres) niet heeft belet om voorschotten op auteursrechten te verstrekken, hetgeen in die gedachtengang impliceert dat hetgeen door (verweerster) werd tot stand
gebracht ook zonder toegevoegde redactionele toelichting als een auteursrechtelijk beschermd werk werd beschouwd;
12. (... ) dat (verweerster) krachtens haar auteursrecht zich kan verzetten tegen de
verspreiding van haar werk zonder haar toestemming;
Dat ze als enige beslist ofhaar werk aldan niet voor publicatie in aanmerking komt;
Dat haar auteursrechtelijk beschermd werk nochtans niet het persklare boek als zodanig betreft, maar enkel de vermelde inventaris en steekkaarten;
( ... ) dat uit de conclusie van (verweerster) blijkt dat zij zich verzet tegen publicatie van haar werk en teruggave eist van al hetgeen ze eerder aan haar opdrachtgever bezorgde;
14. ( ... ) dat uit de overgelegde stukken blijkt en door (eiseres) ook niet wordt betwist dat ze de door (verweerster) aangelegde inventaris aanwendt in hetgeen een uittreksel vormt uit een drukproef van het persklaar hoek;
Dat verder ook de steekkaarten als zodanig worden benut in het derde deel van het
persklare boek, al weze het in een afgeslankte versie, nu van de ordeningscriteria er
slechts vijf behouden blijven (vindplaats, identiteit, auteur, grondstof en datering van
de sculpturen);
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Dat de beperking van die criteria nochtans 1(een substantieel verschil uitmaakt ten
aanzien van de verschijningsvorm van de steekkaarten opgemaakt door (verweerster)
en niets verandert aan het gebruik van haar werk, nu die behouden criteria nog steeds
de- afgeslankte -rangschikking inhouden die door (verweerster) werd bedacht;
( .. ) dat zodoende wordt bewezen dat (eiseres) de auteursrechten van (verweerster)
sch~ndt;

~~t de vordering die er toe strekt zulks te verbieden moet worden toegewezen",
te~wijl naar luid van artikel20bis, eerste lid, van de Auteurswet "databanken die
door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van
de auteur vormen, als zodanig door het auteursrecht (worden) beschermd";
de in artikel 20bis, eerste lid, van de Auteurswet aan databanken verleende auteursrechtelijke bescherming naar luid van artikel 20bis, tweede lid, van de Auteurswet evenwel "niet (geldt) voor de werken, de gegevens of de elementen zelf en de bestaande rechten op de werken, gegevens of andere elementen vervat in de databank onverlet (laat)";
uit artikel 20bis, eerste lid, van de Auteurswet derhalve voortvloeit dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de auteursrechtelijke beschermde vorm, de
structuur of de concrete voorstellingswijze (rangschikking en selectie) van een databank, enerzijds, en de inhoud (de werken, gegevens of andere elementen) van een databank, anderzijds;
dat enkel de vorm of de structuur dan wel de concrete voorstellingswijze van een
databank naar luid van even genoemd artikel 20bis auteursrechtelijke bescherming kan genieten, doch niet de louter feitelijke inhoud,
en terwijl, eerste onderdeel, de appelrechter overweegt dat "zelfs indien het werk waarvan de editie de partijen aanvankelijk voor ogen stond uiteindelijk niet werd uitgegeven omdat de makers het gaandeweg oneens werden over de vormgeving ervan, zulks
niet wegneemt dat de basisgegevens ervoor, die een databank vormen, onverkort een
beschermbaar werk blijven;
Dat zulks trouwens aansluit bij de door partijen D. en (eiseres) voorgehouden bedoeling vermits in de brief van hun raadsman dd. 17 november 1993 wordt gesteld dat
het redactiewerk 'eventueel' aan (verweerster) zou worden toevertrouwd, hetgeen (eiseres) niet heeft belet om voorschotten op auteursrechten te verstrekken, hetgeen in
die gedachtengang impliceert dat hetgeen door (verweerster) werd tot stand gebracht ook zonder toegevoegde redactionele toelichting als een auteursrechtelijk beschermd werk werd beschouwd" (p. 9, nr. 11);
de appelrechter zodoende auteursrechtelijke bescherming verleent aan al hetgeen door verweerster werd tot stand gebracht, hetzij niet alleen haar inventaris en
de vier steekkaarten maar ook de door haar verzamelde basisgegevens zonder enige
redactionele toelichting,
de appelrechter derhalve niet alleen de vorm, de structuur of de concrete voorstellingswijze maar ook de louter feitelijke inhoud van de databank als een auteursrechtelijk beschermd werk beschouwt, en zodoende artikel 20bis, tweede lid van de Auteurswet, artikel3 van de Databankrichtlijn en artikel10.2 van het TRIPs-Verdrag schendt;
minstens, inzoverre het Hof zou oordelen dat in het licht van andere overwegingen niet met zekerheid kan worden uitgemaakt of de appelrechter van oordeel is dat
alle door verweerster geleverde prestaties, hetzij niet alleen haar inventaris en de vier
steekkaarten maar ook de door haar verzamelde basisgegevens door het auteursrecht worden beschermd, dan wel dat door de appelrechter enkel aan de specifieke vormgeving van de door verweerster opgestelde inventaris en steekkaarten auteursrechtelijke bescherming kan worden verleend, de motivering van het arrest onduidelijk
en dubbelzinnig is en het Hof niet in staat stelt de wettigheid van de motivering te
toetsen (schending van artikel 149 van de Grondwet);
en terwijl, tweede onderdeel, de appelrechter oordeelt dat eiseres een auteursrechtelijke inbreuk pleegt op het auteursrecht van verweerster op grond van de overwegingen "dat uit de overgelegde stukken blijkt en door (eiseres) ook niet wordt betwist dat ze de door (verweerster) aangelegde inventaris aanwendt in hetgeen een
uittreksel vormt uit een drukproefvan het persklaar boek; dat ( ... )de steekkaarten
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als zodanig worden benut in het derde deel van het persklare hoek, al weze het in een
afgeslankte versie, nu van de ordeningscriteria er slechts vijfbehouden blijven (vindplaats, identiteit, auteur, grondstof en datering van de sculpturen); dat de beperking van die criteria nochtans geen substantieel verschil uitmaakt ten aanzien van
de verschijningsvorm van de steekkaarten opgemaakt door (verweerster) en niets verandert aan het gebruik van haar werk, nu die behouden criteria nog steeds de - afgeslankte- rangschikking inhouden die door (verweerster) werd bedacht";
eiseres in haar "appelconclusie" van 8 april1999 en in haar "aanvullende appelconclusie" van 11 augustus 1999 evenwel had betoogd, op omstandig gemotiveerde wijze,
dat zij in het geheel geen gebruik had gemaakt van enige door verweerster opgestelde inventaris of steekkaart dan wel van enige andere voorstellingswijze welke verweerster voorstond, maar enkel van het basismateriaal dat daarin vervat lag; dat eiseres inzonderheid aanvoerde :
"(Eiseres) betwist(en) overigens niet dat de eigen voorstellingswijze van de gegevens door (verweerster) mogelijkerwijze blijk kan geven van enige originaliteit, doch
dit weerhoudt (eiseres) er niet van gebruik te maken van de gegevens en deze in de
door hem gewenste eigen vormgeving te verwerken. De notities waarover (eiseres) thans
beschikt, waren enkel nodig als basismateriaal teneinde de uiteindelijke redactie van
de technische fiches te kunnen aanvatten. Daarbij werd geenszins gebruik gemaakt
van de structuur en/ofvoorstellingswijze die (verweerster) zou hebben voorgestaan (zie
stuk 11. 12 in bundel)" (appelconclusie eiseres, p. 12);
"(Eiseres) betwist(en) niet dat een eventueel originele voorstellingswijze van de gegevens door (verweerster) mogelijkerwijze blijk kan geven van enige originaliteit, doch
dit.mag (eiseres) er niet van weerhouden gebruik te maken van de gegevens, en deze
in de door hem gewenste eigen vormgeving te verwerken. De notities waarover (eiseres) thans beschikt in uitvoering van de aan (verweerster) verleende opdracht, waren enkel nodig als basismateriaal, teneinde de uiteindelijke redactie van de technische fiches te kunnen aanvatten. Daarbij werd geenszins gebruik gemaakt van de
structuur en/ofvoorstellingswijze die (verweerster) zou hebben voorgestaan (zie stuk
11. 12 in bundel). De eerste rechter stelt dan ook correct, dat de (eventuele) auteursrechten op een bepaald werk niet mede brengt dat dit werk niet mag worden aangewend als informatiebron van gegevens" (vonnis a quo, pagina 10); "( ... ) (Eiseres) heeft
aldus ongetwijfeld het recht het materiaal en de daarin vervatte informatie, duidelijk te onderscheiden van de specifieke vorm welke (verweerster) daaraan in voorkomend geval heeft willen geven, te gebruiken voor het doel waarvoor (de heer D.) en
niet (verweerster) dit altijd heeft bestemd met name de uitgave van een werk bestaande uit een inventaris van de beeldhouwwerken in open lucht in het Brusselse"
(aanvullende appelconclusie eiseres, p. 4);
het bestreden arrest door vast te stellen dat "door (eiseres) ook niet wordt betwist dat (eiseres) de door (verweerster) aangelegde inventaris aanwendt in hetgeen een uittreksel vormt uit een drukproefvan het persklare hoek, daar waar eiseres in haar regelmatig ingediende conclusies juist heeft betwist van welke aan
verweerster eigen vormgeving ook gebruik te hebben gemaakt en integendeel stelde
dat aileen het basismateriaal werd gebruikt, derhalve van de conclusie en de aanvullende conclusie van eiseres een interpretatie geeft die onverenigbaar is met de daarin
gebruikte bewoordingen en de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
de appelrechter daarenboven met de aangehaalde overwegingen, en meer bepaald de overweging dat "de beperking van die criteria nochtans geen substantieel
verschil uitmaakt ten aanzien van de verschijningsvorm van de steekkaarten opgemaakt door (verweerster) en niets verandert aan het gebruik van haar werk, nu
die behouden criteria nog steeds de - afgeslankte - rangschikking inhouden die door
(verweerster) werd bedacht" niet antwoordt op het middel dat het eiseres toegelaten was om "in de door (eiseres) zelf gewenste eigen vormgeving" gebruik te rnaken van het werk "als informatiebron" (aanvullende appelconclusie eiseres, p. 4) en
dat eiseres inzonderheid gerechtigd was ''het basismateriaal" van het werk van verweerster te gebruiken "teneinde de redactie van (haar eigen) technische fiches te kunnen aanvatten" (appelconclusie eiseres, p. 12) (schending van artikel149 van de Grandwet);
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en terwijl, derde onderdeel, de appelrechter het bestaan van een auteursrechtelijke
inbreuk aanvaardt omdat "(. .. )de steekkaarten (van verweerster) als zodanig worden benut in het derde deel van het persklare boek, al weze het in een afgeslankte versie, nu van de ordeningscriteria er slechts vijf behouden blijven (vindplaats, identiteit, auteur, grondstof en datering van de sculpturen); dat de beperking van die criteria
nochtans geen substantieel verschil uitmaakt ten aanzien van de verschijningsvorm van de steekkaarten opgemaakt door (verweerster) en niets verandert aan het
gebruik van haar werk, nu die behouden criteria nog steeds de- afgeslankte- rangschikking inhouden die door (verweerster) werd bedacht";
de appelrechter aldus een auteursrechtelijke inbreuk aanvaardt omwille van de vermelding op de steekkaart van eiseres van vijf basisgevens en de overweging dat deze
basisgegevens ook op het model van steekkaart van verweerster voorkomen en daarvan een "afgeslankte" versie zouden uitmaken;
het auteursrecht dat aan verweerster kan worden toegekend nochtans enkel tot voorwerp kan hebben de vorm, de structuur of de concrete voorstellingswijze van de steekkaarten en geen betrekking mag hebben op de werken, de gegevens of de elementen zelf (artikel 20bis; tweede lid, van de Auteurswet);
de auteursrechtelijk beschermde vorm, structuur of concrete voorstellingswijze bijgevolg de bijzondere vormgeving ofwel de selectie en rangschikking van de op de steekkaarten te weerhouden gegevens kan omvatten;
zoals blijkt uit het bij de huidige voorziening gevoegde eensluidend verklaarde afschrift van de modellen van steekkaart zoals gebruikt door verweerster, enerzijds, en
eiseres, anderzijds, verweerster op haar steekkaart niet minder dan 13 verschillende selectiecriteria vermeldt en deze voor het beeldhouwwerk op omstandige wijze
toelicht en op een bepaalde wijze voorstelt en rangschikt;
het enkele gebruik door eiseres van enkele van de meest voor de hand liggende op
de steekkaarten te vermelden louter feitelijke basisgegevens, en met name de vindplaats, identiteit, auteur, grondstof en datering van het beeldhouwerk, ofwel slechts
vijf van de dertien door verweerster vermelde basisgegevens, zonder de door verweerster voorgestane omstandige toelichting, op zichzelf geen inbreuk kan uitmaken op het auteursrecht van verweerster, ook niet wanneer die basisgegevens ook op
de steekkaart van verweerster worden vermeld;
dat eiseres immers gerechtigd is, naar luid van artikel 20bis, tweede lid, van de
Auteurswet om zelf een keuze te maken van de te vermelden basisgegevens en deze
op een eigen wijze te rangschikl~en en voor te stellen;
dat eiseres bij het opstellen van haar steekkaarten overigens niet anders kan dan
melding maken van de meest voor de hand liggende basisgegevens en met name de
vindplaats, identiteit, auteur, grondstof en datering van het beeldhouwerk;
de appelrechter evenwel in casu een auteursrechtelijke inbreuk vaststelt enkel en
alleen omwille van de vermelding op de steekkaart van eiseres van deze vijfbasisgegevens en de overweging dat deze basisgegevens ook op het model van steekkaart van verweerster voorkomen, zonder verder te onderzoeken of de vorm, structuur of concrete voorstellingswijze van de litigieuze steekkaarten overeenstemt, en de
appelrechter zodoende de artikelen 1 en 20bis van de Auteurswet schendt;

en terwijl, vierde en laatste onderdeel, in zoverre het Hof zou oordelen dat de appelrechter gebruik maakt van zijn feitelijke beoordelingsbevoegdheid wanneer hij beslist dat de vorm van de steekkaart van eiseres een auteursrechtelijke inbreuk vormt
op de steekkaart van verweerster, hij daardoor de bewijskracht van de beide steekkaarten miskent nu de bedoelde steekkaart van eiseres, waarvan een eensluidend verldaard afschrift aan de huidige voorziening wordt gevoegd, onmogelijk zonder scherrding van de artikelen 1 en 20bis van de Auteurswet als een inbreuk op het auteursrecht
van verweerster met betrekking tot haar eigen steekkaart kan worden beschouwd;
dat eiseres bij het opstellen van haar steekkaarten inderdaad niet anders kan dan
melding maken van de meest voor de hand liggende basisgegevens en met name de
vindplaats, identiteit, auteur, grondstof en datering van het beeldhouwerk, zodat de
appelrechter, door te beslissen dat het auteursrecht van verweerster zich daartegen
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verzet, niet aileen de artikelen 1 en 20bis van de Auteurswet schendt maar ook de bewijskracht van zowel de steekkaart van eiseres als diegene van verweerster miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek alsook van de artikelen 1 en 20bis van de Auteurswet) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wat betreft de aangevoerde schending van artikel 10.2
van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele ei-.
gendom bij het Akkoord van Marrakech van 15 april 1994 tot oprichting van
de Wereldhandelsorganisatie, hierna te noemen "TRIPs", het begrip rechtstreekse toepasselijkheid van een verdrag, ten opzichte van de onderdanen van een Staat die het heeft gesloten, impliceert dat de verbintenis van
die Staat volledig en nauwkeurig wordt uitgedrukt en dat de verdragsluitende partijen de bedoeling hadden de toekenning van subjectieve rechten en het opleggen van verplichtingen aan personen tot voorwerp van het
verdrag te maken;
Dat uit artikel 1.1 TRIPs blijkt dat het niet de wil geweest is van de
contractsluitende partijen de toekenning van subjectieve rechten en het opleggen van verplichtingen aan personen tot voorwerp van het verdrag te rnaken;
Dat aan artikel10.2 TRIPs geen rechtstreekse werking kan worden toegekend;
Dat het onderdeel inzoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, luidens artikel 20bis, eerste lid, van de wet van 30 juni
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, hierna te noemen "Auteurswet", databanken die door de keuze of de rangschikking van
de stof een eigen intellectuele schepping van de auteur vormen, als zodanig door het auteursrecht worden beschermd;
Dat, krachtens artikel 20bis, tweede lid, van de Auteurswet, de bescherming van databanken op grond van het auteursrecht niet geldt voor de werken, de gegevens of de elementen zelf en zij de bestaande rechten op de werken, gegevens of andere elementen vervat in de databank onverlet laat;
Dat uit deze bepalingen voortvloeit dat de vorm, de structuur, de schikking of nog de voorstellingswijze van een databank kunnen worden beschermd door het auteursrecht; dat deze bescherming niet de inhoud van de
databank betreft, zijnde de data zelf, met name de werken, gegevens of elementen; dat deze data het voorwerp kunnen zijn van een eigen bescherming;
Overwegende dat uit de redenen van het bestreden arrest, in het bijzonder sub 9, voorlaatste alinea, en sub 12, derde alinea, zonder de aangevoerde duisterheid of dubbelzinnigheid, blijkt dat, anders dan eiseres beweert, de appelrechter enkel de structuur van de door verweerster aangelegde
databank, door hem aangeduid als de inventaris en het geheel van steekkaarten die in een eerste fase door verweerster werden opgesteld, als
auteursrechtelijk beschermd werk heeft beoordeeld en niet de feitelijke inhoud van de databank;
Dat het onderdeel dat hierop is gebaseerd dat de appelrechter de inhoud zelf van de databank als een auteursrechtelijk beschermd werk beschouwt, feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechter oordeelt dat "uit de overgelegde stukken blijkt en door (eiseres) niet wordt betwist dat ze de door (verweerster)
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aangelegde inventaris aanwendt in hetgeen een uittreksel vormt uit een drukproef van het persklaar hoek (. .. )";
Dat de reden dat eiseres dit niet betwist, overtollig is en de appelrechter
hierop zijn heslissing niet steunt;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiseres voorts aan de appelrechter verwijt niet te hehhen geantwoord op het middel dat het "eiseres toegelaten was om, in de door
eiseres zelf gewenste eigen vormgeving, gehruik te maken van het werk als
informatiehron en dat eiseres gerechtigd was het hasismateriaal van het werk
van verweerster te gehruiken";
Dat de appelrechter oordeelt dat eiseres niet de hasisgegevens heeft gehruikt maar de inventaris en de steekkaarten, waaraan door hem auteursrechtelijke hescherming wordt toegekend;
Dat het arrest zodoende het hiermede strijdig verweer van eiseres verwerpt en heantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel hetreft :
Overwegende dat de appelrechter vaststelt dat "de steekkaarten als zodanig worden henut in het derde deel van het persklare hoek, al weze het in
afgeslankte versie, nu van de ordeningscriteria er slechts vijfhehouden hlijven; (. .. ) dat de heperking van die criteria nochtans geen suhstantieel verschil uitmaakt ten aanzien van de verschijningsvorm van de steekkaarten
opgemaakt door (verweerster) en niets verandert aan het gehruik van haar
werk, nu die hehouden criteria nog steeds de- afgeslankte- rangschikking inhouden die door (verweerster) werd hedacht";
Dat anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest wel onderzoekt of de hijzondere wijze van rangschikking die eiseres aanwendt ook die was die verweerster hanteerde;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het vierde onderdeel hetreft :
Overwegende dat het onderdeel in werkelijkheid niet opkomt tegen de miskenning van de hewijskracht van akten, maar wel tegen de heslissing van
de rechter omtrent de auteursrechtelijke hescherming;
Dat het onderdeel, in zoverre het miskenning aanvoert van de hewijskracht van akten, niet kan worden aangenomen;
Overwegende voor het overige dat het onderdeel opkomt tegen de feitelijke heoordeling van de appelrechter, mitsdien inzoverre niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
11 mei 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht Advocaten : mrs. Verbist en Gerard.
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3" KAMER- 14 mei 2001

1 o CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GEWIJZIGDE GRONDWET- GEWIJZIGDE WET.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- VERWIJZING NA CASSATIE - STUKKEN M.B.T. HET GESCHIL- NEERLEGGING TER GRIFFIE - NIETJW
STUK.

3° VERWIJZING NA CASSATIE -

BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- STUKKEN M.B.T. HET GESCHIL- NEERLEGGING TER
GRIFFIE - NIEUW STUK.

1o Wanneer een middel de schending aanvoert van een artikel van de Grondwet of van
een wet waarvan de tekst achteraf is gewijzigd, doelt het op dat artikel zoals het is
gewijzigd; niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van die grondwettelijke of wettelijke bepaling, zoals ze laatstelijk is gewijzigd, als die laatste tekst
geen verband houdt met de aangevoerde grief(!). (Art. 1080 Ger.W.; art. 388 W.I.B.
[1992].)

2° en 3o Art. 292 WI.B. (1964) verbiedt de administratie niet een nieuw stuk in te dienen bij het hof van beroep waarnaar de zaak is verwezen en dat, na cassatie, kennis neemt van de zaak (2). (Art. 292 W.I.B. [1964]; art. 391 W.I.B. [1992].)
(P... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. F.99.0153.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Gelet op het arrest van het Hof van 3 november 1995 (3);
Over het eerste middelluidend als volgt: schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het Hof van Beroep te Luik zich in het bestreden arrest van 15 september 1999 ertoe beperkt te verklaren dat, gelet op het bevel tot betaling, dat op 27 september 1988 is betekend en waarvan een eensluidend afschrift door de administratie mag worden neergelegd, het in elk geval vaststaat dat het bezwaarschrift van 27
maart 1990 niet ontvankelijk is,
terwijl eiser in de conclusie die hij voor de terechtzitting van 2 juni 1999 bij het hof
van beroep had ingediend, had aangevoerd dat, krachtens artikel 292 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B.), zoals het van toepassing was op het aanslagjaar 1984, het bevel geen deel uitmaakte van het door de hoofdgriffier van het Hofvan
(1) Zie Cass., 9 juni 1997, A.R. S.96.0079.F, nr. 263; zie evenwel wanneer alleen de nummering van de bepalingen is gewijzigd, Cass., 9 jan. 1997, A.R. C.96.0066.F, nr. 20; art. 388 W.I.B.
(1992), v66r de opheffing ervan bij art. 34 wet 15 maart 1999; zie thans art. 378 W.l.B. (1992).
(2) Zie Cass., 23 jan. 1992, A.R. F.ll25.F, nr. 269; 22 nov. 1999, A.R. F.98.0115.F, nr. 617; 4 mei
2000, A.R. F.97.0073.N, nr. 273; art. 391 W.I.B. (1992), v66r de opheffing ervan bij art. 34 wet 15
maart 1999.
(3) A.R. F.94.0133.F, nr. 472.
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Cassatie overgezonden dossier en uit het debat diende te worden geweerd en dat bovendien voornoemd bevel niet gold als kennisgeving van aanslag en de termijn van
bezwaar niet kon doen ingaan; het hof van beroep, nu het nergens op dat argument
ingaat, op voormelde conclusie helemaal niet antwoordt en aldus artikel 97 van de
Grondwet schendt :

Over de door verweerder tegen het middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid volgens welke artikel 97 van de Grondwet waarvan de scherrding wordt aangevoerd, geen verband houdt met de in het middel vermelde grief :
Overwegende dat het middel, wanneer het de schending aanvoert van een
artikel waarvan de tekst is vervangen door een latere bepaling, de laatste
tekst van dat artikel bedoelt; dat die tekst geen verband houdt met de in het
middel vermelde grief;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
Over het tweede middelluidend als volgt : schending van artikel 292 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B.),
doordat het arrest het dictum van de beslissing uitsluitend grondt op het op 27 september 1988 betekende bevel,
terwijl voornoemd bevel geen deel uitmaakte van het dossier dat is voorgelegd aan
het hofvan beroep waarvan het arrest is vernietigd; krachtens artikel292 W.I.B. de
zaak, ingeval van vernietiging van het arrest van een hofvan beroep, naar een ander hofvan beroep wordt verwezen en de zaak voor datzelfde hofwordt gebracht; het
hier ontegensprekelijk de zaak betreft waarover het Hofvan Cassatie uitspraak gedaan heeft; voornoemd bevel geen deel uitmaakte van het dossier dat tot het vernietigde arrest geleid heeft; de zaak bovendien, krachtens bovengenoemde bepaling, voor
een ander hof van beroep wordt gebracht door de loutere overzending van het dossier naar de griffie van het hofwaarnaar de zaak wordt verwezen, door de hoofdgriffier van het Hofvan Cassatie; het bevel alleen door toedoen van de administratie bij het dossier kon worden gevoegd; dat bevel derhalve niet behoort tot het dossier
en uit het debat moet worden geweerd; het hofvan beroep aldus artikel 292 W.I.B.
schendt:

Overwegende dat artikel 292 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) de administratie niet verbiedt een nieuw stuk in te dienen bij het rechtscollege waarnaar de zaak verwezen is en dat, na cassatie, kennis neemt van de zaak;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 mei 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever: de h. Parmentier- Grotendeels gelijkluidende conclusie (4) van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn; C. Richoux, Brussel.
(4) Volgens het O.M. was het eerste middel niet ontvankelijk wegens onnauwkeurigheid. Blijkens de stukken waarop het Hofvermocht acht te slaan had eiser drie schriftelijke conclusies ingediend v66r de terechtzitting van 2 juni 1999 van het Hofvan Beroep te Luik. Niet ontvankelijk evenwel wegens onnauwkeurigheid is het middel dat, zoals te dezen, niet aangeeft in welke
akten of conclusies eiser het verweer dat onbeantwoord is gebleven, heeft voorgedragen (Cass., 5
juni 1998, A.R. C.97.0188.F, nr. 291; art. 149 gecotird. Gw. [1994]; art. 388 W.I.B. [1992].)
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3e KAMER- 14 mei 2001

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- TERMIJN
- BEKENDHEID MET HET FEIT- BEGRIP- WERKGEVER- PERSOON DIE BEVOEGD IS DEARBEIDSOVEREENKOMST TE BEEINDIGEN.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- ONTSLAG OM DRINGENDE RED EN- TERMIJN
- BEKENDHEID MET HET FEIT- BEGRIP - WERKGEVER

1o De bekendheid met het door de werkgever als dringende reden aangevoerde feit kan

de in art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde termijn maar doen ingaan op voorwaarde dat degene die de arbeidsovereenkomst kan beeindigen werkelijk kennis gekregen heeft van dat feit (1). (Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)

2° Onwettig is de beslissing volgens welke de werkgever al meer dan drie werkdagen
kennis droeg van het feit dat was aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontslag om
een dringende reden, als die beslissing hierop is gegrond dat hij van dat feit reeds
vroeger op de hoogte had moeten zijn (2). (Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(FORTIS BANK N.V. T. S ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.99.0174.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 35, meer bepaald 35, derde lid,
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 149 van de Grandwet,
doordat het arrest beslist dat de in het auditverslag van 31 januari 1992 vermelde feiten reeds op 7 februari 1992 aan eiseres bekend waren en dat bijgevolg, wat
die feiten betreft, de brief die het ontslag van verweerder bevatte en op 5 maart 1992
was verstuurd, te laat was verzonden, daar de bij artikel 35 van de wet op de arbeidsovereenkomst bepaalde termijn van drie dagen was verstreken; dat het aldus beslist op de volgende gronden : "in tegenstelling tot het verslag van de h. D. P. van september 1991, uit het auditverslag van 31 januari 1992 zeer scherpe kritiek op het beheer
(van verweerder), en eindigt het met een 'ronduit negatieve beoordeling wat de kredieten, de overschrijdingen en de persoonlijke leningen betreft'. (... ) Ingevolge dat verslag, dat aan de directie en (aan verweerder) werd doorgezonden, belooft laatstgenoemde, na kennis te hebben genomen van de kritiek van de auditeurs en na, blijkens
zijn appelconclusie, bij zijn terugkeer uit vakantie begin februari te zijn ondervraagd door de hh. L. en D., in een nota van 7 februari 1992 dat hij de maatregelen
zal treffen die de auditeurs aanbevelen om de door hen aangeklaagde toestand te verhelpen. Dat antwoord logenstraft de door de auditeurs geuite kritiek niet en kan dus
worden beschouwd als een impliciete bekentenis van de gegrondheid ervan. Overigens kan wegens het uitblijven van elke reactie op de nota van 7 februari (van verweerder) worden aangenomen dat de directie (van verweerder) op die datum al op de
(1) Zie Cass., 24 juni 1996, A.R. S.95.0107.F, nr. 254; 7 dec. 1998, A.R. S.97.0166.F, nr. 506; 6
sept.1999, A.R. S.98.0122.F, nr. 437.
(2) Zie Cass., 7 dec. 1998, A.R. S.97.0166.F, nr. 506; 6 sept. 1999, A.R. S.98.0122.F, nr. 437.
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hoogte was van de bestaande toestand, maar die, gelet op de door (verweerder) aangekondigde maatregelen, verenigbaar acht met de voortzetting van de samenwerking. Wat dat betreft merkt het (arbeids)hof op dat de uitleg die (eiseres) geeft ter rechtvaardiging van de termijn van drie weken die verlopen is tussen het antwoord (van
verweerder) en diens verhoor door de auditeurs op 2 en 3 maart 1992 niet overtuigend is. (. .. ) In verband met het derde punt van kritiek in de ontslagbrief ('opzetten
van een circuit om toch kredieten toe te staan aan een vennootschap die gevolgd wordt
door de dienst betwiste schuldvorderingen') beslist het (arbeids)hof dat het besluit van
de audit, in zoverre daarin wordt gewezen op 'kunstmatige constructies' die in sommige gevallen zijn opgezet om kredieten te verkrijgen, volkomen van toepassing is op
het hier voorliggend geval en dat het dus mogelijk is dat het aangeklaagde feit reeds
op 31 januari bekend was aan de directie en door haar begin februari niet werd beschouwd als een reden tot onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst. (. .. )
Hoewel het duidelijk is dat (verweerder) bij het beheer van het zakenkantoor 'du Midi'
zeer erge slordigheden en onvoorzichtigheden heeft begaan bij de toekenning van kredieten en het verstrekken van informatie aan de directie, is het evenzeer duidelijk dat
wegens de uitvoerige kritiek in het auditverslag van januari 1992, de directie (van eiseres) en dus de personen die over het eventuele ontslag (van verweerder) konden beslissen, noodzakelijkerwijze al verschillende weken voor het verhoor (van verweerder) op 2 en 3 maart 1992 op de hoogte waren van de voornaamste verwijten die hem
in de ontslagbriefwaren gemaakt maar gelet op het feit dat (verweerder) in een memo
van 7 februari 1992 maatregelen aangekondigd had, besloten hadden de voor de voortzetting van de samenwerking noodzakelijke vertrouwensband in stand te houden",

terwijl vierde onderdeel, eiseres in haar conclusie betoogde dat het feit, dat tot staving van het ontslag om dringende reden wordt aangevoerd, aan de ontslaggevende
partij pas bekend is in de zin van artikel 35 van de wet op de arbeidsovereenkomsten wanneer laatstgenoemde met dat feit voldoende bekend is om zich met kennis van
zaken zowel voor zichzelf als ten aanzien van de tegenpartij en de rechtbank een overtuiging te vormen omtrent de feiten en omstandigheden die daarvan een dringende
reden kunnen maken; daaruit volgt dat "de omstandigheid dat de directie (van verweerder) met de bestaande toestand bekend was" en het feit dat "gelet op de uitvoerige kritiek in het auditverslag van januari 1992, de directie van (eiseres) en dus de
personen die over het eventuele ontslag (van verweerder) konden beslissen noodzakelijkerwijs op de hoogte waren van de voornaamste verwijten die hem in de ontslagbriefwaren gemaakt" en, wat het derde punt van kritiek betreft, de omstandigheid dat "het dus mogelijk is dat het aangeklaagde feit reeds op 31 januari 1992 bekend
was" niet de vaststelling inhouden dat eiseres werkelijk al voor het verstrijken van
de termijn van drie dagen op de hoogte was van de in de ontslagbrief geuite kritiek
(schending van artikel 35, inzonderheid 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) :

Wat het vierde onderdeel betreft :
Over de door verweerder tegen het middel aangevoerde grond van nietontvankelijkheid : het onderdeel, ook al is het gegrond, kan niet tot cassatie leiden:
Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid
onlosmakelijk verbonden is met dat van het middel;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Wat de gegrondheid van het middel betreft :
Overwegende dat naar luid van artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ontslag om een dringende reden niet meer zonder opzegging of v66r het verstrijken van de termijn mag
worden gegeven, wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan sedert tenminste drie werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept;

Nr. 279

HOF VAN CASSATIE

883

Dat het feit, dat de dringende reden van het ontslag oplevert, aan de
ontslaggevende partij bekend is in de zin van voomoemde wetsbepaling, wanneer zij zowel voor haar eigen overtuiging als ten aanzien van de tegenpartij en het gerecht over voldoende zekerheid beschikt om met kennis van zaken een beslissing te nemen over het bestaan van het feit en de
omstandigheden die van dat feit een dringende reden kunnen maken;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande uitspraak te doen over
de vraag of de reden van het ontslag dringend is, beslist dat, "gelet op de uitvoerige kritiek in het auditverslag van januari 1992, de directie van (eiseres) en dus de personen die over het eventuele ontslag (van verweerder) konden beslissen noodzakelijkerwijze al verschillende weken v66r het verhoor
(van verweerder) op 2 en 3 maart 1992 op de hoogte waren van de voornaamste verwijten die hem in de ontslagbrief gemaakt waren (. .. )" en dat,
wat betreft ''het derde punt van kritiek in de ontslagbrief', ''het dus mogelijk is dat het aangeklaagde feit reeds op 31 januari bekend was (. .. )";
Overwegende dat bovenstaande overwegingen niet impliceren dat de personen die over het ontslag van verweerder kunnen beslissen werkelijk op de
hoogte waren van de door laatstgenoemde gepleegde feiteil; dat het arrest
aldus de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen van het eerste middel en de overige middelen, die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, behalve in
zoverre dat arrest het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van
het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan
de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
14 mei 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe en Biitzler.

Nr. 279
3e KAMER- 14 mei 2001

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- WILLEKEURIG ONTSLAG- WERKMAN- BEGRIPDIENST- WERKING- NOODWENDIGHEDEN- DIENST- REORGANISATIE- WERKMAN- NIET
AAN DE WERKMAN TE WIJTEN.

De afdanking om redenen in verband met de noodwendigheden inzake de werking van
de dienst is niet willekeurig, zelfs als de reorganisatie van die dienst niet aan de werkman kan worden verweten en zij hem nadeel berokkent (1). (Art. 63 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(1) Zie Cass., 22 jan. 1996, A.R. S. 95.0092.F, nr. 48.
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(O.C.M.W. TE THIMISTER-CLERMONT T. D ... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0015.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 mei 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Luik;
Over het middel : schending van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten,
doordat het arrest de afdanking van verweerster door eiser als willekeurig beschouwt en laatstgenoemde uit dien hoofde jegens verweerster veroordeelt tot een vergoeding die overeenkomt met zes maand loon of met het bedrag van 201.7 59 BEF, verhoogd met de interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag van de
beeindiging van de overeenkomst, en tot de op het bedrag van 20.413 BEF begrote kosten van eerste aanleg en hager beroep, op grand dat "(verweerster) kennelijk is afgedankt nadat (eiser) reeds tot de reorganisatie van zijn diensten besloten had. Wat
dat betreft laat de vermelding op het C4, alsook de herbevestiging van die reden van
afdanking in het schrijven dat aan de raadsman van (verweerster) is gericht op 28
maart, dus na de afdanking, niets aan duidelijkheid te wensen over. Op dat ogenblik had (eiser) de gelegenheid de aan (verweerster) gerichte grieven opnieuw op te
werpen, wat zij (lees : hij) niet gedaan heeft. Aangezien er een vermoeden in het voordeel van (verweerster) bestaat en de reorganisatie van de diensten niet aan haar kan
worden verweten, beslist het (arbeids)hof dat (eiser) nalaat ten genoege van recht te
bewijzen dat de reden voor de afdanking van (verweerster) het feit was dat haar werk
niet voldeed. (Eiser) oordeelt als enige over de organisatie van het werk in de onderneming; hij keert nochtans de op hem rustende bewijslast niet om. (Eiser) herinnert in zijn conclusie eraan dat hij het recht had verweerster afte danken op grand
van criteria in verband met dienst en rendabiliteit, die criteria mogen evenwel geen
nadeel berokkenen aan (verweerster) wiens afdanking als willekeurig moet worden
beschouwd",
terwijl, eerste onderdeel, artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat onder willekeurige afdanking wordt verstaan, het
ontslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen
die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die
niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst; een van die redenen dus al voldoende is om de afdanking niet als
willekeurig te beschouwen; het arrest bijgevolg, na te hebben vastgesteld dat de afdanking bovendien geschied is om een reden in verband met de reorganisatie van de
diensten van eiser, zoals die staat aangegeven in het aan verweerster afgegeven C4
en herhaald wordt in het op 28 maart 1996 aan de raadsman van verweerster gerichte schrijven, de afdanking niet als willekeurig kon beschouwen op grand dat eiser het bewijs niet had geleverd dat verweerster afgedankt was omdat haar werk niet
voldeed; het aldus, in strijd met artikel 63 van de wet van 3 juli 1978, beslist dat aileen de afdanking waarvan de reden verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van de werkman, niet willekeurig is;
tweede onderdeel, als de werkman wordt afgedankt om redenen in verband met de
noodwendigheden van de dienst, die afdanking naar luid van artikel 63 van de wet
van 3 juli 1978 niet willekeurig is, en het niet terzake·doet of die noodwendigheden
al dan niet aan de werkman te wijten zijn en zij hem al dan niet nadeel berokkenen; het arrest, nu het de noodwendigheden van de dienst in aanmerking neemt als
reden voor de afdanking van verweerster door, bij ontstentenis van het bewijs dat de
reden van de afdanking het feit was dat het werk van verweerster niet voldeed, te verklaren dat die afdanking willekeurig is omdat "de reorganisatie van de diensten niet
aan (verweerster) kon worden verweten" en de "criteria in verband met dienst en rentabiliteit (. .. ) geen nadeel mogen berokkenen aan (verweerster) wiens afdanking als
willekeurig moet worden beschouwd", aan artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 voorwaarden toevoegt, die voorhoemde bepaling niet bevat (schending van die wetsbepaling):
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de afdanking om redenen die verband houden met de
noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of
de dienst niet willekeurig is in de zin van artikel 63 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser "de reorganisatie van de onderhoudsdienst" aanvoert als reden voor de afdanking;
Dat het beslist dat de afdanking van verweerster willekeurig is op grond
dat die reorganisatie van de dienst niet aan verweerster kan worden verweten en haar geen nadeel mag berokkenen;
Dat het arrest aldus het bovenvermelde artikel 63 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het eerste onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het arrest het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
14 mei 2001 - 39 kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye en Draps.

Nr. 280
3 9 KAMER- 14 mei 2001

GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- IN
RET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ- PARTIJ DIE DE KOSTEN HEEFT VEROORZAAKT- SCHULD.

Hoewel een partij in beginsel alleen in de kosten kan worden veroordeeld als zij in het
ongelijk gesteld is, kunnen de kosten haar ten laste worden gelegd als zij ze door haar
schuld heeft veroorzaakt. (Art. 1017, eerste lid, Ger.W.)
(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN BEGROTING, MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
EN SOCIALE ECONOMIE T. N ... EA)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0079.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 2000 gewezen
'
door het Arbeidshof te Brussel;
Over het tweede middel: schending van de artikelen 15, 812, 813 en 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek,

.-
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doordat het arrest eiser jegens verweerder veroordeelt in de kosten van de vordering tot bindendverklaring van het arrest en die veroordeling grondt op de volgende overweging: "het waste dezen in zekere zin onvermijdelijk dat het OCMW als
lagere bestuurlijke overheid een vordering tot bindendverklaring van het arrest zou
instellen tegen de Staatssecretaris voor maatschappelijke Integratie in zijn hoedanigheid van voogdijoverheid, enerzijds, wegens het ethisch en politiek belang van de
beginselen terzake die betrekking hebben op het Belgisch asielbeleid, en, anderzijds en vooral, wegens het klimaat van rechtsonzekerheid en verwarring dat grotendeels te wijten was aan de Belgische Staat in de persoon van de Staatssecretaris voor maatschappelijke Integratie die wetteksten heeft doen goedkeuren die haast
voortdurend evolueren, en die in bepaalde gevallen, waarover het Arbitragehof uitspraak gedaan heeft, indruisen tegen de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie
en die vaak duister zijn. De door het OCMW te Evere ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest is weliswaar, zoals gesteld door het Arbeidshof te Luik, niet
echt agressief, maar strekt er niettemin toe de Belgische Staat te wijzen op zijn verantwoordelijkheid als voogdijoverheid die erin bestaat als toezichthoudende overheid de OCMW's in staat te stellen hun opdracht, namelijk financiele hulp te verstrekken aan de buitenlandse onderdanen die asiel aanvragen, te vervullen binnen het
kader van een duidelijk omschreven en coherent asielbeleid dat in overeenstemming is met de internationale verbintenissen van Belgie. Toen de OCMW's door de minister gedwongen werden hoger beroep in te stellen tegen tal van vonnissen waarbij maatschappelijke hulp werd verleend aan de asielaanvragers aan wie een
'uitvoerbaar' bevel om het grondgebied te verlaten was betekend, bij ontstentenis waarvan de voorgeschoten kosten door de Belgische Staat niet zouden worden terugbetaald, en ze geconfronteerd werden met complexe en zeer controversiele vragen, hebben ze heel normaal en verstandig geoordeeld dat het hun plicht was hun
toezichthoudende overheid in het geding te roepen teneinde aldus met name juridische steun te krijgen op een gebied dat door de schuld van de politieke overheid onzeker en nauwelijks geregeld was. In werkelijkheid is de nalatigheid van de Belgische Staat inzake asielbeleid de eigenlijke oorzaak van de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest, die de OCMW's hebben ingesteld in geschillen tussen hen en
de ~anvragers van maatschappelijke hulp die zich als politieke vluchteling opgeven,
terwijl, eerste onderdeel, de veroordeling van een partij in de kosten veronderstelt dat die partij "in het ongelijk is gesteld" (artikel1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek), dat wil zeggen het proces verloren heeft; de reden waarom zij
het proces verloren heeft niet terzake doet, maar het wel vereist is dat de partij op
alle pun ten in het ongelijk is gesteld; het beroep tot bindendverklaring van het vonnis of arrest een gedwongen tussenkomst is (artikelen 15, 812 en 813 van het Gerechtelijk Wetboek) die uitsluitend strekt tot bewaring van een recht, zodat de in
het geding betrokken derde, althans in beginsel, niet kan worden beschouwd als de
partij die "in het ongelijk is gesteld" wanneer het vonnis of arrest voor hem bindend wordt verklaard; het arrest bijgevolg, aangezien uit de motivering ervan nergens volgt dat de door verweerder tegen eiser ingestelde vordering andere doeleinden diende dan het te wijzen arrest, tot loutere bewaring van het recht, voor hem
bindend te doen verklaren, de beslissing waarbij eiser in de kosten wordt veroordeeld, niet naar recht verantwoordt (schending van de in het middel aangegeven wetsbepalingen);
tweede onderdeel, de partij die op een vordering in rechte slechts ten dele in het ongelijk is gesteld, in beginsel niet in alle kosten kan worden veroordeeld; uit het arrest blijkt dat eiser, bij gebrek aan belang, de ontvankelijkheid heeft betwist van de
door verweerder tegen hem ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest, maar dat verweermiddel door het arbeidshof is verworpen; het bestreden arrest, in zoverre er zou moeten worden aangenomen dat het door dat verweer te verwerpen, eiser jegens verweerder ten dele in het ongelijk heeft gesteld, de in het middel
aangegeven wetsbepalingen schendt door eiser te veroordelen in alle kosten van de vordering tot bindendverklaring van het arrest :

Overwegende dat, krachtens artikell017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een partij weliswaar in beginsel aileen in de kosten kan wor-
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den veroordeeld als zij in het ongelijk gesteld is, maar dat de kosten te haren laste kunnen worden gelegd als zij ze door haar fout heeft veroorzaakt;
Overwegende dat het arrest beslist dat "de nalatigheid (van eiser) inzake asielbeleid de eigenlijke oorzaak is" van verweerders vordering tot
bindendverklaring van het arrest;
Dat het arrest op grond van die overweging eiser heeft kunnen veroordelen in de kosten van die vordering;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en van de vordering tot bindendverklaring van het arrest, de kosten tussen de verweerders en de kosten van de vordering tot bindendverklaring van het arrest;
beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten, verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
14 mei 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie (1) van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 281
. 3e KAMER- 14 mei 2001

ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP,

BESTAAN, BEWIJS)- BEGRIP- NORMAAL TRAJECT- OMWEG- ONGEVAL VOORBIJ DE PLAATS VAN HET WERK

Onwettig is de beslissing waarbij als regel wordt aangenomen dat het ongeval dat zich.
voordoet op de weg voorbij de plaats van het werk, geen ongeval is op de weg naar
en van het werk (1). (Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
Noot arrest nr. 280:
(1) Ret O.M. was van mening dat het eerste middel en het eerste onderdeel van het tweede middel gegrond waren. Ret oordeelde dat het bestreden arrest moest worden vernietigd, behalve in
zoverre het uitspraak deed over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en de vordering tot
bindendverklaring van het arrest, alsook over de verdeling van de kosten tussen de verweerders. Volgens het O.M. bleek het onderzoek in het tweede onderdeel zonder belang, daar het toch
niet tot ruime cassatie had kunnen leiden.
Noot arrest nr. 281 :
(1) Zie Cass., 11 maart 1985, A.R. 7013, nr. 413; 13 nov. 1995, A.R. S.95.0030.F, nr. 492; 18 dec.
2000, A.R. S.99.0139.F, nr. 702, met cone!. O.M.
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(B ... T. AXA ROYALE BELGE N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. S.00.0085.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1999 gewezen door het Arbeidshof te Bergen;
Over het middel : schending van artikel 8, § 1, van de Arbeidsongevallenwet van 10
april1971,
doordat het arrest vaststelt dat eiser op 5 september 1996 zijn woonplaats had verlaten om zich, na een bezoek aan zijn moeder, te begeven naar de plaats waar hij werkt
en dat hem een verkeersongeval was overkomen toen hij van bij zijn moeder terugkwam en zich begaf naar de plaats waar hij werkt; dat het arrest vervolgens beslist dat
eiser geen ongeval is overkomen op de weg naar en van het werk, zoals dat begrip is
omschreven in artikel 8 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en die beslissing baseert op alle, te dezen als weergegeven beschouwde gronden die het vermeldt en,
in het bijzonder, op grond "dat betrokkene blijkbaar op weg was van zijn woonplaats naar
de vestigingsplaats van het bedrijf, maar dat hij zich niet meer op die weg bevond toen
hij de vestigingsplaats van het bedrijf gepasseerd was en op weg was naar zijn moeder, aangezien hij, om naar laatstgenoemde te gaan, voorbij de vestigingsplaats van het
bedrijf moet" en dat ''het ongeval zich bovendien niet heeft voorgedaan op het traject
tussen het bedrijf en de verblijfplaats van de betrokkene, maar op het traject tussen de
woonplaats van zijn moeder en de plaats waar hij werkt", en doordat het arrest beslist dat er niet dient te worden nagegaan of de door de betrokkene gemaakte omweg
een wettige reden had of door overmacht verantwoord was, aangezien de omweg wordt
geacht een omweg op de weg naar en van het werk te zijn, dat is op de weg die de betrokkene volgt van zijn verblijfplaats naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd,
terwijl krachtens artikel 8, § 1, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 onder de weg naar en van het werk wordt verstaan het normale traject dat de werknemer moet afl.eggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar
hij werkt, en omgekeerd; uit dat artikel volgt dat drie welbepaalde criteria bepalend zijn voor het begrip weg naar en van het werk : de normale aard van het traject, de verblijfplaats en de plaats waar de betrokkene werkt; de werknemer, om zich
op de weg naar en van het werk te bevinden, allereerst zijn verblijfplaats moet hebben verlaten om zich te begeven naar de plaats waar hij werkt, of omgekeerd; het traject normaal blijft wanneer de door de werknemer gemaakte omweg kort is en een wettige reden heeft of wanneer de omweg lang is en door overmacht is verantwoord; uit
de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser te dezen zijn verblijfplaats heeft verlaten om zich naar de plaats waar hij werkt te begeven en dat hij, alvorens daar naartoe te gaan, een omweg heeft gemaakt om bij zijn moeder langs te gaan; de omweg is
gemaakt op de weg naar en van het werk, daar het door eiser gevolgde traject begint aan zijn verblijfplaats en eindigt op de plaats waar hij werkt; de omstandigheid dat eiser het bedrijf is voorbijgegaan om zich naar zijn moeder te begeven, omdat dat traject het kortste was niets afdoet aan het feit dat hij die omweg gemaakt heeft
op de weg naar en van het werk, namelijk op de weg van zijn verblijfplaats naar de
plaats waar hij werkt; het (arbeids)hof, gelet op het feit dat eiser die omweg heeft gemaakt op de weg naar en van het werk, uitspraak diende te doen over de vraag ofhet
traject normaal was en dus over de vraag of die omweg een wettige reden had of door
overmacht verantwoord was, al naar gelang de omweg als kort dan wel als lang wordt
beschouwd; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat het litigieuze ongeval geen ongeval op de weg naar en van het werk is op grond dat eiser voorbij de vestigingsplaats van het bedrijfis gegaan om zich naar zijn moeder te begeven en dat het ongeval zich heeft voorgedaan op de weg van de woonplaats van zijn moeder naar de
plaats waar hij werkt, en nu het beslist dat er niet dient te worden nagegaan of de door
eiser gemaakte omweg een wettige reden had of door overmacht verantwoord was, het
wettelijk begrip weg naar en van het werk miskent :

Overwegende dat naar luid van artikel 8, § 1, tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, onder de weg naar en van het werk
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wordt verstaan het normale traject dat de werknemer moet afieggen om zich
van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser zijn verblijfplaats heeft verlaten om zich naar zijn moeder te begeven alvorens te gaan werken, dat hij,
om naar haar woonplaats te gaan, de plaats waar hij werkt is gepasseerd en
dat hij zich na dat bezoek heeft begeven naar de plaats waar hij werkt; dat
het arrest vermeldt dat "het ongeval, nu het niet is gebeurd op de weg van
de verblijfplaats van de werknemer naar de plaats waar hij werkt, maar op
de weg voorbij de plaats waar hij werkt, geen ongeval op de weg naar en van
het werk is", dat "(eiser) blijkbaar op weg was van zijn woonplaats naar de
vestigingsplaats van het bedrijf, maar dat hij zich niet meer op die weg bevond toen hij de vestigingsplaats van het bedrijf gepasseerd was en op weg
was naar zijn moeder, aangezien hij, om naar laatstgenoemde te gaan, voorbij de vestigingsplaats van het bedrijf moet" en dat "het ongeval zich bovendien niet heeft voorgedaan op het traject tussen het bedrijf en de verblijfplaats (van eiser), maar op het traject tussen de woonplaats van zijn
moeder en de plaats waar hij werkt";
Dat het arrest als regel aanneemt dat het ongeval, als het zich voordoet
op de weg voorbij de plaats van het werk, geen ongeval op de weg naar en
van het werk is, en de beslissing dat eiser geen ongeval op de weg naar en
van het werk was overkomen grondt op die regel en op de vaststellingen die
het vermeldt; dat het aldus het bovenaangehaalde artikel 8 schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het aan
verweerster akte verleent van haar hervatting van het geding en het hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 68
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, veroordeelt verweerster in de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
14 mei 2001 - 3" kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Gerard.

Nr. 282
2" KAMER - 15 mei 2001

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- UITSTEL vAN DE
TENUITVOERLEGGING- DRAAGWIJDTE.

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- ALGEMEEN- DRAAGWIJDTE.
3° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- GEVOLG.
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4o STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING - GEVOLG.

5° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN GERECHTEN- DRAAGWIJDTE.

OVERSCHRIJDING -

BEOORDELING DOOR DE VONNIS-

6° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN- REDELIJKE TERMIJN.

1o en 2° Wanneer de rechter gelast dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het
arrest, hetzij van de hoofdstraffen of vervangende straffen, dan wel van een gedeelte ervan wordt uitgesteld, beslist hij over een modaliteit van het aan de veroordeling te verbinden gevolg, waartoe de wet hem de vrije beoordeling overlaat, zonder in te grijpen in de uitvoering van vonnissen of arresten zoals bedoeld in artikel
40 Grondwet, noch in de uitvoering van de veroordeling zoals bedoeld in artikel 376
Wetboek van Strafvordering. (Art. 40 Grondwet; art. 376 Sv.; art. 8 Probatiewet.)

3°, 4 o, 5o en 6° De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de redelijke termijn binnen dewelke de zaak behandeld moet worden overschreden is en welke de hieraan te
verbinden gevolgen zijn; geen wettelijke bepaling verplicht de rechter in hager beroep de door de eerste recl~ter opgelegde straf te verminderen of belet hem deze straf
te verhogen (1) (2). (art. 6.1 E.V.R.M.; art. 14.3 I.V.B.P.R.)
(S ... T. H ... )
ARREST

(A.R. P.99.1478.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1999 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat de rechter wanneer hij met toepassing van artikel 8 van
de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, gelast dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis ofhet arrest, hetzij van de hoofdstraffen of vervangende straffen dan wel van een gedeelte ervan wordt uitgesteld, beslist over een modaliteit van het aan de veroordeling
te verbinden gevolg waartoe de wet hem vrije beoordeling overlaat;
Overwegende dat de rechter zodoende niet ingrijpt in de uitvoering van vonnissen of arresten zoals bedoeld in artikel 40 Grondwet, noch in de uitvoering van de veroordeling zoals bedoeld in artikel 376 Wetboek van Strafvordering;
Dat het middel faalt naar recht;
(1) Zie Cass., 9 dec. 1997, A.R. P.96.0448.N, nr. 543, met conclusies van advocaat-generaal Bresseleers; 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64; 22 maart 2000, P.99.1758.F, nr. 197; 20 juni 2000,
A.R. P.00.0654.N, nr. 385.
(2) De onder noot 1 geciteerde rechtspraak van het Hof gaf inrniddels aanleiding tot een tussenkomst van de wetgever, wat resulteerde in de invoeging in de Voorafgaande Titel van het Wethoek van Strafvordering van een nieuw artikel 21ter (wet 30 juni 2000, B.S., 2 dec. 2000, p. 40488).
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Over het derde middel :
Overwegende dat de rechter onaantastbaar in feite oordeelt of de redelijke termijn binnen dewelke de zaak behandeld moet worden overschreden is en welke de hieraan te verbinden gevolgen zijn;
Overwegende dat geen wettelijke bepaling de rechter in hoger beroep in
geval van overschrijding van de redelijke termijn, verplicht de door de eerste rechter opgelegde straf te verminderen;
Dat het middel, dat geheel ervan uitgaat dat de appelrechters de door de
eerste rechter opgelegde bestraffing niet vermochten te verhogen, faalt naar
recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 mei 2001- 2 8 kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. L. Savelkoul, Hasselt.

Nr. 283
2 8 KAMER - 15 mei 2001

1 o OPLICHTING- SCHADE- CONTRACT- BEKWAAMHEID OM CONTRACT AAN TE GAANBURGERLIJKE RECHTSVORDERING- ONTVANKELIJKHEID.

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- OPLICHTING- SCHADE- CONTRACT- BEKWAAMHEID OM CONTRACT AAN TE GAAN- ONTVANKELIJKHEID.

3° OPLICHTING- VERZEKERINGSOVEREENKOMST- NIETIGHEID- SCHADE- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- ONTVANKELIJKHEID.

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- OPLICHTING- VERZEKERINGSOVEREENKOMST- NIETIGHEID- SCHADE- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Nu de oplichting en het erdoor toegebrachte nadeel niets uitstaande !weft met
de bekwaamheid van de benadeelde om het contract aan te gaan, dat zelfniet het voorwerp van de oplichting was, maar er slechts achteraf aanleiding toe gaf, heeft de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering in vergoeding van de door deze oplichting geleden schade er evenmin iets uitstaande mee. (Artt. 1108, 1123, 1124, 1126
en 1131 B.W.; art. 496 S.W.)
3° en 4° Het bij artikel 3, § 1 en 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen gestelde verbod om in de hoedanigheid van verzekeraar verzekeringsovereenkomsten aan te bieden, zonder vooraf door de Koning
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te zijn toegelaten en de nietigheid van de spijts dit verbod gesloten overeenkomst, waarvan de verzekeringsonderneming evenwel gehouden is de verplichting na te komen
wanneer de verzekeringsnemer ze ter goeder trouw heeft gesloten, fasten het recht om
vergoeding te vorderen van de toegebrachte schade wegens oplichting, waartoe deze
overeenkomst aanleiding gaf, niet aan. (Art. 17 Ger.W.; artt. 1382 en 1383 B.W.; art.
3 V.T.Sv.; art. 496 S.W.; art 3, § 1 en 3, wet van 9 juli 1975 betreffende de controle
van de verzekeringsondernemingen.)
(V. .. )

ARREST

(A.R. P.99.14 79.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1999 door het Hof
van Beroep te Antwerpen gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven 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 middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6, 1108, 1123, 1124, 1126, 1131, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 3 van de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering, 63 van het Wetboek van Strafvordering, 3,
inzonderheid §§ 1 en 3, en 83 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen,
doordat het bestreden arrest, na eiser strafi·echtelijk te hebben veroordeeld, de burgerlijke vordering van verweerster tegen eiser ontvankelijk en gegrond verklaart, eiser veroordeelt tot betaling aan verweerster van 1 fr. provisioneel en deze beslissing op volgende overwegingen laat steunen :
"( ... ) dat beklaagde V.E. voorhoudt dat het de burgerlijke partij Avero Verzekeringen niet toegelaten zou zijn op de Belgische markt bij gebreke aan door de wet van
9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen voorgeschreven toelating vanwege de Koning; dat inderdaad deze beweerde toestand de nietigheid van
de afgesloten overeenkomsten met zich brengt, zulks onverminderd de gehoudenheid van de verzekeraar inzake te goeder trouw gesloten verzekeringen; dat het voorgaande er evenwel niet aan in de weg staat dat de verzekeraar zich burgerlijke partij stelt voor het geleden nadeel naar aanleiding van middels valse stukken gepleegde
feiten van oplichting; dat de verzekeringsmaatschappij haar vordering grondt op het
misdrijf; dat de vordering van deze burgerlijke partij dan ook ontvankelijk is;
( ... ) dat deze burgerlijke partij nadeelleed; dat de eerste rechter beklaagde veroordeelde tot betaling aan de burgerlijke partij van de som van 1 fr. provisioneel; dat de
burgerlijke partij geen beroep instelde; dat het eerste vonnis dient bevestigd",
terivijl, eerste onderdeel, eenieder, krachtens artikel 1123 van het Burgerlijk Wethoek contracten kan aangaan indien hij daartoe door de wet niet onbekwaam is verklaard; al degenen aan wie de wet het aangaan van bepaalde contracten verbiedt, onbekwaam zijn om contracten aan te gaan (art. 1124 B.W.); het, krachtens artikel 3, §
1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,
elke onderneming verboden is in de hoedanigheid van verzekeraar verzekeringsovereenkomsten te sluiten of aan te bieden zonder vooraf door de Koning te zijn toegelaten ; dit verbod, overeenkomstig artikel 83 van dezelfde wet van 9 juli 1975 strafrechtelijk wordt bestraft; het ten deze niet was betwist en zelfs impliciet doch zeker
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door het arrest werd aangenomen dat verweerster niet toegelaten was om verzekeringsovereenkomsten in Belgie te sluiten of aan te bieden; de verzekeringsovereenkomst
waarop verweerster haar burgerlijke vordering baseerde, derhalve met een absolute nietigheid was behept wegens gebrek aan bekwaamheid (artikelen 3, § 3, van de
wet van 9 juli 1975 en artikelen 1108, 1123 en 1124 B.W.) en wegens gebrek aan geoorloofd voorwerp (artikelen 6, 1108, 1126 en 1131 B.W.); het bestreden arrest derhalve, door ondanks de voormelde vaststaande vaststelling van gebrek aan toelating, de burgerlijke vordering van verweerster toch ontvankelijk te verklaren, de
artikelen 6, 1108, 1123, 1124, 1126 en 1131 Burgerlijk Wetboek en 3, inzonderheid §
1, en 83 van de wet van 9 juli 1975 schendt;
terwijl, tweede onderdeel, een vordering in rechte slechts toelaatbaar of ontvankec
lijk is wanneer de partij die ze instelt hiertoe hoedanigheid heeft zoals bepaald in artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek; deze vereiste van hoedanigheid voor de burgerlijke partij nog eens wordt bevestigd in artikel 3 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering; een buitenlandse verzekeraar in Belgie slechts de hoedanigheid van verzekeraar bezit wanneer hij de door artikel 3, § 1, van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondememingen vereiste toelating heeft
om Belgie verzekeringsactiviteiten uit te oefenen; elke verzekeringsovereenkomst afgesloten door een onderneming zonder erkenning overeenkomstig artikel 3, § 3, van
de wet van 9 juli 1975 nietig is; het gebrek aan toelating in Belgie met de eruit voortvloeiende nietigheid van de verzekeringsovereenkomst bijgevolg aan de verzekeringsondememing de nodige hoedanigheid ontneemt om in rechte op te treden, en zeker wanneer - zoals ten deze - haar vordering rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
met haar verzekeringsactiviteiten; het bestreden arrest echter de niet-erkenning van
verweerster in Belgie en de eruit voortvloeiende nietigheid van de tussen verweerster en eiser afgesloten verzekeringsovereenkomst - die in casu niet waren betwist en ook impliciet doch zeker door het arrest waren aangenomen - niet als beletsel aanziet voor verweerster om zich burgerlijke partij te stellen teneinde
verzekeringssommen te recupereren die zij, tengevolge van de door eiser gepleegde misdrijven had uitbetaald; het bestreden arrest derhalve, door de burgerlijke vordering
van verweerster ontvankelijk te verklaren om hogervermelde redenen, de artikelen
17 van het Gerechtelijk Wetboek, 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering en 3, inzonderheid §§ 1 en 3, van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen schendt;
terwijl, derde onderdeel, een vordering in rechte, krachtens artikelen 17 en 18 van
het Gerechtelijk Wetboek, slechts kan toegelaten worden wanneer degene die ze instelt hiertoe belang heeft; deze vereiste van het belang voor de burgerlijke partij nog
eens wordt bevestigd in de artikelen 3 van de Voorafgaande titel van het Wetboek Strafvordering en in artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering; dit belang principieel rechtmatig moet zijn zodat de vordering strekkende tot herstel van een nadeel
voortvloeiende uit de krenking van een onrechtmatig belang ontoelaatbaar of onontvankelijk is; de op de artikelen 1382-1383 Burgerlijk Wetboek gesteunde vordering tot
vergoeding derhalve wordt ontnomen aan de burgerlijke partij die zich in een onrechtmatige toestand bevindt die het misdrijf en de eruit voortvloeiende schade mogelijk heeft
gemaakt, en zeker wanneer - zoals ten deze - de onrechtmatige toestand de openbare orde raakt; de afwezigheid van toelating om in Belgie verzekeringsactiviteiten uit
te oefenen met de eruit voortvloeiende nietigheid van de verzekeringsovereenkomst tot
gevolg, verweerster ten deze in een onrechtmatige situatie plaatste die haar het belang ontnam om herstel te vorderen van de schade die zij tengevolge van de door eiser gepleegde misdrijven had geleden; deze misdrijven en deze schade, bestaande uit
de op grond van de misdrijven uitbetaalde verzekeringssommen, immers door de nietige verzekeringsovereenkomst mogelijk zijn geweest en de onwettige situatie waarin
verweerster zich bevond, de openbare orde raakt ; het bestreden arrest derhalve, door
de burgerlijke vordering van verweerster strekkende tot herstel van het door de misdrijven geleden nadeel ontvankelijk te verklaren, ongeacht de onwettigheid van de door
verweerster met eiser afgesloten overeenkomst en ongeacht het verband tussen de
verzekeringsovereenkomst en de door de burgerlijke partij tengevolge van de misdrijven geleden schade, schending inhoudt van de artikelen 17 en 18 van de Gerechtelijk Wetboek, 3 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 63 van
het Wetboek van Strafvordering, 3, inzonderheid §§ 1 en 3, van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
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terwijl, vierde onderdeel, zelfs mocht de burgerlijke partij de vereiste hoedanigheid en belang hebben, dit nag niet betekent dat de onwettige situatie waarin zij zich
bevindt, de aansprakelijkheid van de beklaagde niet kan bei:nvloeden; de vaststelling dat de burgerlijke partij zich in een onwettige situatie heeft geplaatst, immers de
ontheffing van aansprakelijkheid van de beklaagde of minstens de verdeling van aansprakelijkheid kan teweeg brengen; dit des te meer het geval is wanneer - zoals ten
deze- de onwettige toestand van de burgerlijke partij het misdrijf en dus de schade
mogelijk heeft gemaakt; het bestreden arrest derhalve niet zonder miskenning van de
artikelen 1382-1383 Burgerlijk Wetboek kon besluiten tot ontvankelijkheid en principiele gegrondheid van verweersters vordering zonder de invloed op eisers aansprakelijkheid te onderzoeken van de onwettigheid waarin verweerster zich bevond door
zonder erkenning in Belgie met eiser een verzekeringsovereenkomst te hebben afgesloten (schending van de artikelen 1382-1383 Burgerlijk Wetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat oplichting en het erdoor toegebrachte nadeel niets uitstaande heeft met de bekwaamheid van de benadeelde om het contract aan
te gaan, dat zelf niet het voorwerp van de oplichting was maar slechts achteraf aanleiding tot de oplichting toe gaf; dat derhalve de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering in vergoeding van de door deze oplichting geleden schade er evenmin iets uitstaande mee heeft;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bij artikel 3, §§ 1 en 3, van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen gestelde verbod om
in de hoedanigheid van verzekeraar verzekeringsovereenkomsten aan te hieden, zonder vooraf door de Koning te zijn toegelaten, e:J;). de nietigheid van
de spijts dit verbod gesloten overeenkomst- waarvan de onderneming evenwel gehouden is de verplichtingen na te komen wanneer de verzekeringsnemer ze te goeder trouw heeft gesloten - die aanleiding gaf tot het plegen van oplichting, het recht om vergoeding wegens de door deze oplichting
toegebrachte schade te vorderen niet aantast;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat er geen rechtstreeks oorzakelijk verband bestaat tussen een nietige overeenkomst en de oplichting waartoe die overeenkomst achteraf aanleiding gaf, meer bepaald tussen een nietige verzekeringsovereenkomst en de oplichting van verzekeringsvergoedingen op grond van
valse aangiften;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser bij de appelrechters verdeling of ontheffing van aansprakelijkheid heeft gevorderd;
Dat hij dat niet voor het eerst voor het Hof kan doen;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter :de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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ze KAMER- 15 mei 2001
1o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) RECHTSHULPVERZOEK STREKKEND TOT HET NEMEN VAP< VOORLOPIGE MAATREGELEN OF TOT
INBESLAGNEMING- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT UITVOERBAARVERKLARING- HOGER
BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWERPING- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) RECHTSHULPVERZOEK STREKKEND TOT HET NEMEN VAN VOORLOPIGE MAATREGELEN OF TOT
INBESLAGNEMING- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT UITVOERBAARVERKLARING- UITVOERING
DERDENVERZET
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER NIETTOELAATBAARVERKLARING VAN HET DERDENVERZET- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VERWERPING- ONTVANKELIJKHEID.

so

INTERNATIONALE VERDRAGEN- OVEREENKOMST INZAKE HET WITWASSEN, DE OFSPORING, DE INBESLAGNEMING EN DE CONFISCATIE VAN OPBRENGSTEN VAN MISDRIJVEN- ARTIKEL 5 - RECHTSTREEKSE WERKING- TOEPASSING.

4o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- RECHTSHULPVERZOEK STREKKEND TOT HET NEMEN VAN VOORLOPIGE
MAATREGELEN OF TOT INBESLAGNEMING- BESCHIKKING TOT UITVOERBAARVERKLARING.

5o CAS SATIE -

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE
WET- GEEN RECHTSMIDDEL VAN HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ARREST DAT HET HOGER BEROEP ONTVANKELIJK VERKLAART- ONONTVANKELIJKE
VOORZIENING VAN ElSER- CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOFCASSATIE IN HET BELANG VAN DE WET EN ZONDER VERWIJZING.

1o Het cassatieberoep dat de tussenhomende partij instelt tegen een arrest van de ha-

mer van inbeschuldigingstelling, waarbij zijn beroep tegen de beschihhing tot
uitvoerbaarverhlaring door de raadhamer van een verzoeh tot rechtshulp strehhende tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming in toepassing van de wet van 20 mei 1997 ongegrond wordt verhlaard, is niet ontvanhelijh,
aangezien die beslissing een voorbereidende beslissing is waartegen eerst cassatieberoep openstaat na de eindbeslissing. (1). (Art. 416, eerste lid, Sv.; art. 10 wet van
20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen.)

2° Het cassatieberoep dat de eiser op derdenverzet instelt tegen een arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling, waarbij zijn beroep tegen de beschihhing van de madhamer, die zijn d"erdenverzet tegen een voorlopige maatregel of tegen een inbeslagneming ingevolge een in toepassing van de wet van 20 mei 1997 uitvoerbaar verhlaard
rechtshulpverzoeh niet-toelaatbaar verhlaart, ongegrond wordt verhlaard, is niet ontvanhelijh, aangezien die beslissing een voorbereidende beslissing is waartegen eerst
cassatieberoep openstaat na de eindbeslissing (2). (Art. 416, eerste lid, Sv.).

so

De verplichting van artihel5 van de Overeenhomst van 8 november 1990 inzahe het
witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van
misdrijven, dat het aan de overeenhomstsluitende Staten overlaat te bepalen welhe
(1) Zie concl. van het O.M.
(2) Zie noot 1.
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maatregelen van wetgevende of andere aard noodzakelijk zijn om te bewerkstelligen dat de personen die worden getroffen door maatregelen tot opsporing en voorlopige maatregelen of door maatregelen tot confiscatie, beschikken over doeltreffende rechtsmiddelen om hun rechten te beschermen, heeft geen rechtstreekse werking
in het interne recht, zodat de erin bedoelde personen hieruit geen rechtsmiddel kunnen ontlenen (3).
4° Geen verdrags- ofwetsbepaling verleent aan de personen die worden getroffen door
een voorlopige maatregel of door een inbeslagneming in toepassing van de wet van
20 mei 1997 een onmiddellijk rechtsmiddel, en met name het rechtsmiddel van hager beroep, tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een rechtshulpUerzoek strekkende tot een dergelijke voorlopige maatregel ofinbeslagneming (4). (Art.
5 Overeenkomst van 8 nov. 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van misdrijven; art. 10 van de wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen.)

5o Wanneer het cassatieberoep van de eiser tot cassatie als niet ontvankelijk wordt verworpen, omdat de bestreden beslissing een voorbereidende beslissing is waartegen eerst
cassatieberoep openstaat na de eindbeslissing, vernietigt het Hof, op vordering van
de procureur-generaal, in het be lang van de wet en derhalve zonder verwijzing, het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hager beroep van eiser tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een verzoek tot
rechtshulp strekkende tot het nemen van voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming in toepassing van de wet van 20 mei 1997 niet wettig ontvankelijk kon verklaren, aangezien geen enkele wetsbepaling aan eiser een rechtsmiddel van hager beroep verleent (5). (Artt. 416, eerste lid, en 442 Sv.)
(ROWIL INTERNATIONAL N.V. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN JUSTITIE)

Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger:
1. Deze zaak heeft betrekking op een verzoek tot rechtshulp van de onderzoeksrechter van de arrondissementsrechtbank te Koper (Slovenie) van 30 juni 2000 inzake de genaamde Hermann J.G. en J.-P. R., heiden verdacht van witwasoperaties van
gelden. Bepaalde van deze fondsen werden aangewend voor de betaling van transacties van sigaretten, geleverd door N.V. ROWIL INTERNATIONAL.
Het rechtshulpverzoek strekt ertoe in Belgie bewarend beslag te laten leggen door
de blokkering van rekeningen van N.V. ROWIL INTERNATIONAL bij de Belgische
bankinstellingen Kredietbank en KBC met het oog op een latere verbeurdverklaring.
2. Door de Minister van Justitie werd op 20 juli 2000, in toepassing van artikel 873,
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, machtiging verleend om tot uitvoering over te gaan.
Op vordering van de procureur des Konings te Antwerpen van 27 juli 2000, verklaarde de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen het
rechtshulpverzoek uitvoerbaar bij beschikking van 2 augustus 2000.
Op 22 augustus 2000 werd een bedrag van 3.365.902 BEF op de bankrekening vim
N.V. ROWIL INTERNATIONAL bij KBC-Antwerpen geblokkeerd.
3. Op 25 augustus 2000 tekende N.V. ROWIL INTERNATIONAL derdenverzet aan,
waarbij de Belgische Staat in tussenkomst werd gedagvaard.
Naast de opheffing van het beslag werd de veroordeling gevorderd van de Bel~
gische Staat in betaling van een provisionele schadevergoeding van 1 BEF.
(3) Zie noot 1.
(4) Zie noot 1.
(5) Zie noot 1.

Nr. 284

HOF VAN CASSATIE

897

Dit derdenverzet werd door de raadkamer bij bescbikking van 7 september 2000 niet
toelaatbaar verklaard.
4. Op 7 september 2000 werd door N.V. ROWIL INTERNATIONAL boger beroep ingesteld tegen zowel de bescbikking van de raadkamer tot uitvoerbaarverklaring van
2 augustus 2000, als tegen de bescbikking van de raadkamer van 7 september waarbij bet derdenverzet niet toelaatbaar werd verklaard.
5. Bij arrest van 28 november 2000 verklaart bet bofvan beroep te Antwerpen, kamer van inbescbuldigingstelling, beide beroepen ontvankelijk, maar bevestigt bet de
beroepen bescbikkingen.
Dit arrest maakt het voorwerp uit van bet cassatieberoep van 12 december 2000,
dat op 4 januari 2000 aan de Belgiscbe Staat en aan de procureur-generaal te Antwerpen werd betekend en dat tbans door het Hof dient te worden onderzocbt.
6. In de memorie ter staving van bet cassatieberoep wordt een middel met twee onderdelen aangevoerd. Uit de inboud van het middel blijkt dat het enkel gericht is tegen de beslissing waarbij het beroep tegen de bescbikking van de raadkamer van 2
augustus 2000 ontvankelijk maar ongegrond wordt verklaard.
7. Het middel roept een scbending in van artikel18.2 van de Overeenkomst van 8
november 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, van artikel9, 4°, van de wet van 20 mei 1997
betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, van de artikelen 35 en 89 Wetboek van Strafvordering en van artikel42, 3°, Strafwetboek,- hetzij een schending van de verdragsen wetsbepalingen die van toepassing zijn op de procedure van inbeslagneming op verzoek van een vreemde Staat-, alsmede een scbending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994 wegens bet gebrek aan antwoord op de
conclusie genomen voor het bofvan beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
8. In bet eerste onderdeel wordt aangevoerd dat het gegeven dat de gelden, - die
de koopsom uitmaken van een partij sigaretten en door de genaamde G. en R. gestort werden op de later geblokkeerde rekening van eiseres tot cassatie -, volgens de
gegevens verstrekt in bet rechtsbulpverzoek de vrucbt zouden zijn van misdrijven, gepleegd door beide genoemde verdachten, niet betekent dat zij ook als illegaal vermogensvoordeel in de zin van artikel42, 3°, Strafwetboek kunnen bescbouwd worden, aangezien bet Sloveens onderzoek niet tegen eiseres tot cassatie, N.V. ROWIL
INTERNATIONAL, of tegen haar aangestelden wordt gevoerd. Deze gelden, de primaire vermogensvoordelen die recbtstreeks uit bet misdrijf werden verkregen, werden immers omgezet in een partij sigaretten en het zijn, naar het oordeel van eiseres tot cassatie, enkel deze vervangingsgoederen die voor inbeslagneming in aanmerking
komen en niet de koopsom, die geen vervangingsgoed is in de zin van artikel42, 3°,
Strafwetboek, waarnaar artikel 35 Wetboek van Strafvordering, dat aangeeft welke
voorwerpen voor beslag in aanmerking komen, verwijst. De verdrags- en wetsbepalingen die op een inbeslagneming op verzoek van een vreemde Staat toepasselijk zijn,
meer bepaald artikel 18.2 van de Overeenkomst van 8 november 1990 en artikel 9,
4° van de wet van 20 mei 1997, voorzien immers in de voorwaarde (of in een mogelijke weigeringsgrond wanneer aan de voorwaarden niet voldaan is) dat "de maatregel waarom wordt verzocht ( ... ) door de Belgische rechterlijke autoriteiten, krachtens het Belgiscb recht, (moet) kunnen worden genomen, met het oog op opsporingen
of vervolgingen, indien bet om een analoge interne zaak gaat". Aan deze voorwaarde is, in de stelling van eiseres tot cassatie, bijgevolg niet voldaan.
9. In het tweede onderdeel wordt aangevoerd dat de appelrechters niet hebben geantwoord op bet middel dat in conclusie voor bet hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, werd ontwikkeld en waarbij eiseres tot cassatie liet gelden dat wanneer een verdachte met een illegaal vermogensvoordeel of een vervangingsvoordeel een
normale handelstransactie uitvoert, in casu de aankoop van een partij sigaretten, enkel bet gekochte goed in aanmerking komt voor de inbeslagneming en niet de gelden die de koopsom uitmaken en die op de bankrekening van de verkoper werden gestort.
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10. Het hiervoor geschetste procedureverloop doet allereerst- in cascade- drie
verschillende vragen rijzen. In de logica van het antwoord dat het Hof zal dienen te
formuleren dienen deze vragen zich in de navolgende volgorde aan voor verder onderzoek:
. -is het arrest gewezen op 28 november 2000 door het hofvan beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling een beslissing die in aanmerking komt voor een onmiddellijk cassatieberoep? Zo het antwoord positief luidt, dient ook de volgende vraag beantwoord te worden :
- is het middel ontvankelijk? Zo het antwoord hier wederom bevestigend is, dient
ook de laatste vraag beantwoord te worden :
- is het middel ook gegrond?
11. Het kernprobleem situeert zich duidelijk op het niveau van de tweede vraag, die
onlosmakelijk verbonden is met de vraag of degene die het voorwerp uitmaakt van een
maatregel van inbeslagneming op verzoek van een vreemde Staat over enig (intern)
rechtsmiddel beschikt tegen de uitvoerbaarverklaring van het rechtshulpverzoek.
De cassatietechniek zal hier evenwel, zoals zal blijken, een nieuw probleem doen ontstaan, dat op zijn beurt zal dienen opgelost te worden. Om dit probleem afdoende te
kunnen belichten dient de hiervoor beschreven logica in de volgorde van het beantwoorden van de "cascade" van vragen doorbroken te worden en lijkt het raadzamer
de traditionele werkwijze terzijde te schuiven door de derde vraag eerst te beantwoorden.
12. Deze derde vraag heeft betrekking op het al dan niet gegrond zijn van het aangevoerde middel in zijn twee onderdelen. Zonder het antwoord op de eerste twee vragen te onderzoeken vertrekken wij hier van de hypothese dat deze antwoorden bevestigend luiden en dat zowel de voorziening zelf als het middel ontvankelijk zijn.
Zoals hiervoor uiteengezet voert het eerste onderdeel - schematisch geschetstaan dat de geldsommen niet in beslag kunnen genomen worden of dat de bankrekeningen niet kunnen geblokkeerd worden, omdat zij, naar Belgisch recht, waarnaar zowel het artikel 18.2 van de Overeenkomst van 8 november 1990 (als mogelijke
weigeringsgrond voor de uitvoering) als het artikel 9, 4°, van de wet van 20 mei 1997
(als voorwaarde voor de uitvoering van het rechtshulpverzoek) verwijzen, niet kunnen beschouwd worden als "vervangingsgoederen" voor de primaire vermogensvoordelen, die rechtstreeks uit het misdrijfwerden verkregen, en dus ook niet het voorwerp van een verbeurdverklaring zullen kunnen uitmaken.
Dit onderdeel gaat blijkbaar "a priori" uit van de (veronder)stelling dat bij de inbeslagneming zelfreeds de zekerheid moet bestaan dat de inbeslaggenomen zaken uiteindelijk effectiefverbeurd zullen (kunnen) worden verklaard. Dit is evenwel niet de
juiste draagwijdte van de artikelen 35, 87 en 89 Wetboek van Strafvordering die bepalen dat alles in beslag mag worden genomen wat een van de in artikel 42 van het
Strafwetboek bedoelde zaken "schijnt" uit te maken en alles wat kan dienen om de
waarheid aan het licht te brengen. Het Hof oordeelde ter zake in zijn arrest van 15
februari 2000 (6) zeer duidelijk dat het artikel35 Wetboek van Strafvordering niet vereist dat bij de inbeslagneming zelfhet bewijs reeds zou geleverd zijn dat de voorwerpen die in de plaats zijn gesteld van vermogensvoordelen effectiefbeantwoorden aan
de in artikel 42, 3o, Strafwetboek bepaalde voorwaarden, maar enkel dat er dienaangaande aanwijzingen bestaan.
Dit onderdeel faalt bijgevolg naar recht.
Het tweede onderdeel, dat een gebrek aan antwoord op de conclusie aanvoert, mist
feitelijke grondslag, aangezien het bestreden arrest het verweer verwerpt en de conclusie beantwoordt met de redengeving die in het middel zelf wordt aangehaald, meer
bepaald door te overwegen, enerzijds, dat "de gronden voor weigering van de samenwerking, voorzien in artikel 18 van de Overeenkomst van 8 november 1990 en de redenen voor niet-uitvoering van een verzoek tot tenuitvoerlegging van voorlopige maatregelen, voorzien in artikel 3, § 1, van de wet van 20 mei 1997 (. .. ) in casu niet aanwezig
(6) Cass., 15 feb. 2000, A.R. P.99.1664.N, nr. 124.
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zijn" en, anderzijds, dat "ook aan de voorwaarden voorzien in artikel9 van de wet van
20 mei 1997 is voldaan; ( ... ) Dat de maatregel waarom werd verzocht, ook door de Belgische rechterlijke autoriteiten, krachtens het Belgisch recht, kunnen worden genamen, met het oog op opsporingen of vervolgingen, indien het om een analoge interne zaak gaat, te weten de artikelen 35-37, 87 en 89 Wetboek van Strafvordering,
volgens dewelke kunnen in beslag genomen worden : alles wat schijnt gediend te hebben of bestemd te zijn geweest om de misdaad of het wanbedrijf te plegen, alles wat
eruit schijnt voorgekomen te zijn en alle roerende goederen, die kunnen bijdragen tot
het ontdekken van de waarheid omtrent de vervolgde feiten, alsook de voorwerpen bedoeld in artikel 42 SWB en alles wat een uit het misdrijf verkregen vermogensvoordeel schijnt te vormen".
Ret middel kan bijgevolg, zo het al ontvankelijk zou zijn, in geen van beide onderdelen aangenomen worden. Deze analyse moet leiden tot de conclusie van verwerping van de voorziening.
13. Thans is de tweede vraag aan de orde: is het middel ontvankelijk? Ret antwoord op deze vraag is afhankelijk van het antwoord op de vraag of het middel wel
tot cassatie kan leiden.
Om deze nieuwe vraag op te lassen dient allereerst onderzocht te worden of eiser
in cassatie over de mogelijkheid beschikte om een rechtsmiddel - in casu hager beroep- in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer van 2 augustus 2000, waarbij het rechtshulpverzoek uitvoerbaar werd verklaard.
Artikel 5 van de Overeenkomst van 8 november 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten bepaalt, wat de rechtsmiddelen betreft: "Elke Partij neemt de maatregelen van wetgevende aard en andere maatregelen die noodzakelijk zijn om te bewerkstelligen dat de personen die
worden getroffen door de in artikel 2 en 3 bedoelde maatregelen, beschikken over doeltreffende rechtsmiddelen om hun rechten te beschermen." De in artikel 2 en 3 bedoelde maatregelen hebben respectievelijk betrekking op "maatregelen tot confiscatie" (art. 2) en op "maatregelen tot opsporing en voorlopige maatregelen" (art. 3).
Aangezien dit artikel betrekking heeft op "elke Partij" dient aangenomen te worden dat deze maatregelen zowellangs de zijde van de (toekomstige) "verzoekende"
verdragsluitende Staat als langs de zijde van (toekomstige) aangezochte Staat dienen genomen te worden. Ret is evenwel opvallend dat de Overeenkomst van 8 november 1990 zelf op geen enkele wijze preciseert wie behoort tot de categorie van de
"personen die worden getroffen door de in artikel 2 en 3 bedoelde maatregelen", noch
waaruit deze "doeltreffende rechtsmiddelen" zouden moeten bestaan en evenmin bepaalt wat de juiste draagwijdte is van de "rechten" die van deze bescherming dienen te kunnen genieten. Enige verduidelijking is wel te vinden in het "verklarend verslag" bij deze overeenkomst (7). In de Memorie van Toelichting bij het antwerp van
wet ter bekrachtiging van de Overeenkomst van 8 november 1990 werd overigens benadrukt dat het aan de overeenkomstsluitende Partijen toekomt hieraan een verdere invulling te geven bij de aanpassing van hun nationale wetgeving, waarbij evenwei de bepalingen van het E.V.R.M. als minimumwaarborg moeten gelden (8).
Dit gebrek aan precisie en het gegeven dat er nog een (belangrijke) "marge" of
beoordelingsbevoegdheid (9) gelaten wordt aan de nationale wetgever om tot de concrete invulling van deze maatregelen over te gaan toont meteen aan dat wij hier niet
staan voor een verdragsbepaling die een rechtstreekse werking heeft in ons interne
recht. De vraag of er inderdaad een rechtsmiddel bestaat, zal dus dienen opgelost te
worden aan de hand van een onderzoek van de interne wetgeving. Wanneer uit dit onderzoek zou blijken dat de interne wet met betrekking tot deze materie niet in enig
(7) Pari. St., Senaat, 1995-1996, 1-406/1, p. 50, nr. 31.
(8) Pari. St., Senaat, 1995-1996, 1-406/1, p. 9.
(9) W.J. GANSHOF VANDER
voetnoot 17.

MEERSCH,

"La regle d'application directe", R.B.D.J., 1980, 349, inz.
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"doeltreffend rechtsmiddel" voorziet, kan enkel vastgesteld worden dat de Belgische wetgever, hetzij- terecht of ten onrechte (10)- gemeend heeft dat de invulling van de verplichting van artikel 5 een dergelijk rechtsmiddel niet vereist, hetzij, tot op heden, aan de verplichting van dit artikel niet heeft voldaan. In beide gevallen
blijft evenwel het gebrek aan "self sufficient" karakter van artikel 5 spelen : de rechtsonderhorige, in casu de persoon die door de maatregel getroffen wordt, kan zich niet
op het enkele bestaan van deze verdragsbepaling beroepen om er een - door de Belgische wetgever niet erkend of toegekend - rechtsmiddel uit te putten.
Wat levert het onderzoek van de interne wetgeving op?
De materie van de inbeslagneming met het oog op de (latere) verbeurdverklaring
van voorwerpen op verzoek van een vreemde Staat wordt specifiek geregeld door de
wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen (11).
Artikel 7 van deze wet regelt de procedure die betrekking heeft op "finale" fase, met
name op de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen tot verbeurdverklaring : de correctionele rechtbank van de plaats waar de goederen, waarop de verbeurdverklaring betrekking heeft, gelegen zijn, dient de buitenlandse beslissing tot
verbeurdverklaring uitvoerbaar te verklaren, na het openbaar ministerie en de veroordeelde of zijn raadsman te hebben gehoord, en na te hebben gecontroleerd dat de
voorwaarden van tenuitvoerlegging van artikel 4 zijn vervuld en dat de weigeringsgronden van artikel 3 niet van toepassing zijn, waarbij de rechtbank gebonden is door
de vaststelling van de feiten zoals die uitdrukkelijk in de buitenlandse beslissing zijn
uiteengezet ofimpliciet daaruit blijken. Het betreft hier dus een procedure op tegenspraak, - althans wat de veroordeelde betreft -,waarbij de appreciatiebevoegdheid
van de rechtbank evenwel strikt beperkt is en niet de grond van de zaak raakt (12).
Het openbaar ministerie en de veroordeelde persoon kunnen tegen deze beslissing van de rechtbank voorziening in cassatie instellen (art. 7, vierde lid). Er blijkt dus
dat de Belgische wetgever, in uitvoering van de verplichting van artikel 5 van de Overeenkomst van 8 november 1990 hier wel degelijk in een "rechtsmiddel" voorzien heeft.
Het rechtsmiddel blijft evenwel (zeer) beperkt: het betreft aileen een cassatieberoep en het staat slechts open voor het openbaar ministerie en voor de veroordeelde. De wet blijft stilzwijgend wat de bescherming van de rechten van de andere
"personen die getroffen worden door de maatregel" betreft : er wordt geen mogelijkheid geboden om gehoord te worden en er is, wat hen betreft, evenmin in een rechtsmiddel voorzien.
Het blijkt dat het precies die beperkte appreciatiebevoegdheid van de Belgische rechtbank is, die de wetgever er toe heeft aangezet enkel in een cassatieberoep te voorzien (13) : het gaat inderdaad niet meer om een beoordeling van de feiten die aan de
basis liggen van de buitenlandse beslissing, maar enkel om de gevolgen van deze beslissing voor de interne Belgische rechtsorde (14).
Totaal anders is de toestand inzake de tenuitvoerlegging van buitenlandse verzoeken tot inbeslagneming, hoewel de procedure toch een aantal gelijkenissen vertoont.
(10) Zie hieromtrent D. VANDERMEERSCH, D., "La loi du 20 mai sur la cooperation internationale en ce qui concerne !'execution de saisies et de confiscations- L'introduction en droit belge de
la saisie immobiliere penale", R.D.P., 1997, p. 697, waar de auteur kritiek levert op het feit dat
art. 7 van de wet van 20 mei 1997 niet in de mogelijkheid van hager beroep voorziet inzake de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen tot verbeurdverklaring.
(11) B.S., 3 juli 1997.
(12) Deze beperking was oak reeds vervat in artikel14.2 van de Overeenkomst van 8 nov. 1990.
(13) D. VANDERMEERSCH, "La loi du 20 mai sur la cooperation internationale en ce qui concerne !'execution de saisies et de confiscations - L'introduction en droit belge de la saisie immobiliere penale", R.D.P., 1997, p. 697.
(14) Verslag van de Commissie voor de Justitie, Pari. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1951-1996, 427/3, p. 9.
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Artikel10 van de wet van 20 mei 1997 bepaalt dat de raadkamer van de plaats waar
de goederen, waarop het verzoek betrekking heeft, gelegen zijn, de voorlopige maatregel of de inbeslagneming uitvoerbaar verklaart, na te hebben gecontroleerd dat de
voorwaarden tot tenuitvoerlegging zijn vervuld en dat de weigeringsgronden bedoeld in artikel 3 niet van toepassing zijn.
Artikel 11 voorziet in een spoedprocedure waar de tenuitvoerlegging gebeurt op beschikking van de onderzoeksrechter, wiens beschikking evenwel binnen de vijf dagen dient te worden bevestigd door de raadkamer.
Deze procedure is dus eenzijdig en niet-contradictoir (15), aangezien de wet niet voorschrijft dat de verdachte ofbeklaagde, -laat staan een derde "getroffen persoon" -,
wordt gehoord.
Wat ons hier evenwel meer interesseert is het feit dat de wetgever het blijkbaar niet
nodig of nuttig geoordeeld heeft, met betrekking tot de uitvoerbaarverklaring van het
verzoek tot voorlopige maatregelen of tot inbeslagneming, enig rechtsmiddel te voorzien, noch ten voordele van de verdachte of beklaagde, noch ten voordele van een eventuele derde "getroffen persoon", hetzij de persoon bij wie tot inbeslagneming is overgegaan, hetzij enige andere rechthebbende.
Uit het feit dat de wetgever, bij het uitwerken van de interne wetgeving met betrekking tot de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, gemeend heeft enkel het rechtsmiddel van het
cassatieberoep te moeten voorzien in het kader van de "finale fase" van de tenuitvoerlegging van de buitenlandse beslissing tot verbeurdverklaring en dan nog enkel ten voordele van het openbaar ministerie en de veroordeelde, blijkt dat hij oordeelde dat deze beperkte mogelijkheid kon volstaan om tegemoet te komen aan de
verplichting van artikel5 van de Overeenkomst van 8 november 1990. Het lijkt niet
zonder belang hier nogmaals te verwijzen naar de Memorie van Toelichting bij het wetsantwerp tot bekrachtiging van deze Overeenkomst, waaruit duidelijk blijkt dat de wetgever zich wel degelijk bewust was en van de inhoud van deze verplichting en van het
feit dat hij zelf een verdere invulling aan deze verplichting diende te geven.
Bij deze overweging mag niet uit het oog verloren worden dat de wetgever bij deze
benadering wellicht ook rekening hield met de situatie langs de zijde van de "verzoekende" Partij. In dit verband dient verwezen te worden naar het artikel22 van de
Overeenkomst van 8 november 1990 : uit de parlementaire voorbereiding blijkt immers dat de wetgever, - net zoals de kamer van inbeschuldigingstelling in het bestreden arrest overigens - zich bijzonder goed bewust was van de relatie tussen artikel 5 en artikel 22 van de Overeenkomst (16).
Het artikel 22 heeft betrekking op de erkenning, door de aangezochte Staat, van de
buitenlandse rechterlijke beslissingen betreffende de rechten waarop derden aanspraak maken ofhebben gemaakt. Wanneer de rechten van deze derden in de verzoekende Staat niet werden onderzocht, zijn deze derden gerechtigd hun aanspraken te doen gelden in de aangezochte Staat. Wanneer de rechten van deze derden in
de verzoekende Staat reeds werden beschermd, gaat de Overeenkomst uit van het principe dat de buitenlandse beslissing moet worden erkend, maar deze erkenning kan onder een aantal voorwaarden worden geweigerd, onder meer wanneer deze derden onvoldoende gelegenheid hebben gehad om hun rechten te doen gelden (17).
Deze vaststellingen betreffende de houding van de wetgever zijn niet zonder belang, aangezien sommigen, net als de kamer van inbeschuldigingstelling in het bestreden arrest, de mening lijken toegedaan te zijn dat er wel degelijk een rechtsmiddel bestaat.
(15) D. VANDERMEERSCH, D., "La loi du 20 mai sur Ia cooperation internationale en ce qui concerne !'execution de saisies et de confiscations - L'introduction en droit beige de Ia saisie immobiliere penale", R.D.P., 1997, p. 698; G. STESSENS, "Het beslag in strafzaken", CBR Jaarboek 199899, Maklu, 1999, p. 441.
(16) Parl. St., Senaat, 1995-1996, 1-406/1, p. 9.
(17) Parl. St., Senaat, 1995-1996, 1-406/1, commentaar bij artt. 5 en 22 in het "verklarend verslag" onder punt 81.
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Kan een dergelijk rechtsmiddel ontleend worden aan artikel 61quater Wetboek van
StrafVordering (ingevoerd door de zogenaamde Wet "Franchimont" van 12 maart 1998),
waarvan de procedure (mogelijkerwijze) (18) ook zou kunnen worden aangewend voor
beslagmaatregelen die op buitenlands verzoek werden getroffen?
Vooreerst kan opnieuw verwezen worden naar de houding van de wetgever bij de
verdere uitwerking van de Overeenkomst van 8 november 1990 in het interne recht,
hetgeen resulteerde in de wet van 20 mei 1997 : uit de analyse is gebleken dat de wetgever, enerzijds, de beperkte mogelijkheid van cassatieberoep voldoende achtte en, anderzijds, dat hij de rechtspleging met betrekking tot de voorlopige maatregelen of de
inbeslagname op een zodanige wijze organiseerde dat zij een duidelijk eenzijdig en nietcontradictoir karakter kreeg.
Bovendien is er, benevens het gegeven dat er op geen enkel ogenblik sprake is geweest van de invoering van enig appelrecht, blijkbaar ook nooit enige intentie geweest om een procedure te voorzien waarbij om een "opheffing" van de maatregel van
de inbeslagneming kon worden gevraagd.
Veel belangrijker lijkt evenwel het argument dat de positie van degene die wil reageren tegen een maatregel van inbeslagneming op buitenlands verzoek totaal verschillend is van de positie van de persoon die getroffen wordt door een onderzoekshandeling verricht door een onderzoeksrechter binnen diens eigen bevoegdheid in het
. kader van ee~ gerechtelijk onderzoek dat verloopt volgens de zuiver nationale wetgeving. In het laatste geval kan degene die zich geschaad voelt door de onderzoekshandeling zich inderdaad, in toepassing van artikel 61quater Wetboek van StrafVordering, met zijn vraag tot opheffing van de maatregel richten tot dezelfde gerechtelijke
instantie, met name de onderzoeksrechter, die zelfvolledig autonoom de beslissing nam
en bijgevolg ook verantwoordelijk is voor die onderzoekshandeling. Ret is daarom ook
diezelfde onderzoeksrechter die in eerste instantie gehouden is zelf uitspraak te doen
over het verzoekschrift tot opheffing van de maatregel.
Wanneer het daarentegen gaat om een inbeslagneming op verzoek van een vreemde
Staat is de rolverdeling helemaal anders : de onderzoeksrechter beslist hier niet meer
autonoom over de te nemen maatregel, maar hij krijgt enkel nog de opdracht (of de
toelating) om de gevraagde maatregel uit te voeren. Het beslissingscentrum ligt in dit
geval bij de raadkamer, die, na controle van de vDorwaarden en de afwezigheid van
weigeringsgronden, het buitenlands verzoek "uitvoerbaar" verklaart. De onderzoeksrechter is hier de "operationele arm" van de raadkamer, die de exclusiviteit van de beslissing heeft. Dit geldt zelfs voor de "spoedprocedure", aangezien de voorlopige beslissing van de onderzoeksrechter in dit geval a posteriori "gedekt" moet worden door
de raadkamer die deze beslissing, overeenkomstig artikel 11 van de wet van 20 mei
1997, moet "bevestigen".
De "bevoegdheid" van de onderzoeksrechter steunt hier dus integraal op de
uitvoerbaarverklaring door de raadkamer. Er kan bovendien moeilijk voorgehouden
worden dat de onderzoeksrechter de mogelijkheid heeft het exequatur van de raadkamer te betwisten of zelfs maar te censureren. De mogelijkheid en de procedure voorzien door artikel 61quater Wetboek van StrafVordering zijn hier bijgevolg niet van toepassing en er is evenmin, zoals hiervoor uiteengezet, sprake va~ enige procedure tot
"opheffing" van het beslag in de wet van 20 mei 1997. De toestand "sui generis", die
geschapen wordt door de uitvoerbaarverklaring van het buitenlands verzoek tot inbeslagname, ontsnapt dan ook aan dit rechtsmiddel. Er weze overigens opgemerkt dat
eiseres tot cassatie er voor opteerde de beslissing tot exequatur zelf aan te vechten.
(18) G. STESSENS, "Ret beslag in strafzaken", CBR Jaarboeh 1998-99, Maklu, 1999, p. 441; D.
VANDERMEERSCH, "La loi du 20 mai sur la cooperation internationale en ce qui concerne !'execution
de saisies et de confiscations- L'introduction en droit belge de la saisie immobiliere penale", R.D.P.,
1997, p. 699 : er weze voor alle duidelijkbeid en volledigheidshalve opgemerkt dat G. Stessens zich
zeer voorzichtig uitdrukt en enkel stelt dat "wel kan aangenomen worden" dat artikel61quater
oak voor inbeslagnemingen op buitenlands verzoek kan worden aangewend. D. Vandermeersch
spreekt zich niet uit: in voetnoot 36 vestigt hij alleen de aandacht op de inhoud van het (toenmalig) voorontwerp "Franchimont" dat in een rechtsmiddel tegen de inbeslagneming voorzag.
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De kamer van inbeschuldigingstelling van Antwerpen lijkt in het bestreden arrest van 28 november 2000 nog een andere weg te bewandelen. Hoewel de overweging van het bestreden arrest "dat het recht van verdediging inzake exequatur wordt
gevrijwaard door het rechtsmiddel van hoger beroep" niet verder gepreciseerd wordt,
kan er uit afgeleid worden dat de kamer van inbeschuldigingstelling zich heeft laten inspireren door de Uitleveringswet van 15 maart 1874.
Artikel 11, vierde lid, van deze wet heeft ook oog voor de belangen van de derde bezitters of andere rechthebbenden. De rechtspraak aanvaardt hieromtrent sinds lang
dat deze derden een mogelijkbeid tot hoger beroep en tot cassatieberoep hebben tegen de beslissing omtrent de overgave van de stukken aan de verzoekende Staat, omdat "deze beslissing tot overgave het karakter heeft van een gerechtelijke beslissing" (19).
Het zwakke punt in de (veronderstelde) redenering van de kamer van inbeschuldigingstelling valt onmiddellijk op : de toestand die zich hier voordoet is immers helemaal niet vergelijkbaar met de toestand waarin hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissing van de raadkamer tot overdracht van de stukken aan de verzoekende
overheid. We staan hier nog niet voor deze "finale fase" : over de eigenlijke overdracht zal pas kunnen beslist worden overeenkomstig de procedure voorzien door artikel 7 van de wet van 20 mei 1997, eens er een (definitieve) beslissing tot verbeurdverklaring is in de verzoekende Staat. Zoals eerder uiteengezet, betreft het ditmaal
een procedure op tegenspraak, waarbij het openbaar ministerie en de veroordeelde persoon worden gehoord en waarbij, heiden, over de mogelijkheid beschikken om een
cassatieberoep in te stellen. De redenering "naar analogie" gaat dus niet op.
Het besluit moet dus zijn dat, wegens het gebrek aan rechtstreekse interne werking van artikel 5 van de Overeenkomst van 8 november 1990, de afwezigheid van enig
rechtsmiddel in de wet van 20 mei 1997, de niet-toepasbaarheid van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering of van de redenering die gevolgd wordt inzake artikel 11 Uitleveringswet, er geen enkel rechtsmiddel openstond tegen de beslissing tot
exequatur, gewezen door de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
De kamer van iribeschuldigingstelling, die het beroep tegen deze beslissing tot exequatur toch ontvankelijk heeft verklaard, heeft zich bijgevolg een bevoegdheid toegeeigend die zij helemaal niet had.
Wat zijn de gevolgen van deze vaststelling?
Het bestreden arrest is, op dit punt, in elk geval niet rechtsgeldig omdat het aangewende rechtsmiddel van hoger beroep niet voorhanden was en de kamer van inbeschuldigingstelling zonder bevoegdheid was. Door het ontbreken vim het rechtsmiddel van hoger beroep moet er evenwel onmiddellijk vastgesteld worden dat er ook
geen enkele andere rechtsinstantie bestaat die rechtsgeldig een nieuwe beslissing zou
kunnen nemen.
Anders gesteld : er is geen cassatie met verwijzing mogelijk, gezien het Hof niet kan
verwijzen naar een rechter die niet de bevoegdheid heeft om te oordelen.
Wanneer deze conclusie teruggekoppeld wordt naar het door eiseres tot cassatie aangevoerde middel, dan moet worden vastgesteld dat dit middel, ook al ware het gegrond (quod non - zie hoger), op geen enkele wijze kan leiden tot het resultaat dat door
eiseres beoogd werd, met name het doen wijzigen van de inhoud van het bestreden arrest. Eiseres heeft dus geen enkel belang bij het middel, dat om die reden dan ook niet
ontvankelijk is.
Bovenstaande redenering leidt opnieuw tot de verwerping.
De beslissing tot verwerping leidt hier evenwel tot een bijzondere situatie : de voorziening wordt verworpen wegens de niet-ontvankelijkbeid van het middel, wegens gebrek aan belang in hoofde van eiseres, maar de redenering die leidde tot deze conclusie is gebaseerd op de stelling dat er geen rechtsmiddel is en dat de kamer van
(19) P.E. TROUSSE en J. VANHALEWIJN, "Uitlevering en internationale rechtshulp in strafzaken", APR, 1970, p. 116, nr. 275.
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inbeschuldigingstelling zich een bevoegdheid toeeigende die zij niet had, zodat het bestreden arrest onwettelijk is, in de mate dat het hoger beroep ontvankelijk werd verklaard. Bij een eenvoudige verwerping van de voorziening blijft deze onwettelijke beslissing evenwel onverkort bestaan ... Hoe dit nieuwe probleem uiteindelijk zal dienen
opgelost te worden zal verder worden onderzocht.
14. Er rest ons eerst nog een derde vraag te beantwoorden : is de voorziening als zodanig wel ontvankelijk? Of nog : is het bestreden arrest een beslissing die, overeenkomstig artikel416 Wetboek van Strafvordering, in aanmerking komt voor een (onmiddellijk) cassatieberoep?
Het betreft hier duidelijk een voorbereidende beslissing, aangezien zij inhoudelijk betrekking heeft op de tussenfase van de inbeslagneming, met het oog op de uiteindelijke beslissing tot tenuitvoerlegging van het (vreemde) vonnis, waarbij tegen de
veroordeelde tevens de verbeurdverklaring wordt uitgesproken.
Het is evenmin een beslissing die gewezen werd in toepassing van de artikelen 135
en 235bis Wetboek van Strafvordering (waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling overigens ook geen melding maakt), aangezien het hier een toestand "sui generis" betreft, waarvan de procedure geregeld wordt door de wet van 20 mei 1997.
Zoals eerder werd uiteengezet is het artikel 61quater Wetboek van Strafvordering hier niet van toepassing, maar de rechtspraak van uw Hof met betrekking tot dit
artikellijkt het "voorbarig" karakter van de voorziening te bevestigen : zo oordeelde het Hof in een arrest van 1 december 1998 : ''het cassatieberoep dat een verdachte instelt tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij zijn
verzoek aan de onderzoeksrechter tot opheffing van het beslag op zijn goederen en tot
teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen is verworpen, en waarin niet wordt
aangevoerd dat er bij dat beslag enige onregelmatigheid is begaan, is niet ontvankelijk, nu die beslissing geen eindbeslissing is" (20).
In een nog recenter arrest van 16 februari 1999 heeft het Hof dit standpunt bevestigd (21).
Tenslotte oordeelde het Hof op 30 mei 2000 (22) dat ''het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat eisers hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter, die zijn verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling van inbeslagneming heeft verworpen, ongegrond verklaart, geen eindbeslissing is, zodat de voorziening niet ontvankelijk is".
Deze rechtspraak wordt hier slechts als bijkomende toelichting aangehaald. Overigens is de problematiek van het onderzoek van de regelmatigheid van de inbeslagneming hier in feite niet aan de orde, enerzijds omdat de tussenkomst van de kamer van inbeschuldigingstelling van Antwerpen buiten dit kader valt wegens het "sui
generis"-karakter van deze zaak en, anderzijds, omdat niet de regelmatigheid van het
eigenlijke beslag hier ter sprake komt, maar wel de regelmatigheid van de beslissing tot uitvoerbaarverklaring : het is deze beslissing die het rechtstreeks voorwerp
is van het onderzoek van de kamer van inbeschuldigingstelling, zodat het probleem
van de regelmatigheid van de inbeslagneming slechts indirect in aanmerking kan komen.
Het bestreden arrest is uiteraard evenmin een beslissing inzake de burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid.
Blijft uiteindelijk de vraag of wij hier staan voor een arrest "inzake bevoegdheid"
in de zin van artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. Blijkbaar niet : het
Hof besliste herhaaldelijk dat er maar een geschil inzake bevoegdheid in de zin van
de artikelen 416, tweede-lid, en 539 Wetboek van Strafvordering bestaat, wanneer wordt
(20) Cass., 1 dec. 1998, A.R. P.98.1394.F, nr. 499; J.L.M.B., 1999, p. 58; R. W, 1998-99 (verkort), 1529, met noot Vandeplas, A., "Over de opheffing van het beslag en de teruggave van de goederen".
(21) Cass., 16 feb. 1999, A.R. P.99.0015.N, nr. 89; R. W 1998-99, p. 1530, met noot B.
(22) Cass., 30 mei 2000, A.R. P.00.0478.N, nr. 331.
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aangevoerd dat een rechter zich de bevoegdheid van een ander rechter heeft toegeeigend, zodat daaruit een geschil over rechtsmacht kan ontstaan dat aileen door een regeling van rechtsgebied kan worden beeindigd (23). Hier staan wij voor geheel andere situatie : er is geen sprake van enige concurrerende bevoegdheid of van conflict
van jurisdictie. Het betreft, integendeel, een probleem van "absolute" onbevoegdheid, zodat er ook geen enkele aanleiding kan zijn voor een regeling van rechtsgebied (zie hiervoor : er bestaat geen "bevoegde" instantie).
Overigens weze opgemerkt dat eiseres tot cassatie voor uw Hof geen geschil inzake bevoegdheid heeft aangevoerd.
Het besluit moet dan ook zijn dat, ongeacht het uiteindelijk "onwettelijk" karakter van het bestreden arrest, cassatieberoep werd ingesteld tegen een beslissing waartegen, in het licht van artikel416 Wetboek van Strafvordering, geen voorziening kon
worden ingesteld. De voorziening is bijgevolg, op zich, niet ontvankelijk.
Men zou kunnen aanvoeren dat deze redenering lijdt onder een gebrek aan logica, aangezien het Hofbij dit (negatieve) antwoord op de derde vraag beslist dat een
beslissing die niet kan of kon genomen worden en dus geen bestaansrecht heeft, geen
eindbeslissing is. De logica van deze beslissing dient evenwel onderzocht te worden
in het licht van de opdracht van het Hof: het Hof dient immers in de eerste plaats te
onderzoeken of de bestreden beslissing wel in aanmerking kan komen voor een onmiddellijk cassatieberoep in toepassing van artikel 416 Wetboek van Strafvordering. Wanneer het Hof, bij dit onderzoek, tot de vaststelling komt dat de bestreden beslissing niet vatbaar is voor een onmiddellijk cassatieberoep, dan moet, zonder meer,
tot de onontvankelijkheid van de voorziening besloten worden en kan het Hof, precies we gens die onontvankelijkheid, geen verder onderzoek meer verrichten naar de
wettelijkheid of de rechtsgeldigheid van de bestreden beslissing.
Ook hier weer moet dus besloten worden tot de verwerping, zonder verder acht te
slaan op de memorie, die inderdaad niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft.
Maar ook hier weer blijft het bestreden arrest, hoewel gedeeltelijk onwettelijk, door
de beslissing tot verwerping "onaangetast" bestaan.
15. Wanneer het Hof zou aanvaarden om het middel zelf op zijn verdiensten te onderzoeken, erkent het (impliciet) dat er inderdaad een rechtsmiddel tegen de beslissing tot exequatur bestaat. Zoals aangetoond, moet dit onderzoek uiteindelijk ook tot
de verwerping leiden omdat het middel niet gegrond is (zie hager - punt 12), maar er
is dan geen enkel bezwaar meer tegen het verder blijven bestaan van het bestreden
arrest : het Hof neemt immers aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd was.
De situatie is totaal anders in de twee andere gevallen.
In het tweede geval, waar het Hof zou oordelen dat het middel niet ontvankelijk is,
is deze beslissing noodzakelijkerwijze gesteund op de vaststelling dat er geen rechtsmiddel bestaat, hetgeen impliceert dat het Hof oordeelt dat de kamer van inbeschuldigingstelling zich, wat het hager beroep tegen de beslissing tot exequatur betreft, ten
onrechte bevoegd heeft verklaard. Het Hof stelt dus meteen ook het gedeeltelijk onwettelijk karakter van het bestreden arrest vast.
Het Hof kan deze redenering evenwel niet doortrekken tot in zijn uiterste consequentie door het bestreden arrest - uiteraard zonder verwijzing - gedeeltelijk te vernietigen. Het middel van eiseres laat dit immers niet toe, nu het wegens gebrek aan
belang niet ontvankelijk is.
De oplossing die er in zou bestaan, na verwerping van de voorziening van eiser, het
bestreden arrest gedeeltelijk te vernietigen op een door het Hof zelf ambtshalve aangevoerde schending van artikel10 van de wet van 20 mei 1997, omdat de kamer van
(23) Cass., 23 juli 1991, A.R. 5757, nr. 568; 11 juli 1994, A.R. P.94.0794.N, nr. 344; 17 mei 1995,
A.R. P.95.0536.F, nr. 242; 4 feb. 1998, A.R. P.98.0017.F, nr. 65; 13 okt. 1998, A.R. P.97.0368, nr. 442;
9 juni 1999, A.R. P.99.0150.F, nr. 343.
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inbeschuldigingstelling zich, in strijd met de wet, de bevoegdheid toeeigende om uitspraak te doen in hager beroep, valt, gelet op de specifieke aard van de materie waarop
het cassatieberoep betrekking heeft, moeilijk te rijmen met de klassieke benadering van het Hof.
In het derde geval beslist het Hof tot verwerping omdat het bestreden arrest niet
vatbaar is voor cassatieberoep. Hier kan het Hofer, omwille van de reden van de verwerping, niet toe komen te onderzoeken of de kamer van inbeschuldigingstelling al
dan niet bevoegd was : het onderzoek van het Hof eindigt immers bij de vaststelling dat het bestreden arrest niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te
komen voor een ontvankelijke voorziening.
In beide gevallen lijkt het mij noodzakelijk dat het openbaar ministerie, op grand
van bovenstaande analyse, die leidt tot de conclusie dat het bestreden arrest, wat de
uitspraak over het hager beroep tegen de beslissing tot exequatur betreft, "absoluut" onwettelijk is (maar "onaantastbaar" wordt gezien er geen enkel denkbaar rechtsmiddel meer openstaat, hierbij rekening houdend met het gegeven dat het cassatieberoep zelf oak al verworpen wordt), in toepassing van artikel 442 Wetboek van
Strafvordering, ambtshalve de gedeeltelijke vernietiging in het belang van de wet vordert. Door deze vordering zal het Hof uiteraard, oak wat het derde geval betreft, uitspraak moeten doen over het al dan niet bestaan van een rechtsmiddel en de gevolgen hiervan op de bevqegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en op het
al dan niet wettelijk karakter van de bestreden beslissing.

Conclusie : verwerping van de voorziening van eiseres tot cassatie en, in voorkomend geval, hetzij in geval van verwerping wegens onontvankelijkheid van het door
eiseres tot cassatie aangevoerde middel, hetzij in geval van verwerping wegens onontvankelijkheid van de voorziening van eiseres tot cassatie, gedeeltelijke vernietiging, - zonder verwijzing -, op vordering van het openbaar ministerie, in het belang van de wet.
ARREST

(A.R. P.Ol.0013.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. Op de voorziening van Rowil International N.V. :
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen bij beschikking van 2 augustus 2000 uitvoerbaar heeft verklaard het verzoek tot rechtshulp van de onderzoeksrechter van de arrondissementsrechtbank te Koper (Slovenie) van 30 juni 2000 (niet 3 juli 2000)
inzake H.J.G. en J.-P.R., verdacht van witwassen van gelden die onder meer
werden aangewend als betalingen van sigaretten; dat het verzoek strekt tot
bewarend beslag of blokkering van rekeningen onder meer in Belgie bij de
KBC-bank te Antwerpen op naam van eiseres; dat de desbetreffende rekening met een batig saldo van 3.365.902 frank werd geblokkeerd op 23 augustus 2000;
Overwegende dat de raadkamer bij beschikking van 7 september 2000 het
door eiseres ingestelde derdenverzet met dagvaarding in tussenkomst van
verweerder niet-toelaatbaar verklaarde;
Overwegende dat eiseres hoger beroep heeft ingesteld tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van 2 augustus 2000 en tegen de beschikking op het derdenverzet van 7 september 2000;
Dat het arrest beide hogere beroepen ontvankelijk verklaart, maar telkens de bestreden beschikking bevestigt;
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Overwegende dat zowel de beslissing op het hoger beroep tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring als de beslissing op het hoger beroep tegen de beschikking over het derdenverzet voorbereidende beslissingen zijn waartegen overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering, eerst cassatieberoep openstaat na het eindarrest ofhet eindvonnis;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie van eiseres, die
niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft;
II. Op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hof, ingesteld overeenkomstig artikel 442 Wetboek van Strafvordering :
Gelet op de schriftelijke vordering die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Overwegende dat de voorziening in het belang van de wet enkel gericht is
tegen de beslissing op het hoger beroep tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring;
Overwegende dat artikel 5 van de Overeenkomst van 8 november 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van
opbrengsten van misdrijven, het aan de overeenkomstsluitende Staten overlaat te bepalen welke maatregelen van wetgevende aard en andere maatregelen noodzakelijk zijn om te bewerkstellingen dat de personen die worden getroffen door maatregelen tot opsporing en voorlopige maatregelen of
door maatregelen tot confiscatie, beschikken over doeltreffende rechtsmiddelen om hun rechten te beschermen; dat deze verplichting in verband moet
worden gebracht met artikel22 van de overeenkomst betreffende de erkenning van buitenlandse beslissingen met betrekking tot rechten waarop derden aanspraak maken of hebben gemaakt;
Overwegende dat de verplichting van artikel 5 van de vermelde overeenkomst geen rechtstreekse werking heeft in het interne recht, zodat de erin
bedoelde personen hieruit geen rechtsmiddel kunnen ontlenen;
Overwegende dat enkel artikel 7 van de wet van 20 mei 1997 betreffende de internationale samenwerking inzake tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen voorziet in de vrijwaring van de rechten van de bedoelde personen; dat geen wetsbepaling hen een onmiddellijk
rechtsmiddel verleent tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een
voorlopige maatregel of inbeslagneming; dat met name geen wetsbepaling
hen het rechtsmiddel van hoger beroep tegen deze beschikking verleent;
Overwegende dat derhalve het bestreden arrest niet wettig het hoger beroep van Rowil International N.V. tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring ontvankelijk kon verklaren;
Dat de vordering gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van de N.V. Rowil International; veroordeelt eiseres in de kosten van haar voorziening. en, rechtdoende op de voorziening van de procureur-generaal, vernietigt, doch aileen in het belang van de wet, het bestreden arrest in zoverre dit het hoger
beroep van de N.V. Rowil International tegen de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen ontvankelijk maar
ongegrond verklaart en de beroepen beschikking bevestigt; beveelt dat van
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dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; zegt dater geen grand is tot verwijzing. Laat de kosten van
die voorziening ten laste van de Staat.
15 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Wouters; F. Deruyck, Antwerpen.

Nr. 285
2e

KAMER-

15 mei 2001

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- ONDERZOEK EN
BEHANDELING TER TERECHTZITTING- PLEEGVORMEN- ONDERZOEK EN BEHANDELING MET
GESLOTEN DEUREN- BESLISSING- DRAAGWIJDTE.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- ONDERZOEK EN
. BEHANDELING TER TERECHTZITTING- PLEEGVORMEN- BESLISSING TOT ONDERZOEK EN BEHANDELING MET GESLOTEN DEUREN- OPENBARE TERECHTZITTING ZONDER VERZET VAN DE
PARTIJEN- GEVOLG.

so

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPENJ- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- FOUTIEVE EVOCATIE - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP - GEVOLG.

1 o en 2o Ofschoon de beslissing van de rechter in strafzaken, dat het onderzoek en de
belwndeling van een zaak tot de uitspraak van het arrest zal geschieden met gesloten dew·en, geldt voor alle terechtzittingen waarop de zaak behandeld wordt, is de
rechtspleging niet door nietigheid aangetast wanneer de behandeling van de zaak op
een van de opeenvolgende terechtzittingen tach gebeurt in het openbaar en niet blijkt
dat een van de partijen zich hiertegen !weft verzet, nu de behandeling van de zaak
in openbare terechtzitting de regel is en de behandeling met gesloten dew·en de uitzondering. (Art. 148, eerste lid, Grondwet; art. 10, eerste lid, Sv.)

so

De omstandigheid dat de appelrechters ten onrechte zeggen dat zij de zaak aan zich
trekhen, !weft geen nietigheid tot gevolg, wanneer zij op dezelfde wijze lwnden beslissen ingevolge de devolutieve werking van het hager beroep (1). (Art. 215 Sv.)
(C ... T. C ... )

ARREST

(A.R. P.Ol.0050.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 2000 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
(1) Cass., 30 aprill997, A.R. P.97.0022.F, nr. 209.
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen waarbij verweerder buiten vervolging wordt gesteld en eiseres in kosten van de strafvordering wordt veroordeeld;

Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de behandeling van de zaak in openbare terechtzitting de regel is en de behandeling met gesloten deuren de uitzondering;
Overwegende dat niet blijkt dat eiseres of een andere partij zich op 7 september 2000 hebben verzet tegen de behandeling in het openbaar van de zaak
op die terechtzitting;
Dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de beslissing van de rechter in strafzaken dat het onderzoek en de behandeling van een zaak zal geschieden met gesloten deuren, uitsluitend tot de uitspraak van het arrest, geldt voor alle terechtzittingen waarop de zaak behandeld wordt;
Overwegende dat de rechtspleging niet door nietigheid is aangetast wanneer de behandeling van de zaak op een van de opeenvolgende terechtzittingen toch gebeurt in het openbaar en geen van de partijen zich hiertegen verzet;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat de appelrechters op dezelfde wijze konden beslissen ingevolge de devolutieve werking van de hogere beroepen van verweerder en
van het openbaar ministerie;
Overwegende dat de omstandigheid dat de appelrechters ten onrechte zeggen dat zij met toepassing van artikel215 Wetboek van Strafvordering de
zaak aan zich trekken, geen nietigheid tot gevolg heeft;
Dat het middel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggeuer : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal - Aduocaten : mrs. C. Mussche en W. Van Steenbrugge, Gent.
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2e KAMER- 16 mei 2001

1° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE

ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GE·
SCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN -'ONTVANKELIJKHEID.

2° BESTAANSMINIMUM- OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- TERUGVORDERING- INDEPLAATSSTELLING- GRENZEN.

so

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- TERUGVORDERING- INDEPLAATSSTELLING- GRENZEN.

4o INDEPLAATSSTELLING- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- TERUGVORDERING- INDEPLAATSSTELLING- GRENZEN.

So INTERESTEN- COMPENSATOIRE INTERESTEN- RENTEVOET- VASTSTELLING-AANPASSING VAN DE VERGOEDING- GEVOLG.

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- INTEREST- COM·
PENSATOIRE INTEREST- RENTEVOET- VASTS TELLING- AANPASSING VAN DE VERGOE·
DING- GEVOLG.

7° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- BEGRIP.
1o Het middel dat is afgeleid uit een schending van een wettelijke bepaling die, zo het

middel gegrond is, kan leiden tot vernietiging van het bestreden arrest, voldoet aan
artikel1080 Ger. W., in zoverre laatstgenoemd artikel de vermelding voorschrijft van
de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd (1). (Art. 1080
Ger.W.)

2°, so en 4° Wanneer een persoon de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rech·
ten die hij bezat tijdens de periode waarvoor hem een bestaansminimum werd uit·
betaald, treedt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van rechtswege en tot beloop van het bedoelde bedrag in de rechten die de begunstigde op die
inkomsten kan doen gelden, tot beloop van het bedrag waarvoor die inkomsten bij
de berekening van het uitbetaalde bestaansminimum in aanmerking hadden moeten worden genomen indien de betrokkene er op dat ogenblik reeds over zou hebben beschikt. (Art. 12 wet 7 aug. 1974.)

so en 6°

De rechter verantwoordt zijn beslissing naar recht om een lagere rentevoet dan
de wettelijke rentevoet toe te passen op de door hem toegekende en aangepaste schadevergoedingen, wanneer hij beslist dat de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet, in de huidige stand van zaken, een gedeelte interest bevat die het gemiddelde rendement van het geplaatste kapitaal overstijgt en aldus de munterosie
en de vermindering van de koopkracht vergoedt (2). (Art. 1S82 en 1S8S B.W.)

7o Het middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid, wanneer het de schending aanvoert van de wet van 15 december 1872 betreffende het bewijs van handelsverbintenissen.
(1) Cass., 15 jan. 1996, A.R. S.95.0093.N, nr. 31; zie Cass., 8 okt. 1998, A.R. C.95.0181.N, en 30
nov. 1998, A.R. S.97.0146.N, nrs. 436 en 496.
(2) Cass., 6 jan. 1993, A.R. 9980, nr. 7, gronden biz. 14; zie Cass., 6 nov. 1991, A.R. 8939, nr. 131;
13 okt. 1999, A.R. P.99.086l.F, nr. 528, en de noot 3, getekend R.L.
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(T... T. S... E.A.)

ARRES'I'

(vertaling)

(A.R. P.00.0792.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 april2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel;
Over de tegen het tweede middel.opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat eiser de schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek niet aanvoert :
Overwegende dat eiser de schending aanvoert van artikel 12 van de wet
van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum;
Dat die bepaling de daarin voorgeschreven terugvordering beperkt tot het
bedrag van de inkomsten die aan de persoon worden toegek~wl krachtens
de rechten die hij tijdens de referteperiode bezat;
Dat een miskenning van die beperking zou volstaan om de vemietiging van
de beslissing tot gevolg te hebben;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel12 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum bepaalt dat, wanneer een persoon de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die hij bezat
tijdens de periode waarvoor hem een bestaansminimum werd uitbetaald, het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de door hem uitbetaalde sammen terugvordert tot beloop van het bedrag waarvoor die inkomsten bij de
berekening van het uitbetaalde bestaansminimum in aanmerking hadden
moeten worden genomen indien de betrokkene er te dien tijde reeds de beschikking over zou gehad hebben; dat, volgens die zelfde bepaling, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van rechtswege en tot beloop van
het bedoelde bedrag in de rechten treedt die de begunstigde op die inkomsten kan doen gelden;
Overwegende dat de appelrechters beslissen dat de geldsommen die voor
een totaalbedrag van 242.460 frank door het openbaar centrum voor maatschappelijk centrum te Zomergem aan eiser zijn uitbetaald van 22 juni 1991
tot 30 juni 1992, op grond van de indeplaatsstelling van laatstgenoemde in
eisers rechten, afgetrokken moesten worden van het totaalbedrag van de vergoedingen die zij toegekend hadden ter vergoeding van de tussen 22 juni 1991
en 22 juli 1993 geleden schade, te weten 246.645 frank, terwijl de rechten
die eiser bezat tijdens de periode waarin hem een bestaansminimum werd
uitgekeerd, beperkt waren tot een bedrag van 114.870 frank; dat zij aldus
artikel 12 van de wet van 7 augustus 197 4 schenden;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Over het derde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "de vergoedende interest een aanvullende vergoeding vormt tot herstel van de schade die uit de muntontwaarding en uit de vertraging in de vergoeding is ontstaan; dat zij betrekking hebben op de omvang van de schade en onlosmakelijk deel uitmaken

.- -
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van de vergoeding; dat de vergoedende interest tegen de wettelijke rentevoet, in de huidige stand van zaken, een gedeelte interest bevat die het gemiddelde rendement van het geplaatste kapitaal overstijgt en aldus de munterosie en de vermindering van de koopkracht vergoedt; dat het hof (van
beroep) voor de vergoedende interest een rentevoet van 5 pet. in aanmerking zal nemen voor de geactualiseerde waarden die het bepaalt";
Dat, aldus, het arrest zijn beslissing naar recht verantwoordt om een rentevoet van 5 pet., die lager ligt dan de wettelijke rentevoet, in aanmerking
te nemen voor de vergoedende interest op de geactualiseerde vergoedingen die het toekent ter vergoeding van de morele schade voor de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid (294.180 frank) en de verleden, uit de blijvende arbeidsongeschiktheid voortvloeiende schade (636.581 frank) en ter vergoeding van de esthetische schade (25.983 frank);
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters een rentevoet van 5 pet. hebben vastgesteld voor de vergoedende interest op de verschillende vergoedingen die aan
eiser zijn toegekend en geactualiseerd zijn, in zoverre zij geraamd werden
op de dag van de uitspraak van het arrest en niet op het ogenblik van het
ongeval;
Overwegende dat het arrest, dat interest tegen de wettelijke rentevoet toekent op het geheel van de destijds door de tweede verweerster uitbetaalde
provisionele bedragen, de in het middel aangegeven wetsbepalingen bijgevolg niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de
wet van 15 december 1872 betreffende het bewijs van handelsverbintenissen,
bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende, voor het overige, dat het middel het Hofverplicht tot een
onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het eerste middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het F.S. en de naamloze vennootschap R.B. in solidum veroordeelt om aan eiser een bedrag van 3.835 frank te betalen ter
vergoeding van de materiele schade die het gevolg is van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in een vierde van de kosten van zijn
voorziening en laat de rest van die kosten ten laste van de verweerders; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
16 mei 2001- ze kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver·
slaggever : de h. Batsele - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (3) van de h. Spreutels, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler; J. Maricq, Brussel.
(3) Het O.M. had geconcludeerd dat het eerste onderdeel van het derde middel gegrond was.
Het O.M. verwees naar de rechtspraak van het Hof, volgens welke de compensatoire interest en
de aanpassing twee afzonderlijke correctieven zijn, ook a! houden beide verband met een tijdsverloop (Cass., 13 old. 1999, A.R. P.99.0861.F, nr. 528).

---

---~--------
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KAMER

-16 mei 2001

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- IN HET BUITENLAND- STRAFZAKEN
- VERSTEKBESLISSING- BETEKENING BIJ TER POST AANGETEKENDE BRIEF- BETEKENING
AAN DE PERSOON.

2o vERZET- STRAFZAKEN- VERSTEKBESLISSING- BETEKENING IN HET BUITENLAND- TER
POST AANGETEKENDE BRIEF- GEEN BETEKENING AAN DE PERSOON- BIJZONDERE VERZETTERMIJN- VERLENGING VAN TERMIJNEN- GEVOLG.

1o De gerechtsdeurwaarder die, in strafzaken, hen die in Belgie geen gekende woon-

plaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats hebben, het afschrift van de te betekenen akte bij een ter post aangetekend schrijven stuurt aan hun woonplaats of aan hun
verblijfplaats in het buitenland, betekent aldus niet aan de persoon (1). (Artt, 33 en
40 Ger.W.)
2° In strafzaken is de beslissing op verzet niet naar recht verantwoord, wannee1; in ge-

val van een beslissing bij verstek die in het buitenland niet aan de persoon is betekend, die beslissing geen rekening houdt met de buitengewone verzettermijn waarop
de verlenging van de termijnen overeenkomstig art. 55 Ge1~ W van toepassing is (2).
(Art. 187 Sv.; art. 55 Ger.W.)
(E.,)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.Ol.0269.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 11 januari 2001 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers;
Over het eerste middel : schending van de artikelen 187 van het Wetboek van Strafvordering en 55 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis, waartegen de voorziening is gericht, beslist dat de eerste rechter het voor hem bij deurwaardersexploot van 21 januari 2000 gedane verzet tegen het
vonnis van 13 oktober 1999 terecht onontvankelijk heeft verklaard wegens laattijdigheid,
terwijl eiser, die in Duitsland woont, krachtens de artikelen 187 van het Wetboek
van Strafvordering en 55 van het Gerechtelijk Wetboek, over een termijn van vijftien dagen beschikt, verlengd met vijftien dagen, dus over dertig dagen vanaf de dag
van de betekening van het vonnis, om verzet te doen; de betekening van 6 december 1999 te dezen niet aan de beklaagde in persoon is gedaan, aangezien de handtekening op het ontvangstbewijs niet die van E. is; de verzettermijn bijgevolg niet kon
beginnen te lopen na de dag van die betekening maar wel na de dag waarop eiser van
de betekening heeft kennisgenomen; de dagvaarding in verzet, die op 21 januari 2001
is betekend, dus niet laattijdig is; het verzet bijgevolg ontvankelijk moet worden verklaard; het middel gegrond is :

Overwegende dat, luidens artikel187, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, wanneer de betekening van het vonnis niet aan de beklaagde in persoon is gedaan, deze, wat de veroordelingen tot straf betreft, in verzet kan komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag
(1) Cass., 18 okt. 1994, A.R. P.92.6402,N-.P.92.6784.N, nr. 436.
(2) Zie noot 1.
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waarop hij van de betekening kennis heeft gekregen; dat er met toepassing van artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek grand bestaat om die termijn met vijftien dagen te verlengen wanneer de veroordeelde in een aangrenzend land woont;
Overwegende dat het bestreden vonnis, met aanneming van de redenen
van het beroepen vonnis, aileen erop wijst dat het vonnis dat de politierechtbank op 13 oktober 1999 bij verstek ten aanzien van eiser heeft gewezen, "op
6 december 1999 is betekend bij een ter post aangetekende brief' en dat ''het
ontvangstbewijs op 8 december 1999 is ondertekend";
Overwegende dat het vonnis niet aan de persoon van de beklaagde is betekend en dat noch uit het bestreden vonnis noch uit de andere stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan, blijkt dat eiser meer dan dertig dagen v66r de betekening van zijn op 21 januari 2000 gedane verzet kennisgenomen heeft van de betekening van dat vonnis van 13 oktober 1999;
Dat de correctionele rechtbank derhalve niet wettig beslist dat het voormelde verzet niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het tweede,
in eisers memorie aangevoerde middel, dat niet kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, vemietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vemietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Luik, zitting houdende in hager beroep.
16 mei 2001- 2" kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat: mr. A. Trevisan, Luik.

Nr. 288
2e KAMER- 16 mei 2001

1o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING- VEROORDELENDE BESLISSING- BESCHIKKING TOT ONTTREKKING- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING- VEROORDELENDE BESLISSING- VOORONDERZOEK- DESKUNDIGENONDERZOEK- ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER- ONDERZOEK VAN FEITELIJKE GEGEVENS - ONTVANKELIJKHEID.

4o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN -

ONDUIDELIJK MIDDEL - BEGRIP.

5o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN -

OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- MOTIVERINGSPLICHT - VORMVEREISTE.
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6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN -

OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- EERSTE RECHTERCONCLUSIE- APPELRECHTER- NIET WEERGEGEVEN- APPELRECHTER -ANTWOORD- VERPLICHTING.

7° BEWIJS- STRAFZAKEN -ALGEMEEN -ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- "TWIJFEL KOMT
DE BEKLAAGDE TEN GOEDE"- DRAAGWIJDTE.

8° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- "TWIJFEL KOMT DE BEKLAAGDE TEN GOEDE"
- DRAAGWIJDTE.

go DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER- NIET CONTRADICTOIR KARAKTER

10° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- STRAFZAKEN- RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - BEGRIP.

11° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- STRAFZAKEN- DEBAT OP TEGENSPRAAKRECHT VAN VERDEDIGING- BEGRIP.

12° ONDERZOEKSGERECHTEN- WETTIGHEID

VAN DE BESLISSINGEN- VONNIS-

GERECHTEN- BEVOEGDHEDEN- GRENZEN.

13° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- ONDERZOEKSGERECHTENWETTIGHEID VAN DE BESLISSINGEN- VONNISGERECHTEN- BEVOEGDHEDEN- GRENZEN.

14o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- NIET OPGESLOTEN VERDACHTE- GEEN
VERHOOR DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- GEVOLG.

15° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- NIET OPGESLOTEN VERDACHTE- GEEN VERHOOR DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- GEVOLG.

16° ONDERZOEKSRECHTER- NIET OPGESLOTEN VERDACHTE- GEEN VERHOOR- GEVOLG.

17° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- STRAFZAKEN- EERLIJK PROCES- BEGRIP- GEGEVENS AANGEBRACHT DOOR HET
OPENBAAR MINISTERIE.

18° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- EERLIJK PROCES- BEGRIP- GEGEVENS AANGEBRACHT DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE.

19° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP- KWALIFICATIE- WIJZIGING- VOORWAARDEN- RECHT VAN VERDEDIGING.

20° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP- KWALIFICATIE- WIJZIGING- VOORWAARDEN.

21 o HOGER BERQEP- STRAFZAKEN (DOUANE AN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- STRAFVORDERING- KWALIFICATIE- WIJZIGING- VOORWAARDEN- RECHT VAN VERDEDIGING.

22° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP- KWALIFICATIE- WIJZIGING- VOORWAARDEN- RECHT VAN VERDEDIGING.
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23° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- RECHTBANKEN- VERPLICHTING- GRENZEN.

24 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- RECHTBANKEN- VERPLICHTINGGRENZEN.

25o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN CDOUANE

EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- EVOCATIE- BEGRIP- GEVOLGEN- RECHT VAN VERDEDIGING.

26° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- HOGER BEROEP- EVOCATIE- BEGRIP - GEVOLGEN.

27° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTINGGRENZEN- STILZWIJGEN VAN DE WET- ONDERZOEKSRECHTER- NIET OPGESLOTEN VERDACHTE - GEEN VERHOOR

28° PRlbUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN

CASSATIE- VERPLICHTING- GRENZEN - STILZWIJGEN VAN DE WET- ONDERZOEKSRECHTER- NIET OPGESLOTEN VERDACHTE - GEEN VERHOOR

29° ONDERZOEKSRECHTER- NIET OPGESLOTEN VERDACHTE

- GEEN VERHOORARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING- GRENZEN- STILZWIJGEN VAN DE WET.

30° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTINGGRENZEN- NIET ONTVANKELIJK MID DEL- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

31 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- HOF VAN

CASSATIE- VERPLICHTING- GRENZEN- NIET ONTVANKELIJK MID DEL- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER

32° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN- CASSATIEMIDDEL- NIET-ONTVANKELIJKHEID- ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING- GRENZEN.

33° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- BESLISSING BIJ VERSTEK T.A.V. BURGERLIJKE PARTIJ- BESLISSING VATBAAR VOOR
VERZET- CASSATIEBEROEP VAN BEKLAAGDE VOOR VERSTRIJKEN VAN VERZETTERMIJN - ONTVANKELIJKHEID.

1o Het middel tot staving van een tegen de veroordelende beslissing gericht cassatie-

beroep is vreemd aan de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk wanneer het gericht is tegen de beschikking tot onttrellking waartegen geen enkel cassatieberoep is ingesteld (1).

2° Het middel tot staving van een tegen de veroordelende beslissing gericht cassatieberoep is vreemd aan de bestreden beslissing en derhalve niet ontvankelijk wanneer het gericht is tegen het voorbereidende onderzoek en het deskundigenonderzoek (2).
(1) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379.
(2) Zie Cass., 12 jan. 2000, A.R. P.99.1189.F, nr. 23.
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3° Het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de bodemrechter is niet
ontvankelijk, evenmin als het middel dat, voor het onderzoek ervan, een onderzoek
vereist van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet bevoegd is (3).
4 o Het middel is niet ontvankelijk, wegens onduidelijkheid, wanneer het de bestreden beslissing verwijt dat het een conclusie niet beantwoordt, zonder dat daarbij wordt
aangegeven welke vordering, welk verweer of welke exceptie niet zou zijn beantwoord (4). (Art. 149 Gw.)
5° De bij art. 149 Gw. voorgeschreven motiveringsplicht is een vormvereiste (5) die
vreemd is aan de pertinentie of volledigheid van het antwoord op de conclusie. (Art.
149 Gw.)
6° De appelrechters hoeven niet te antwoorden op conclusies die voor de eerste reckfer werden neergelegd maar voor hen niet worden weergegeven (6). (Art. 149 Gw.)
7o en 8° De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is de twijfel die naar het

oordeel van de rechter betrekking heeft op de schuld van de vervolgde persoon aan
de hem ten laste gelegde feiten (7) en niet de twijfel over de feitelijke beoordeling van
een middel van nietigheid, die niet kan leiden tot vrijspraak van de beklaagde (8).
go Het door een onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek wordt in de regel niet
op tegenspraak verricht (9).
10° Er bestaat geen algemeeh rechtsbeginsel volgens hetwelk elke beklaagde recht heeft

op een rechtspraak in twee instanties (10).
11 o Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging (11). (Algemeen beginsel van het

recht van verdediging.)
12° en 13° Behoudens een geschil inzake bevoegdheid zijn de vonnisgerechten niet bevoegd om de wettigheid te onderzoeken van de beslissingen van de onderzoeksgerechten, die gel dig blijven zolang zij door het Hof van Cassatie niet zijn vernietigd (12).
14 o, 15° en 16° Miskenning van het recht van verdediging of schending van art. 6.1
E. VR.M. valt niet uitsluitend af te leiden uit het feit dat de verdachte die niet onder aanhoudingsmandaat is geplaatst, nooit door de bnderzoeksrechter is verhoord (13). (Art. 6.1 E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
(3) Cass., 5 jan. 2000, A.R. P.99.1085.F, nr. 7.
(4) Cass., 20 sept. 2000, A.R. P.00.1185.F, nr. 485.
(5) Cass., 14 juni 2000, A.R. P.00.0513.F, nr. 365.
(6) Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, nr. 276.
(7) Cass., 8 dec. 1999, A.R. P.99.0887.F, nr. 669.
(8) Zie Cass., 23 dec. 1968 (A.C., 1969, 400).
(9) Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.98.0826.F, nr. 74; 8 feb. 2000, A.R. P.97.0515.N, nr. 100, met cone!.
adv.-gen. Duinslaeger.
(10) Zie Cass., 5april1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111 (nrs. 32 en 33).
(11) Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45.
(12) Zie Cass., 4 okt. 1989, A.R. 7432, 18 okt. 1989, A.R. 7556, nrs. 73 en 98; 13 juni 1990, A.R.
7932-7954-8067, nr. 592; 30 juni 1998, A.R. P.98.0791.N, nr. 354; 28 april1999, A.R. P.98.0963.F,
nr. 244.
(13) Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24.
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17° en 18° Om te beoordelen of een zaak eerlijk is behandeld, in de zin van art. 6.1
E. V.R.M., moet worden onderzocht of de zaak, in !war geheel, is behandeld in een eerlijk proces; aangezien de beklaagde, voor het vonnisgerecht, de door het O.M. tegen hem ingebrachte gegevens vrij !weft kunnen tegenspreken, kan hij niet beweren dat zijn recht van verdediging is miskend of dat hij geen recht heeft gehad op een
eerlijk proces (14). (Art. 6.1 E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
19°, 20°, 21° en 22o De bodemrechter !weft de verplichting en niet alleen de mogelijkheid om aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de bevoegdheidsregels en het recht van verdediging eerbiedigt; de miskenning ervan valt dus niet uitsluitend af te leiden uit het feit dat het O.M. de
beklaagde alleen in hager beroep heeft verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging in de kwalificatie (15). (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.)
23° en 24° Het rechtscollege dat een beslissing wijst waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld, !weft de voor dat rechtscollege opgeworpen prejudiciele vraag niet aan
het Arbitragehof te stellen, wanneer het oordeelt dat het antwoord op die vraag niet
noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen (16). (Art. 26, § 2, derde lid, 2°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
25° en 26° De evocatie van de zaak krachtens art. 215 Sv., waarvan de draagwijdte
niet beperkt is, vormt voor de appelrechter een wettelijke verplichting die het gevolg is van de vernietiging van de beroepen beslissing, die gegrond is op gegevens die
de partijen hebben kunnen tegenspreken (17); de appelrechter moet de beklaagde bijgevolg niet op de hoogte brengen van de evocatie en zijn recht van verdediging wordt
niet miskend. (Art. 215 Sv.)
27o, 28° en 29o Het Hof van Cas sa tie moet aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag
stellen over de overeenstemming met de artt. 10 en 11 Gw. van het stilzwijgen van
de wet, dat het gevolg is van het feit dat geen enkele wettelijke bepaling de onderzoeksrechter verplicht een verdachte te karen die zich niet in voorlopige hechtenis bevindt, aangezien een dergelijke vraag immers vreemd is aan de in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof opgesomde materies (18). (Art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet
Arbitragehof.)
30°, 31 o en 32° Het Hof van Cas sa tie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen, wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure (19); dat is het geval wanneer het middel niet ontvankelijk is omdat het opkomt tegen de onaantastbare beoordeling door
de bodemrechter van de gegevens van de zaak. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)

(14) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379; 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, 23 juni 1999,
A.R. P.99.0663.F, nrs. 362 en 392.
(15) Zie Cass., 25 nov. 1997, A.R. P.95.1350.N, nr. 500; 13 jan. 1999, A.R. P.98.152l.F, nr. 21; 21
juni 2000, A.R. P.00.0446.F, nr. 389.
(16) Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1606.F, nr. 90.
(17) Zie Cass., 22 sept. 1993, A.R. P.93.0420.F, nr. 365.
(18) Zie Cass., ver. k., 16 sept. 1998, J.M.L.B., 1998, blz. 1340, J.T., 1998, blz. 656; 28 april1999,
A.R. P.98.0963.F, nr. 244, en de noot 2; contra Cass., 31 jan. 2000, A.R. P.98.0075.F, nr. 78, met concl.
eerste adv.-gen. Leclercq; zie oak Cass., 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.F, nr. 24, dat beslist dater
geen grand bestaat om een prejudiciele vraag te stellen die gelijkt op die welke voorgesteld worden in de zaak waarover onderstaand arrest uitspraak doet, alsook in de zaak waarover het voormelde arrest van 28 april1999 uitspraak doet, op grand dat de vraag betrekking heeft op de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop het bestreden arrest niet gegrond is.
(19) Cass., 8 nov. 2000, A.R. P.00.083l.F, nr. 606.
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33° Cassatieberoep door de beklaagde tijdens de uerzettermijn tegen een t.a.u. de burgerlijke partij bij uerstek gewezen beslissing waartegen zij uerzet kan doen, is uoorbarig en derhalue niet ontuankelijk (20). (Art. 413 Sv.)
(B. .. T. C ... E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. P.01.0305.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen over de strafvordering, te weten :
1. die welke eiser vrijspreekt van de telastleggingen A a 1, B 8.1, B 8.3, C 10
enD 11:
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
2. die welke hem voor het overige veroordeelt:
Overwegende dat de grieven, in zoverre zij gericht zijn tegen de beschikking tot onttrekking van de zaak van 13 november 1991, tegen het onderzoek en het deskundigenonderzoek, tegen de vonnissen van 21 september 1999
en 1 februari 2000, en bijgevolg geen verband houden met de bestreden beslissing, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de grieven, in zoverre zij opkomen tegen het arrest, in
zoverre het vaststelt "dat niets te dezen het feit staaft dat de tweede deskundige, de onderzoeksrechter, de eerste rechters en de appelrechters bei:nvloed zijn ofkonden zijn door de geschriften van de eerste deskundige", in
zoverre het beslist dat het strafdossier volledig was en er geen grond bestand om de zaak verder te onderzoeken, in zoverre het oordeelt dat "de overdreven duur van de rechtspleging geen negatieve gevolgen heeft gehad voor
de bewijsverkrijging'', maar ook in zoverre zij de appelrechters verwijten "een
manifeste beoordelingsfout" te hebben gemaakt omdat zij beslist hadden dat
de onderzoeksrechter zijn onderzoek, "in feite", niet aan de deskundige had
overgedragen, in zoverre zij zeggen dat het hofvan beroep, om te besluiten dat de strafvordering niet verjaard was, "niet geldig heeft kunnen oordelen dat er eenheid van opzet bestond" tussen de verschillende aan eiser verweten misdrijven, of nog in zoverre zij betwisten "dat het hof van beroep
geoordeeld heeft dat een goede rechtsbedeling niet verplichtte om de uitspraak aan te houden tot de eindbeslissing over de klacht van valse getuigenis", neerkomen op kritiek van de onaantastbare beoordeling van de bodemrechter of een onderzoek van feiten vereisen, waarvoor het Hof niet bevoegd
is; dat zij bijgevolg eveneens niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat de grieven, in zoverre zij geen melding maken van "de
door de beklaagde (in zijn appelconclusie) tegen de (motivering) van de rechtbank uitgebrachte kritiek" die het arrest niet zou hebben beantwoord, onduidelijk zijn en dus eveneens niet ontvankelijk zijn;
(20) Cass., 27 juni 2000, A.R. P.99.1427.N, nr. 405.
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OveiWegende dat de grieven, in zoverre zij de appelrechter:3 veiWijten geen
passend antwoord te hebben gegeven op eisers conclusie, terwijl de
motiveringsplicht een vormvereiste is dat vreemd is aan de pertinentie ofvolledigheid van het antwoord, of de appelrechters veiWijten geen antwoord te
hebben gegeven op conclusies die voor de eerste rechter zijn neergelegd maar
die voor hen niet opnieuw zijn neergelegd, falen naar recht;
OveiWegende dat de twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, de twijfel is die naar het oordeel van de rechter betrekking heeft op de schuld van
de vervolgde persoon aan de hem ten laste gelegde feiten; dat de grieven, in·
zoverre zij eigenlijk betogen dat de twijfel over de feitelijke beoordeling van
een middel van nietigheid, dat niet kan leiden tot vrijspraak van de beklaagde, de beklaagde eveneens ten goede moet komen, tevens falen naar
recht;
Overwegende dat de grieven, in zoverre zij in werkelijkheid het niet tegensprekelijk karakter van het door de onderzoeksrechter bevolen strafrechtelijk deskundigenonderzoek betwisten, en in zoverre zij gestoeld zijn op
onbestaande algemene rechtsbeginselen, zoals dat volgens hetwelk elke beklaagde recht heeft op een rechtspraak in twee instanties of dat van het "debat op tegenspraak", nogmaals falen naar recht;
OveiWegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof
van beroep van 16 juni 2000 blijkt dat eiser over de feiten is gehoord nadat het openbaar ministerie zijn schriftelijke conclusie had voorgelezen; dat
de grief, die het hof van beroep veiWijt de behandeling ter terechtzitting ten
gevolge van de noot van het openbaar ministerie niet te hebben hervat, feitelijke grondslag mist; ·
Overwegende dat voor het overige de vonnisgerechten, behoudens een geschil inzake bev:oegdheid, geen rechtsmacht hebben om de wettigheid na te
gaan van de beslissingen van de onderzoeksgerechten, die hun uitwerking
behouden zolang ze niet door het Hof van Cassatie nietig zijn verklaard; dat
het arrest vaststelt dat de beschikking van 13 november 1991 geen enkele
onwettigheid met betrekking tot de bevoegdheid bevat en dat eiser tegen die
beschikking geen cassatieberoep heeft ingesteld;
Overwegende dat een miskenning van het recht van verdediging of een
schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden niet uitsluitend afte leiden valt uit het feit dat de beklaagde, die niet is aangehouden, nooit door de
onderzoeksrechter is verhoord;
OveiWegende dat, om te oordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin
van artikel 6.1 van het voormelde Verdrag, onderzocht moet worden of de
zaak, in haar geheel, is behandeld in een eerlijk proces; dat eiser is verzocht zich te verdedigen. op grond van een "noot van het openbaar ministerie" en aldus de kans heeft gehad de door de vervolgende partij tegen hem
ingebrachte gegevens voor het vonnisgerecht vrij tegen te spreken, zodat hij
niet kan beweren dat het recht van verdediging is miskend of dat hij geen
recht heeft gehad op een eerlijk proces;
Overwegende dat de bodemrechter de verplichting en niet alleen de mogelijkheid heeft om aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de bevoegdheidsregels en het recht van
verdediging eerbiedigt, zodat die niet miskend kunnen worden door het enige
feit dat het openbaar ministerie de beklaagde alleen voor de appelrechters
heeft verzocht zich te verdedigen op een wijziging in de kwalificatie;
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Overwegende dat uit het feit alleen dat het openbaar ministerie, v66r het
de bat voor het hof van beroep, eiser geen kennis he eft gegeven van de argumentatie die het tijdens dat debat mondeling zou voorbrengen, geen miskenning van het vermoeden van onschuld of van de algemene beginselen van
het recht van verdediging en van de gelijkheid der wapens kan worden afgeleid;
Overwegende dat, luidens artikel 26, § 2, derde lid, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor, al naar het geval, hoger beroep, verzet, voorziening in cassatie ofberoep tot vemietiging bij de Raad van State, hetArbitragehof niet hoeft te verzoeken uitspraak te doen over een voor dat rechtscollege
opgeworpen prejudiciele vraag, wanneer het oordeelt dat het antwoord op die
vraag niet noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen;
Dat het arrest weigert een eerste prejudiciele vraag aan hetArbitragehof te stellen die betrekking heeft op het feit dat de inverdenkinggestelde niet
is verhoord, op grond dat "de aangeklaagde aantasting te dezen geen afdoend verband (vertoont) met deze zaak en bijgevolg niet bijdraagt tot de oplossing van het geschil", wat erop neerkomt te beslissen dat het antwoord op
de prejudiciele vraag niet noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen;
Dat het arrest weigert een tweede, door eiser voorgestelde prejudiciele vraag
te stellen, op grond dat "die niet pertinent is, aangezien het Wetboek van
Strafvordering de overdracht van de door de beklaagde aangevoerde jurisdictionele bevoegdheden niet toestaat", wat eveneens erop neerkomt te beslissen dat het antwoord op de voorgestelde vraag niet noodzakelijk is om de
beslissing te wijzen;
Overwegende dat de bij artikel215 van het Wetboek van Strafvordering
bedoelde evocatie, waarvan de draagwijdte niet beperkend is, voor de rechter een wettelijke verplichting vormt die het gevolg is van de vemietiging van
het beroepen vonnis, gegrond op de gegevens die de partijen hebben kunnen tegenspreken;
Dat eiser niet op de hoogte diende te worden gebracht van de evocatie; dat
de appelrechters eisers recht van verdediging niet miskennen door de zaak
aan zich te trekken;
Dat de grieven, in zoverre, niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat eiser het Hof verzoekt het Arbitragehof een eerste prejudiciele vraag te stellen over het feit dat de inverdenkinggestelde niet door
de onderzoeksrechter is verhoord;
Overwegende dat het Hof niet gehouden is het Arbitragehof de prejudiciele vraag te stellen of het stilzwijgen van de wet, dat het gevolg is van het
feit dat geen enkele wettelijke bepaling de onderzoeksrechter verplichtte eiser- een inverdenkinggestelde die zich niet in voorlopige hechtenis bevond - te horen, in overeenstemming is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet;
Dat een dergelijke vraag immers vreemd is aan de bij artikel 26 van de
voormelde bijzondere wet opgesomde materies;
Overwegende dat eiser het Hofverzoekt een tweede prejudiciele vraag te
stellen over de vermeende mogelijkheid die het Wetboek van Strafvordering aan de onderzoeksrechter zou bieden om ''het volledige onderzoek aan
een deskundige over te dragen";
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Dat die prejudiciele vraag be trekking heeft op de grief waarin eiser opkomt tegen de onaantastbare beoordeling door de bodemrechters, volgens
welke "de onderzoeksrechter zijn onderzoek niet in feite aan de deskundige heeft overgedragen"; dat die grief niet ontvankelijk is verklaard om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure, zodat de opgeworpen prejudiciele vraag, met toepassing van artikel 26, § 2, tweede lid, van de voormelde
bijzondere wet, niet moet worden gesteld;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen over de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen
1. door verweerder A.C.:

Overwegende dat het bestreden arrest bij verstek is gewezen ten aanzien van verweerder, burgerlijke partij, en slechts gedeeltelijk recht doet op
de vordering van die partij;
Overwegende dat het cassatieberoep dat eiser v66r het verstrijken van
verweerders verzettermijn instelt, voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is;
2. door de tweede verweerder:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 mei 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. G. Van Cutsem, Luik.
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CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET HOF - ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP- ROEKELOZE OF TERGENDE VOORZIENING- SCHADEVERGOEDING.

Wanneer een cassatieberoep niet ontvankelijk is, kan het Hof van Cassatie vrij oordelen of dat beroep tergend is en, desnoods, de eiser veroordelen tot schadevergoeding (1). (Art. 147, tweede lid, Gw. 1994; art. 563, derde lid, Ger.W.)
(1) Zie Cass., 20 okt. 1995, A.R. C.94.0387.F, nr. 448.
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(M ... T.V. .. )

ARREST

(vertaling)

(A.R. C.99.0271.F)

HETHOF;17 mei 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal- Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Geinger.
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1o OVEREENKOMST- ALLERLEI- CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID- SCHADE- RAMING.

2° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN- UITVOERING TE GOEDER TROUW- CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID- SCHADE
- BEPERKING VAN DE SCHADE.

1o Bij wanuitvoering van een contractuele verbintenis moet de door de schuldenaar van

die verbintenis aan de schuldeiser verschuldigde vergoeding, onder voorbehoud van
de toepassing van de artt. 1150 en 1151 B. W, de volledige schade, zowel het verlies
als de winstderving van de schuldeiser, dekken (1). (Art. 1149 B.W.)

2° De uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten legt de schuldeiser niet de verplichting op om zijn schade zoveel mogelijk te beperken, maar gebiedt hem om loyaal de redelijke maatregelen te treffen om zijn schade te matigen ofte beperken. (Art.
1134, derde lid, B.W.)
(D ... E.A. T. A. .. )

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker :
1. Het bestreden arrest heeft uitspraak gedaan over de vordering tot vergoeding van
de schade die de eisers geleden hebben door de werken voor de bouw van een put die
aan waren toevertrouwd aan verweerder, die hun een minimum waterdebiet had gegarandeerd dat niet werd bereikt.
2. Tegen het enige middel werpt verweerder een grond van niet-ontvankelijkheid op :
het hofvan beroep zou een precontractuele fout in aanmerking hebben genomen die
is begaan tijdens de onderhandeling waar een welbepaald debiet werd beloofd en het
middel, dat enkel betrekking heeft op het geval van een contractuele fout, en dus op
de schending van de desbetreffende wetsbepalingen, zou dus niet ontvankelijk zijn.
Weliswaar hebben de eisers in hun appelconclusie, in bijkomende orde, de culpa in
contrahendo aangevoerd, maar zulks neemt niet weg, zoals de eisers terecht in hun
wederantwoord stellen, dat de grond van niet-ontvankelijkheid op een verkeerde lezing van het bestreden arrest berust.
Het bestreden arrest neemt immers verweerders verbintenis om een bepaald debiet te "garanderen" alsook de wanuitvoering van die verbintenis in aanmerking; dat
(1) Zie concl. O.M.
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zijn zaken die behoren tot de verweerders contractuele aansprakelijkheid en niet tot
zijn quasi-delictuele aansprakelijkheid.
Mijns inziens kan de grand van niet-ontvankelijkheid dus geenszins worden aangenomen, hoewel uw Hof die grand van niet-ontvankelijkheid niet dient te beantwoorden aangezien het middel, op grand van redenen die ik beknopt zou omschrijven, me niet gegrond lijkt.
3. In zijn verzoekschrift wijst eiser erop dat de schuldeiser van een niet uitgevoerde contractuele verbintenis, krachtens art. 1149 B.W., in beginsel, recht heeft op
volledige vergoeding van zijn schade; dat hij niet de verplichting heeft zijn schade te
beperken of te verminderen, maar, krachtens het in art. 1134, derde lid, B.W. vastgelegde beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, alleen verplicht is de redelijke maatregelen te treffen om de schade te beperken ofte matigen; dat de rechter, om te beslissen dat de schuldeiser geen recht heeft op volledige
vergoeding van zijn schade, dient vast te stellen dat hij in alle redelijkheid deze of gene
maatregel had kunnen treffen om de schade te beperken en dat hij een fout heeft begaan door dat niet te doen.
4. Vooraleer de gegevens die de appelrechters in aanmerking hebben genomen om
te onderzoeken of zij daaruit wettig het bestaan hebben kunnen afleiden van de fout
waardoor de schade niet werd beperkt of gematigd, noopt het middel uw Hof, impliciet, uitspraak te doen over het beginsel zelfvan de uitzondering op het recht op volledige vergoeding van de schade, dat, inzake contractuele aansprakelijkheid, is afgeleid uit art. 1134 B.W., ook al werpen de verweerders in dat verband geen enkel
bezwaar op.
5. De verplichting voor de benadeelde partij, schuldeiser of getroffene, om de schade
te beperken nadat zij zich heeft voorgedaan is in de rechtsleer uitgebreid besproken
en dat beginsel is zeer vlug aanvaard. Volgens sommige auteurs komt het beginsel al
voor in het Romeins recht (Zie Bernard Hanotiau, "Regime juridique et portee de
!'obligation de moderer le dommage dans le droit de la responsabilite civile contractuelle et extra-contractuelle", R.G.A.R., 1987, p. 11289.)
6. Inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst heeft uw Hof, in een belangrijk
arrest van 14 mei 1992 (A.R. 9336, nr. 478), de gelegenheid gehad om zich uit te spreken over de aard en de draagwijdte van de verplichting die de schadelijder heeft om
die schade, zodra die zich heeft voorgedaan, niet door zijn gedrag te verergeren. Aldus sloot uw Hof zich aan bij de stroming in de rechtsleer die op bijzonder gedetailleerde wijze wordt uiteengezet door professor Kruithof in de R.C.J.B. van 1989 (p. 12
e.v.).
6.1. Dat arrest betrof een vordering tot vergoeding voor de schade ten gevolge van
een verkeersongeval en meer bepaald de vordering tot vergoeding van de kosten voor
de huur van een vervangingsvoertuig die het bestreden arrest had afgewezen op grand
"dat (eiser) zijn schade in de mate van het mogelijke diende te beperken en het voertuig van zijn echtgenote, die geen beroepswerkzaamheid uitoefent, dient te gebruiken";

In dat beginselarrest heeft uw Hof beslist dat de gelaedeerde in de regel recht heeft
op volledige vergoeding van zijn schade; dat hij niet verplicht is de schade zoveel mogelijk te beperken; dat hij alleen de redelijke maatregelen moet nemen om het nadeel te beperken en dat hij daartoe alleen verplicht is als dat met de houding van een
redelijk en voorzichtig persoon strookt.
Uw Hof paste dat beginsel toe op het voorgelegde geval en besliste dat de rechter
in casu de verplichting tot volledige vergoeding ten laste van de schadeveroorzaker niet
wettig kon beperken door te overwegen dat een gedeelte van de schade kon worden
gedragen door een derde (zijn echtgenote) die niets uitstaande heeft met die schade.
6.2. Uw Hofheeft eerst eraan herinnerd aan het beginsel dat de schadelijder, in de
regel, recht heeft op volledige vergoeding van zijn schade en vervolgens overwogen dat
hij niet verplicht is om de schade zoveel mogelijk te beperken. Aldus sloot het zich aan
bij de rechtsleer volgens welke het recht op volledige vergoeding van de schade voorrang moet krijgen op een eventuele verplichting om de geleden schade te beperken.
Bijgevolg bestaat er geen algemene verplichting dat de getroffene de schade in de mate
van het mogelijke moet beperken.
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Nochtans heeft het Hof daarom het idee niet verworpen dat de getroffene de redelijke maatregelen moet nemen om de veroorzaakte schade niet te verergeren of om
de omvang ervan te verminderen.
6.3. De getroffene heeft hier namelijk geen positieve verplichting, die bij wanuitvoering met gedwongen tenuitvoerlegging zou worden gestraft. Hij is echter wel verplicht tot voorzichtigheid en omzichtigheid zoals ieder redelijk en voorzichtig mens,
met als enige sanctie het gedeeltelijk verlies van het recht op de volledige vergoeding van zijn schade.
7. Inzake contractuele aansprakelijkheid heeft uw Hof, voor zover ik weet, niet de
gelegenheid gehad om uitspraak te doen over het beginsel of de schuldeiser verplicht is op te treden om de schade ten gevolge van de wanuitvoering van de schuldenaar te beperken.
Het heeft enkel uitspraak kunnen doen over de gevolgen van een dergelijk optreden, door in een arrest van 22 maart 1985, dat overigens als uitgangspunt diende voor
de noot van professor Kruithof (op. cit.), te beslissen dat de kosten die de schuldeiser heeft gemaakt om zijn schade te beperken ten laste zijn van in de gebreke gebleven schuldenaar, tenzij deze bewijst dat de kosten onbedachtzaam werden gedaan.
7 .1. Inzake contractuele aansprakelijkheid kan mijn inziens naar analogie worden geredeneerd met de beginselen die hierboven zijn uiteengezet inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
De rechtsleer gaat immers ermee akkoord dat het recht op volledige vergoeding van
de geleden schade, inzake contractuele aansprakelijkheid, zijn oorsprong vindt in art.
1149 B.W.
Er zijn dus dus geen redenen om afte wijken van het beginsel dat het recht op volledige schadevergoeding voorrang moet krijgen op een eventuele verplichting om de
geleden schade te beperken en bijgevolg bestaat er, net als inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, geen algemene verplichting dat de getroffene de schade in
de mate van het mogelijke moet beperken.
Dat sluit evenwel niet uit de getroffene verplicht is om de redelijke maatregelen te
treffen om de veroorzaakte schade niet te verergeren of om de omvang ervan te verminderen.
Sta me toe in dat verband te verwijzen naar het stand punt van professor Kruithof die van oordeel is dat de verplichting van de schuldeiser om alle redelijke maatregelen te nemen om de geleden schade niet te verergeren of zelfs om ze te beperken, wettig gegrond kan zijn op de in art. 1134 B.W. vervatte verplichting dat
overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.
De bepaling legt de contracterende partijen immers een gedrag op dat kadert binnen de algemene verplichting van rechtschapenheid, loyaliteit en samenwerking van
de partijen bij de uitvoering van de overeenkomst (Van Ommeslaghe, "L'execution de
bonne foi; principe general de droit", R.G.D.C., 1987, p.106).
De partijen zijn dus verplicht om samen te werken opdat de uitvoering van de overeenkomst op normale wijze zal kunnen verlopen.
7.2. Wanneer de schuldeiser zijn verplichting om de schade te matigen niet nakomt, begaat hij dus een contractuele fout die op dezelfde wijze wordt gestraft als bij
aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
De fout van de schuldeiser is dus voor de schuldenaar een grond van gedeeltelijke ontheffing van aansprakelijkheid waardoor de schuldeiser een deel van zijn recht
op volledige schadevergoeding verliest.
8. Het beginsel zelfvan de exceptie op het recht op het uit art. 1134 B.W. afgeleide recht op volledige vergoeding van de schade kan bijgevolg worden aanvaard. Er
moet aileen nog worden nagegaan of de appelrechters uit de feiten die zij in aanmerking hebben genomen, wettig hebben kunnen afieiden dat er een fout is begaan waardoor de schade niet werd beperkt of gematigd.
Dienaangaande zal ik mij ertoe beperken te verwijzen naar de memorie van antwoord die de aandacht vestigt op de verwijzing van het hofvan beroep naar de conclusie van de deskundige die de mogelijke alternatieve oplossingen vermeldde.
Besluit: verwerping.
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(vertaling)

(A.R. C.00.0224.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1134, inzonderheid 1134, derde lid, 1147, 1149, 1150, 1151
van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerder, door aan de eisers
de garantie te geven dat de put waarvan de bouw aan hem was toevertrouwd een
waterdebiet van 12m3/u zou leveren, '1ichtzinnig te werk is gegaan en daardoor een
fout heeft begaan, welke ook de reden van de gegeven garantie was" en dat ''het bestaan van schade niet wordt betwist", beslist dat de punten van de vordering betreffende het rendementsverlies en de winstderving niet gegrond zijn, "daar (de eisers) niet het nodige hebben gedaan om de schade te beperken", op grond dat "(de
eisers) betogen dat de verstrekte waarborg doorslaggevend is geweest zowel voor de
bouw van de put als voor de latere investeringen, aangezien de studie van het project door het 'Centre d'economie rurale' had uitgewezen dat het minimumdebiet 12
m 3 /u zou bedragen; (. .. ) dat (verweerder) een fout heeft begaan door lichtzinnig een
garantie te geven zonder zeker te zijn van het resultaat achteraf; dat (de eisers), die
geen studie hadden doen uitvoeren over het te behalen waterdebiet en wel degelijk wisten dat de putdelver hetzelfde had gedaan (. .. ), zich van hun kant met dezelfde lichtzinnigheid aan een dure onderneming hebben gewaagd zonder een poging te doen hun schade te beperken; (. .. ) dat zij, zodra ze vaststelden dat het
waterdebiet veellager was dan het beloofde debiet, geen verdere kosten mochten rnaken, en eerst die toestand moesten proberen te verhelpen door naar een alternatieve oplossing uit te kijken; (. .. ) dat uit de tussen de partijen gewisselde brieven niet
blijkt dat de (eisers) hebben geklaagd over een te gering debiet tussen de dag waarop
de put werd gegraven in juli 1987 en het verslag van de h. Havet; dat in de aangetekende brief die (eiseres) (. .. ) op 28 december 1987 aan (verweerder) heeft £ericht nergens wordt gezegd dat het debiet kleiner was dan de gewaarborgde 12m /u;
dat (verweerder) op 3 februari 1998 aan de h. Havet het volgende schrijft: 'Ik heb
op uitdrukkelijk verzoek (van eiser) een onderwaterpomp geplaatst (. .. ) op proef en
voor pechbestrijding met de precisering dat die pomp niet geschikt was voor definitieve montage (. .. ) Ik weet niet of er een passende proef heeft plaatsgevonden. Tot
ik Uw verslag ontving wist ik niets af van de daling van de waterspiegel. De pomp
(. .. ) heeft lang genoeg gewerkt om de put te testen; als er een watertekort was, dan
was (eiser) daarvan op de hoogte; waarom is hij dan met het werk begonnen en heeft
hij het voortgezet"' en dat "(verweerder) wegens de verbreking van het oorzakelijk verband niet verantwoordelijk kan worden geacht voor de kosten en de winstderving; dat de (eisers), zodra zij vaststelden dat het debiet lager was dan het beloofde debiet, verantwoordelijk zijn voor wat er nadien is gebeurd",
terwijl de schuldeiser van een niet uitgevoerde contractuele verbintenis, krachtens artikel1149 van het Burgerlijk Wetboek, in beginsel recht heeft op algehele vergoeding van zijn schade; hij niet de verplichting heeft zijn schade te beperken of te verminderen, maar, krachtens het in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek
vastgelegde beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, aileen verplicht is de redelijke maatregelen te treffen om de schade te beperken of te verminderen; de rechter, om te beslissen dat de schuldeiser geen recht heeft
op algehele vergoeding van zijn schade, dient vast te stellen dat hij in alle redelijkheid deze of gene maatregel had kunnen treffen om de schade te beperken en dat hij
een fout heeft begaan door dat niet te doen; het arrest te dezen, nu het de beslissing waarbij de vordering in verband met het "rendementsverlies" en de "winstderving' van de eisers wordt afgewezen, grondt op de algemene overweging dat de eisers geen poging hebben gedaan om ''hun schade te beperken" en op de bijzondere
overweging dat "(de eisers), zodra zij vaststelden dat het waterdebiet veellager was
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dan het beloofde debiet, geen verdere kosten mochten maken en eerst die toestand moesten proberen te verhelpen door naar een alternatieve oplossing uit te kijken", zonder, oak maar bij benadering, dat tijdstip te preciseren, en zonder nate gaan of de eisers niet reeds vroeger kosten gemaakt hadden en zonder evenmin vast te stellen dat
er een "alternatieve oplossing" bestond die de eisers in alle redelijkheid hadden kunnen benutten, niet naat recht verantwoord is (schending van de artikelen 1134, 1147,
1149, 1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek); het Hof althans, bij ontstentenis van
die preciseringen, onmogelijk de wettigheid van de beslissing kan nagaan (scherrding van de bovengenoemde artikelen van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 149
van de Grondwet) :

Overwegende dat, krachtens artikel1149 van het Burgerlijk Wetboek, de
vergoeding, die de schuldenaar verschuldigd is aan de schuldeiser van een
contractuele verbintenis ingeval die verbintenis door zijn schuld niet wordt
uitgevoerd, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1150 en 1151
van het Burgerlijk Wetboek, de volledige schade, zowel het verlies als de
winstderving van de schuldeiser, moet omvatten;
Overwegende dat artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de o:vereenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht;
Overwegende dat die regel weliswaar de schuldeiser niet de verplichting oplegt om zijn schade in de mate van het mogelijke te beperken, maar
hem niettemin gebiedt in een geest van loyaliteit de redelijke maatregelen
te treffen die zijn schade kunnen matigen ofbinnen zekere grenzen houden;
Overwegende dat de appelrechters te dezen weigeren een vergoeding toe
te kennen voor het rendementsverlies en de winstderving ten gevolge van het
ontoereikende waterdebiet, na te hebben vastgesteld dat verweerder in een
brief aan de technisch raadsman van de eisers schreef: "de pomp SPS/25 die
allang is aangebracht heeft lang genoeg gewerkt om de put te testen; als er
een watertekort was, dan was (verweerder) daarvan op de hoogte; waarom
is hij dan met het werk begonnen en heeft hij het voortgezet?";
Overwegende dat het arrest beslist dat de eisers zich hebben gewaagd "aan
een dure onderneming zonder een poging te doen hun schade te beperken;
dat zij, zodra ze vaststelden dat het waterdebiet veellager was dan het beloofde debiet, geen verdere kosten mochten maken en eerst die toestand moesten proberen te verhelpen door naar een alternatieve oplossing uit te kijken; (. .. ) dat verweerder wegens de verbreking van het oorzakelijk verband
niet verantwoordelijk kan worden geacht voor de kosten en de winstderving; dat (de eisers), zodra zij vaststelden dat het debiet lager was dan het
beloofde debiet, verantwoordelijk zijn voor water nadien is gebeurd";
Dat het arrest vatstelt dat, volgens de deskundige, enerzijds, "de put op
de juiste wijze was gegraven en geen gebreken vertoonde, dat, daarentegen, het 'te verwachten debiet 6,5m3 /u bedraagt" en, anderzijds, "het rendement kon worden verhoogd zonder verhoging van het debiet";
Overwegende dat uit die vermeldingen volgt dat de eisers volgens het hof
van beroep hun schade hadden kunnen begrenzen door aanstonds na het
debiettekort te hebben vastgesteld, een werk uit te voeren teneinde het rendement op te drijven;
Overwegende dat het arrest aldus beslist dat er redelijke maatregelen bestonden waardoor de schade kon worden begrensd;
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Dat het arrest aldus de beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar
recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
17 mei 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : mevr. Matray - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Draps.

Nr. 291
1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1 - APOTHEKERS - TUCHTVORDERING- ONPARTIJDIGHEID VAN DE PROVINClALE RAAD
VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS- ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGINGEN- INVLOED.

2° RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN- ARTIKEL 14.1- APOTHEKERS- TUCHTVORDERING- ONPARTIJDIGHEID VAN
DE PROVINCIALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS- ONTVANKELIJKHEID VAN DEVERVOLGINGEN- INVLOED.

3° APOTHEKER- TUCHTVORDERING- ONPARTIJDIGHEID VAN DE PROVINClALE RAAD VAN
DE ORDE VAN APOTHEKERS- ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGINGEN- INVLOED.

1 o tot 3° De niet-ontvankelijkheid van de tegen eiser ingestelde vervolgingen kan niet
worden afgeleid uit het gebrek aan onafhankelijl<heid of onpartijdigheid van de provinciale raad van de Orde van Apothekers, die optreedt als vonnisgerecht. (Art. 6.1
E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)
(B. ..

T. ORDE VAN APOTHEKERS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. D.00.0022.F)

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 23 maart 200 gewezen door de Franstalige raad van beroep van de Orde van Apothekers;
Over het middel: schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950,
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en 14.1 van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966, goedgekeurd bij de wet
van 15 mei 1991, en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter,
doordat de bestreden beslissing de tegen eiser ingestelde tuchtvervolging ontvankelijk en gegrond verklaart en hem gedurende twee jaar de schorsing oplegt van het
recht om zijn beroep uit te oefenen, en doordat de Franstalige raad van beroep aldus uitspraak doet, na : (i) te hebben vastgesteld "dat in de loop van het debat gebleken is dat : - het wel degelijk de raad van de orde is die op de zitting van 29 juni
1995 beslist heeft (eiser) te ondervragen over de hem verweten feiten en beslist heeft
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een onderzoek in te stellen in de zaak; het bureau van de raad wei degelijk de apotheker heeft aangewezen die als lid van die raad belast werd met het onderzoek alsook de magistraatbijzitter die hem moest bijstaan; -laatstgenoemde meermalen verslag heeft uitgebracht voor de raad van de Orde; - de provinciale raad, na het laatste
van die verslagen te hebben gehoord, besloten heeft (eiser) te vervolgen;- die raad toen
het ten laste gelegde feit heeft omschreven in de bewoordingen zoals die zijn overgenomen in de beroepen beslissing, en uitspraak gedaan heeft over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de vervolgingen"; (ii) na eisers verweermiddel te hebben verworpen volgens hetwelk de provinciale raad van de orde van apothekers van
Henegouwen niet regelmatig kennisgenomen had van de tegen hem ingestelde tuchtvervolging, aangezien voornoemde raad, die op dezelfde wijze was samengesteld als
ten tijde van de uitspraak over de ontva\1kelijkheid en de gegrondheid van de vervolging, zelf beslist had eiser voor hem te doen verschijnen en het ten laste gelegde
feit had omschreven, en (iii) na de verwerping van dat verweermiddel t e hebben verantwoord met aile, thans als weergegeven beschouwde gronden, die vermeld staan onder de titel "1. Wat betreft de procedure- A) Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechters" van de bestreden beslissing en, meer bepaald, met de gronden "dat
het te dezen niet is bewezen dat de personen die voordien reeds tot tweemaal toe, na
inzage te hebben genomen van het verslag van de met het onderzoek belaste apotheker, tot de conclusie waren gekomen dat het opportuun was (eiser) tuchtrechtelijk te vervolgen, kennelijk handelden vanuit een 'vaststaand vooroordeel'; dat evenmin is aangetoorid dat de cumulatie van de functie van vervolging en van rechtspraak
'een doorslaggevende invloed heeft gehad op de beroepen beslissing en dat die cumulatie van functies aldus in ernstige mate afbreuk heeft gedaan aan het eerlijk karakter van het proces'; dat het hier gaat om totaal onbewezen beweringen" en "dat de
provinciale raad van Henegouwen geoordeeld heeft (eiser) tuchtrechtelijk te moeten vervolgen, omdat de hem verweten feiten, die door een onderzoek zowel a charge
als a decharge aan het licht gekomen zijn, bewezen waren door zijn eigen bekentenissen die nog kracht waren bijgezet door objectieve bewijskrachtige gegevens en een
ern~tige tekortkoming aan de regels van de plichtenleer voor apothekers opleverden,

terwijl, eerste onderdeel, het beginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter, dat onder meer is neergelegd in de in het middel aangewezen bepalingen van de internationale verdragen, geldt voor elk rechtscollege en met
name voor de provinciale raden van de orde van apothekers; dat beginsel wordt miskend wanneer aan het onderzoek ter zitting en aan de berechting van de zaak wordt
meegewerkt door een rechter te wiens aanzien de justitiabele de gewettigde vrees
koestert dat hij niet de vereiste waarborgen biedt inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid; te dezen uit de processen-verbaal van de zittingen van de provinciale raad van Henegouwen d.d. 29 januari 1999, 12 november 1999 en 14 januari 1999 blijkt dat de raad was samengesteld uit de apothekers D., M., C., L., D.
en R.; de met het onderzoek belaste apotheker op de zitting van 29 januari 1998 voor
de raad uitleg verstrekt: heeft over "de zaak van de apotheker 3." en "de in zijn bezit zijnde stukken heeft voorgelezen" en de raad beslist heeft eiser op te roepen wegens het als "voorlopig" bestempelde feit dat "hij door zijn praktijken afbreuk heeft
gedaan aan de zedelijkheid, de eer, de discretie, de rechtschapenheid, de waardigheid en de toewijding die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep door - de
7e regel van de plichtenleer- artikel 23 van de internationale codex inzake plichtenleer niet nate leven"; de raad op de zittingen van 12 november 1998 en 14 januari 1999 besliste eiser andermaal "in een tuchtzaak op te roepen "uit hoofde van
het feit dat hij tussen 1 januari 1991 en 5 april1994 te Binche herhaaldelijk artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 heeft overtreden door
in de uitoefening van zijn beroep fouten te begaan die afbreuk kunnen doen aan de
eer en de waardigheid van het beroep, meer bepaald dat hij op niet-reglementaire
wijze sandimmum heeft gekocht op een parallelle markt"; de provinciale raad van
Henegouwen ten tijde van de verschijning van eiser was samengesteld uit dezelfde apothekers als op de voornoemde zittingen van 29 januari 1998, 12 november 1998 en 14 januari 1999 en dat het dezelfde apothekers zijn die de zaak van eiser hebben behandeld op de zitting van 24 juni 1999; eiser aldus verschenen is en
zijn verweer heeft voorgedragen voor de apothekers die reeds, buiten elk debat op
tegenspraak, inzage genomen hadden van het dossier, het verslag van de met het
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onderzoek belaste apotheker hadden gehoord en op grond van dat verslag en dossier hadden beslist eiser tuchtrechtelijk te vervolgen; die omstandigheid bij eiser gewettigde twijfel kon wekken omtrent de geschiktheid van het aldus samengestelde rechtscollege om op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen
over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de tuchtvervolging; de bestreden
beslissing bijgevolg noch de beslissing dat de provinciale raad van Henegouwen regelmatig ambtshalve kennisgenomen had van de tegen eiser ingestelde tuchtvervolging noch de nieuwe beslissing dat die vervolgingen ontvankelijk waren naar
recht verantwoordt met de gronden die ze bevat (schending van de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen en miskenning van het aldaar vermelde algemeen
rechtsbeginsel);
tweede onderdeel, gesteld dat als regel wordt aangenomen dat geen miskenning
van het beginsel van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter kan worden afgeleid uit het feit alleen dat leden van een provinciale raad van de Orde van
apothekers die hebben deelgenomen aan het onderzoek ter zitting en aan de berechting van de zaak van de tuchtrechtelijk vervolgde apotheker, hebben meegewerkt aan de beslissing alvorens recht te doen om die apotheker voor die raad te doen
verschijnen, de toestand evenwel anders is wanneer de provinciale raad zich niet
tot die beslissing heeft beperkt, maar te kennen gegeven heeft dat hij de aan de apotheker verweten feiten als bewezen beschouwde door het voorafgaande onderzoek
en ze aanzag als een ernstige inbreuk op de regels van de plichtenleer voor apothekers; de apotheker immers in een dergelijk geval wettige redenen heeft om te vrezen dat de leden van de provinciale raad die achteraf uitspraak moeten doen over
de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de vervolging, zich reeds, buiten elk debat op tegenspraak om, een mening hebben gevormd en op het ogenblik dat het debat voor hen begint, niet meer volledig vrij zijn in hun oordeel; te dezen enerzijds
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de provinciale raad,
toen hij tot tweemaal toe oordeelde eiser tuchtrechtelijk te moeten vervolgen en het
ten laste gelegde feit omschreef, bestond uit de apothekers D., M., C., L., D. en R.
(processen-verbaal van de zittingen van de provinciale raad van Henegouwen van
29 januari 1998, 12 november 1998 en 14 januari 1999), namelijk dezelfde apothekers als degenen die op 24 juni 1999 de zaak in openbare terechtzitting hebben behandeld en op 28 oktober 1999 uitspraak hebben gedaan over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van die vervolging; anderzijds, uit de vaststellingen zelfvan
de bestreden beslissing blijkt dat de provinciale raad van Henegouwen, toen hij oordeelde eiser tuchtrechtelijk te moeten vervolgen, als reden opgaf"dat de hem verweten feiten, die door een onderzoek zowel a charge als a decharge aan het licht gekomen zijn, bewezen waren door zijn eigen bekentenissen die nog kracht waren
bijgezet door objectieve bewijskrachtige gegevens en een ernstige tekortkoming aan
de regels van de plichtenleer voor apothekers opleverden"; de Franstalige raad van
beroep van de Orde van apothekers, gelet op die omstandigheden en vaststellingen, noch de beslissing dat de provinciale raad van Henegouwen regelmatig ambtshalve kennisgenomen had van de tegen eiser ingestelde tuchtvervolgingen, noch de
nieuwe beslissing dat die vervolgingen ontvankelijk waren, naar recht verantwoordt met de gronden die hij aangeeft (schending van de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen en miskenning van het aldaar vermelde algemeen rechtsbeginsel):

Wat beide onderdelen samen betreft :
Overwegende dat beide onderdelen de bestreden uitspraak verwijten te beslissen dat de provinciale raad van de Orde van Apothekers regelmatig ambtshalve kennisgenomen heeft van de tegen eiser ingestelde tuchtvervolgingen
en dat die vervolgingen ontvankelijk zijn; dat het de onwettigheid van die
beslissing hieruit afieidt dat de provinciale raad waarvoor eiser is opgeroepen om terecht te staan voor de hem ten laste gelegde feiten, ten gevolge van
omstandigheden waaraan het herinnert, geen onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie was;
Overwegende dat uit het gebrek aan onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de provinciale raad van de Orde van Apothekers, uitspraak doende

Nr. 292

HOF VAN CASSATIE

931

als vonnisgerecht, niet kan worden afgeleid dat de tegen eiser ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk zijn;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen,verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 mei 2001 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voorzitter
- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn.

Nr. 292
1e KAMER- 17 mei 2001

CASSATIEMIDDELEN- ALGEMEEN- NAAR RECHT VERANTWOORDE BESLISSING- ONTVANKELIJKHEID.

Het middel dat opgeworpen wordt tot staving van een vordering tot vergoeding wegens onterechte uitwinning bij de overname van een handelszaak, is niet ontvankelijk wanneer het opkomt tegen de beslissing dat de curator de handelszaak mocht
verkopen zonder toestemming van de rechtbank van koophandel, aangezien een ander middel tevergeefs kritiek oefent tegen de beslissing om die vergoeding niet toe te
kennen (1). (Art. 477 W.Kh.)
(UNIBOX N.V T. FAILLISSEMENT H. D. B.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. C.00.0038.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik;
Over het tweede middel : schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest afwijzend beschikt op de vordering van eiseres tot betaling van
een bedrag van 300.000 frank als vergoeding voor de commerciele schade die zij beweert geleden te hebben door haar uitwinning bij de overdracht van een handelszaak, zulks op alle gronden die hier als volledig ingelast worden beschouwd,
terwijl, eiseres in haar conclusie eraan herinnerde "dat de curator uiteraard de
handelszaak slechts kon overdragen samen met de huurovereenkomst (die verstreek op 19 november 1995); dat zij "bereid was om voor de handelszaak 350.000
BEF te geven en om met de n.v. Interbrew eventueel een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan; ( ... ) (dat) zij van die (nieuwe) huurovereenkomst geenszins een
(1) Art. 477 oud W.Kh, opgeheven bij de Faillissementswet van 8 aug. 1997 die in werking is
getreden op 1 jan. 1998.
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voorwaarde voor haar aanbod maakte aangezien zij slechts voorstelde om de handelszaak te kopen wat vanzelfsprekend het recht op de huurovereenkomst insloot
(ook al was die heperkt tot 19 november 1995); (dat) de n.v. Interbrew in haar brief
van 1 maart 1995 overigens het volgende aan de curator gemeld had: "We stemmen in met de overdracht van de handelszaak, dus wat er overblijft van het recht
op de huurovereenkomst"; (dat) zulks uiteraard ook voor eiseres (eiseres) zou hebben gegolden; (dat) (verweerder), indien hij van oordeel was dat de toestemming van
de n.v. Interbrew om met mevr. P. een nieuwe huurovereenkomst te sluiten een zodanig "voordeel" opleverde (... ) dat het hem ertoe moest aanzetten mevr. P. in staat
te stellen haar bod "af te stemmen" op dat van (eiseres) om, vervolgens, een aanzienlijk hoger bod (350.000 BEF) te weigeren, het dan, in het belang van de failliete boedel, voldoende was geweest dat hij contact opnam met de n.v. Interbrew om
te weten of zij ermee akkoord ging om, onder dezelfde voorwaarden, een nieuwe
huurovereenkomst te sluiten met iedere andere koper van de handelszaak; (dat) (verweerder) evenwel ervoor geopteerd heeft de handelszaak toe te kennen aan delevensgezellin van de gefailleerde, onder voorwaarden die vanzelfsprekend ongunstig zijn voor de failliete boedel en die, bovendien (eiseres) in staat stellen te zeggen
dat de voorwaarden voor de toekenning van de handelszaak niet loyaal zijn; (... ) dat
eveneens erop moet gewezen worden dat n.v. Interbrew, wanneer zij, in haar brief
van 1 maart, (verweerder) gemeld had dat zij ermee instemde om met mevr. P. een
nieuwe huurovereenkomst van 9 jaar aan te gaan, zij evenwel de toekenning van
die huurovereenkomst afhankelijk had gemaakt "van alle en van elk van de onderstaande voorwaarden, waaronder die van 'de instemming om de handelszaak voor
200.000 frank over te dragen'; (dat) bijgevolg, indien de overdracht van de handelszaak wordt tenietgedaan, zulks ook ipso facto met de huurovereenkomst moet
gebeuren" en "dat de huur ( ... )maar( ... ) aan mevr. P. is toegewezen omdat zij geacht werd de handelszaak te hebben overgenomen",

eerste onderdeel, ingevolge de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, het verlies van een kans een schade is die voor vergoeding in aanmerking komt;
de bodemrechter, aangezien een kans uiteraard van het toeval afhangt, het bestaan
van gelijk welke schade niet kan verwerpen op grond dat de partij die schadevergoeding wil krijgen niet kan bewijzen dat zij zeker alle voordelen verkregen zou hebben die zij wilde halen uit de overeenkomst die, door de schuld van verweerder, niet
met haar is aangegaan; het arrest, aangezien dit het bestaan van gelijk welke schade
uitsluit op een grond waaruit enkel kan worden afgeleid dat eiseres niet kan aantonen dat zij met n.v. Interbrew zeker een nieuwe huurovereenkomst had kunnen aangaan, het wettelijk be grip voor vergoeding vatbare schade miskent (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, ingevolge dezelfde bepalingen, de rechter pas wettig het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade kan uitsluiten, als hij
vaststelt dat de schade, zonder de fout, zou zijn ontstaan zoals zij zich heeft voorgedaan; eiseres, in de passages van de in het middel weergegeven conclusie, aanvoerde dat de n.v. Interbrew maar ermee ingestemd had om met mevr. P. een nieuwe
huurovereenkomst aan te gaan omdat verweerder zich ertoe verbonden had haar de
handelszaak te verkopen en dat zij effectief die huurovereenkomst maar had gesloten nadat de handelszaak was verkocht; het arrest, aangezien het alleen maar het oorzakelijk verband verwerpt op een grond waaruit niet kan worden afgeleid dat, zelfs
als verweerder zijn verplichtingen was nagekomen om de normale concurrentieregels te laten gelden en pas te verkopen na de beslissing van de rechtbank van koophandel, de mogelijkheid die eiseres bezat om de handelszaak te kopen op dezelfde wijze
zou zijn gehinderd door de houding van de n.v. Interbrew, niet vaststelt dat de schade
zich zonder de fout van verweerder, zou zijn ontstaan zoals zij zich heeft voorgedaan en derhalve het wettelijk begTip oorzakelijk verband miskent (schending van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); het bovendien niet antwoordt op
het omstandige verweer van eiseres als zou de n.v. Interbrew maar ermee ingestemd hebben om met mevr. P. een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan omdat verweerder een fout had begaan; dat het derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is (schending van artikel 149 van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
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Overwegende dat het arrest de onzekere aard van de kans in aanmerking neemt, niet om iedere vorm van schade te verwerpen, maar om het oorzakelijk verband tussen schuld en schade uit te sluiten;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de eiser tot schadevergoeding op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek het bewijs moet leveren dat er
een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade zoals zij zich heeft
voorgedaan;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres "niet kan aantonen dat
zij, op grond van het beginselakkoord tussen haar en de brouwerij-verhuurder
van oktober 1997 over een nieuwe huurovereenkomst die op 10 maart zal ingaan, zeker de bovenhand zal halen op de interesse van (mevrouw P.); dat
het sluiten van die nieuwe huurovereenkomst vanzelfsprekend van wezenlijk belang was omdat de huurovereenkomst voor de handelszaak op 19 november 1995 afliep en (eiseres) zonder de zekerheid van die nieuwe huurovereenkomst zich ongetwijfeld zou hebben teruggetrokken; dat (eiseres) dus niet
voldoende zeker was dat het goed haar zou worden toegewezen; dat (verweerders) aansprakelijkheid dus niet in het gedrang komt omdat er tussen de aangevoerde schade en de omstandigheden die de schade zouden hebben teweeggebracht geen oorzakelijk verband bestaat";
Overwegende dat het arrest aldus de conclusie waarin eiseres, in hoofdzaak, betoogde dat het feit dat de brouwerij-verhuurder, akkoord ging met
het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst geen weerslag had op de keuze
van de aanbesteder van de handelszaak, beantwoordt door ze tegen te spreken;
Overwegende dat het arrest met die vermeldingen het door eiseres aangevoerde oorzakelijk verband afwijst omdat het dat onzeker acht; dat daaruit volgt dat, volgens het oordeel van het hofvan beroep, de schade, zoals zij
is ontstaan, zich eveneens zonder de aan verweerder verweten fout had kunnen voordoen;
Dat het arrest zijn beslissing om de door eiseres gevorderde schadevergoeding niet toe te kennen, regelmatig met redenen omkleedt en naar recht
verantwoordt;
\
Dat het onderdeel rtiet aangenomen kan worden;
Over het eerste middel: schending van de artikelen 477, tweede lid, van de wet
van 18 april1851 betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, dat
is boek III van het Wetboek van Koophandel, voor haar opheffing bij artikel149 van
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor
het gebruik gedane leveringen, 4 tot 10 van titel I van de wet van 5 mei 1872, dat
is titel VI van boek I van het Wetboek van Koophandel en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest afwijzend beschikt op de vordering van eiseres tot betaling van
300.000 BEF als vergoeding voor de commerciele schade die zij beweert geleden te
hebben door haar uitwinning bij de ovemame van een handelszaak, hoewel haar bod
het hoogste was, zulks op grond "dat op de handelszaak, nl. een drankslijterij, die
tot de failliete boedel behoort, een pand rustte ten voordele van Creficom die al akkoord gegaan was met het bod van 200.000 BEF dat de levensgezellin van de gefailleerde op 21 februari 1995 had gedaan; dat het door eiseres op 2 maart 1995 gedane aanbod van 250.000 BEF het mogelijk heeft gemaakt dat het voordien
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geregistreerde bod daarop werd afgestemd en dat verweerder wegens het bestaan
van twee identieke biedingen op een voor de boedel voordelige wijze de twee gegadigden rechtstreeks met elkaar in concurrentie kon doen treden; dat de prijs van
350.000 BEF die (eiseres) op 10 maart zou bieden, terwijl (verweerder) de dag voordien ermee had ingestemd om voor 100.000 BEF minder aan de genaamde P. te verkopen, aantoont dat de confrontatie tussen de twee gegadigden voordelig had kunnen zijn; dat de noodzaak van een snelle beslissing om het verlies te beletten van
de biljartclub die vaak in het cafe kwam, geen rechtvaardiging vormde voor die overhaasting, te meer daar de rechtbank, die niet gebonden is door de eventuele akkoorden tussen (verweerder) en een gegadigde, pas op 27 maart de toestemming tot
verkoop zal geven; dat de curator het recht heeft om een goed dat met een bijzonder voorrecht is bezwaard, te verkopen zonder dat hij iemand anders dan de bevoorrechte schuldeiser daarvoor toestemming moet vragen",

terwijl, eiseres in haar appelconclusie aanvoerde dat "onder vigeur van de toentertijd geldende wet, een curator die zoals (verweerder) wilde handelen, namelijk
de handelszaak verkopen v66r de concordataire vergadering, daarvoor toestemming aan de rechtbank moest vragen"; de curator, ingevolge artikel477, tweede lid,
van de Faillissementswet, v66r het verwerpen van het akkoord de roerende goederen enkel met toestemming van de rechtbank mag verkopen; artikel477, eerste lid, daarvan slechts afwijkt wanneer die zaken onderhevig zijn aan spoedig bederf of aan dreigende waardevermindering; buiten dit geval, toestemming vereist
is wanneer de curator een handelszaak waarop een pand rust, mag verkopen, omdat de pandhoudende schuldeiser die aangemaand wordt om te verkopen, inactief
blijft; de pandhoudende schuldeiser van zijn kant, ondanks het faillissement, het goed
waarop een pand rust, mag verkopen maar zich daarbij moet schikken naar de artikelen 4 tot 10 van titel I van de wet van 5 mei 1872 waarnaar artikel 12 van de
wet van 25 oktober 1919 verwijst; hij dus, onder andere, toestemming moet krijgen van de voorzitter van de rechtbank van koophandel; het arrest niet vaststelt dat
de handelszaak onderhevig was aan spoedig bederf of aan dreigende waardevermindering, maar integendeel oordeelt dat verweerders overhaasting niet gerechtvaardigd was, en evenmin vaststelt dat het akkoord verworpen zou zijn of, ten slotte,
dat de curator door de voorzitter van de rechtbank van koophandel aangewezen zou
zijn om het pand op verzoek van de pandhoudende schuldeiser te gelde te maken;
het arrest, indien het aldus moet worden uitgelegd dat het beslist dat de curator geen
fout heeft begaan door de handelszaak reeds op 9 maart 1995 te verkopen hoewel
de rechtbank van koophandel pas op 27 maart de machtiging daartoe zou geven, omdat hij de toestemming van de pandhoudende schuldeiser had gekregen, de in het
middel aangewezen wetsbepalingen, behalve artikel149 van de Grondwet, schendt;
het arrest op zijn minst, aangezien het tegelijkertijd vaststelt, enerzijds, dat verweerder overhaast te werk is gegaan door te verkopen v66r de machtiging van de
rechtbank van koophandel "die niet gebonden is door de eventuele akkoorden tussen (verweerder) en een gegadigde", en, anderzijds, dat de curator de toestemming van de rechtbank van koophandel niet diende te vragen, tegenstrijdig is; die·
tegenstrijdigheid gelijkstaat aan een gebrek in de redengeving (schending van artikel 149 van de Grondwet) :

Overwegende dat de beslissing naar recht verantwoord is door de tevergeefs bekritiseerde vaststelling dat er geen oorzakelijk verband is tussen de fout en de schade zodat het middel, ook al was het gegrond, niet
tot ruimere cassatie zou kunnen leiden; dat het derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 mei 2001 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Verslaggever : de h. Matray- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Draps.
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Nr. 293
1e KAMER- 18 mei 2001

1o RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- CONCLUSIE VOORGELEGD AAN
EERSTE RECHTER- HERNEMING IN HOGER BEROEP- ONVERENIGBAARHEID MET CONCLUSIE VOORGELEGD AAN APPELRECHTER- TAAK VAN DE RECHTER

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN-

OP CONCLUSIE -BURGERLUKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- CONCLUSIE VOORGELEGD AAN EERSTE RECHTER- HERNEMING IN HOGER BEROEP- ONVERENIGBAARHEID MET
CONCLUSIE VOORGELEGD AAN APPELRECHTER- TAAK VAN DE RECHTER.

So RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN -ALGEMENE REGELS- VERWIJZING EN HERNEMING VAN CONCLUSIE GENOMEN VOOR EERSTE RECHTER- AKTE GEVRAAGD
AAN DE APPELRECHTER- VORDERING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1138, 3° GER W.

1o en 2° De appi'drechter behoeft niet te antwoorden op een aan de eerste rechter voor-

gelegde en in algemene termen in hogei· beroep hernomen conclusie die niet verenigbaar is met de conclusie genomen voor de appi'drechter (1).

so Geen punt van de vordering in de zin van art. 1138,

3°, Ger. W. is het verzoek van
een partij dat haar akte wordt verleend van de uerwijzing en de herneming van de
conclusie genomen voor de eerste rechter. (Art. 11S8, so, Ger.W.)
(VAN GEND & LOOS N.V. T. DRIEMO N.V.)
ARREST

(A.R. C.98.05S6.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 juni 1998 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent;
Over het middel, gesteld als uolgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 11S8, S, van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat "de vordering ingesteld door de n.v. Transportbedrijf D. Decoene en verder uitgeoefend door (eiseres), die eerstgenoemde heeft
opgeslorpt (... ) en op 27 maart 1998 verklaarde het geding te hervatten, wordt (. .. ) afgewezen als onontvankelijk op grand van volgende motieven: "op 06 januari 1989 heeft
de n.v. Transportbedrijf D. Decoene (voorheen bvba Transportbedrijf D. Decoene) een
verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst ter griffie neergelegd teneinde de 'verrichtingen gesteld door dhr. D.D. te bekrachtigen en tevens voor zoveel als nodig als eigenaar samen met de dhr. D.D. deze vordering te stellen'; de architectuurovereenkomst
dateert van 6 januari 1977 en de aannemingsovereenkomst van 15 maart 1977, uit
het verslag van de gerechtsdeskundige blijkt dat de definitieve oplevering plaatsvond in oktober 1977 (hetgeen door niemand werd weerlegd) en dat de waning door
D.D. betrokken werd in januari 1978; de aansprakelijkheid van de aannemer en de
architect vervalt na het verstrijken van 10 jaar volgens artikel1792 B.W.; het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst van de n.v. Transportl:Jedrijf D. Decoene dateert slechts van 6 januari 1989 en valt derhalve buiten de tienjarige termijn, die een
vervaltermijn is",
(1) Cass., 21 jan. 1991, A.R. 7114, nr. 260.
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terwijl eiseres in haar appelconclusie stelde uitdrukkelijk te verwijzen naar haar
besluiten, genomen voor de eerste rechter en deze als integraal hernomen te beschouwen; zij in het dispositiefvan diezelfde appelconclusie vroeg dat haar daarvan akte zou worden verleend; eiseres in haar eerste conclusie, genomen voor de eerste rechter, tot staving van haar besluit dat verweersters aansprakelijkheid vaststond
wegens de niet-nakoming van haar contractuele verplichting een bouwwerk zonder gebreken, laat staan zoals in casu ernstige gebreken af te leveren, liet gelden : verweerster "is als hoofdaannemer te beschouwen en is eveneens als promotor opgetreden; (z)ij is gehouden tot een resultaatsverbintenis en (haar)
aansprakelijkheid reikt zelfs verder; (haar) aansprakelijkheid tegenover (haar) medecontractant is niet beperkt tot de verborgen gebreken en die welke in artikel 1792
en 2270 Burgerlijk Wetboek zijn bedoeld, maar strekt zich uit tot welke gebreken
en tekortkomingen ook, zodra ze betrekking hebben op werken die niet uitdrukkelijk uit het contract zijn uitgesloten, ongeacht of die werken aldan niet door (haar)
zelf zijn uitgevoerd"; het bestreden arrest noch met voormelde motieven, noch met
enig ander motief antwoordt op die argumentatie van eiseres, gesteund op de hoedanigheid van promotor van verweerster en het aldus niet regelmatig is gemotiveerd en artikel 149 van de Grondwet schendt; het bestreden arrest evenzeer nalaat uitspraak doet over de vraag van eiseres dat haar akte zou worden verleend van
het door haar als hernomen beschouwen van de besluiten, genomen in eerste aanleg (schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek):

Overwegende dat de appelrechter niet behoeft te antwoorden op een aan
de eerste rechter voorgelegde en in algemene termen in hoger beroep hernomen conclusie die niet verenigbaar is met de conclusie genomen voor de
a ppelrech ter;
Overwegende dat eiseres in de conclusie voor de eerste rechter melding
maakt zowel van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek als van de contractuele aansprakelijkheid van verweerster "als promotor (voor) welke gebreken en tekortkomingen ook"; dat eiseres in haar conclusie genomen in hoger beroep de vordering ten laste van verweerster steunt op artikel 1792 van
het Burgerlijk Wetboek en voor het overige in algemene termen haar conclusie voor de eerste rechter herneemt;
Dat de appelrechters gelet op deze onverenigbaarheid van de grieven niet
dienden te antwoorden op de in eerste aanleg genomen conclusie;
Dat het middel in zoverre het een motiveringsgebrek aanvoert niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat artikell138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat voorziening in cassatie openstaat wegens overtreding van de wet indien werd nagelaten uitspraak te doen over een van de punten van de vordering;
Dat het verzoek van een partij dat haar akte wordt verleend van de verwijzing en de herneming van de conclusie genomen voor de eerste rechter,
geen vordering is in de zin van deze wetsbepaling;
Dat het middel in zoverre het schending aanvoert van artikel1138, 3°, faalt
naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 mei 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Verslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De Gryse.
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1e KAMER - 18 mei 2001
1° INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- WINSTEN- WINS TEN VAN HANDELSBEDRIJVEN- DOOR OPSTALLER OPGERICHT GEBOUW- TOEKENNING AAN OPSTALGEVER BIJ HET EINDE VAN DE OPSTAL- KOSTELOZE VERKRIJGING INGESCHAT BIJ VASTSTELLING VAN DE JAARVERGOEDING.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 CARTT.

1 TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET- PROCESRECHT IN FISCALE ZAKEN- NIEUWE GRIEVEN- HANGENDE GEDINGEN- ARTIKELS VERVANGEN BIJ WETTEN VAN 15 EN VAN 23 MAART 1999 -ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 CARTT.

1 TOT 99)- ARTIKEL 11- AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- NON-DISCRIMINATIE- PROCESRECHT IN FISCALE ZAKEN- NIEUWE GRIEVEN- HANGENDE GEDINGEN- ARTIKELS VERVANGEN BIJ WETTEN VAN
15 EN VAN 23 MAART 1999- ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICHTING VOOR
HET HOF VAN CASSATIE.

4° ARBITRAGEHOF- PROCESRECHT IN

FISCALE ZAKEN- NIEUWE GRIEVEN- HANGENDE GEDINGEN- ARTIKELS VERVANGEN BIJ WETTEN VAN 15 EN VAN 23 MAART 1999- PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE.

1o Wanneer het door een opstaller opgerichte gebouw op het einde van de opstal om niet

aan een opstalgever toekomt, maakt de waarde van dit gebouw geen eigenlijke waardevermeerdering uit van activa die voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid worden gebruikt maar een toegevoegd actief element : in zoverre deze verkrijging deel uitmaakt van een commerciele verrichting gedaan door de opstalgever in
het kader van zijn beroepsactiviteit en de contracterende partijen met de kosteloosheid van de verkrijging reeds rekening hielden bij de vaststelling van het bedrag van de jaarvergoeding, leidt de verkrijging om niet tot een exploitatiewinst (1).
2°, 3° en 4° De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan het Arbitragehot of de artikelen die het procesrecht in fiscale zaken regelen en be trekking hebben op het indienen van nieuwe grieven voor het hof van beroep, voor hun veruanging bij de wetten van 15 en van 23 maart 1999, de artt. 10 en 11 Gw. schenden, valt
niet onder toepassing van art. 26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het
Arbitragehof, nu zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in
een zelfde rechtstoestand bevinden, maar betrekking heeft op een onderscheid dat geldt
voor alle partijen en noodzakelijk voortvloeit uit ell<e toepassing van de wet in de tijd
(2). (Artt. 10 en 11 Gw. en art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(GOCO BEHEER N.V. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.00.0009.N)

BET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 oktober 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
(1) B. PEETERS en P. VAN GoETIJEM, "Boekhoudkundige aspecten en fiscale gevolgen van het recht
van opstal", A.FT. 2 feb. 1987, 42 en 43.
(2) Cass., 5 april 1996, AR.94.0002.F, nr. 111.
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schending van de artikelen 3, 15, 16, 19, in het bijzonder lid 1, 20, 34 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, 24 in het bijzonder 1°, 183 en 185 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 (hierna "W.I.B.
(1992)"), 21, in het bijzonder P, 96 en 98 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 (hierna "W.I.B. (1964)");
doordat het bestreden arrest, dat vaststelt dat "aan de orde is de vraag ofhet ten
kosteloze titel verwerven van gebouwen ingevolge de bij notariele akte van 30 december 1991 gedane afstand van het recht van opstal door de opstaller N.V. Hallux
ten voordele van eiseres een belastbare niet-aangegeven meerwinst uitmaakt",
de fiscale voorziening van eiseres afwijst om de redenen dat :
"met de bestreden beslissing wordt aangenomen dat de verwerving van een gebouw geen waardevermeerdering van een activabestanddeel in de zin van artikel 24,
2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) is doch een toevoeging van
een activabestanddeel wegens het gratis verkrijgen ervari bij de afstand van het recht
van opstal op 30 december 1991;
(. .. ) eiseres onterecht elke exploitatiewinst ontkent en inroept dat de kwalificatie meerwaarde op het gebouw zelf kan worden weerhouden omdat volgens de contracten van
opstal het door de opstaller opgerichte gebouw geen wezenlijk element uitmaakt van
de contractueel bedongen vergoeding tussen eiseres als opstalgever en de opstaller, het
bij het beeindigen van het contract toevallen van een residuele waarde aan de opstalgever eerder als een loutere mogelijkheid moet worden beschouwd, die niet rechtstreeks het gevolg is van een commerciele prestatie van eiseres en laatstgenoemde niet
verplicht is dit activum te waarderen onder de activa in haar boekhouding ofbalans;
(. .. ) uit geen gegevens blijkt dat de door N.V. Hallux als opstaller opgerichte gebouwen geen essentieel element van de overeengekomen opstalvergoedingen uitmaakten;
(. .. ) onbetwistbaar vaststaat dat de voordelen die eiseres bij het beeindigen van de
contracten van opstal te beurt vielen, een exploitatiewinst uitmaken zoals bedoeld in
artikel 21, eerste lid, 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (artikel 24, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)) omdat het
gratis bekomen van het door de opstaller opgetrokken gebouwen deel uitmaakt en het
gevolg is van een commerciele transactie die eiseres als opstalgever in het kader van
haar beroepswerkzaamheid heeft aangegaan;
(. .. ) eiseres, voorheen N.V. Mia-Mie-Gos, tot doel heeft het beheer, waaronder in hoofdzaak de verhuringen en meer algemeen de terbeschikkingstelling van een patrimonium hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen; (. .. ) eiseres eveneens tot doel
' heeft het patrimonium optimaal te beheren, in stand te houden en zo nodig uit te breiden, waarvoor ze alle financiele verrichtingen mag doen die in verband staan met haar
doel of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen (. .. ); (. .. )
de bestreden beslissing niet wordt tegengesproken in zoverre deze vermeldt dat de facto
de activiteit van eiseres zich beperkte tot het verlenen van een opstalrecht aan N.V.
Hallux inzake de gronden, gelegen te Schilde; (. .. ) het recht van opstal een zakelijk recht
is om gebouwen, werken of beplantingen, op een anders grond te hebben; (. .. ) overeenkomstig artikel 6 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal, bij het
beeindigen van het recht van opstal, de grondeigenaar in de eigendom van de gebouwen, werken en beplantingen treedt mits de waarde ervan te betalen; (... ) in afwijking van voormeld wetsbepaling in de beide notariele overeenkomsten van opstal werd
bedongen dat na het verstrijken van de overeengekomen termijn eiseres eigenaar werd
van de opstallen zonder enige terugbetaling ofvergoeding verschuldigd te zijn; (. .. ) op
30 december 1991 eiseres de door de opstaller gedane afstand van het zakelijk recht
van opstal aanvaardde en ingevolge voormelde overeenkomsten geen vergoeding voor
de gebouwen aan de opstalhouder verschuldigd was; (. .. ) het gratis verkrijgen van deze
gebouwen als een exploitatiewinst in de zin van artikel 24, 1°, van het Wetboek van
de lnkomstenbelastingen (1992) (artikel 21 van het Wetboek van de Inkomstenbela~tingen (1964)) moet worden beschouwd",
en doordat, om de fiscale voorziening van eiseres af te wijzen en na herhaald te hebben dat "eiseres verwijst naar artikel 20 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976
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met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingefi naar luid waarvan elk actief bestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde, waaronder wordt verstaan de aanschaffingsprijs, de vervaardigingsprijs of de inbrengwaarde en dat, nu de
aanschaffingswaarde in casu nihil is, volgens eiseres het verwerven van de betrokken gebouwen geen aanleiding geeft tot het behalen van enige meerwinst zodat er hoogstens sprake kan zijn van een niet-uitgedrukte en bijgevolg niet belastbare meerwaarde",
het bestreden arrest nog toevoegt dat "overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 de jaarrekening onder meer een getrouw beeld moet
geven van het vermogen, de financiele positie en het resultaat van de onderneming;
(. .. ) artikel16 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 een uitzondering vormt
op voormeld artikel 20 en stelt dat indien de toepassing van de in dit hoofdstuk bedoelde waarderingsregel niet leidt tot nakoming van het bepaalde in artikel 3, daarvan moet worden afgeweken teneinde te voldoen aan de in artikel 3 bedoelde verplichting; (. .. ) een getrouw beeld van het vermogen, de financiele positie en het resultaat
van de onderneming vereisten dat het ten kosteloze titel verworven vermogensbestanddeel in de boekhouding van eiseres tegen de reele waarde diende te worden
verwerkt; (. .. ) het voorzichtigheidsbeginsel, van toepassing in het boekhoudrecht, dergelijke verwerking op het ogenblik van de kosteloze verwerving niet in de weg stond
nu de verwerving van het actiefbestanddeel alsdan niet werd betwist; de raming van
19.400.000 BEF voor de directeur niet werd betwist",

terwijl, eerste onderdeel, vennootschappen belastbaar zijn op het totale bedrag van
de winst, uitgekeerde dividenden inbegrepen (artikel 185 van het W.I.B. (1992); 98 van
het W.I.B. (1964));
onder bepaalde afwijkingen, de inkomsten onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan vrijgesteld, wat hun aard betreft, dezelfde zijn als die welke inzake personenbelasting worden beoogd en het bedrag ervan wordt vastgesteld valgens de regels van toepassing op winsten uit een bedrijfsactiviteit (artikel183 W.I.B.
(1992); 96 van het W.I.B. (1964)); alhoewel artikel 24 van het W.I.B. (1992) (21 van het
W.I.B. (1964)) een omschrijving geeft van de hoofdbestanddelen van de winst (daarin
begrepen de eigenlijke exploitatiewinst en de verwezenlijkte of uitgedrukte meerwaarden), noch die bepaling noch enige andere bepaling in het W.I.B. (1992) (en in het
W.I.B. (1964)) een definitie van de winst bevat;
rekening houdend met de voorrang van het boekhoudrecht op het fiscaal recht, de
bedrijfswinst bijgevolg kan worden omschreven als de aangroei van het netto-actief
gedurende het belastbare tijdperk, abstractie makend van de variaties die het heeft
ondergaan ten gevolge van de inbrengen door de vennoten of de terugbetaling ervan gedurende datzelfde tijdperk;
de waarderingsregels van belegde activa voor de toepassing van het W.I.B. in beginsel niet anders zijn dan deze gehanteerd in het boekhoudrecht; meer bepaald, waar
artikel 61 van het W.I.B. (1992) bepaalt dat afschrijvingen als beroepskosten worden aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings- of beleggingswaarde, artikel 20 van het K.B. van 8 oktober 1976 bepaalt dat elk actiefbestanddeel
in beginsel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde (hetzij de aanschaffingsprijs, de vervaardigingsprijs of de inbrengwaarde) en voor dat bedrag in het balans
opgenomen (wordt);

en terwijl, in toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel (artikel 19 van het K.B.
van 8 oktober 1976), een onderneming onderworpen aan het boekhoudrecht, zoals eiseres, mag -maar niet verplicht is - haar materiele vaste activa te herwaarderen, indien de waarde ervan, bepaald in functie van hun nut voor de onderneming, op
vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde (artikel 34 van het K.B.
van 8 oktober 1976); zolang deze herwaardering niet is geboekt (wat trouwens ook vrij
van belasting kan gebeuren mits voldoening aan de voorwaarde van artikel190 W.I.B.
(1992), er geen aanleiding tot taxatie bestaat; daaruit volgt dat de verkrijging van gebouwen om niet als gevolg van het recht van natrekking geen boekhoudkundige noch
belastbare winst in hoofde van eiseres in haar hoedanigheid van opstalgever oplevert - en dit ongeacht de werkelijke activiteit gevoerd door eiseres ~ en hoogstens
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als het toekennen van een abnormaal of goedgunstig voordeel, minstens een liberaliteit in hoofde van de opstalhouder moet aangemerkt worden, welk voordeel ofliberaliteit eventueel aan de belastbare winst van het bedrijf dat het voordeel of de liberaliteit toekent moet gevoegd worden maar zonder invloed blijft op de fiscale toestand
van eiseres,

zodat het bestreden arrest, dat beslist dat "( ... ) het gratis verkrijgen van deze gebouwen als een exploitatiewinst in de zin van artikel 24, 1 o, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1992) (artikel 21 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)) moet worden beschouwd" artikel 24, 1°, van het W.I.B. (1992) (art. 21,
1°, van het W.I.B./1964) alsmede artikelen 183 en 185 van het W.I.B. (1992) (art. 96
en 98 van het W.I.B. (1964)) schendt nu het gratis verkrijgen van een gebouw geen
exploitatiewinst, maar hoogstens een niet-uitgedrukte meerwaarde uitmaakt die eventueel uit het toekennen van een abnormaal of goedgunstig voordeel of een liberaliteit voortvloeit dat noch fiscaal noch boekhoudkundig diende opgenomen te worden
in de rekeningen van eiseres (schending van de artikelen 19, 20 en 34 van het K.B.
van 8 oktober 1976);
en terwijl, tweede onderdeel, elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen
aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de
desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen; onder aanschaffingswaarde, de aanschaffingsprijs, de vervaardigingsprijs of de inbrengwaarde wordt verstaan (art. 20 van het K.B. van 8 oktober 1976);
elk onderneming de regels bepaalt die gelden voor de waardering van de inventaris, en onder meer, voor de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardevermeerderingen en voorzieningen voor risico's en kosten evenals voor de herwaarderingen (art. 15 van het K.B. van 8 oktober 1976);
de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen, de financiele positie en het
resultaat van de onderneming moet geven (art. 3 van het K.B. van 8 oktober 1976);
indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van de gewone waarderingsregels van het K.B. van 8 oktober 1976 niet leiden tot nakoming van het bepaalde in
artikel 3, damvan moet worden afgeweken ten einde te voldoen aan de in artikel3 bedoelde verplichting (art. 16 van het K.B. van 8 oktober 1976);

en terwijl deze uitzondering, die beperkend moet gei:nterpreteerd worden, eiseres toeliet - maar niet verplichtte - tot herwaardering van de gebouwen verkregen als gevolg van het recht van natrekking over te gaan, indien de waarde ervan, bepaald op
grond van hun nut voor de onderneming, op vaststaande en duurzame wijze boven hun
boekwaarde uitsteeg (art. 34 van het K.B. van 8 oktober 1976); in elk geval, de boekhoudwet eiseres niet toeliet de verworven gebouwen rechtstreeks en onmiddellijk te
boeken voor een waarde boven de aanschaffingsprijs;
de beslissing tot herwaardering over te gaan - alsmede andere mogelijke maatregelen te nemen door eiseres in toepassing van het beginsel van het "getrouw beeld"
- tot de raad van bestuur van eiseres behoorde zonder inmengingrecht van de fiscus,

zodat nu niet betwist wordt dat de gebouwen om niet werden verkregen, het bestreden arrest, om de voorziening van eiseres af te wijzen, niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat "( ... ) een getrouw beeld van het vermogen, de financiele positie en
het resultaat van de onderneming vereisten dat het ten kosteloze titel verworven
vermogensbestanddeel in de boekhouding van eiseres tegen de reele waarde diende
te worden verwerkt" zonder zich te mengen in de exclusieve bevoegdheidssfeer van de
raad van bestuur van eiseres die mocht - maar niet verplicht was -tot herwaardering van de gebouwen over te gaan (schending van de artikelen 3, 15, 16 en 34 van
het K.B. van 8 oktober 1976 )en zonder artikel 20 van het K.B. van 8 oktober 1976 te
schenden nu dit artikel 20 noch enige andere bepaling in het K.B. van 8 oktober 1976
een uitzondering inhoudt op de waardering tegen de aanschaffingswaarde, zelfs indien bewuste activa om niet werden verkregen :

Wat beide onderdelen samen betreft :
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Overwegende dat uit het arrest blijkt dat :
1. eiseres, de N.V. Goco Beheer, die onroerende goederen beheert, in 1986
en 1989 twee opstalovereenkomsten gesloten heeft met de N.V. Hallux, opstaller, waarin bedongen werd dat na het verstrijken van een termijn van
twaalfjaar, eiseres eigenares zou worden van de door de N.V. Hallux op de
gronden van de N.V. Goco Beheer opgerichte gebouwen;
2. de N.V. Hallux bij notariele akte van 30 december 1991 afstand heeft
gedaan van haar recht van opstal ten voordele van eiseres die ingevolge het
recht van natrekk:ing hiermede ook eigenares is geworden van de door de N.V.
Hallux opgerichte gebouwen;
3. de N.V. Hallux bij de afstand van het recht een uitzonderlijke afschrijving heeft geboekt ten bedrage van de boekhoudkundige residuwaarde van
de gebouwen, zijnde 12.667.493 BEF, terwijl eiseres de waarde van de gebouwen niet heeft opgenomen op haar balans per 31 december 1991;
4. de ontvanger der registratie de waarde van de gebouwen op 20.000.000
BEF heeft geraamd;
5. het bestuur het bedrag van 20.000.000 BEF verminderd met 3 pet. afschrijving heeft belast als exploitatiewinst van eiseres;
Dat het arrest oordeelt dat "uit geen gegeven blijkt dat de door de N.V. Hallux als opstaller opgerichte gebouwen geen essentieel element van de overeengekomen opstalvergoedingen uitmaakten"; dat uit de context van dit oordeel blijkt dat volgens de appelrechters de opstalvergoedingen derwijze werden
berekend dat de latere overgang om niet reeds in de opstalvergoeding ingecalculeerd was;
Overwegende dat naamloze vennootschappen belastbaar zijn op het totale bedrag van hun belastbare inkomsten met inbegrip van de inkomsten
uitgekeerd aan de aandelen of delen evenals de tantiemes en andere gelijkaardige inkomsten;
Overwegende dat ingevolge artikel 21 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) als grondslag van de belasting ten aanzien van bedrijfsinkomsten moeten worden genomen de vermeerderingen van activa die voor
het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid worden gebruikt met inbegrip van de vermeerderingen die voortvoeien uit gerealiseerde meerwaarden;
Dat, krachtens artikel 21, aanhef en sub 1o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), winsten van handelsbedrijven zijn die welke voortvloeien uit aile verrichtingen gedaan door de inrichtingen van die bedrijven of door tussenkomst ervan;
Dat wanneer het door een opstaller opgerichte gebouw op het einde van
de opstal om niet aan een opstalgever toekomt, de waarde van dit gebouw
geen eigenlijke waardevermeerdering uitmaakt van activa die voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid worden gebruikt maar een toegevoegd actief element uitmaakt;
Dat wanneer de verkrijging deel uitmaakt van een commerciele verrichting gedaan door de opstalgever in het kader van zijn beroepsactiviteit en de
contracterende partijen met de kosteloosheid van de verkrijging reeds rekening hebben gehouden bij de vaststelling van het bedrag van de jaarvergoeding, de verkrijging om niet leidt tot een exploitatiewinst;
Overwegende dat de regels van het boekhoudrecht die eensdeels vereisen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, de fi-
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nanciele positie en het resultaat van de onderneming, anderdeels opleggen dat in beginsel elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen
aanschaffingswaarde, er niet aan in de weg staan dat in een geval zoals dat
door de appEllrechters beoordeeld, de waarde van het gebouw deel uitmaakt van het exploitatieresultaat en als winst wordt belast;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoiirdineerde Grondwet, 377, 378,
381 - v66r hun vervanging door de wet van 15 maart 1999 -van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 10 april1992, 3, 807,
808 van het Gerechtelijk Wetboek, 569, lid 1, 32°, ingevoerd door de wet van 23 maart
1999 in het Gerechtelijk Wetboek, 11, lid 1, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken en 97, lid 7, van de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen,
doordat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld (blz. 3) dat eiseres "volgende nieuwe grieven doet gelden :
- in de voorziening : de eigendomsoverdracht wordt aangevochten door de curator van N.V. Hallux, failliet verklaard, op 29 juli 1992, zodat de taxatie van de
vermogenstoename voorbarig is;
- in een op 23 april 1997 ingediende conclusie : de loutere vaststelling van de waarde
van het gebouw zonder enige verwijzing naar vergelijkingspunten of een omstandig
verslag is volkomen arbitrair;
- in een op 4 maart 1999 ingediend aanvullende conclusie :
a) eiseres zou tekort gekomen zijn aan het voorzichtigheidsbeginsel in het boekhoudrecht indien zij de verwerving van (een) actiefbestanddeel, waarover betwisting bestaat ingevolge de pauliaanse vordering van 13 oktober 1992 van de N.V. Sofibank, zonder meer tegen de reele waarde van dit bestanddeel in haar boekhouding
zou uitdrukken;
b) indien de betrokken gebouwen toch in de boekhouding van eiseres dienen te worden opgenomen, dient in elk geval de vrijstelbaarheid van een provisie wegens de hangende betwisting te worden aanvaard",
de voorziening van eiseres afwijst en hogervermelde grieven onontvankelijk verklaart om de reden dat "eiseres inroept dat de raming van 20.000.000 BEF arbitrair is en dat de onroerende goederen, die eiseres om niet heeft verworven, het voorwerp uitmaken van een pauliaanse vordering, ingesteld door de N.V. Sofibank op 13
oktober 1992 en van een betwisting door de curator van het faillissement N.V. Hallux; (... ) deze feiten niet in het bezwaarschrift werden geformuleerd, noch door de directeur werden onderzocht en niet voor de eerste maal aan het hof van beroep mogen worden onderworpen; ( ... )de door eiseres laattijdig ingediende stukken op de
laatstgenoemde ingestelde procedure betrekking hebben en buiten het beraad worden gehouden.
(... ) de op 4 maart 1999 geformuleerde nieuwe grief met name de vrijstelbaarheid
van een provisie wegens de hangende betwisting, in elke omstandigheid laattijdig en
dienvolgens onontvankelijk is",
terwijl in de fiscale gedingen met betrekking tot de inkomstenbelastingen die overeenkomstig artikel 569, lid 1, 32°, Ger.W. sedert 6 april1999 tot de bevoegdheid van
de rechtbanken van eerste aanleg behoren en aldaar ingeleid worden, de belastingplichtige nieuwe eisen voor de rechtbank kan indienen en het voorwerp van zijn vordering uitbreiden of wijzigen in de inleidende akte of zelfs later, in de loop van het geding, overeenkomstig de artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek, indien
de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is;
krachtens artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek deze regels principieel van onmiddellijke toepassing zijn op de hangende gedingen, ook deze inzake inkomstenbe-
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lastingen die voor de invoegetreding van de wetten van 15 en 23 maart 1999 op geldige wijze voor het hofvan beroep werden aanhangig gemaakt, behoudens wettelijke uitzondering;
wanneer de wetgever in artikel 11, lid 1, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, van die gestelde regel oordeelt te moeten afwijken door te voorzien dat de gedingen die hangende zijn bij de hoven, de rechtbanken en andere instanties - met inbegrip van de rechtsmiddelen die tegen hun
beslissingen kunnen worden aangewend - worden vervolgd en afgehandeld met toepassing van de v66r 1 maart 1999 geldende regels, zijnde o.m. de artikelen 377, 378,
381 W.I.B. (1992), die de toelaatbaarheid van nieuwe grieven regelen in de inkomstenbelastingen, zoals artikel 97, lid 7, van de wet van 15 maart 1999 betre:ffende de
beslechting van fiscale geschillen preciseert dat deze bepalingen van toepassing blijven op de beroepen die v66r 1 maart 1999 zijn ingeleid bij het hofvan beroep, hij dient
het gelijkheidsbeginsel te respecteren en geen verboden discriminatie in het leven te
roepen vermits de wetgever gebonden blijft door de artikelen 10, 11 en 172 van de gecotirdineerde Grondwet,

en terwijl, de wetgever tot de toepassing van het gemene recht, daarin begrepen de
artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek, in de geschillen inzake inkomstenbelastingen met ingang van 6 april 1999 is gekomen op grond van de vaststelling dat de "nieuwe grieven"-regeling uit het W.I.B. (1992) achterhaald was;
aldus vanaf 6 april 1999 een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de belastingplichtigen, die een geschil hebben met de administratie en die het geding v66r
1 maart 1999 hebben ingeleid voor het hofvan beroep alwaar zij beperkt worden door
de "nieuwe grieven"-regeling van het W.I.B. (1992) en anderzijds die belastingplichtigen die een geschil hebben met de administratie en die het geding vanaf 6 april 1999
inleiden v6or de rechtbank van eerste aanleg en daar de mogelijkheid bezitten om hun
vordering te wijzigen en uit te breiden in de inleidende akte of zelfs later, in de loop
van het geding, overeenkomstig het gemene recht van de artikelen 807 en 808 Ger.W.,
welk verschil in behandeling geen objectieve, noch redelijke verantwoording kent andere dan de datum waarop de belastingplichtigen zich tot de rechter hebben kunnen wenden en elke verantwoording die aan de basis zou liggen van de overgangsregel van artikel 11, lid 1, van de hoger genoemde wet van 23 maart 1999 ontbreekt;
daaruit volgt dat het alsnog toepassen van de "nieuwe grieven"-regeling voorzien
in de artikelen 377, 378, 381 W.I.B. (1992) strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en
een verboden discriminatie inhoudt,
zodat het bestreden arrest dat de voorziening van eiseres afwijst en beslist dat de
hier hoven omschreven "nieuwe" grieven aangevoerd door eiseres zowel in haar voorziening als in later ingediend besluiten onontvankelijk moeten verklaard worden, omdat zij berusten op bepaalde feiten niet in het bezwaarschrift geformuleerd, noch door
de directeur onderzocht of, wat de vrijstelbaarheid van een provisie wegens de hangende betwisting betreft, laattijdig zijn, het gelijkheidsbeginsel miskent en een verboden discriminatie hanteert (schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de gecotirdineerde Grondwet, alsmede alle andere in de aanhef van het middel aangehaalde
bepalingen) :

Overwegende dat eiseres in wezen aanvoert dat het gelijkheidsbeginsel geschonden is doordat de appelrechters het fiscaal procesrecht toepassen zoals het gold voor zijn wijziging bij de wetten van 15 en 23 maart 1999;
Overwegende dat, krachtens artikel 11 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, de gedingen die hangende zijn bij de hoven van beroep vervolgd worden en afgehandeld met toepassing van de v66r 1 maart 1999 geldende regels;
Dat hiermede uitgesloten wordt dat in fiscale gedingen die voor 1 maart
1999 aanhangig waren gemaakt voor de hoven van beroep, de bestaande regels over de nieuwe grieven niet meer zouden gelden;
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Dat de onmiddellijke opheffing van het gekwalificeerd verbod nieuwe grieven voor te dragen, verbod dat innig verband houdt met de omstandigheid
dat er maar een rechterlijke aanleg was in fiscale zaken, en de toepassing
ervan op hangende gedingen, niet in eenklank zou geweest zijn met de regel van artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek en 2 van het Burgerlijk Wethoek;
Dat aldus de regels van het bestaande procesrecht zonder enig onderscheid toepasselijk blijven op bestaande geschillen en de regels van het nieuwe
procesrecht zonder retroactiviteit toepasselijk zijn op de nieuwe geschillen;
Overwegende dat de vraag of de artikelen 377, 378 en 381 voor hun vervanging bij wet van 15 maart 1999, artikelll, eerste lid, van de wet van 23
maart 1999 en 97, lid 7, van de wet van 15 maart 1999, de artikelen 10 en
11 van de Grondwet schenden geen vraag is die een onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde rechtstoestand bevinden, maar
een onderscheid is dat geldt voor alle partijen en noodzakelijk voortvloeit uit
elke toepassing van de wet in de tijd;
Dat er geen aanleiding toe bestaat een prejudiciele vraag te stellen aan het
Arbitragehof;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 mei 2001- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Wouters en Claeys Bouuaert.

Nr. 295
1e KAMER- 18 mei 2001

1o CASSATIEMIDDELEN- BELASTINGZAKEN- NIEUW MIDDEL- MIDDEL GEGROND OP
VERDRAGSBEPALINGEN DIE OPENBARE ORDE RAKEN- FEITELIJKE GEGEVENS N!ET BLIJKEND U!T DE BESTREDEN BESLISSING OF UIT STUKKEN, WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE
SLAAN- ONTVANKELIJKHEID.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- NIEUW MIDDEL- MIDDEL GEGROND OP VERDRAGSBEPALINGEN DIE OPENBARE ORDE RAKEN- FEITELIJKE GEGEVENS NIET BLIJKEND UIT DE BESTREDEN BESLISSING OF UIT STUKKEN, WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Niet ontvankelijk, oak al is het gegrond op verdragsbepalingen die de openbare orde raken, is het middel dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover die niet op eigen initiatief heeft beslist wanneer de feitelijke gegevens, die voor
de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing noch
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan (1).
(1) Zie Cass., 1 juni 1995, A.R. F.94.0138.F, nr. 275.

Nr. 295

HOF VAN CASSATIE

945

(D ... E.A. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN)
ARREST

(A.R. F.00.0022.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
betreffende de schending van artikel 6 E.V.R.M. en artikel 14 B.U.P.O.-Verdrag
( ... ) dat aan de verzoekers voor wat betreft het aanslagjaar 1987 een belastingverhoging van 10 pet. werd opgelegd door de administratie.
Dat deze belastingverhoging haar rechtsgrond vindt in artikel 334 W.I.B.(1992).
Dat de verzoekers echter menen dat zij deze sanctie niet verschuldigd zijn aangezien zij strijdig is met de bepalingen van artikel 6 E.V.R.M. en 14 B.U.P.O.-Verdrag.
Dat niettegenstaande het feit dat de rechtsbescherming van artikel 6 E.V.R.M. in
:fiscalibus niet wordt aanvaard het duidelijk is dat deze rechtsbescherming wel kan worden ingeroepen indien aan de belastingplichtige een administratieve sanctie wordt opgelegd die krachtens de bepalingen van artikel 6 E.V.R.M. en artikel 14 B.U.P.O.Verdrag als een strafsanctie moeten worden aangezien.
Dat dit in casu het geval is.
Dat verzoekers wensen op te merken dat het duidelijk is dat de sancties voorzien
bij artikel 334 W.I.B.(1964) als strafsancties in de zin van artikel6 E.V.R.M. en artikel14 B.U.P.O.-Verdrag moeten worden beschouwd.
Dat de verzoekers hierbij verwijzen naar :
- de rechtsleer (AlenA. Administratieve geldboeten : hun internationaal en internrechterlijke kwali:ficatie, in Liber Amicorum Prof. dr. G. Baeteman, Antwerpen, Kluwer, 1997, 369 e.v.; Coopman B., E.V.R.M. en B.U.P.O-Verdrag: Charters van de belastingplichtige?, T.F.R., 1995, 272 e.v., Dauginet, Het zwijgrecht tijdens de
administratieve fiscale procedure, refreraat van de studiedag E.V.R.M., B.U.P.O.Verdrag, fundamentele rechten en fiscale procedure, Antwerpen, 20 november 1997,
13, Deruyck F., Over de fiscale geldboeten inzake B.T.W. en artikel 6, 1e lid van het
E.V.R.M., noot onder Cass., 27 september 1991, N.F.M., 1992.10, 250: Deruyck F., De
fiscaal-administratieve sancties in het licht van artikel 6 E.V.R.M., in Fiscaal Strafen Strafprocesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 23- 41; Deruyck F., Nogmaals over
de fiscale boeten inzake B.T.W., noot onder Cass., 15 november 1996, N.F.M., 1998-3,
79. Gregoir D., De la deductibilite comme frais professionels des amendes infligees en
matiere de T.V.A. et en general de la nature des amendes fiscales et europeennes, noot
onder Cass., 15 november 1996, J.D.F. 1997, 287; Lybeer B., Het K.-arrest: Recht op
eerlijke berechting in administratieve en fiscale zaken, R.W., 1979, 210 e.v.; M. Maus,
Kanttekeningen rond de fiscaal administratieve sancties en de fiscale geschillenprocedure in het licht van artikel 6 E.V.R.M., verschenen in T.F.R., 1999, p. 332361.; Spagnoli K., Zijn de administratieve boeten toch 'strafsancties, Fiskoloog, 1997/
642, 6)
-van een groot deel van de lagere rechtspraak (Antwerpen, 4 mei 1998, Fisk. Koer.,
98/330; Antwerpen, 29 september 1997, Fisk. Koer., 98/144, Rb. leper, 19 september
1997, Fisk. Koer., 97/565; Rb. Antwerpen, 3 december 1996, F.J.F., 97/147; Rb. Mechelen, 16 maart 1995, Fisk. Koer., 95/499. Rb. Oudenaarde, 18 juni 1992, F.J.F., 93/
103)
-en van de afdeling wetgeving van de Raad van State (Parl. St., Kamer, 19971998, 1342/1, 66, Parl.St., Vl.R., 1993-1994, 415/1, 135; Parl. St., Senaat, 19921993, 762/1, 85; Parl. St., Senaat, 1990-1991, 1417/1, 40).
Dat teneinde alle twijfel omtrent het strafrechtelijk karakter van de sancties vervat in artikel 334 W.I.B.(1964) weg te nemen de verzoekers nogmaals alle principes
desbetreffend op een rijtje wensen te zetten.
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Dat het E.H.R.M. in de arresten E., 0. en L. de criteria van de strafrechtelijke
aanknopingsfactor van artikel 6 E.V.R.M. heeft vastgelegd (E.H.R.M., 6 juni 1976 (E.
e.a.), Publ. E.C.H.R., Series A, nr. 22; E.H.R.M., 21 februari 1984 (0.), Publ. E.C.H.R.,
Series A, nr. 73; E.H.R.M., 25 augustus 1987 (L.), Publ. E.C.H.R., Series A, nr. 123)
Dat volgens het hof de kwalificatie van het begrip 'criminal charge' uit artikel 6
E.V.R.M. autonoom client te gebeuren aan de hand van een drietal criteria, met name
de interne kwalificatie van de sanctie, de aard van de overtreden norm en de aard en
de zwaarte van de sanctie.
Dat uit het arrest 0. blijkt dat het eerste criterium, dat van de internrechtelijke kwalificatie van de sanctie, slechts een relatieve waarde heeft.
Dat die klemtoon aldus komt te liggen op het tweede en het derde criterium nml.
op de aard van de overtreden norm en op de aard en de zwaarte van de opgelegde of
op te leggen sanctie.
Dat het sinds het arrest G.A.A. van het E.H.R.M. van 24 september 1997 duidelijk is dat de criteria van de strafrechtelijke aanknopingsfactor van artikel 6 E.V.R.M.
alternatief en niet cumulatief werken.
Dat uit de 0.-jurisprudentie van het E.H.R.M. blijkt dat een sanctie een strafrechtelijk karakter heeft indien de norm op grond waarvan de sanctie wordt opgelegd een
algemeen subjectief bereik heeft en de sanctie daarenboven zowel een preventieve als
repressieve geldingskracht heeft.
Dat de sancties uit artikel 334 W.I.B. (1964) absoluut aan deze voorwaarden voldoen.
Dat ook het preventief en repressiefkarakter van deze sancties kan niet worden ontkend.
Dat de belastingplichtige immers onder dreiging van de fiscale sancties er toe wordt
gedwongen zijn fiscale verplichtingen na te komen.
Dat daarenboven komt dat de belastingplichtige die zijn fiscale verplichtingen niet
naleeft onderhevig is aan een dermate zware sanctie dat absoluut niet meer kan worden gesteld dat deze sanctionering louter en aileen tot doel heeft de door de Staat geleden schade te compenseren.
Dat de ernst van de fiscale sancties dan ook een perfecte indicatie is van het leed
berokkende effect dat zij teweegbrengen.
Dat bij de beoordeling van de ernst van de sanctie moet worden gekeken naar de
maximumsanctie die aan de rechtsonderlinge kan worden opgelegd.
Dat de fiscale belastingverhogingen trouwens in proportionele waarden zijn uitgedrukt gaande tot 200 pet.
Dat de fiscaal administratieve sancties dan ook allesbehalve in verhouding staan
met het arsenaal aan geldstraffen waarover de strafrechter binnen het bijzondere strafrecht beschikt.
Dat de fiscaal administratieve sancties vervat in artikel 334 W.I.B.(1964) dan ook
onmiskenbaar een penaal karakter hebben in de zin van artikel 6 E.V.R.M.
Dat het hierbij van belang is te wijzen op het feit dat het E.H.R.M., de Hoge Raad
der Nederlanden en het Franse Hofvan Cassatie reeds tot deze slotsom zijn gekomen inzake fiscale sancties die maximaal tot 100 pet. van de verschuldigde belasting kunnen oplopen. ( E.H.R.M. 24 februari 1994 (B.), Publ. E.C.H.R., Series A, nr.
284, § 47; J.D.F., 1994,41. Cass. Fr., 29 april1997, J.D.F., 1997, 342; H.R. Ned., 19
juni 1985, B.N.B., 1986/29; N.J., 1986, 104).
Dat de verzoekers wensen op te merken dat het Arbitragehof in zijn arrest van 24
februari 1999 (Arbitragehof, 24 februari 1999, B.S., 30 april1999 ) dit standpunt uitdrukkelijk heeft bevestigd voor wat betreft de B.T.W. boeten van artikel 70 W.B.T.W.
Dat uiteindelijk ook het Hof van Cassatie deze redenering is bijgetreden voor wat
betreft de boeten vervat in artikel 70 W.B.T.W.
Dat deze redenering echter ook opgaat voor wat betreft de belastingverhogingen uit
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Dat het Hof in zijn arrest van 25 mei 1999 (F.J.F., 99/126) stelde dat een administratieve sanctie inzake B.T.W. een strafsanctie kan zijn in de zin van de artikelen 6
E.V.R.M. en 14 B.U.P.O.-Verdrag.

Nr. 295

HOF VAN CASSATIE

947

Dat om het strafkarakter van de sanctie te beoordelen het Hof poneerde dat de beoordeling afhangt van volgende elementen :
- of de sanctie zonder onderscheid aile belastingplichtigen treffen en niet enkel een
b~paalde groep met een bijzonder statuut
- of de wetgeving een bepaald gedrag voorschrijft en op de naleving ervan een sanetie stelt
- of de sanctie niet enkel een financiele vergoeding van de schade behelst maar er
eerder toe strekt te straffen om herhaling te voorkomen
- of de sanctie stoelt op een norm met algemeen karakter waarvan het doel tegelijk repressief en preventief is
- of de sanctie zeer zwaar is gelet op het bedrag ervan.
Dat deze criteria gelijklopend zijn aan de criteria die door het E.H.R.M. werden vastgelegd bij de beoordeling van de strafrechtelijke aanknopingsfactor van artikel 6
E.V.R.M. zodat desbetreffend kan worden verwezen naar de bovenstaande uiteenzetting.
Dat ook aan het strafrechtelijk karakter van de in cas)l opgelegde sancties niet meer
kan worden getwijfeld.
Dat de verzoekers zich dan ook in casu kunnen beroepen op de garantie" vervat in
artikel 6 E.V.R.M en ipso facto in artikel 14 B.U.P.O.-Verdrag.
Dat aldus blijkt dat in casu :
- het vermoeden van onschuld werd geschonden
- het r~cht op toegang toe een rechterlijke instantie met voile rechtsmacht werd
geschonden
- het recht op een dubbele aanleg werd geschonden.
- Schending van het vermoeden van onschuld.
Dat de verzoekers in eerste instantie wensen aan te voeren dat in casu het vermoeden van onschuld werd geschonden.
Dat krachtens artikel 6.2 E.V.R.M. eenieder geacht wordt onschuldig te zijn totdat het bewijs van zijn schuld wordt bewezen.
Dat een persoon niet schuldig mag worden verklaard indien zijn schuld niet is vastgesteld geworden tijdens een gerechtelijke procedure die aan alle vereisten van artikel 6 E.V.R.M. voldoet.
Dat inzake inkomstenbelastingen het de administratie is die initieel de fiscale sanetie samen met de aanslag aan de belastingplichtige gaat opleggen.
Dat, wil de belastingplichtige aan deze sanctie ontsnappen, hij ertoe wordt gedwongen zelf een bezwaar in te dienen.
Dat deze techniek strijdig is met het onschuldvermoeden.
Dat de belastingplichtige immers door de administratie schuldig wordt verklaard
nog voor enige tussenkomst van een rechterlijke instantie.
Dat men zich in casu niet aan deze regel heeft gehouden.
Dat dit niet opgaat zodat de opgelegde sancties dienvolgens nietig zijn.
- Schending van het recht op toegang tot een rechterlijke instantie met voile rechtsmacht.
Dat het E.H.R.M. aanvaardt dat de verdragsstaten een voorafgaandelijke administratieve procedurele fase in hun fiscale rechtspleging inbouwen.
Dat een verdragsstaat aldus zonder meer de vrijheid heeft om de fiscus te belasten met de taak fiscale inbreuken op te sporen, te vervolgen en te bestraffen, vanzelfsprekend op voorwaarde dat de belastingplichtige naderhand een rechter kan vatten die met voile rechtsmacht over de tegen hem ingestelde fiscale strafvervolging kan
oordelen.
Dat dit in het kader van de oude procedure lnkomstenbelastingen niet het geval is.
Dat het Arbitragehof trouwens in zijn arrest van 10 juni 1998 stelde dat de oude
bezwaarprocedure in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, althans, zo
stelde het Arbitragehof, in de gedachtengang dat de gewestelijke directeur een jurisdictioneel ambt bekleed.
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Dat de facto deze rechtspraak tot gevolg heeft dat de belastingplichtige in de oude
procedure Inkomstenbelastingen een rechtsmiddel heeft verloren en enkel nog naar
het hofvan beroep kan stappen om een rechterlijke uitspraak over zijn met de belastingadministratie uit te lokken.
Dat deze regel mutadis mutandis ook geldt in de beschouwing dat de procesgang voor
de gewestelijk directeur in de traditionele procedure een zuiver administratief stadium zou zijn vermits oak in deze zienswijze het hofvan beroep het enige rechtsprekende orgaan is tot wie de belastingplichtige zich in de procedure in de Inkomstenbelastingen kan wenden.
Dat deze vaststelling verregaande consequenties heeft met betrekking tot het recht
van de belastingplichtige op toegang tot een rechter.
Dat de verdragsstaten de toegang tot de rechter niet substantieel mogen verhinderen of bemoeilijken.
Dat de belastingplichtige misschien wel een vrije toegang tot het hofvan beroep heeft
maar er verre van kan worden gesteld dat hij niet in zijn rechtsgang zou worden belemmerd, dit gelet op het feit dat het Arbitragehof in het hierboven geciteerde arrest van 10 juni 1998 enkel de oude bezwaarprocedure op zich heeft vernietigd en niet
de voormalige artikelen 377, lid 2, 378, lid 2, en 381 W.I.B. (1992).
Dat dit als consequentie heeft dat de belastingplichtige onderworpen blijft aan de
wettelijke beperkingen met betrekking tot het opwerpen van nieuwe grieven voor het
hof van beroep.
Dat de belastingplichtige in de oude rechtspleging voor het hofvan beroep slechts
een beperkt verweer kan voeren en in principe enkel nieuwe bezwaren opwerpen die
betrekking hebben op juridische pun ten in verband met de uitlegging van de in kwestie zijnde wetsbepalingen.
Dat nieuwe feitelijke grieven niet meer in het geding kunnen worden gebracht.
Dat de belastingplichtige zich enkel kan steunen op feiten die hij in de fase voor de
Gewestelijk Directeur heeft opgeworpen.
Dat dit betekent dat de belastingplichtige in de klassieke procedure voor het hofvan
beroep onder meer geenszins voor het eerst de opportuniteit van een belastingverhoging kan aanvechten aangezien dit een nieuwe feitelijke grief is.
Dat de vraag hier dienvolgens moet worden gesteld in hoeverre het recht op toegang tot de rechter wordt eerbiedigd.
Dat het recht op toegang tot de rechter overigens vereist dat de rechtsonderhorige
een geschil in globo, alle mogelijke juridische en feitelijke argumentatie incluis, bij de
rechterlijke instantie aanhangig kan maken.
Dat dit in casu niet het geval is.
- Schending van het recht van de belastingplichtige op een dubbele aanleg.
Dat de belastingplichtige in strafaangelegenheden het recht op een dubbele aanleg heeft, dit overeenkomstig artikel14, 5°, van het B.U.P.O.-Verdrag dat directe werking in de Belgische interne rechtsorde heeft.
Dat dit artikel bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld het
recht heeft "zijn veroordeling en vonnis opnieuw te doen beoordelen door een hager
rechtscollege overeenkomstig de wet".
Dat inzake de Inkomstenbelastingen ingevolge het arrest van het Arbitragehofvan
10 juni 1998 het hofvan beroep in de klassieke procedure Inkomstenbelastingen de
eerste rechterlijke instantie is geworden tot wie de belastingplichtige zich met zijn fiscaal geschil kan richten.
Dat het arrest van het Arbitragehof eveneens tot gevolg heeft dat er in de oude procedure voor de belastingplichtige na de uitspraak van het hof van beroep enkel nag
een verhaal bij het Hof van Cassatie openstaat.
Dat van een eerbiediging van het recht op dubbele aanleg dan ook geen sprake meer
kan zijn aangezien de rechtsmacht van het Hof van Cassatie is beperkt tot het onderzoek in rechte van de zaak.
Dat immers feitelijke overwegingen niet door het Hof kunnen worden onderzocht.
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Dat het recht op een dubbele aanleg ook in de beroepsprocedure een effectieve naleving van de elementaire rechten van verdediging vereist.
Dat de rechtsonderhorige na een veroordeling in eerste aanleg een hogere rechtsinstantie moet kunnen vatten die met voile rechtsmacht kennis kan nemen van het
geschil.
Dat het beroep met andere woorden een echte "review" van de zaak moet inhouden, dit zowel of feitelijk als op juridisch vlak.
Dat een rechtsinstantie, zoals het Hof van Cassatie, die zich enkel kan uitspreken over loutere rechtsvragen geenszins aan deze vereiste voldoet.
Dat van een recht op dubbele aanleg in casu geen sprake is :

Overwegende dat het middel volledig is gebaseerd op de stelling dat de aan
de eisers opgelegde belastingverhoging een strafsanctie is in de zin van de
artikelen 6 E.V.R.M. en 14 B.U.P.O.;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan niet
blijkt dat de eisers dit verweer voor de feitenrechter hebben opgeworpen;
Dat de feitelijke gegevens die voor de beoordeling van het middel noodzakelijk zijn, zoals het bestaan van administratieve of strafsancties in verband met dezelfde feiten, niet blijken uit de bestreden beslissing ofuit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan;
Dat evenmin blijkt dat de eisers aan de feitenrechter gevraagd hebben de
opgelegde verhoging te toetsen en de feitenrechter evenmin hierover uitspraak heeft gedaan; dat het aan de eisers zelf stand te vragen de opgelegde maatregel te toetsen, zodat zij de rechter niet kunnen verwijten dat hij
de opgelegde verhoging niet heeft opgeheven;
Dat het middel, oak al is het gegrond op verdragsbepalingen die de openbare orde raken, nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
·
18 mei 2001 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. A. Luca en M. Maus, Brugge.
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3e KAMER - 21 mei 2001

1 o WERKLOOSHEID- BEDRAG- VRIJWILLIG DEELTIJDSE WERKLOOSHEID- VERMINDE·
RING VAN HET AANTAL HALVE UITKERINGEN- VOORWAARDEN- ELKE GEWONE DAG VAN INACTIVITEIT- BEGRIP.

2° WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- CONTROLEKAART- VERPLICHTINGENTOEPASSINGSGEBIED- VRIJWILLIG DEELTIJDSE WERKNEMER DIE EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP UITOEFENT.

3° WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- CONTROLEKAART- VERPLICHTINGEN- INBREUK- ADMINISTRATIEVE SANCTIE - BEWIJS.
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1" Elke gewone dag van inactiviteit in de zin van art. 109, § 2, 2°, Werkloosheidsbesluit is de dag waarop de deeltijdse werknemer volgens zijn gewoon werkschema niet tewerkgesteld wordt. (Artt. 108 en 109, § 2, 2°, Werkhoosheidsbesluit
1991.)
2o De verplichting, voor de aanvang van een activiteit, hiervan met onuitwisbare inkt
melding te maken op zijn controlekaart, waarvan de werknemer vanaf de eerste
werkloosheidsdag van de maand tot de laatste dag van de maand in het bezit moet
zijn en bij zich moet bewaren, geldt tevens voor de vrijwillig deeltijdse werknemer die
een zelfstandig bijberoep uitoefent en hiertoe de nodige aangiften heeft gedaan. (Art.
71 Werkloosheidsbesluit 1991.)
3° Wanneer wordt vastgesteld dat de werknemer de verplichting voorzien in art. 71, 4°,
Werkloosheidsbesluit 1991 niet heeft nageleefd, dient het bewijs niet geleverd te worden dat hij gehandeld heeft tegen de instructies in die zijn uitbetalingsorganisme hem
zou hebben gegeven. (Art. 71, 4°, en 154 Werkloosheidsbesluit 1991.)
(R.VA. T. D ... )

ARREST

(A.R. S.00.0134.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 mei 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen :
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 44, 45, eerste lid, 1 o, 48, § 1 en
§ 2, derde lid, 99, 2o en 3°, 108, 109, § 2, 2°, zoals van toepassing v66r de vervanging van § 2 bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 december 1996, B.S., 31
december 1996 en 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering, hierna afgekort: het Werkloosheidsbesluit,
doordat het bestreden arrest het vonnis, dat de beslissing van eiser dd. 2 december 1994 had vernietigd, bevestigt en het hager beroep van eiser, dat ertoe strekte de
beslissing te horen hervormen in die zin dat vanaf 28 oktober 1992 het aantal halve
uitkeringen waarop verweerder recht heeft, met twee halve eenheden zou worden verminderd voor elke halve inactiviteitsdag gelegen tussen de eerste ·effectieve
werkloosheidsdag van de maand en het einde van die maand (artikel109, § 2, 2o,
Werkloosheidsbesluit) en het teveel aan door verweerder ontvangen uitkeringen te doen
terugbetalen (artikel 169, eerste lid, Werkloosheidsbesluit) ongegrond verklaart, en
dit op grand van de hiernavolgende overwegingen :
"Onduidelijk is vooreerst wat onder 'een gewone dag van inactiviteit' verstaan dient
te worden.
Het is weinig waarschijnlijk dat gerefereerd wordt naar de dagen waarin men gewoonlijk inactief is naast de daadwerkelijk uitgevoerde arbeidsbetrekking.
Artikel109, § 1.1°, betreft immers de voltijdse werknemers. Binnen een normale betrekking komen dus enkel de weekenddagen in aanmerking als 'gewone dagen van inactiviteit'. De zondag wordt echter reeds apart geregeld, zodat enkel de zaterdag dan
overblijft. Voor de tijdelijk werklozen zou dit dan verwijzen naar de dagen buiten hun
normale arbeidsuren.
Dat deze dagen, dus deze waarin volgens het werkrooster normaal niet gewerkt
wordt, zouden bedoeld worden is weinig waarschijnlijk daar dit tot de paradoxale situatie zou leiden dat er geen vermindering aan de orde zou zijn, wanneer men een activiteit zou uitgeoefend hebben tijdens de dagen dat men werkloos is binnen de normale werkroosters.
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Uit het voorgaande kan derhalve voldoende blijken dfft'met 'gewone dagen inactiviteit' verwezen wordt naar de dagen die men volgens de aangifte vah de tijdelijke
werkloosheid normalerwijze werkloos beweert te zullel) zijn. Dan wordt de regeling
ook logischer.
'
Het is inderdaad voor de hand liggend dat zo men op de aangegeven werkloosheidsdagen een activiteit uitoefent, men geen recht kan laten gelden voor die dag.
Wel dient dan nog de laatste zinsnede verstaan te worden die zegt dat die dagen toch
niet tot een vermindering leiden wanneer de op die dagen uitgeoefende activiteit kadert in de normale arbeidsregeling. Dit is echter niet tegenstrijdig met het voorgaande, nu deze dagen sowieso niet in rekening kunnen gebracht worden wanneer de
werkloze en diens werkgever zijn C.3.2.-formulier correct heeft ingevuld. Op die dagen zal er immers geen werkloosheid worden aangegeven. Wanneer deze dagen eveneens tot vermindering zouden leiden dan werden ze tweemaal in rekening gebracht.
Samenvattend, dient dus gesteld te worden dat artikel 109 handelt over een correctie van de in artikel 108 bekomen berekening van het aantal halve uitkeringsdagen. Op dit aantal dienen nog twee halve uitkeringen in mindering gebracht te worden, voor elke gewone dag inactiviteit, dit is elke dag binnen het aangegeven schema
bij de aangifte van de tijdelijke werkloosheid, waarop de werkloze een activiteit heeft
uitgeoefend.
Als een werkgever derhalve bij de aanvang van de werkloosheid aan (eiser) het werkrooster mededeelt, dan staan aldus voor (eiser) de 'gewone dagen van inactiviteit' tijdens de tijdelijke werkloosheid vast. In casu was dit dus alternerend donderdag, vrijdag of woensdag, donderdag en vrijdag.
De vermindering van de maandelijkse uitkeringen kan dus enkel betrekking hebben op activiteiten, die (verweerder) op deze dagen zou hebben uitgeoefend.
Nu (verweerder) steeds voorgehouden heeft op deze dagen nooit enige activiteit te
hebben uitgevoerd en (eiser) nalaat van het tegendeel ook maar enig begin bewijs voor
te brengen, komt haar beslissing op dit punt dan ook onterecht voor" (arrest, pp. 7-8),
terwijl, krachtens artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit, de werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon moet zijn; overeenkomstig artikel 45 van het Werkloosheidsbesluit voor de toepassing van artikel 44 als arbeid wordt beschouwd "1 o de activiteit
verricht voor zichzelf die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van
goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit;
hoewel uit deze bepalingen inzake de toekenningsvoorwaarden van de werkloosheidsuitkeringen (hoofdstuk III Werkloosheidsbesluit) blijkt dat het verrichten van arbeid in principe onverenigbaar is met het recht op uitkeringen, het Werkloosheidsbesluit niettemin in een uitzondering op deze regel voorziet waar het bij artikel 48
bepaalt onder welke strikte voorwaarden, zoals vastgelegd bij artikel48, § 1, een werkloze die op bijkomstige wijze een activiteit uitoefent in de zin van artikel 45 alsnog kan
genieten van uitkeringen, nl. op voorwaarde dat hij van die activiteit aangifte doet bij
zijn uitkeringsaanvraag (artikel 48, § 1, 1°), dat hij deze activiteit reeds uitoefende terwijl hij tewerkgesteld was als werknemer, en dit ten minste gedurende de drie maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag (artikel 48, § 1, 2°), dat hij deze activiteit niet verricht tussen 7 en 18 uur, met dien verstande dat deze beperking niet geldt
voor de zaterdagen en de zondagen, en voor de tijdelijke werkloze, evenmin voor de
dagen waarop hij in zijn hoofdberoep gewoonlijk inactief is (artikel 48, § 1, 3°), en dat
het geen activiteit betreft die valt onder een van de onder artikel48, § 1, 4° a) tot c)
opgesomde activiteiten;
aangezien de werkloosheidsuitkeringen een vervangingsinkomen uitmaken voor de
verzekerden die hun inkomen uit arbeid moeten missen, stelt het Werkloosheidsbesluit perken aan de mate waarin een inkomen uit een bijberoep gecumuleerd kan
worden met de werkloosheidsuitkeringen, door de uitkeringen aan een werkloze die
zijn bijberoep in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 48, § 1, uitoe-
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fent, zowel qua bedrag (artikel 130 Werkloosheidsbesluit, hier verder niet aan de orde)
als qua aantal, te beperken; artikel 48, § 2, derde lid, het aantal uitkeringen beperkt waar het stelt dat voor de tijdelijke werkloze een uitkering in mindering wordt
gebracht voor elke zondag en voor elke dag van gewoonlijke inactiviteit in zijn hoofdberoep, waarop hij zijn activiteit uitoefent;
onder 'Afdeling 1 - Aantal daguitkeringen' van 'Hoofdstuk IV- Berekening van
uitgaven' van het Werkloosheidsbesluit nader bepaald wordt welk uitkeringsstelsel van
toepassing is in geval van tijdelijke werkloosheid (onderafdeling 3, artikelen 106108 Werkloosheidsbesluit) en, in verdere implementatie van het principe van genoemd artikel 48, § 2, derde lid, Werkloosheidsbesluit, aan welke bijzondere bepalingen de tijdelijk werklozen die een bijberoep uitoefenen, onderworpen zijn voor wat
de vermindering van hun aantal uitkeringen betreft (onderafdeling 4, artikel 109
Werkloosheidsbesluit);
krachtens artikel108, eerste lid, Werkloosheidsbesluit de vrijwillig deeltijdse werknemer in geval van tijdelijke werkloosheid halve uitkeringen kan genieten voor de uren
van tijdelijke werkloosheid; het aantal halve uitkeringen per maand wordt bekomen door toepassing van de formule zoals bepaald bij artikel 108, tweede lid,
Werkloosheidsbesluit, nl. P (aantal uren van tijdelijke werkloosheid- artikel 99, 3°,
Werkloosheidsbesluit) x 12/S de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de
maatman- artikel 99, 2°, Werkloosheidsbesluit);
het aldus bekomen aantal evenwel overeenkomstig artikel109, § 2, 2°, Werkloosheidsbesluit voor de tijdelijk werkloze die halve uitkeringen geniet overeenkomstig artikel 108, met twee halve eenheden verminderd wordt "voor elke zondag en elke gewone dag van inactiviteit, gelegen tussen de eerste effectieve werkloosheidsdag in de
beschouwde maand en het einde van de maand, waarop hij een activiteit in de zin van
artikel 45 verricht heeft, behalve indien deze activiteit uitgeoefend wordt in het kader van zijn normale deeltijdse arbeidsregeling";
het wettelijk begrip "gewone dag van inactiviteit" zoals bepaald bij genoemd artikel109, § 2, 2°, overeenstemt met het wettelijk begrip "elke dag van gewoonlijke inactiviteit in zijn hoofdberoep" zoals bepaald bij artikel 48, § 2, derde lid, en niet anders begrepen kan worden als de dag(en) waarop de werkloze in zijn hoofdberoep
normalerwijze niet tewerkgesteld is;
bijgevolg, uit het geheel van deze bepalingen, in hun onderlinge samenhang beschouwd, blijkt dat een werkloze die een bijberoep uitoefent alsnog uitkeringen kan
genieten, met dien verstande dat 1. zo hij dit bijberoep uitoefent op de dagen van werkloosheid, hij uiteraard geen aanspraak kan maken op uitkeringen aangezien hij, krachtens artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit, op die dagen niet "zonder arbeid" is en
2. wanneer hij dit bijberoep uitoefent op zondag of op elke gewone dag van inactiviteit, het aantal uitkeringen waarop hij recht heeft verminderd zal worden conform artikel109, § 2, 2°, Werkloosheidsbesluit;
en, uit de vaststellingen van het arrest blijkt 1. dat verweerder een vrijwillig deeltijdse werknemer was die werkte volgens een alternerend werkschema nl. de ene week
op woensdag, donderdag en vrijdag, en de andere week op donderdag en vrijdag, 2. dat
hij tijdelijk werkloos werd en uit dien hoofde vanaf 28 oktober 1992 een aanspraak
maakte op uitkeringen, 3. verweerder tevens een zelfstandig bijberoep, dat voldeed aan
de voorwaarden van artikel 48, § 1, Werkloosheidsbesluit, uitoefende volgens een alternerend werkschema, nl. de ene week op maandag en dinsdag en de andere week
op maandag, dinsdag en woensdag;
uit de beroepsconclusie van verweerder eveneens blijkt dat hij nooit ontkend had
de nevenactiviteit ook tijdens zijn tijdelijke werkloosheid te hebben uitgeoefend; hij
integendeel erkende dat hij deze volgens het hiervoor weergegeven schema (ma-di/
ma-di-woe) verder was blijven uitoefenen ("waar hij aangifte deed van het feit dat hij
zijn nevenactiviteit enkel uitoefende op de dagen dat hij niet tewerkgesteld was bij zijn
werkgever (de ene week maandag en dinsdag, de andere week maandag, dinsdag en
woensdag waardoor (eiser) perfect op de hoogte was van de dagen waarop (verweerder) zijn nevenactiviteit verrichtte"- beroepsconclusie verweerder, p. 4); hij zijn verweer steunde op de stelling dat hij krachtens artikel 48 toegelaten arbeid verrichtte, waarop geen uitkeringen in mindering mochten worden gebracht (ibid., pp. 4-5);
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en terwijl, eerste onderdeel, het arrest oordeelt dat "met 'gewone dagen inactiviteit' verwezen wordt naar de dagen die men volgens de aangifte van de werkloosheid normalerwijze werkloos beweert te zijn" (arrest, p. 7) en dat, indien op de valgens artikel 108 bekomen berekening van het aantal halve uitkeringsdagen krachtens
artikel109 een correctie moet worden aangebracht volgens artikel109, die "twee halve
uitkeringen in mindering gebracht (dienen) te worden, voor elke gewone dag inactiviteit, dit is elke dag binnen het aangegeven schema bij de aangifte van tijdelijke werkloosheid, waarop de werkloze een activiteit heeft uitgeoefend" (arrest, p. 8);
het arrest daarmee te kennen geeft dat de "gewone dagen van inactiviteit" die dagen zijn waarop de werkloze normalerwijze tewerkgesteld zou geweest zijn, maar
waarop hij volgens zijn aangifte tijdelijk werkloos was, dat dit "(in) casu ( ... ) dus alternerend donderdag, vrijdag ofwoensdag, donderdag en vrijdag was" en dat "(de) vermindering van de maandelijkse uitkeringen ( ... ) dus enkel betrekking (kan) hebben
op activiteiten, die (verweerder) op deze dagen zou hebben uitgeoefend" (arrest, p. 8);
het arrest aldus onder "gewone dagen van inactiviteit" in wezen "gewone dagen van
activiteit" verstaat, nl. die dagen waarop de werkloze normalerwijze tewerkgesteld is,
maar waarop hij volgens zijn aangifte "tijdelijk werkloos" is;
het arrest aldus een verkeerde uitlegging geeft van artikel 109 Werkloosheidsbesluit, te beschouwen in zijn samenhang met artikel 48, § 2, derde lid, Werkloosheidsbesluit, en in het bijzonder van het onder die bepaling vervatte begrip "elke gewone
dag van inactiviteit", nu dit begrip niet slaat op de aangegeven dagen van tijdelijke
werkloosheid, doch wel op die dagen waarop de werkloze in zijn gewoonlijk tewerkstellingsschema i.iberhaupt niet tewerkgesteld wordt, niet omdat hij op die dagen werkloos is maar louter omdat zijn werkschema als deeltijdse werknemer bepaalt dat er
niet op die dagen maar wel op andere dagen gewerkt wordt; in de mate dat eiser valgens zijn werkschema als deeltijdse werknemer werkzaam was respectievelijk op
donderdag-vrijdag en woensdag-donderdag-vrijdag, zijn "gewone dagen van inactiviteit" derhalve de overige dagen van de week betroffen, met name alternerend
maandag-dinsdag-woensdag, dan wel maandag-dinsdag;
het arrest bijgevolg, door op grond van deze verkeerde interpretatie van artikel 109,
§ 2, 2o, Werkloosheidsbesluit en meer bepaald de miskenning van het wettelijk begrip "een gewone dag van inactiviteit" zoals vervat in artikel109, § 2, 2°, en eveneens in enigszins af\Nijkende bewoordingen bij artikel 48, § 2, derde lid, Werkloosheidsbesluit, de vordering tot vermindering van het aantal uitkeringen voor de gewone dagen
van inactiviteit als ongegrond.af te wijzen, niet naar recht is verantwoord (scherrding van de artikelen 48, § 2, derde lid en 109 § 2, 2°, van het Werkloosheidsbesluit);
en, tweede onderdeel, het arrest het boger beroep van eiser tot hervorming van de
beslissing en vermindering van het aantal uitkeringen voor de dagen van gewone inactiviteit verwerpt op grond van de overweging dat "(het) ( ... ) weinig waarschijnlijk
(is) (dat) [met het wettelijk begrip 'gewone dagen van inactiviteit'] ( ... ) zouden bedoeld worden( ... ) "deze dagen, ( ... ) waarin volgens het werkrooster normaal niet gewerkt wordt, ( ... )en deze beslissing steunt op de overweging dat "dit tot de paradoxale situatie zou leiden dat er geen vermindering aan de orde zou zijn, wanneer men
een activiteit zou uitgeoefend hebben tijdens de dagen dat men werkloos is binnen de
normale werkroosters "(arrest, p. 7);
het arrest aldus te kennen geeft dat de vermindering op grond van artikel 102, §
2, 2°, geldt voor uitkeringen die toegekend worden voor dagen van tijdelijke werkloosheid;
het arrest anderzijds vastgesteld had dat "(het) ( ... ) inderdaad voor de hand liggend (is) dat zo men op de aangegeven werkloosheidsdagen een activiteit uitoefent,
men geen recht kan laten gelden voor die dag" (arrest, p. 8);
het arrest aldus tegenstrijdige, minstens dubbelzinnige motieven bevat waar het enerzijds aanneemt dat er voor de dagen van tijdelijke werkloosheid waarop gewerkt wordt
de vermindering van uitkeringen overeenkomstig artikel109, § 2, 2°, Werkloosheidsbesluit moet worden doorgevoerd (aldus aangevend dat er voor die dagen uitkeringen kunnen bestaan) en anderzijds het recht op uitkeringen voor die dagen uitsluit;
zodat het arrest ingevolge deze tegenstrijdige, minstens dubbelzinnige motieven niet
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet);
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en, derde onderdeel, de uitoefening van een zelfstandig beroep, op dagen van tijdelijke werkloosheid dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 48, § 1, niettemin arbeid uitmaakt in de zin van artikel 45 van het Werkloosheidsbesluit;
de vrijwillig deeltijdse werknemer die aldus arbeidt op dagen van tijdelijke werkloosheid, bijgevolg een uren van werkloosheid heeft waarvoor hij krachtens artikel 108
van het Werkloosheidsbesluit en volgens de aldaar voorziene formule een aantal halve
uitkeringen zal ontvangen (de artikelen 44, 45, eerste lid, 1°, en 108 van het Werkloosheidsbesluit);
de uitoefening van de activiteit immers zal resulteren in de toekenning van een lager aantal uitkeringen vermits voor de betreffende dag in toepassing van artikel 44
van het Werkloosheidsbesluit geen werkloosheidsuren in rekening gebracht kunnen worden, waardoor het resultaat van de formule lager zal zijn;
het arrest evenwel te kennen geeft dat de vermindering van de maandelijkse uitkeringen enkel (kan) betrekking hebben op activiteiten, die (verweerder) op deze dagen [lees : de dagen van tijdelijke werkloosheid] zou hebben uitgevoerd" (arrest, p. 8);
het arrest bijgevolg, in zover het met de hiervoor weergegeven overweging stelt dat
er voor dagen van tijdelijke werkloosheid waarop men een activiteit uitoefent van een
"vermindering van de uitkering" sprake zou moeten zijn en aldus impliciet doch zeker te kennen geeft dat ook voor die dagen van tijdelijke werkloosheid uitkeringenzij het verminderd - kunnen worden toegekend, schending inhoudt van de artikelen 44, 45, 48, § 1, 108 en 109, § 2, 2°, van het Werkloosheidsbesluit;
zodat het bestreden arrest waar het oordeelt dat er geen aanleiding is tot vermindering van het aantal maandelijkse uitkeringen op grand van artikel109, § 2, 2°, van
het Werkloosheidsbesluit en bijgevolg evenmin tot terugvordering van het teveel aan
ontvangen uitkeringen, om reden dat deze vermindering enkel betrekking kan hebben op activiteiten die verweerder op dagen van tijdelijke werkloosheid had verricht en eiser niet aantoont dat hij op die dagen zijn toegelaten nevenactiviteit zou hebben uitgeoefend, niet naar recht is verantwoord en schending inhoudt van alle in het
middel geciteerde wetsbepalingen :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel109, § 2, 2°, van het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991, het aantal halve uitkeringen voor een beschouwde maand met twee halve eenheden verminderd wordt voor de tijdelijke werkloze die halve uitkeringen geniet overeenkomstig artikel108, voor
elke zondag en elke gewone dag van inactiviteit, gelegen tussen de eerste effectieve werkloosheidsdag in de beschouwde maand en het einde van de
maand, waarop hij een activiteit in de zin van artikel 45 verricht heeft, behalve indien deze activiteit uitgeoefend wordt in het kader van zijn normale deeltijdse arbeidsregeling;
~
Overwegende dat deze wettelijke bepaling met de woorden "elke gewone
dag van inactiviteit" de dagen bedoelt waarop de deeltijdse werknemer valgens zijn gewoon werkschema niet tewerkgesteld wordt;
Overwegende dat het arrest de toegepaste verminderingen afwijst op grond
dat met de bedoelde woorden in de voormelde wettelijke bepaling de aangegeven dagen van tijdelijke werkloosheid zijn bedoeld;
·
Dat het arrest zodoende artikel 109, § 2, 2o, van het Werkloosheidsbesluit schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 44, 45, eerste lid, 1 o, 48, § 1, 71, eerste lid, in het bijzonder 1 o, 3° en 4 o, en 154, eerste lid, 1 o, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, hierna afgekort : het Werkloosheidsbesluit;
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doordat het bestreden arrest het hager beroep van eiser verwerpt dat ertoe strekte
het vonnis te horen vernietigen waar het de beslissing van eiser tot oplegging van een
administratieve sanctie van 8 weken uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen vanaf 5 december 1994 ten onrechte had vernietigd, en dit op grand van de
hiernavolgende overwegingen :
"(Eiser) houdt voor dat (verweerder) alleszins een schrapping had moeten aanbrengen op dagen dat hij als zelfstandige werkzaam was en stelt dat deze verplichting op het C.3.2.-formulier zelfvermeld staat.
(Eiser) kan hierin niet gevolgd worden nu het C.3.2.-formulier letterlijk vermeldt
onder Rubriek II. 'Verplichting van de werknemer: 1) 2°, tweede lid: 'Oefent U een
bijberoep uit, dan moet u dit vooraf aangeven via uw uitbetalingsinstelling. Uw
uitbetalingsinstelling zal u oak uitleggen hoe u uw controlekaart desgevallend moet
invullen.'
Hieruit blijkt alleszins duidelijk dat de voorgaande instructies in dit geval niet van
toepassing zijn.
Voorts wordt niet betwist dat (verweerder) zijn bijberoep correct heeft aangegeven en dat dit op zich verenigbaar was met het recht op uitkeringen.
(Eiser) toont niet aan dat (verweerder) gehandeld heeft tegen de instructies in die
zijn uitbetalingsinstelling hem zou gegeven hebben. Evenmin is het evident dat de instructies van de uitbetalingsinstelling dezelfde bindende kracht hebben als de "richtlijnen verstrekt door de Rijksdienst zoals omschreven in artikel 71, 3°, koninklijk besluit" (arrest, pp. 8-9),
terwijl, krachtens artikel 71 van afdeling IV "aangifte en controle van werkloosheidsperiodes" van hoofdstuk III inzake de "toekenningsvoorwaarden" voor het recht op
werkloosheidsvergoedingen, de werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten, er toe
gehouden is in het be zit te zijn van zijn controlekaart (artikel 71, eerste lid, 1 o,
Werkloosheidsbesluit), deze in te vullen met onuitwisbare inkt overeenkomstig de richtlijnen verstrekt door de Rijksdienst (artikel 71, eerste lid, 3°, Werkloosheidsbesluit)
en, voor de aanvang van de activiteit bedoeld in artikel 45, hiervan melding te rnaken op zijn controlekaart met onuitwisbare inkt (artikel 71, eerste lid, 4°, Werkloosheidsbesluit);
de werkloze die onverschuldigde uitkeringen heeft ontvangen ofkan ontvangen doordat hij zich niet gedragen heeft naar de bepalingen van artikel 71, eerste lid, 3° of 4°,
Werkloosheidsbesluit een administratieve sanctie kan oplopen van vier tot ten hoogste zesentwintig weken uitsluiting van het genot van de uitkeringen (artikel154, eerste lid, 1o, van het Werkloosheidsbesluit);
de door verweerder in het kader van zijn bijberoep uitgeoefende activiteit van zelfstandig tapijtreiniger "arbeid" in de zin van artikel 45, eerste lid, 1 o, van het
Werkloosheidsbesluit uitmaakt;
het feit dat die activiteit wordt uitgeoefend in overeenstemming met (de) voorwaarden van artikel 48, § 1, van het Werkloosheidsbesluit, aan dit bijberoep niet het
karakter van arbeid in de zin van voormeld artikel 45, eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit ontneemt en de werkloze bijgevolg niet ontslaat van zijn hogervermelde verplichtingen om zijn controlekaart in te vullen conform de aangegeven vereisten van
artikel 71, eerste lid, in het bijzonder 3° en 4° van het Werkloosheidsbesluit;
de stelling dat eiser de administratieve sanctie terecht had opgelegd, werd door eiser gegrond op de duidelijke tekst van artikel 71; hij ter staving van deze stelling voorts
verwees naar het feit dat deze verplichting eveneens vermeld staat op het formulier op grand waarvan de werkloosheidsuitkeringen worden aangevraagd (ibidem) en
dat verweerder reeds bij een vroegere administratieve beslissing erop gewezen was dat
hij de vereiste schrappingen in het overeenstemmende vakje op zijn controleformulieren diende aan te brengen alvorens de activiteit aan te vatten (beroepsverzoekschrift, p. 2 sub 2);
uit de beroepsconclusie van verweerder blijkt dat hij niet betwistte dat hij de controlekaart niet had ingevuld doch dat hij als verweer aanvoerde dat eiser ingevolge de naleving van de aangifteverplichting op de hoogte was van de dagen waarop hij zijn nevenactiviteit uitoefende en dat hij oak volgens de richtlijnen van eiser er niet toe gehouden
zou zijn om voor de dagen waarop hij zijn nevenactiviteit uitoefende schrappingen aan
te brengen (beroepsconclusie verweerder, pp. 4-5, sub 2.);
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het arrest oordeelt dat eiser in zijn stelling niet gevolgd kan worden nu uit de in het
middel geciteerde passus uit het formulier "( ... ) alleszins duidelijk (blijkt) dat de voorgaande instructies in dit geval niet van toepassing zijn" (arrest, p. 9); het arrest zijn
beslissing "voorts" steunt op de overweging dat "verweerder zijn bijberoep correct heeft
aangegeven dat dit op zich verenigbaar was met het recht op uitkeringen" (arrest, p. 9);
het arrest, in zover het hiermee impliciet doch zeker te kennen geeft dat de correcte aangifte van een bijberoep conform het vereiste van artikel 48, § 1, van het
Werkloosheidsbesluit, de werkloze ontslaat van zijn verplichting om zijn controlekaart conform artikel 71 van het Werkloosheidsbesluit in te vullen, schending inhoudt van artikel 48, § 1, en artikel 71 van het Werkloosheidsbesluit, nu deze bepalingen van elkaar onderscheiden toekenningsvoorwaarden voor het recht op
werkloosheidsvergoedingen uitmaken en de naleving van de aangifteplicht op grand
van artikel 48, § 1, de vervulling van de plicht tot invulling van de controlekaart onverlet laat;
het arrest tevens stelt dat "(eiser) (niet aantoont) dat (verweerder) gehandeld heeft
tegen de instructies in die zijn uitbetalingsinstelling hem zou gegeven hebben" en dat
"(het) (evenmin) ( ... ) evident (is) dat de instructies van de uitbetalingsinstelling dezelfde bindende kracht hebben als 'de richtlijnen verstrekt door de Rijksdienst', zoals omschreven in artikel 71, S"' (arrest, p. 9);
deze "instructies van zijn uitbetalingsinstelling" uiteraard niets meer inhouden dan
de bevestiging van de wettelijke verplichting van artikel 71 van het Werkloosheidsbesluit en bovendien door verweerder niet betwist werd dat hij deze controlekaart niet
had ingevuld;
het arrest bijgevolg aldus te kennen geeft dat de administratieve sanctie niet opgelegd kan worden indien eiser niet het bewijs levert dater "gehandeld is tegen de instructies van de uitbetalingsinstelling" en dat zulks een apart door eiser te leveren bewijs uitmaakt, onderscheiden van het bewijs dat de verplichtingen op grand van artikel
71, so en 4° van het Werkloosheidsbesluit niet nageleefd werden, aan de artikelen 71
en 154 van het Werkloosheidsbesluit voorwaarden toevoegt die er niet in vervat liggen en mitsdien deze bepalingen schendt,
zodat het arrest waar het oordeelt dat de administratieve sanctie ten onrechte werd
opgelegd, daar waar onmiskenbaar vaststond dat verweerder had nagelaten zijn
controlekaart in te vullen op de dagen waarop hij zijn bijberoep uitoefende, scherrding inhoudt van de artikelen 44, 45, eerste lid, 1 o, 48, § 1, 71, eerste lid, in het bijzonder 1°, so en 4o en 154, eerste lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit:
Over het tweede middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 71, 4°, van het Werkloosheidsbesluit van 1991, de werknemer, om uitkeringen te kunnen genieten, voor
de aanvang van een activiteit bedoeld in artikel 45, hiervan met onuitwisbare inkt melding moet maken op zijn controlekaart, waarvan hij overeenkomstig artikel 71, 1 o, vanaf de eerste werkloosheidsdag van de maand tot
de laatste dag van de maand in het bezit moet zijn en bij zich moet bewaren;
Overwegende dat deze verplichting tevens geldt voor de vrijwillig deeltijdse werknemer die een zelfstandig bijberoep uitoefent en hiertoe de nodige aangiften bij eiser heeft gedaan, wanneer hij als tijdelijke werkloze tijdens de periode vanaf de eerste werkloosheidsdag tot de laatste dag van de
maand zijn zelfstandige activiteit aanvat;
Dat het arrest vaststelt dat de sanctie van uitsluiting opgelegd werd omdat verweerder deze verplichting niet heeft nageleefd, maar de sanctie vernietigt omdat eiser niet aantoont dat verweerder gehandeld heeft tegen de
instructies in die zijn uitbetalingsorganisme hem zou gegeven hebben;
Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en de artikelen 71 en 154 van het Werkloosheidsbesluit schendt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 297

HOF VAN CASSATIE

957

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
21 mei 2001- 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Simont.

Nr. 297
3 8 KAMER- 21 mei 2001

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- UITSPRAAK BIJ
WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING- BEGRIP.

2° RECHTBANKEN -

ALGEMEEN- UITSPRAAK BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL
GELDENDE BESCHIKKING- BEGRIP.

1o en 2° De rechter die zijn beslissing op vroegere arresten grondt zonder de redenen
te vermelden waarom hij zich ernaar schikt, geeft aan die arresten een algemene en
als regel geldende draagwijdte en schendt art. 6 Ger. W. (1). (Art. 6 Ger.W.)
(EUROCAMIONS N.V T. V... )
ARREST

(A.R. S.00.0146.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 februari 2000 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 149 van de gecoordineerde Grondwet, 6, 23, 24 en 25 van
het Gerechtelijk wetboek,
doordat het arbeidshofin de bestreden beslissing oordeelt dat eiseres ressorteert onder het toepassingsgebied van het paritair comite voor het bouwbedrijf, verweerders vorderingen gegrond verklaart en dienvolgens eiseres tot schadevergoeding veroordeelt, verhoogd met intresten, en tot de kosten, op volgende gronden :
"Met de hoger genoemde arresten van dit Hof (lees : arresten van 18 april1996 en
15 januari 1998 van de zaakA.R. 219/89), die (verweerder) voorlegt en waarop hij zich
steunt, werd beslist dat het bedrijf van (eiseres) ressorteert onder het paritair comite nr. 124 voor het bouwbedrijf. In deze zaak betrof het de periode van 1979 tot 1
oktober 1987, waarin deze van de tewerkstelling van (verweerder) volledig begrepen is, zodat deze arresten terzake volledig toepasselijk zijn.
Bijgevolg ressorteert het bedrijf van (eiseres) gedurende de volledige tewerkstellingsperiode van (verweerder) onder de bevoegdheid van het paritair comite voor de
bouwnijverheid.
Het middel van (eiseres) is bijgevolg ongegrond" (arrest p. 4, punt 1.2),
(1) Zie Cass., 24 juni 1998, A.R. P.98.0359.F, nr. 337; 20 sept. 1999, A.R. S.98.0056.F, nr. 471.
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terwijl eiseres in het verzoekschrift tot hoger beroep op omstandige wijze betwistte dat zij ressorteerde onder het toepassingsgebied van het paritair comite voor
het bouwbedrijf (verzoekschrift tot hoger beroep p. 5 tot en met p. 11); eiseres daartoe onder meer, uitgaande van de omschrijving van het toepassingsgebied van het genoemd paritair comite, aanvoerde waarom het advies van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen niet kon worden gevolgd; eiseres aldus wees op enkele
irrelevante criteria, zoals de aard van het vervoerd materiaal en de aard van de firma
waarvoor vervoer werd georganiseerd;
Eiseres eveneens wees op de activiteiten die werkelijk werden ontplooid, en op grond
hiervan stelde dat zij ressorteerde onder het paritair comite nr. 140 voor het vervoer; eiseres aldus onder meer stelde dat zij vervoer van goederen voor rekening van
derden deed, dat zij rollend materieel in eigen werkplaatsen onderhield en herstelde en dat zij voertuigen verkocht; eiseres er op wees dat zij over de nationale en
internationale vergunningen voor transport beschikte;
Eiseres aldus een geheel van redenen aangafwaarom zij niet onder het toepassingsgebied van het paritair comite voor het bouwbedrijf ressorteerde, en de redenen aangafwaarom zij wel onder het toepassingsgebied van het paritair comite voor het vervoer ressorteerde;
Overeenkomstig artikel149 van de gecoordineerde Grondwet, de rechter zijn beslissing regelmatig met redenen moet omkleden, dat wil zeggen dat hij moet antwoorden, zonder dubbelzinnigheid noch tegenstrijdigheid, op alle relevante, regelmatig aangevoerde grieven en middelen van verweer;
De rechter overeenkomstig artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, in zaken die aan
zijn oordeel zijn onderworpen, geen uitspraak mag doen bij wege van algemene en als
regel geldende beschikking;
Ret gezag van rechterlijk gewijsde, dat zich overeenkomstig artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek niet verder uitstrekt dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt, vereist dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de vordering op
dezelfde oorzaak berust, tussen dezelfde partijen bestaat en door hen en tegen hen in
dezelfde hoedanigheid is gedaan; dit gezag van rechterlijk gewijsde slechts onder deze
omstandigheden overeenkomstig artikel 25 van hetzelfde wetboek verhindert dat de
vordering opnieuw wordt ingesteld;
Te dezen het arbeidshof zijn beslissing dat eiseres ressorteert onder het toepassingsgebied van het paritair comite voor het bouwbedrijf slechts motiveert door verwijzing naar twee eigen beslissingen (gewezen in de zaakA.R. 219/89, bedoeld wordt ogenschijnlijk 519/89), ten aanzien van een andere partij gewezen, waarvan het oordeelt
dat "deze arresten terzake volledig toepasselijk zijn";
Niet regelmatig met redenen is omkleed het arrest dat zich ertoe beperkt de redengeving van een in een andere zaak gewezen beslissing over te nemen, zonder haar
weer te geven;
Ret arbeidshof bovendien, door zich te steunen op de beslissing die het trof in een
andere zaak, die zonder nadere precisering toepasselijk wordt verklaard, aan deze beslissingen het karakter van algemene en als regel geldende beschikking verleent;
Ret arbeidshof minstens aan de beide door het hof aangeduide arresten een gezag van gewijsde toeschrijft dat de perken, bepaald bij artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek, overschrijdt, nu niet dezelfde vorderingen tussen dezelfde partijen voorlagen,
zodat het arbeidshof zijn beslissing dat eiseres tijdens de tewerkstellingsperiode van
verweerder ressorteerde onder het toepassingsgebied van het paritair comite voor het
bouwbedrijf, niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel149 van de
gecoordineerde Grondwet), minstens aan zijn vorige rechtspraak het karakter van algemene en als regel geldende beschikking toekent (schending van artikel 6 van het
Gerechtelijk Wetboek) en aan de arresten die het vemoemt ten onrechte gezag van rechterlijk gewijsde toekent (schending van artikelen 23, 24 en 25 van het Gerechtelijk Wethoek), en dienvolgens verweerders vorderingen niet wettig kon gegrond verklaren :
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Overwegende dat de appelrechters hun beslissing "dat het bedrijfvan eiseres ressorteert onder het paritair comite nr. 124 voor het bouwbedrijf' steunen op door verweerster overgelegde arresten van het arbeidshof die "terzake volledig toepasselijk zijn";
Dat de appelrechters aldus met schending van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek aan de rechtspraak een algemene en als regel geldende draagwijdte geven;
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 over aan de feitenrechter;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
21 mei 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Biitzler en De Gryse.
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3e KAMER - 21 mei 2001

1o ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- HULP VAN
EEN ANDERE PERSOON- BIJKOMENDE VERGOEDING- VASTSTELLING- MINIMUMLOONAANVANGSDATUM.

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - HULP VAN
EEN ANDERE PERSOON- BIJKOMENDE VERGOEDING- VASTSTELLING- MINIMUMLOONBEREKENINGSDATUM- GEVOLG.

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- HULP VAN
EEN ANDERE PERSOON- BIJKOMENDE VERGOEDING- VASTSTELLING- MINIMUMLOON- AANPASSINGEN- WIJZIGINGEN.

4 o ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- HULP VAN
EEN ANDERE PERSOON- BIJKOMENDE VERGOEDING- VASTSTELLING- MINIMUMLOON- INDEXERING- DUBBELE INDEXERING.

1o De getroffene die geregeld hulp van een andere persoon vergt is gerechtigd vanaf de

consolidatiedatum op een bijkomende vergoeding bepaald in verhouding met het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds werknemer bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad (1). (Art. 24, vierde en vijfde lid, Arbeidsongevallenwet.)
(1) Zie de cone!. van het O.M.
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2° De bijkomende vergoeding wordt de(initief vastgesteld bij overeenkomst tussen de

partijen of, in geval van betwisting, bij beslissing van het arbeidsgerecht; alsdan dient
als basis te worden aangenomen voor de vaststelling van bedoelde bijkomende vergoeding het vanaf de consolidatiedatum gei'ndexeerd gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon (2). (Art. 24, vierde en vijfde lid, Arbeidsongevallenwet.)
3o De bijkomende vergoeding, zoals het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, wordt gei'ndexeerd overeenkomstig de aanpassingen van het bedoelde minimumloon aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, als
bepaald in artikel 3, laatste lid, van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en coordinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van
25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
en zonder dat de jaarlijkse vergoeding het gemiddeld maandelijks minimumloon vermenigvuldigd met 12 mag overschrijden (3). (Art. 24, vierde en vijfde lid, Arbeidsongevallenwet.)
4° Artikel27bis, eerste en tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet bepaalt slechts de

indexatie, vanaf de datum van het ongeval, voor de jaarlijkse vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid, maar niet voor de bijkomende vergoeding voor de hulp
van een andere persoon; er bestaat dienvolgens geen dubbele indexatie van laatstgenoemde bijkomende vergoeding. (Artt. 24, vierde en vijfde lid, en 27bis, eerste en
tweede lid, Arbeidsongevallenwet.)
(F!DEA N.V. T. S ... )
ARREST

(A.R. S.00.0157.N)

Conclusie van advocaat-generaal Werquin :
Het eerste onderdeel van het middel kan niet aangenomen worden.
lngevolge de wijziging door artikel 38 van de programmawet van 22 december 1989
luidt artikel 24, vierde en vijfde lid van de arbeidsongevallenwet van 10 april1971 thans
als volgt : Indien de toestand van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een
ander persoon vergt, kan hij aanspraak maken op een bijkomende vergoeding, vastgesteld in functie van de noodzakelijkheid van deze hulp, op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds werknemer, door collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de schoot van de Nationale
Arbeidsraad.
Het jaarlijks bedrag van deze bijkomende vergoeding mag het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, vermenigvuldigd met 12, niet overschrijden.
Volgens een arrest van uw Hofvan 13 september 1972 (4), vindt deze aanvullende vergoeding haar bestaansreden in de wettelijk vermoede loonderving van de personen die de zwaar gekwetste verzorgen, ongeacht of zij bloedverwanten, aanverwanten ofvreemdelingen zijn, aldan niet bij hem inwonen, aldan niet een eigen loon
verdienen.
lngevolge de wetswijziging is de berekeningsbasis van de vergoeding niet langer het
basisloon van het slachtoffer maar een bepaald loon, nl. het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijdse werknemer door
(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.
(4) A.C., 1973, p. 53.
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collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad, dat onafhankelijk is van het basisloon. Op deze wijze verdwijnt de ongelijke behandeling die erin bestond dat slachtoffers met een hoog basisloon een hogere vergoeding voor hulp van derden konden genieten dan slachtoffers met een laag basisloon,
hoewel de behoefte aan hulp hiervan totaal onafhankelijk is (5).
Artikel 24, vierde lid, van de arbeidsongevallenwet bepaalt niet op welke datum het
gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, dat als basis dient voor de berekening van de bijkomende vergoeding voor de bijstand van een derde persoon, moet
worden vastgesteld.
De vergoeding voor hulp van derden wordt vastgesteld op de datum van de consolidatie (6).
Op die datum is er stabilisatie van de toestand van getroffene en kan tot evaluatie van zijn blijvende nood aan hulp van derden worden overgegaan (7).
Artikel 39, vijfde lid, van de arbeidsongevallenwet, dat bepaalt dat de minimum- en
maximumbedragen van het basisloon die in aanmerking moeten worden genomen voor
de vaststelling van de vergoedingen en renten uitsluitend die zijn welke van kracht
zijn op de datum van het ongeval, beoogt niet de vergoeding voor hulp van een derde
persoon vermits deze vergoeding niet berekend wordt op basis van die loonbedragen
maar op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon.
Voor de berekening van de vergoeding voor hulp van derden moet het interprofessioneel minimumloon in aanmerking genomen worden op de datum van de consolidatie en niet op de datum van het ongeval, zoals beslist door uw Hof bij arrest op
28 februari 1994 gewezen (8), noch op het ogenblik van de definitieve regeling, hetzij door de administratieve overheid, hetzij door de rechter.
Uit de tekstuele en strikte interpretatie van art. 27bis van de arbeidsongevallenwet, dat handelt over de renten bedoeld bij de artikelen 12 tot en met 17 en de jaarlijkse vergoedingen en renten voor een arbeidsongeschiktheid van ten minste 10 pet.,
volgt dat de in dat artikel bepaalde indexering niet geldt voor de bijkomende vergoeding voor de bijstand van een derde persoon.
Vermits deze bijkomende vergoeding gebaseerd is op het interprofessioneel minimumloon zoals vastgesteld door collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in deNationale Arbeidsraad en de arbeidsongevallenwet geen eigen indexeringsmodaliteit kent
voor het interprofessioneel minimumloon, zal deze bijkomende vergoeding evolueren.naar gelang van de eigen indexeringsmodaliteit van het interprofessioneel minimumloon, zoals bepaald in artikel 3, laatste lid, van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, houdende wijziging en
coordinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23
van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen.
Uit deze redenering volgt, enerzijds, dat de bijkomende vergoeding voor de bijstand van een derde persoon niet gevoegd wordt bij het bedrag van de vergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid en aldus niet gekoppeld wordt aan de spilindex die op de datum van het ongeval van kracht is bij toepassing van artikel 4, §
1 van de wet van 2 augustus 1971 en niet gei'ndexeerd wordt overeenkomstig artikel 27bis van de arbeidsongevallenwet.
Uit deze redenering volgt, anderzijds, dat de gekwetsten voor wie de gevolgen van
het ongeval definitief geregeld worden op een ogenblik dat veraf ligt van de datum van
de consolidatie niet bevoordeeld zullen worden, vermits die bijkomende vergoeding hetzelfde bedrag zal vertegenwoordigen ongeacht de tijd die verstrijkt tussen de datum van de consolidatie en de datum van de definitieve regeling van de gevolgen van

(5) ScHAMP,
(6)

PuT,

PuTTENEERS,

Arbeidsongeschihtheid, 2000 ARON, Comm. · 2.3/60, p. 590.

De hulp van derden in arbeidsongevallen, J.T.T. 1992, p. 405.

(7) HUYs, Wijzigingen aan de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 door de programmawet
van 22 december 1989, Soc. Kron. 1990, p. 198.
(8) A.R. 9628, A. C., 1994, nr. 97.

962

HOF VAN CASSATIE

Nr. 298

het ongeval, aangezien op deze bijkomende vergoeding een eigen mechanisme van indexaanpassing dient te worden toegepast.
Aldus wordt die bijkomende vergoeding niet dubbel gei:ndexeerd, varieert deze sociale uitkering niet op grand van elementen die hoegenaamd niets uit te staan hebben met het door de wetgever nagestreefde doel en ontvangt de getroffene niet tweemaal de vergoeding voor muntontwaarding wegens het verstrijken van de tijd. Alle
personen wier toestand de hulp van een derde persoon vereist zullen een forfaitair bedrag ontvangen dat op dezelfde basis wordt berekend, vermits het in aanmerking genomen gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon niet het bedrag is op de datum van het ongeval of van de consolidatie, gei:ndexeerd op de datum waarop de
gevolgen van het ongeval definitief worden vastgesteld of meer bepaald, wanneer de
definitieve regeling gebeurt als gevolg van een rechterlijke beslissing, het bedrag op
die datum, zijnde het tijdstip waarop het minimumloon voor de berekening van de bijkomende vergoeding, waarvan de betaling vanaf de datum van de consolidatie geschiedt, moet worden vastgesteld, maar wel het bedrag op de datum van de consolidatie,'met inachtneming van de aanpassingen en wijzigingen ervan volgens de
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad zolang de bijkomende vergoeding niet definitief is vastgesteld, aangezien de wetgever een vergoeding wegens hulp van derden heeft willen toekennen die overeenstemt met de werkelijke kosten op het ogenblik dat die hulp dient te worden geleverd.
Uit wat voorafgaat volgt dat artikel 24, vierde lid, van de arbeidsongevallenwet dient
te worden gei:nterpreteerd in die zin dat het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon dat in aanmerking moet worden genomen voor de hulp
van een derde persoon, het bedrag is op de datum van de consolidatie, met inachtneming van de aanpassingen aan de schommelingen van het indexcijfer van de
consumptieprijzen en aan de wijzigingen zoals bepaald door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad, en dat zolang de bijkomende vergoeding niet definitief is vastgesteld.
Uw Hofheeft zich in die zin uitgesproken in de arresten van 1 februari 1993 (9), 28
februari 1994 (10) en 24 januari 2000 (11) door te overwegen dat voor de vaststelling van deze bijkomende vergoeding rekening dient te worden gehouden met de aanpassingen van het gemiddeld maandelijks minimumloon aan de schommelingen van
het indexcijfer van de consumptieprijzen, als bepaald in artikel 3, laatste lid, van de
in de N ationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei
1988, houdende wijziging en coordinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr.
21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, dit zolang de vergoeding niet definitief is vastgesteld.
Derhalve heeft het bestreden arrest wettig beslist dat, aangezien de vergoeding voor
hulp van derden slechts verschuldigd is vanaf de consolidatiedatum, in principe rekening dient te worden gehouden met het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals dat voor een voltijds werknemer vastgesteld is bij collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de Nationale Arbeidsraad met inachtname van de
wijzigingen en indexaanpassingen vanaf de consolidatiedatum tot de datum van de
uitspraak.
Conclusie : verwerping.
ARREST

(A.R. S.00.0157.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 mei 1998 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel;
(9) A.R. 8166, A. C., 1993, nr. 68.
(10) A.R. 9628, A. C., 1994, nr. 97.
(11) A.R. S.99.0011.N, A. C., 2000, nr. 60.
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Over het middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 6 en 6bis van de Grondwet van 7 februari 1831, 10 en 11
van de op 17 februari 1994 gecoi:irdineerde Grondwet en 24 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals gewijzigd bij wet van 1 augustus 1985 - eerste lid-,
bij koninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 1984- derde lid-, bij wet van 22 december 1989 - vierde en vijfde lid-, bij koninklijk besluit nr. 39 van 31 maart 1982
en wet van 29 december 1990 - zesde lid,
doordat het arbeidshof in het bestreden arrest eiseres' boger beroep tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel van 17 oktober 1996 als ongegrond afwijst en,
met bevestiging van het vonnis a quo, voor recht zegt dat de overeenkomst-vergoeding
ten gevolge van het arbeidsongeval waarvan verweerder het slachtoffer werd op 19 juli
1989, dient te worden aangepast, in die zin dat zolang de bijkomende vergoeding voor
hulp van een derde persoon niet definitiefvastgesteld is, deze aanvullende uitkering dient vastgesteld te worden op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon en rekening houdend met de aanpassingen en wijzigingen van dit
laatste voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de schoot van deNationale Arbeidsraad, en dit op volgende gronden :
"Het enige geschilpunt tussen partijen betreft de berekeningswijze van de vergoeding voor hulp van een derde persoon.
Met artikel 38 van de wet van 22 december 1989 (B.S. 30 december 1989) werd artikel 24 van de wet op de arbeidsongevallen met betrekking tot de vergoeding voor geregelde hulp van een ander persoon gewijzigd met ingang van 9 januari 1990. Vanaf
die datum wordt deze bijkomende vergoeding vastgesteld op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijdse werknemer door
C.A.O. afgesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad.
De wet bepaalt niet nader op welke datum het G.G.M.M. in aanmerking dient te worden genomen.
Het Hofvan Cassatie heeft in zijn arresten van 1 februari 1993 en 28 februari 1994
geoordeeld dat uit het doel van artikel 24, vierde en vijfde lid van de wet op de arbeidsongevallen, zoals gewijzigd op 22 december 1989, volgt dat de vergoeding voor
hulp van derden op grond van het G.G.M.M. niet wordt bepaald op de datum van het
ongeval maar op de datum waarop van de aanpassingen en wijzigingen ervan valgens C.A.O. afgesloten in de N.A.R. (. .. ).
Het Hofvan Cassatie stelde uitdrukkelijk in het arrest van 28 februari 1994 dat het
bestreden arrest, door te beslissen dat de berekening voor de vergoeding voor hulp van
derden diende te gebeuren op basis van het G.G.M.M. op het ogenblik van het ongeval, de bepaling van artikel 24 A.O.W. schond.
Aangezien de vergoeding voor hulp van derden slechts verschuldigd is vanaf de
consolidatiedatum, dient in principe rekening te worden gehouden met het G.G.M.M.
vastgesteld voor een voltijds werknemer bij C.A.O. afgesloten binnen de N.A.R., met
inachtname van de wijzigingen en indexaanpassingen vanaf de consolidatiedatum tot
de datum van de uitspraak.
Dit is ook logisch nu hiermee werd beoogd de wettelijk vermoede loonderving te vergoeden van de derde persoon die hulp verleent (Cassatie, 13 september 1972, R.W. 197273, 2014).
Dit gederfde loon kan niet lager zijn dan het G.G.M.M. zoals op dat ogenblik van
toepassing;
(Eiseres) stelt ten onrechte, met verwijzing naar artikel 39 van de wet op de arbeidsongevallen van 10 april 1971, zoals gewijzigd bij de wet van 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen met ingang van 1 juli 1993, dat het G.G.M.M. op
het ogenblik van het ongeval in aanmerking dient te worden genomen.
Naar luid van die wettelijke bepaling zijn de (begrensde) loonbedragen die in aanmerking genomen worden voor de vaststelling van de vergoedingen en renten, uitsluitend deze die van kracht zijn op de datum van het ongeval.
Dit artikel heeft slechts betrekking op de vergoedingen en renten die berekend worden op het basisloon van het slachtoffer, hetgeen niet het geval is voor de vergoeding voor hulp van derden.
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De bepalingen van de wet op de arbeidsongevallen zijn van openbare orde en derhalve kan de bepaling van artikel 39 zomaar niet bij analogie worden toegepast op de
vergoeding voor hulp van derden.
Er dient opgemerkt te worden dat de wet van 6 augustus 1993 waarmee artikel 39
van de wet op de arbeidsongevallen van 10 april 1971 werd gewijzigd, geen aanpassing heeft aangebracht aan artikel 24, vierde en vijfde lid, van de wet op de arbeidsongevallen, zodat men er zeker niet kan van uitgaan dat de wetgever eenzelfde regeling nastreefde voor wat betreft de berekening van de vergoeding voor hulp van
derden.
Om haar stelling te staven verwijst (eiseres) eveneens naar het koninklijk besluit
van 16 november 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987
houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het F.A.O. (Fonds voor Arbeidsongevallen) waarin de geregelde hulp
van een derde berekend wordt op het G.G.M.M. op het ogenblik van het ongeval.
Het koninklijk besluit van 10 december 1987, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 november 1990, werd getroffen in uitvoering van artikel 65 van de wet
op de arbeidsongevallen van 10 april 1971 waarin aan de Koning de bevoegdheid wordt
verleend de wijze en de voorwaarden te bepalen volgens dewelke de partijen verplicht zijn de overeenkomsten betreffende de voor het arbeidsongeval verschuldigde
vergoedingen ter bekrachtiging aan het fonds voor Arbeidsongevallen over te leggen.
Aan de Koning werd echter niet de bevoegdheid verleend te bepalen hoe de verschuldigde vergoedingen worden vastgesteld. Deze aangelegenheid werd immers in de
wet op de arbeidsongevallen geregeld en aan de Koning werd niet de bevoegdheid verleend deze bepalingen verder uit te voeren.
In de hierarchie der rechtsbronnen neemt het koninklijk besluit een lagere plaats
in dan de wet.
Krachtens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en de rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen aileen toe in zoverre zij met de wettekst overeenstemmen.
In zoverre het koninklijk besluit van 10 december 1987 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 november 1990 in het model van overeenkomst de vergoeding voor
geregelde hulp van een derde berekent op het G.G.M.M. op het ogenblik van het ongeval stemt het niet overeen met de wet, zodat het Hofer geen rekening kan mee houden" (arrest, pp. 6-9),
terwijlluidens artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, dat de vergoeding van de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer van een arbeidsongeval regelt, wanneer de arbeidsongeschiktheid blijvend is of wordt, een jaarlijkse vergoeding van 100 pet., berekend op het basisloon en de graad van
ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding vervangt vanaf de dat waarop de ongeschiktheid een bestendig karakter vertoont (tweede lid) en wanneer de toestand van
de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een ander persoon vergt, het slachtoffer aanspraak kan maken op een bijkomende vergoeding, vastgesteld in functie van
de (graad van) noodzakelijkheid van deze hulp, op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijk minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds werkenemer, door
collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de schoot van de N ationale Arbeidsraad (vierde lid) en het jaarlijks bedrag van deze bijkomende vergoeding het bedrag
van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, vermenigvuldigd met 12,
niet mag overschrijden (vijfde lid),
"'
terwijl, eerste onderdeel,
eiseres in haar verzoekschrift tot hager beroep en in haar
beroepsconclusie aanvoerde dat de bijkomende vergoeding voor hulp van een derde persoon berekend dient te worden op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon geldend op het ogenblik van het ongeval,
en terwijl de vergoeding voor hulp van een derde persoon, die thans wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, v66r de wijziging van artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet door de Programmawet van 22 december 1989 bepaald werd door verwijzing naar het basisloon en dus afhankelijk was
van het beroepsinkomen van het slachtoffer;
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De ratio legis van de wijziging door de Programmawet van 22 december 1989 van
de berekeningswijze van de bijkomende vergoeding voor hulp van derden erin bestond de ongelijke behandeling te laten verdwijnen die erin bestond dat slachtoffers
met een hoog basisloon een hogere vergoeding voor hulp van derden konden genieten dan slachtoffers met een laag basisloon, hoewel de schade zelf, bestaande in de behoefte aan hulp van derden, onafhankelijk was van dit loon;
Het in aanmerking nemen van de datum van de definitieve regeling van de bijkomende vergoeding voor hulp van derden (dit is de datum van de akkoordbekrachtiging
of de datum van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest), als het ogenblik waarop het minimumloon tot berekening van de vergoeding moet worden vastgesteld, de ongelijkheid, die de wetgever precies wou wegwerken, juist in stand houdt;
Het slachtoffer van een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid en behoefte aan hulp van derden, er in deze hypothese immers belang bij heeft door middel van het voeren van een gerechtelijke procedure, de vasts telling van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zo ver mogelijk in de toekomst te laten
plaatsvinden;
Het slachtoffer aldus een andere, in beginsel merkelijk hogere vergoeding bekomt
dan een slachtoffer dat, met dezelfde letsels, blijvende arbeidsongeschiktheid en behoefte aan hulp van derden, onmiddellijk en zonder het voeren van een gerechtelijke procedure, vergoeding bekomt;
Er voor het aldus gecreeerde onderscheid tussen slachtoffers van een arbeidsongeval die hulp van een derde persoon behoeven, geen redelijke verantwoording bestaat, zodat artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet, zoals door het bestreden arrest uitgelegd, strijdt met de in de Grondwet neergelegde beginselen van gelijkheid
en niet-discriminatie,
en terwijl door de vergoedingsbasis voor hulp van een derde, meer bepaald het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, te laten evolueren tot op de dag van
de definitieve regeling, bovendien een dubbel indexeringsmechanisme wordt gecreeerd, vermits de vergoeding zelf ook ge'indexeerd is krachtens artikel 27bis van de
Arbeidsongevallenwet, waarbij de vergoedingen worden gekoppeld aan de spilindex
die van kracht was op de datum van het ongeval;
en terwijl eiseres er in haar verzoekschrift tot hoger beroep en appelconclusie tevens op wees :
- dat met betrekking tot de bepaling van de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid berekend op het basisloon, waarbij men ervan uitging dat de aangepaste loongrens moest worden toegepast zolang de vergoeding niet definitiefwas vastgesteld, de wetgever bij wet van 6 augustus 1993 een vijfde lid toevoegde aan artikel
39 van de Arbeidsongevallenwet, volgens hetwelk de loonbedragen die in aanmerking genomen worden voor de vaststelling van de vergoedingen en renten, uitsluitend deze ijn die van kracht zijn op datum van het ongeval;
artikel 39, vijfde lid, van de Arbeidsongevallenwet weliswaar niet uitdrukkelijk de
vergoeding voor hulp van een derde persoon beoogt, doch uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 6 augustus 1993 blijkt dat de wetgever de bedoeling had de
bedragen aan de dubbele indexering te onttrekken, zodat de regelingsduur van het ongeval geen weerslag meer zou hebben op de uiteindelijjk verschuldigde vergoedingen;
- dat ook in de modellen gevoegd aan het koninklijk besluit van 10 december 1987
houdende de vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de
overeenkomsten door het Fonds voor Arbeidsongevallen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 november 1990, uitdrukkelijk vermeld wordt dat het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, dat weerhouden dient te worden voor de
berekening van de vergoeding voor hulp van derden, het loon is op het moment van
het ongeval;
- dat eveneens de circulaires nr. 91/3 van 1 februari 1991 van het Fonds voor arbeidsongevallen en nr. 223 van 17 mei 1991 van het ministerie van sociale voorzorg
gewaagden van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon op datum van
het ongeval,
en terwijl ook in het koninklijk besluit van 1 juni 1993, houdende vaststelling van
de bijzondere regels in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van
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10 april 1971 op de moeilijk te plaatsen werklozen tewerkgesteld in beschutte werkplaatsen bepaald wordt dat het basisloon voor deze werknemers moet worden vastgesteld op twaalf maal het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen, zoals
dat op het ogenblik van het ongeval voor een voltijdse werknemer is vastgesteld bij
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad en bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard,
en terwijl het arbeidshof derhalve niet wettig kon oordelen dat het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon dat dient in aanmerking te worden genomen voor
de bepaling van de vergoeding voor de noodzakelijke hulp van derden, het gewaarborgd minimumloon is op datum van de definitieve regeling;
Het in aanmerking nemen van het minimumloon op datum van de definitieve regeling immers :
- een ongelijkheid in de hand werkt tussen slachtoffers die zich in een zelfde situatie bevinden, daar waar de wetgever door het invoeren, in 1989, van een nieuwe
vergoedingsregeling voor de noodzakelijke hulp van derden precies de bestaande ongelijkheid heeft willen wegwerken,
- een systeem van dubbele indexering van de vergoeding tot gevolg heeft, nude indexering van de uiteindelijk vastgestelde vergoeding dient te geschieden aan de hand
van een spilindex die zich v66r de datum van de vaststelling van de vergoedingsgrondslag situeert,
- indruist tegen de regeling inzake de vergoeding van de gewone blijvende arbeidsongeschiktheid nu de wetgever, door de wijziging van artikel 39 van de
Arbeidsongevallenwet, de vaststelling van het in aanmerking te nemen basisloon laat
geschieden op het op het ogenblik van het ongeval,
- strijdig is met de modellen van overe~nkomst tot regeling van de schadelijke gevolgen van een arbeidsongeval, gevoegd bij het terzake toepasselijke koninklijk besluit van 10 februari 1987, en indruist tegen de bewoordingen van bepaalde circulaires,
- afwijkt van een vergelijkbare regeling, neergelegd in het koninklijk besluit van
1 juni 1993 inzake arbeidsongevallen overkomen aan moeilijk te plaatsen werklozen tijdens hun tewerkstelling in beschutte werkplaatsen,
zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat de vergoeding voor hulp van derden dient te worden vastgesteld op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon en rekening houdend met de aanpassingen en wijzigingen van dit
laatste voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst, m.a.w. op basis van het gewaarborgd minimumloon op datum van het ongeval, gerevalueerd volgens de indexevolutie op de datum van de definitieve regeling, artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 schendt,
terwijl, tweede onderdeel, voor zover er zou dienen te worden aangenomen dat, zoals door het arbeidshof in het bestreden arrest beslist artikel 24, vierde lid, van de
Arbeidsongevallenwet voorschrijft dat het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon dat in aanmerking moet worden genomen voor de begroting van
de vergoeding voor de hulp van een derde persoon, het bedrag is op datum van het ongeval, gerevalueerd volgens de indexevolutie op de datum waarop de definitieve regeling van de gevolgen van het ongeval zal plaatsvinden, deze wetsbepaling de artikelen 6 en 6bis, van de Grondwet van 7 februari 1831 en 10 en 11 van de op 17
februari 1994 gecoiirdineerde Grondwet schendt,
en terwijl indien de vergoeding voor hulp van derden dient te worden begroot op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon op datum van de definitieve vaststelling, het bedrag van deze vergoeding, zoals reeds in het eerste onderdeel van het middel uiteengezet en hierbij uitdrukkelijk hernomen, verschillend
zal zijn naargelang de tijd die verstrijkt tussen de datum van het ongeval en de datum waarop de gevolgen ervan definitief worden geregeld;
Door het in aanmerking nemen van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon op datum van het ongeval, gei:ndexeerd op datum van de definitieve regeling, het bedrag immers des te hoger zal zijn naarmate de twee data verder uit elkaar liggen en het voordeel van de twee indexeringssystemen zal worden gecumuleerd
gedurende die periode van veranderlijke duur;
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Aldus een verschil in behandeling bestaat tussen de slachtoffers van een arbeidsongeval die hulp van een derde persoon behoeven, naargelang van de min of meer lange
tijd die verloopt tussen de datum van het ongeval en de datum van de definitieve regeling van de gevolgen van het ongeval,
en terwijl de regel dat de Belgen gelijk zijn voor de wet, die vervat is in artikelen
6 van de Grondwet van 7 februari 1831 en 10 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, en de regel van niet-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden, neergelegd in de artikelen 6bis van de Grandwet en 7 februari 1831 en 11 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet
impliceren dat ieder die zich in dezelfde situatie bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld;
Deze grondwetsbepalingen niet uitsluiten dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van personen wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van
dat onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat;
Het bestaan van dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de genomen maatregel en het gelijkheidsbeginsel geschonden is wanneer tussen de aangewende middelen en het beoogde doel
geen redelijk verband van evenredigheid bestaat,
en terwijl artikel 24 van de arbeidsongevallenwet, zoals door het bestreden arrest
uitgelegd, aldus een verschil in behandeling in het leven roept tussen de slachtoffers van een arbeidsongeval die op een vergoeding voor hulp van derden aanspraak
maken, op grond van de traagheid of snelheid waarmee de gevolgen van het ongeval zullen geregeld worden;
Voor dit verschil in behandeling geen enkele redelijke verantwoording bestaat,
en terwijl de wetgever, door te bepalen dat de vergoeding voor hulp van derden zal
worden berekend op grond van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, een vergoeding beoogde vast te stellen op grond van de werkelijk gedragen lasten teneinde een billijke berekeningswijze in te voeren die de solidariteit tussen de
slachtoffers herstelt;
Deze vergoeding een forfait uitmaakt dat berekend wordt op grond van de graad van
noodzakelijkheid van de hulp naargelang van de situatie van de betrokkene, en uitgedrukt wordt als een percentage van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon;
In tegenstelling tot het systeem dat van kracht was v66r de wijziging van artikel
24 van de Arbeidsongevallenwet bij de Programmawet van 22 december 1989, die tot
gevolg had dat het bedrag van de vergoeding, toegekend voor de hulp van een derde
persoon, afhankelijk was van het beroepsinkomen van het slachtoffer, het huidige systeem tot gevolg heeft dat alle personen wier toestand de hulp van een derde persoon vereist, een forfaitair bedrag ontvangen dat op dezelfde basis wordt berekend;
Artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet, zoals het in het bestreden arrest wordt uitgelegd, er niet aileen toe leidt dat de vergoeding verschillend is naargelang de tijd die
verstrijkt tussen de datum van het ongeval en de datum van de definitieve regeling, doch tevens aanleiding geeft tot een systeem van dubbele indexering;
De vergoeding voor hulp van een derde persoon immers gevoegd wordt bij het bedrag van de vergQ>eding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid en die bedragen op
hun beurt gekoppeld worden aan de spilindex op datum van het ongeval, en gei:ndexeerd overeenkomstig artikel 27bis van Arbeidsongevallenwet,
en terwijl artikel 39, vijfde lid, van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de loonbedragen die in aanmerking moeten worden genomen voor de vaststelling van de vergoedingen en renten uitsluitend die zijn welke van kracht zijn op de datum van het
ongeval;
Deze bepaling weliswaar niet uitdrukkelijk de vergoeding voor hulp van derden beoogt, doch uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 6 augustus 1993, waarbij die bepaling is ingevoerd, blijkt dat de wetgever de bedoeling had de bedragen aan
de dubbele indexering te onttrekken, zodat de duur van de regeling geen weerslag meer
zou hebben op de uiteindelijk verschuldigde vergoedingen,
zodat artikel 24, vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet in de uitlegging zoals hieraan door het bestreden arrest gegeven, volgens dewelke de vergoeding voor hulp van
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een derde persoon dient te worden begroot op basis van het gewaarborgd gemiddeld
maandelijks minimumloon op datum van het ongeval, gerevalueerd volgens de indexevolutie op de datum van de definitieve regeling, onverenigbaar is met de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, neergelegd in de artikelen 6 en 6bis van de
Grondwed van 7 februari 1831 en 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet van 17
februari 1994, en dienvolgens deze Grondwettelijke bepalingen schendt, zodat het bestreden arrest dient te worden vernietigd, minstens, alvorens over de gegrondheid van
het door eiseres ingestelde cassatieberoep uitspraak te doen, eiseres het Hof eerbiedig verzoekt, overeenkomstig artikel26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof, aan het Arbitragehof de (volgende) prejuciiHe vraag, (... ), te stellen:
"Schendt artikel 24, vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, uitgelegd in die zin dat de vergoeding voor de geregelde hulp van een derde persoon moet
worden vastgesteld op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon rekening houdend met de aanpassingen en wijzigingen ervan voorzien bij collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de schoot van de N ationale Arbeidsraad,
d.w.z. op basis van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon op datum van het ongeval, gerevalueerd volgens de indexrevolutie op datum van de definitieve regeling van de gevolgen van het ongeval, zoals het bestreden arrest dit deed,
om de in de voorziening aangevoerde redenen, de artikelen 6 en 6bis van de Grandwet van 7 februari 1831 en 10 en 11 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grandwet?":
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 24, vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet, als gewijzigd bij artikel38 van de wet van 22 december 1989, indien de toestand van de getroffene volstrekt de geregelde hulp van een andere persoon vergt, hij aanspraak kan maken op een bijkomende vergoeding
vastgesteld naar gelang van de noodzakelijkheid van deze hulp, op basis van
het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor
een voltijds werknemer bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in deNationale Arbeidsraad;
Dat, krachtens het vijfde lid van dit artikel, het jaarlijks bedrag van deze
bijkomende vergoeding het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon, vermenigvuldigd met 12, niet mag overschrijden;
Overwegende dat deze bepalingen inhouden dat de getroffene die geregeld hulp van een andere persoon vergt, op een afzonderlijke bijkomende vergoeding, bepaald in verhouding met het bedoelde minimumloon, gerechtigd is vanaf de consolidatiedatum;
Overwegende dat de vergoeding definitief wordt vastgesteld bij overeenkomst tussen de partijen of, in geval van betwisting, bij beslissing van het
arbeidsgerecht; dat alsdan het vanaf de consolidatiedatum ge'indexeerd minimumloon, zijnde het minimumloon van het ogenblik van de overeenkomst of beslissing, als basis dient te worden aangenomen, weliswaar met
inachtneming dat dit bedrag bij elke uitbetaling van de vergoeding een evolutie kan ondergaan door indexering volgens de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomsten;
Overwegende dat deze vergoeding, zoals het bedoelde minimumloon, gei:ndexeerd wordt overeenkomstig de aanpassingen van het gemiddeld maandelijks minimumloon aan de schommelingen van het indexcijfer van de
consumptieprijzen, als bepaald in artikel 3, laatste lid, van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei
1988, houdende wijziging en coiirdinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de
waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen en zonder dat de jaar-
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lijkse vergoeding het gemiddeld maandelijks minimumloon vermenigvuldigd met 12 mag overschrijden;
Overwegende dat aldus voor elke getroffene het bedoelde minimumloon hetzelfde is en het ogenblik waarop de vergoeding voor hulp van derden op basis van het alsdan geldend minimumloon wordt bepaald, voor de hoegrootheid van de vergoeding zonder belang is omdat de jaarlijks afzonderlijk uit
te keren vergoeding, zoals het bedoelde minimumloon, vanaf de consolidatiedatum de indexering van de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomsten ondergaat en jaarlijks afzonderlijk zal dienen te worden herberekend op dezelfde wijze als en in de bepaalde verhouding tot het bedoelde minimumloon;
Dat artikel 27bis, eerste en tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet slechts
de indexatie vanaf de datum van het ongeval bepaalt voor de jaarlijkse vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid, maar niet voor de bijkoniende vergoeding voor hulp van derden; dat er dienvolgens geen dubbele indexatie van
de bijkomende vergoeding voor hulp van derden bestaat;
Overwegende dat het arbeidshof artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet niet schendt door eiseres te veroordelen tot betaling van de vergoeding voor hulp van derden, te berekenen op het gewaarborgd minimum
maandloon van de consolidatie met indexering tot op de datum van de uitspraak, wat neerkomt op het bedoelde minimummaandloon van de datum
van de uitspraak, weliswaar in aanmerking nemend dat dit bedrag bij elke
uitbetaling van de vergoeding een evolutie zal kunnen ondergaan ingevolge indexering volgens de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomsten;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, verkeerdelijk ervan uitgaat dat de vergoeding voor hulp van
derden aan een dubbele indexering is onderworpen;
Dat, nu het onderdeel uitgaat van een verkeerd uitgangspunt, er geen reden is tot het stellen van de prejudiciele vraag aan het Arbitragehof;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 68 van de
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt eiseres in de kosten.
21 mei 2001 - 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal -Advocaat : mr. Geinger.
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2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMrJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)- DUUR
- VIJFJARIGE VERJARING- BEGRIP- TERUGVORDERING VAN RET ONVERSCRULDIGD BETAALDE.

3o TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE -

VERJA-

RING- BEGRIP.

4 o WERKLOOSHEID -

ALLERLEI LOOPBAAN LOOPBAANONDERBREKING ONDERBREKINGSUITKERING- TERUGVORDERING VAN RET ONVERSCHULDIGD BETAALDE- VERJARING.

5° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)- DUUR
- LOOPBAAN- LOOPBAANONDERBREKING- ONDERBREKINGSUITKERING- TERUGVORDERING VAN RET ONVERSCRULDIGD BETAALDE.

1o De vijfjarige verjaring, die geldt voor al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, is niet toepasselijk op een schuld waarvan het bedrag is bepaald en
in een maal terugbetaalbaar is (1). (Art. 2277 B.W.)

2° en 3° De vijfjarige verjaring staat niet in de weg aan de invordering van ten onrechte betaalde bedragen (2). (Artt. 1235, 1376, 1377, 2262 en 2277 B.W.)
4o en 5° Valt niet onder de toepassing van de in art. 2277 B. W. bedoelde vijfjarige verjaring de vordering tot terugbetaling van de ten onrechte ontvangen onderbrekingsuitkeringen voorzien in afdeling 5 van hoofdstuk N Herstelwet 22 jan. 1985 houdende sociale bepa,lingen. (Art. 2277 B.W.)
(R.V.A. T. V. .. )

ARREST

(A.R. S.00.0164.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 juni 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1235, 1376, 2262bis, § 1, eerste alinea (zoals ingevoerd bij wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de
verjaring, B.S., 17 juli 1998) en 2277 van het Burgerlijk Wetboek en schending van
artikel 10 van bovenvermelde wet van 10 juni 1998;
doordat het bestreden arrest, na terecht het volgende vastgesteld te hebben :
"Dat derhalve de verjaringsregels van het gemeen recht op deze terugvordering van
toepassing zijn;
Dater derhalve geen betwisting kan bestaan over het feit dat (verweerster) inderdaad gedurende een toch wellange periode onterecht loopbaanonderbrekinguitkeringen
is blijven optrekken, en dat (eiser) gerechtigd is deze terug te vorderen" (arrest, p. 4);
niettemin oordeelt dat de terugvordering van de onrechtmatig door verweerster ontvangen onderbrekingsuitkeringen voor de periode van 1 juli 1991 tot en met 17 februari 1993 verjaard is, en zulks op grond van de hiernavolgende overwegingen :
"Dat (eiser) echter geen rekening heeft gehouden met de toepassing van artikel2277
Burgerlijk Wetboek, dat stelt dat in het algemeen al hetgeen betaalbaar is bij hetjaar
of bij kortere termijnen verjaart door verloop van vijf jaar;
(1) Zie Cass., 3 old. 1994, A.R. S.94.0018.F (Bull., 1994, nr. 414).
(2) Zie noot 1.
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Dat de feitenrechter soeverein is hij het vaststellen van de periodiciteit van de prestaties van aard om door verloop van vijf jaren te verjaren; ( ... )
Dat artikel 2277 Burgerlijk Wethoek niet herust op een vermoeden van hetaling, maar
tot doel heeft het gestadig en nagenoeg ongemerkt aangroeien van periodieke schulden te voorkomen;
Dat de wetgever de dehiteur heeft willen hehoeden voor een te grate finam:iele last
die zou kunnen ontstaan door een opeenhoping van kleine, periodieke schulden die op
den duur tot een grate kapitaalschuld zouden kunnen aangroeien;
Dat dit des te meer het geval is voor (verweerster), die zich door haar loophaanonderhreking in een sociaal-economisch zwakkere positie hevindt;
Dat we in casu duidelijk te maken hehhen met een opmerkelijke opeenstapeling van
onverschuldigde onderhrekingsuitkeringen, die door (eiser) jaren na datum worden opgevorderd;
Dat de rechtszekerheid en de sociale rust in casu de ratio voor de toepassing van
de vijfjarige verjaringstermijn vormen; dat men de voorhijejaren trouwens geleidelijk aan is afgestapt van de gemeenrechtelijk~"verjaringstermijrivan dertigjaar van
het Burgerlijk Wethoek ten aanzien van sociale zekerheidsprestaties;
--- ---- -----Dat door de toepassing van de verjaringstermijn van artikel 2277 Burgerlijk Wethoek een aanzienlijk gedeelte van de terugvordering van de onderhrekingsuitkeringen
verjaard is; dat meer hepaald terugrekenend vanaf 18.2.1998 tot vijfjaren tevoren, of
18.2.1993, de terugvordering vanaf 1. 7.1991 tot en met 17.2.1993 verjaard is" (arrest, pp. 4-5),
terwijl, overeenkomstig artikel 2262his, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar;
overeenkomstig artikel 2277 van het Burgerlijk Wethoek intresten van geleende sammen en, in het algeineen, al hetgeen hetaalhaar is hij het jaar of hij kortere termijnen veijaren door verloop van vijfjaren; deze wettelijke hepaling in het hijzonder heoogt de termijnschuldenaars te heschermen en de schuldeiser aan te sporen tot
zorgvuldigheid;
zoals door het arrest wordt vastgesteld, de vordering van eiser ertoe strekte vanwege verweerster de terughetaling te verkrijgen van een glohale sam van onderhrekingsuitkeringen die zij ten onrechte had ontvangen;
dergelijke terugvordering die gesteund is op artikel 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wethoek niet verjaart volgens de vijfjarige termijn van artikel 2277 van het Burgerlijk Wethoek, aangezien zij er niet toe strekt vanwege een termijnschuldenaar hetaling te hekomen doch louter de terughetaling heoogt van de sommen die verweerster
ten onrechte had ontvangen;
dergelijke persoonlijke rechtvordering in toepassing van artikel 2262his van het Burgerlijk Wethoek, zoals ingevoerd hij wet van 10 juni 1998, slechts verjaart door verloop van tien jaren; deze tienjarige verjaringstermijn, hij wijze van overgangsmaatregel zoals vervat in artikel 10 van de wet van 10 juni 1998, pas hegint te lopen vanaf
de inwerkingtreding van vermelde nieuwe verjaringswet, zonder dat de verjaringstermijn in zijn geheel meer dan dertig jaar mag hedragen;
aangezien eiser op 18 fehruari 1998 de terughetaling vorderde voor de periode van
1 juli 1991 tot en met 31 augustus 1994 deze vordering, in toepassing van artikel
2262his van het Burgerlijk Wethoek, noch geheel, noch gedeeltelijk verjaard was;
zodat het hestreden arrest, door op grand van de vijfjarige veijaringstermijn van artikel 2277 van het Burgerlijk Wethoek de vordering van eiser jegens verweerster tot
terughetaling van door haar ten onrechte ontvangen sommen verjaard te verklaren
voor de periode vanaf 1 juli 1991 tot en met 17 fehruari 1993, de in het middel aangehaalde hepalingen heeft geschonden :

Overwegende dat, krachtens artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van
tienjaar;
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Overwegende dat, luidens artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten, die van uitkeringen van
levensonderhoud, huren van huizen en pachten van landeigendommen, interesten van geleende sommen, en in het algemeen, al hetgeen betaalbaar
is bij het jaar of bij kortere termijnen, verjaren door verloop van vijf jaar;
Overwegende dat een schuld waarvan het bedrag bepaald en in een maal
terugbetaalbaar is, niet onder de toepassing valt van voormeld artikel2277,
dat hoofdzakelijk ertoe strekt de schuldenaar te beschermen tegen een verhoging van de schuld;
Dat die bepaling niet toepasselijk is op ten onrechte betaalde bedragen, vermits de verplichting van de verkrijger niet bestaat in periodieke uitkeringen, maar wel in een verplichting tot teruggave van onrechtmatig ontvangen bedragen; dat die verplichting niet te vergelijken is met de schuld van
periodieke uitkeringen, vermits zij niet voortvloeit uit de bepalingen inzake betaling ervan, maar wel uit de regels betreffende de betaling van onverschuldigde bedragen;
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat eiser op 18 februari 1998 op grond
van onverschuldigde betaling, de terugbetaling vorderde van gedurende de
periode van 1 juli 1991 tot en met 31 augustus 1994 door verweerster ten onrechte ontvangen onderbrekingsuitkeringen;
Overwegende dat het arrest met toepassing van de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 2277 oordeelt dat de verjaring is ingetreden op 17 februari 1993 en beslist dat "de terugvordering ( ... ) voor de periode van 1 juli
1991 tot en met 17 februari 1993 verjaard is";
Dat het arrest, door aldus te oordelen, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
21 mei 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Dirix - Gelijhluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Simont.
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zo

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEVOEGDHEID- CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING.

3o EXTERRITORIALITEIT- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEVOEGDHEID- CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN I(ANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING.
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LASTGEVING- RECHTSPERSOONLIJK-

HEID VAN DE LASTHEBBER.

1 o De rechter vermag op grand van het feitelijke gegeven dat iemand door de on-

tucht van derden op te wekken, te begunstigen ofte vergemakkelijken enkel zijn eigen driften beoogt te voldoen, wettig te oordelen dat de dader niet handelde met de
bedoeling andermans driften te voldoen.
2° en 3° De bevoegdheid van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racisme-

bestrijding om in rechte op te treden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing
van de wet 13 april1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandf!l en de kinderpornografie aanleiding kan geven, betreft enkel de rechtsgeschillen die hun oorsprong vinden in de misdrijven omschreven in art. 383bis, Sw.
en art. 11, § 1, wet 13 april1995; de bevoegdheidsregel van art. 10ter; V.T.Sv. kan op
zichzelf geen aanleiding zijn tot een rechtsgeschil, zodat het Centrum niet bevoegd
is om op te treden in geschillen waartoe de toepassing van de artt. 372 en 374 Sw.
aanleiding kan geven (1). (Art. 11 wet 13 april 1995, art. 3 wet 15 feb. 1993.)
4 o Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft slechts
rechtspersoonlijkheid binnen de perken van de bevoegdheden bij wet bepaald; het kan
niet in rechte optreden krachtens een lastgeving buiten de geschillen waarvoor het
krachtens de wet bevoegd is om in rechte op te treden.
(CENTRUM VOOR GELIJK VAN KANSEN EN VOOR RACJSMEBESTRIJDING
EN CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING IN NAAM VAN P...
T.B ... )

Conclusie van procureur generaal du Jardin met betrekking tot het tweede middel:
De wet van 13 april 1995 en de ontvankelijkheid van de burgerlijke-partijstelling
door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.
1. De casuspositie. Verweerder is vervolgd wegens de aanslag tegen de zeden bedoeld in artikel 379 Sw. (tenlastelegging A) en aanrandingen op de eerbaarheid van
een kind beneden de voile leeftijd van 16 jaar (artikelen 372 en 374 Sw.; tenlastelegging B). Hij zou die misdrijven hebben gepleegd in Thailand. De vervolging is daarom
ingesteld op grond van artikel10 VT.Sv.
Het Centrum voor GelijkeKansen en Racismebestrijding heeft zich te dezen burgerlijke partij gesteld, zowel in eigen naam als in naam van het slachtoffer. De bevoegdheid om dat in die twee hoedanigheden te doen wat betreft artikel 379 Sw. is niet
be twist.
(1) Zie de gedeeltelijk andersluidende conclusie van het O.M.
De appelrechters hadden uit art.11, § 1jo. art. 11, §§ 4 en 5, wet 13 april1995 afgeleid dat het
Centrum enkel in rechte kon optreden in rechtsgeschillen met betrekking tot mensenhandel zoals omschreven in art. 11, § 1, van voornoemde wet.
Het openbaar ministerie concludeerde daarentegen dat de vermelding, in art. 11, § 1, van de wet
van welke misdrijven voor de toepassing van Hoofdstuk V als mensenhandel kunnen worden beschouwd, de toepassing van dat Hoofdstuk geenszins tot die misdrijven beperkt. Het Centrum was
daarom, volgens het openbaar ministerie, bevoegd om op te treden in aile rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet aanleiding kon geven. Die rechtsgeschillen betreffen: mensenhandel zoals omschreven in art. 11, § 1, van de wet, kinderpornografie en de misdrijven die op grand
van het beginsel van exterritorialiteit voor de Belgische rechter worden vervolgd.
Het Hof heeft die interpretatie deels gevolgd. Het heeft anders dan de appelrechters geoordeeld dat de bevoegdheid van het Centrum niet beperkt blijft tot mensenhandel zoals bepaald in
art. 11, § 1, van de wet, maar zich uitstrekt tot kinderpornografie. Omdat het beginsel van exterritorialiteit enkel een bevoegdheidsregel bevat, kan het Centrum volgens het Hof evenwel niet
optreden in rechtsgeschillen waartoe de toepassing van art. 10ter VT.Sv. aanleiding geeft.
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Voor het hof van beroep is tenlastelegging A evenwel niet bewezen gebleven. Verweerder is wel veroordeeld voor tenlastelegging B. Het hof heeft de burgerlijke vordering met betrekking tot die tenlastelegging niet-ontvankelijk verklaard bij gebrek aan hoedanigheid.
Hier komt enkel die betwisting over de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling aan bod.
'
2. Het voorwerp van de voorziening in cassatie : de bevoegdheid van een rechtspersoon om zich in naam van een groepsbelang burgerlijke partij te stellen wordt in
vraag gesteld.
De mogelijkheid daartoe en de wenselijkheid van die mogelijkheid zijn in de doctrine betwist (2). De onwenselijkheid is in het bijzonder benadrukt, nu de wet van 12
maart 1998 aan de burgerlijke partij zeer verregaande rechten toekent (3).
Het Hof heeft reeds gesteld dat er voor een rechtspersoon, buiten wettelijke uitzonderingen, geen mogelijkheid bestaat om zich burgerlijke partij te stellen wegens
schending van de belangen die zij ten doel heeft te vrijwaren ofte bevorderen (4).
Zo'n wettelijke uitzondering is hier voorhanden.
Het Hof he eft te dezen niet te oordelen over het principe, maar over de draagwijdte van een wettelijke uitzondering op dit principe.
3. De voornoemde uitzondering is ingevoerd door de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie.
Hoofdstuk V van die wet bevat bepalingen ter uitvoering en opvolging ervan.
Artikel 11, § 5, stelt : "De door de Koning daartoe erkende verenigingen en de instellingen van openbaar nut kunnen in rechte optreden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze wet aanleiding kan geven".
Artikelll, § 4, vult artikel 3, 5°, van de wet van 15 februari 1993 houdende oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding aan.
Die bepaling luidt nu : "Het Centrum is bevoegd : 5° om in rechte op te treden in alle
rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van
bepaalde door racisme ofxenofobie ingegeven daden [ofwaartoe de toepassing van de
wet van ... (5) houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de
kinderpornografie] aanleiding kan geven.
Ten slotte voegt artikel 11, § 3, van de wet van 13 april 1995 een zin toe aan artikel 2 van de voornoemde wet van 15 februari 1993 : "Bovendien heeft het Centrum de opdracht de bestrijding van de mensenhandel te stimuleren".
(2) Terughoudend: F. DUMON, 'Le role des organes de poursuite dans le proces penal', TStrafi:
1964, 287,298. Vee! ruimer: J. DU JARDIN, 'Algemeen belang en groepsbelang', R.W 1968-69, 675,
684, en J.-M. PrnET, 'De bmger voor de strafrechter', R. W 1975-76, 1537. Over dit alles :A DE NAuw,
'Groepsbelangen en strafproces', in X., Liber Amicorum Frederic Duman, Antwerpen,Kluwer, 1983,
415; P. LEMMENS, 'Het optreden van verenigingen in rechte ter verdediging van collectieve belangen', R. W 1983-84, 2001, en daarvoor uitgebreid J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d'action en justice des groupements, Brussel, Larcier, 1972.
(3) Zo stelt een auteur: "In worst case scenario's kan men zich zaken voorstellen waarin takken van criminele organisaties, b.v. organisaties gespecialiseerd in mensenhandel en kinderpornografie, zich voordoen als slachtofferorganisaties om inzage te krijgen in hun eigen strafdossiers (art. 61ter Sv.) en vervolgens het onderzoek lam te leggen door specifieke bijkomende
onderzoeksmaatregelen te vragen (art. 61quinquies Sv.)". C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafrechtspleging in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1999, 615.
(4) Cass. 19 nov. 1982, A. C. 1982-83, nr. 172, met de conclusie van toenmalig eerste advocaatgeneraal Krings; Cass. 16 okt. 1991, A. C. 1991-92, nr. 93, en hierover R. DECLERCQ, Strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 1810.
(5) Er moet uiteraard worden gelezen : "wet van 13 april 1995".
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Er bestaan voorgaanden van die mogelijkheid tot burgerlijke-partijstelling. Met name
mag het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in rechte optreden in alle geschillen waartoe de toepassing van de wet van 23 maart 1995 (6) respectievelijk de wet van 30 juli 1981 (7) aanleiding kunnen geven.
4. Artikel 8 van de voornoemde wet van 13 april1995 heeft in art. 10ter V.T.Sv. een
gedeeltelijk beginsel van exterritorialiteit ingevoegd. Krachtens dat beginsel kan in
Belgie de Belg of vreemdeling worden vervolgd die in Belgie wordt gevonden en die
in het buitenland een van de limitatief in die bepaling opgesomde misdrijven heeft gepleegd. De aanranding op de eerbaarheid van de persoon van een minderjarige beneden de 16 jaar is Min van die misdrijven. De Belgische overheid hoeft voor de vervolging geen enkele klacht of officieel bericht van de buitenlandse overheid te hebben
ontvangen.
5. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (verder : het
Centrum) houdt de stelling voor - zonder daarin te worden betwist - dat met name
elke strafrechtelijke vordering op grond van art. 10ter V.T.Sv. een geschil is waartoe de toepassing van de wet van 13 april 1995 aanleiding geeft en dat het dus bevoegd is om ter zake in rechte op te treden (8). Een syllogistische redenering leidt tot
dat besluit.
6. Niet iedereen is het met een dergelijke invulling van de wet van 13 april1995 eens.
Artikel11, § 1, van die wet luidt namelijk: "Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt
als mensenhandel beschouwd : 1 o de misdrijven omschreven in artikel 77bis van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied het verblijf de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 2° de misdrijven omschreven in de
artikelen 379 en 380bis, § 1, 1 o, §§ 2 en 3, van het Strafwetboek".
De zinsnede "van dit hoofdstuk" is bij wege van amendement ingevoegd in plaats
van de zinsnede "van deze wet" (9).
Sommigen houden voor dat die wijziging ook in de overige paragrafen van voornoemd artikel 11 hadden moeten worden doorgevoerd. Die stelling impliceert dat de
mogelijkheid, voor het Centrum, om in rechte op te treden enkel zou bestaan voor de
misdrijven die limitatiefin art. 11, § 1, van de wet van 13 april1995 zijn opgesomd.
De wetgever zou met andere woorden in art. 11, § ·1, mensenhandel niet aileen hebben willen definieren maar ook het toepassingsgebied van het hoofdstuk daartoe hebben willen beperken. lk kom daarop meteen terug (zie infra nr. 9).
7. De parlementaire voorbereiding van de wet kan niet zomaar worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst ervan (10). Maar is de tekst van de wet te dezen duidelijk?
Artikel 11 verwijst in zijn derde en vierde paragrafen naar alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing "van de wet van ... houdende bepalingen tot bestrijding van de

(6) Wet 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, [minimaliseren], rechtvaardigen of
goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd, B.S. 30 maart 1995.
(7) Wet 30 juli 1981 tot bestrijding van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden, B.S. 8 augustus 1981.
(8) Bespreking van het verslag van de regering inzake de bestrijding van de mensenhandel en
de toepassing van de wetten van 13 april1995 (jaar 1998), Verslag namens de Commissie voor de
Justitie, Par.St. Kamer 1999-2000, 310/2, p. 18.
(9) Wetsvoorstel tot bestrijding van de mensenhandel, Amendementen, Pari. St. Kamer 199394, 1381/5, nrs. 22 en 23, en hierover Wetsvoorstel tot bestrijding van de mensenhandel, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, 1381/6, p. 21.
(10) Interpretatio legis cessat in claris: Cass., 21 feb. 1967, A. C. 1967, 789. Het Hofis op dit rigide beginsel deels teruggekomen in zijn arrest van 4 jan. 1980, A. C. 1979-80, nr. 266. In Cass.,
22 dec. 1994, A. C. 1994, p. 1149, luidt het dan weer "dat de parlementaire voorbereiding van een
wet niet kan worden aangevoegd tegen de klare en duidelijke tekst ervan".
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mensenhandel en van de kinderpornografie" respectievelijk "van deze wet" aanleiding kan geven. Er wordt niet betwist dat de toepassing van artikel 10ter VT.Sv. leidt
tot een rechtsgeschil waartoe de toepassing van de wet van 13 april 1995 aanleiding kan geven.
Het voorgaande is op zich niet tegenstrijdig met art. 11, § 1, van voornoemde wet.
In die paragraaf wordt het begrip mensenhandel voor de toe passing van dit hoofdstuk- dit is het hoofdstuk betreffende de uitvoering en de opvolging van de wet afgelijnd.
Als men dan de verschillende paragrafen van artikel 11 samen leest, betekent dat
het volgende : voor zover het optreden in rechte bedoeld in de §§ 4 en 5 betrekking heeft
op de mensenhandel, is de aflijning van dat begrip in § 1 van artikel 11 van toepassing. Die eerste paragraaf definieert dus enkel het begrip mensenhandel. Zo'n definiering of afgrenzing is niet van toepassing wanneer de organisaties bedoeld in de §§
4 en 5 in rechte optreden in andere rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet
aanleiding kan geven. Die rechtsgeschillen betreffen dan de kinderpornografie en de
exterritorialiteit. Het optreden in rechte met betrekking tot die geschillen wordt door
§ 1 geenszins uitgesloten.
8. De vervanging van de zinsnede "van deze wet" door "van dit hoofdstuk" in § 1 van
artikel 11 lijkt in de praktijk weinig zin te hebben. Het betreffende hoofdstuk regelt
de uitvoering en opvolging van de wet. De beperking van het begrip mensenhandel tot
dat hoofdstuk lijkt dus geen effect in de toepassing van de wet te zullen hebben, zodat even goed de zinsnede "van deze wet" behouden had kunnen blijven.
In het licht van wat sommigen als strekking van art. 11, § 1, voorhouden, zou die
bepaling dus tach als een onduidelijke wettekst kunnen worden beschouwd.
De voornoemde vervanging zou wel zinvol zijn als ze oak doorgevoerd ware in art.
11, §§ 4 en 5. Kan het achterwege blijven van die aanpassing dan niet worden beschouwd als een vergissing? In dat geval kan, zelfs als de wettekst duidelijk is, naar
de parlementaire voorbereiding worden teruggegrepen (11).
9. De aanhangers van de stelling dat art. 11, §§ 4 en 5, niet verwijzen naar alle strafbepalingen uit de wet maar enkel naar die van art. 11, § 1, voeren de parlementaire voorbereiding aan.
Zij verwijzen naar de twee amendementen die tot de zinsnede "van dit hoofdstuk" hebben geleid. Twee auteurs stellen over het amendement dat "Le legislateur
s'est rallie a cette modification mais ne l'a pas repercutee dans le § 5 de l'art. 11" (12).
Dezelfde auteurs hadden daarvoor gesteld dat het Centrum "peut ester egalement en
justice en matiere de traite des etres humains (art. 11, § 4)". Anders dan wat zij schrijven, verwijst de voornoemde paragraaf algemeen naar de toepassing van de wet van
13 april 1995.
De appelrechters stellen in hun doorslaggevende overweging (13) : "Diezelfde oorspronkelijke redactie gaf aanleiding tot kritiek, gezien de precieze doelstelling van de
wet van 13 april 1995. Een amendement werd terzake ingediend door commissielid .
Vande Lanotte, ertoe strekkende het begrip alle rechtsgeschillen "in de zin van huidige wet" (m.a.w. waartoe de toepassing van de wet van 13 april1995 aanleiding kan
geven) te zien vervangen als : alle rechtsgeschillen "in de zin van onderhavig hoofdstuk" (hetzij m.a.w. de rechtsgeschillen zoals bepaald in Hoofdstuk V van de wet)."
10. In de oorspronkelijke redactie bepaalde artikel 11, § 1, wat voor de toepassing
van deze wet (au sens de la presente loi) onder mensenhandel diende te worden verstaan. Commissielid Dua vond dat het toepassingsgebied van mensenhandel wat betreft prostitutie moest worden beperkt, omdat dat de sex-sector nag meer zou marginaliseren. Zij stelde daarom een wijziging van het uiteindelijke art. 11, § 1, zo, voor.

(11)

W.

VAN GERVEN,

Algemeen Deel, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1969, nr. 18, p. 56.

(12) 0. VANDEMEULEBROEKE en F.
R.D.P. 1995, 973, 1071, nr. 210.

GAZAN,

'Traite des etres humains- exploitation et abus sexuels',

(13) Pagina 16 van het bestreden arrest.
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Commissielid Vande Lanotte reageerde daarop met een amendement dat onder meer
strekte tot de vervanging, in het uiteindelijke art. 11, van de woorden "van deze wet"
door de woorden "van dit hoofdstuk". Een ruime definitie van het begrip mensenhandel was volgens hem nuttig met het oog op jaarlijkse verslag bedoeld in artikel12
van de wet en op de opvang van slachtoffers van mensenhandel. Om tegemoet te komen aan de kritiek van hlevrouw Dua, stelde hij evenwel voor die ruime definitie "alleen toe te passen voor het hoofdstuk dat de uitvoering en de opvolging van de wet betreft" (14).
Uit het voorgaande valt geenszins af te leiden dat de mogelijkheid om in rechte op
te treden krachtens art. 11, §§ 4 en 5, meteen zou moeten worden beperkt tot die ruime - definitie van mensenhandel.
De lezing van de appelrechters is dus manifest onjuist (supra nr. 9).
11. Er is wel een ander probleem. Het amendement van de heer Vande Lanotte
strekte tot vervanging van de woorden "van deze wet" door "van dit hoofdstuk" in heel
het uiteindelijke artikel11. Welnu, de §§ 4 en 5 bevatten die zinsnede "van deze wet"
ook. In die paragrafen is zij evenwel niet vervangen. Was dat dan een vergetelheid?
Voorzeker niet. De Franse tekst van het amendement Vande Lanotte luidt "remplacer les mots "au sens de la presente loi" par les mots "au sens du present chapitre"." De woorden "au sens de la presente loi" kwamen evenwel enkel voor in het uiteindelijke art. 11, § 1. In art. 11, §§ 4 en 5, waren de woorden '1'application de la loi"
respectievelijk "!'application de la presente loi" gebruikt (15).
Anders dan wat de appelrechters vaststellen; strekte het amendement er dus geenszins toe "het begrip alle rechtsgeschillen "in de zin van huidige wet" (m.a.w. waartoe de toepassing van de wet van 13 april 1995 aanleiding kan geven) te zien vervangen als alle rechtsgeschillen "in de zin van onderha-'ig hoofdstuk" (hetzij m.a.w.
de rechtsgeschillen zoals bepaald in Hoofdstuk V van de wet)".
12. Tijdens de parlementaire voorbereiding is de toepassing van de paragrafen 4 en
5 van art. 11 op de kinderpornografie meermaals erkend :
In de Kamercommissie voor de Justitie heeft een lid de bevoegdheid van het Centrum inzake kinderpornografie erkend, hoewel ze daarvan weinig nut verwachtte (16).
In de oorspronkelijke tekst bevatte het uiteindelijke art. 11, § 4, enkel een verwijzing naar "de wet van ... tot bestrijding van de mensenhandel". De raad van State
merkte terecht op dat daaraan moest worden toegevoegd: "en van de kinderpornografie"
(17). Tijdens de bespreking van die aanpassing in de Commissie voor de Justitie van
de Senaat is de toepasbaarheid van art. 11, § 5, op "minderjarigen die het slachtof~
fer zijn van pedofiele netwerken" ter sprake gekomen en niet betwist (18). Een lid heeft
naar aanleiding van de bespreking van art. 11 bovendien opgemerkt dat hij 'bet antwerp slechts kan steunen voor zover duidelijk aangegeven wordt dat het de bestrijding van de mensenhandel en de kinderpornografie betreft" (19).

(14) Wetsvoorstel tot bestrijding van de mensenhandel, Amendementen, Parl.St. Kamer 199394, 1381/5, m·s. 22 en 23, en hierover Wetsvoorstel tot bestrijding van de mensenhandel, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, 1381/6, p. 21.
(15) Wetsvoorstel tot bestrijding van de mensenhandel, Parl. St. Kamer 1993-94, 1381/1, p. 25.
(16) Wetsvoorstel tot bestrijding van de mensenhandel, Verslag namens de Commissie voor de
Justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, 1381/6, p. 3.
(17) Ontwerp van wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de
kinderpornografie, Advies van de raad van State, Parl. St. Senaat 1993-94, 1142-2, p. 4.
(18) On twerp van wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de
kinderpornografie, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Senaat 1993-94, 1142-3,
70-71.
(19) On twerp van wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de
kinderpornografie, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Senaat 1993-94, 1142-3,
70.
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Ook de Koning is van de toepasbaarheid uitgegaan. De wet van 13 april 1995 is uitgevoerd door het K.B. van 16 juni 1995 (20). Artikel 11, § 1, van het K.B. bepaalt dat
kunnen worden erkend in de zin van art. 11, § 5, van de wet, verenigingen die met name
"als doel hebben, het stimuleren van de bestrijding van de mensenhandel, de bestrijding van de kinderpornografie of de bescherming van de rechten van de mens". De erkenning kan onder meer worden ingetrokken in het volgende geval : "er is een schriftelijke klacht van een vermeend slachtoffer van de mensenhandel en de
kinderpornografie" (art. 11, § 2, 2°, K.B.). Een dergelijke uitlegging, door de Koning, van een wet is uiteraard niet bindend voor de rechterlijke macht. Zij kan overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet worden getoetst (21).
De toepasbaarheid van art. 11, §§ 4 en 5, van de wet van 13 april1995 blijkt ten slotte
uit een omzendbriefvan de Minister van Justitie (22). Die schrijft bij de bespreking
van artikel 11 van de wet : "Omdat is geoordeeld dat niet voldoende rechten waren toegekend, is voorzien in een doeltreffend mechanisme voor hulp aan personen die het
slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en kinderpornografie. De bevoegdheden van het [Centrum] zijn niet aileen uitgebreid met de mensenhandel zoals omschreven in onderhavig artikel 11, maar de openbare instellingen en de door de Koning erkende verenigingen kunnen tevens in rechte optreden." ( ... )De bevoegdheden
verleend aan voornoemde organisaties beperken zich niet aileen tot de mensenhandel, maar hebben ook betrekking op de toepassing van de wet houdende bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie" (sic). Ook deze uitlegging is
niet bindend. De uitlegging die de rechter van een wettekst maakt aan de hand van
een ministeriele circulaire is onwettelijk (23).
13. Leidt die ruime interpretatie tot een sluitend systeem wat betreft de bevoegdheden van het Centrum en de verenigingen bedoeld in art. 11, § 5, van de wet? De voornoemde organisaties zouden bevoegd zijn om in rechte op te treden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze wet aanleiding geeft. Over welke
rechtsgeschillen gaat het?
Het gaat op de eerste plaats om de toepassing van het beginsel van de exterritorialiteit waartoe Hoofdstuk III van de wet aanleiding geeft.
Op de tweede plaats kunnen de voornoemde organisaties optreden inzake gevallen van kinderpornografie zoals bedoeld in Hoofdstuk II van de wet, nu artikel 383bis
Sw.
Er is ten slotte het eerste Hoofdstuk met betrekking tot de mensenhandel. Een ruime
lezing zou leiden tot de stelling dat de voornoemde organisaties in rechte kunnen optreden in elke vervolging op grond van de artikelen 77bis van de wet van 15 december 1980 en 379, 380bis, 381bis, 382 en 382bis Sw. in hun geheel genomen. Die bepalingen maken namelijk het voorwerp uit van Hoofdstuk I van de wet.
Aan de organisaties zou in die lezing een bevoegdheid toekomen die veel ruimer is
dan het kader van mensenhandel en kinderpornografie of -misbruik. Welnu, het reeds
veelbesproken amendement op art. 11, § 1, van de wet moet naar mijn mening in dit
verband worden verklaard.
Om te vermijden dat elke vorm van prostitutie zou worden gemarginaliseerd, moet
het begrip mensenhandel voor de toepassing van Hoofdstuk V worden ge'interpreteerd zoals omschreven in art. 11, § 1.

(20) K.B. 16 juni 1995 betreffende de opdracht en de bevoegdheid van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding inzake de bestrijding van de internationale mensenhandel, alsook tot uitvoering van artikel 11, § 5, van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, B.S. 14 juli 1995.
(21) Volgens 0. VANDEMEULEBROEKE en F. GAZAN,l.c., nr. 215, is de verwijzing naar kinderpornografie onwettig omdat kinderpornografie in art. 11, § 3, van de wet juist van de omschrijving van mensenhandel is uitgesloten. Anders dan wat de auteurs laten uitschijnen, regelt de wet
van 13 april 1995 kinderpornografie niet louter als onderdeel van mensenhandel. Aan kinderpornografie is een afzonderlijk en zelfstandig hoofdstuk van de wet gewijd.
(22) Omz. 17 mei 1995 betreffende de wetten inzake zedenaangelegenheden.
(23) Cass. 8 okt. 1976, A. C. 1977, p. 160.
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De voorn'oemde organisaties zijn in die zin niet bevoegd om op te treden in alle geschillen waartoe de toepassing van Hoofdstuk I van de wet aanleiding kan geven. Zij
zijn wat.betreft Hoofdstuk I enkel bevoegd voor de geschillen waartoe de bepalingen die zijn aangehouden in art. 11, § 1, van de wet aanleiding kunnen geven. Dat is
naar mijn mening de ware draagwijdte van het amendement, hoewel daarmee uiteindelijk het behoud van een ruime definitie van mensenhandel is beoogd.
Meteen rijst een nieuw probleem. De misdrijven omschreven in de artikelen 380bis,
§ 1, 2" tot 4", 380bis, § 4, en 381bis Sw., kunnen overeenkomstig art. 11, § 1, voor de
toepassing "van dit Hoofdstuk" niet als mensenhandel worden beschouwd. Ze vallen wel onder het territorialiteitsbeginsel. De voornoemde organisaties zouden met betrekking tot deze misdrijven dus niet kunnen optreden als ze in Belgie zijn gepleegd, maar wel als ze plaatsvonden in het buitenland.
14. Het laatst aangehaalde probleem is een algemeen probleem van wetgevende onzorgvuldigheid bij de redactie van deze wet. In het verslag van de Senaatscommissie
voor de Justitie is opgemerkt: "dat de Kamer geopteerd heeft voor een snelle behandeling, met als gevolg dat bepaalde juridisch-technische knelpunten niet werden uitgediept ofbepaalde inhoudelijke problemen geen bevredigende oplossing kregen" (24).
In het voorgaande zijn enkele juridisch-technische knelpunten naar voren gekomen.
Het komt het Hoftoe om, binnen zijn bevoegdheid, aan die knelpunten een oplossing te geven. Die oplossing in te dezen duidelijk.
Voor het overige mag van de wetgever worden verwacht dat hij, binnen zijn bevoegdheid, de wetgeving bijstuurt in functie van de jaarlijkse rapportering waarin in
artikel 12 van de wet van 13 april 1995 is voorzien. Het probleem dat nu aan Uw Hof
is voorgelegd, is tijdens die rapportering trouwens ter sprake gekomen (25).
15. Synthese. De oplossing voor dat probleem is de lege lata nochtans duidelijk en
kan als volgt worden gesynthetiseerd.
De volgende vraag is aan het Hofvoorgelegd: is de bevoegdheid om, ex artikel11,
§§ 4 en 5, van de wet van 13 april 1995 in rechte op te treden beperkt tot rechtsgeschillen in verband met mensenhandel, zoals omschreven in artikel 11, § 1, van die
wet of betreft die bevoegdheid alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet
aanleiding kan geven? In dit laatste geval zijn de organisaties bedoeld in artikel 11,
§§ 4 en 5 ook bevoegd om in rechte op te treden in rechtsgeschillen met betrekking tot
kinderpornografie en het beginsel van de exterritorialiteit (26).
In de parlementaire voorbereiding (27) en in de rechtsleer (28) zijn opvattingen terug te vinden als zouden de §§ 4 en 5 enkel betrekking hebben op rechtsgeschillen in
verband met de mensenhandel zoals omschreven in § 1.
Die opvattingen zijn onjuist. De draagwijdte van de §§ 4 en 5 strekt zich uit tot de
gehele wet.
Ten eerste is de tekst van die wet duidelijk : de voornoemde organisaties zijn bevoegd om in rechte op te treden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze
wet aanleiding kan geven.
(24) Ontwerp van wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de
kinderpornografie, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Senaat 1993-94, 1142-3,
3.
(25) Bespreking van het verslag van de regering inzake de bestrijding van de mensenhandel en
de toepassing van de wetten van 13 april 1995, Parl.St. Kamer 1999-2000, 310/2, p. 18. Daar is
opgemerkt dat sekstoerisme eigenlijk geen mensenhandel is. Zoals vermeld, hoeft het dat ook niet
te zijn.
(26) De vraag of sekstoerisme een vorm van mensenhandel is, wordt dan irrelevant.
(27) Bijvoorbeeld wetsvoorstel tot bestrijding van de mensenhandel, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, 1381/6, p. 5.
(28) M. HIRSCH, 'La traite des etres humains', J.T. 1995, 553, 563, en uiteraard ook 0. VANDEMEULEBROEKE en F. GAZAN, l.c.
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Ten tweede valt uit de parlementaire voorbereiding hoe dan ook nergens de bedoeling af te leiden om die bevoegdheid te beperken tot de rechtsgeschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van de toepassing van de bepalingen die in Hoofdstuk V zijn opgesomd.
De appelrechters hebben daarom de aangevoerde wetsbepalingen miskend.
Besluit : cassatie.
ARREST

(A.R. P.99.0908.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1999 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel gesteld als volgt :
schending van artikel 379 StrafWetboek,
doordat het arrest van het hofvan beroep stelt dat de eerste rechter zich terecht onbevoegd verklaard had om te oordelen om trent de rechtsvordering van het Centrum voor zoverre gesteund op de tenlasteleggingen sub Al en A2, aangezien de eerste rechter tevens terecht geoordeeld had dat de constitutieve elementen van de
tenlasteleggingen sub Al en A2 in hoofde van de beklaagde, M.B., niet aanwezig waren en voornoemde dan ook even terecht uit dien hoofde had vrijgesproken,
terwijl de door het hofvan beroep bewezen geachte feiten en de door (hem) gehanteerde motivering niet toelaten te oordelen dat aan de bestanddelen van artikel 379
StrafWetboek niet voldaan is,
eerste onderdeel, doordat de opmerking van het hof (van beroep) dat beklaagde zijn
eigen driften wenste te voldoen volledig irrelevant is, aangezien de motieven van de
vermoede dader overeenkomstig artikel 379 Strafwetboek niet ter zake doen; dat de
omstandigheid dat een persoon die zich overlevert aan ontucht of prostitutie teneinde zijn eigen driften te voldoen, niet belet dat hij ook kan handelen met de bedoeling andermans driften te voldoen;
tweede onderdeel, doordat het hof (van beroep), de motieven van de eerste rechter
overnemend, stelt dat de beklaagde "de minderjarige heeft meegenomen naar zijn kamer om zijn eigen driften te voldoen door masturbatie, niet deze van de minderjarige noch deze van derden", dat het hof (van beroep) door bovenvermelde stelling manifest in tegenspraak komt met de vaststellingen'(door verwijzing naar de motieven
van de eerste rechter) dat de beklaagde "zichimmers niet alleen heeft laten masturberen door de minderjarige doch hij heeft deze laatste gedwongen zich uit te kleden"; ( ... ) dat "toen de politie binnen viel op de kamer werden heiden naakt gefotografeerd, zodat hij dit niet meer kan ontkennen", dat de beklaagde "aan de
onderzoeksrechter stelt dat hij de jongen in de dagen voordien enkel had geknuffeld
doch niet had gekust",
zodat het bestreden arrest door te stellen dat, enerzijds, de dader de minderjarige heeft meegenomen naar zijn kamer om zijn eigen driften te voldoen door masturbatie, niet deze van de minderjarige en, anderzijds, dat de dader de minderjarige de dagen voordien reeds knuffelde en dat hij de minderjarige verplichtte zich uit
te kleden, (zijn) beslissing dat aan het constitutiefbestanddeel van artikel379 StrafWetboek, met name het bijzonder opzet om eens anders driften te voldoen, niet voldaan
is, niet naar recht verantwoordt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de omstandigheid dat iemand door de ontucht van derden op te wekken, te begunstigen of te vergemakkelijken, enkel zijn eigen
driften beoogt te voldoen, een feitelijk gegeven uitmaakt op grand waarvan de rechter wettig vermag te oordelen dat de dader niet handelde met de
bedoeling andermans driften te voldoen;

Nr. 300

HOF VAN CASSATIE

981

Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat het feit dat de dader de voldoening van zijn eigen driften beoogde, bij de beoordeling van het misdrijf strafbaar gesteld door artikel 379 van het Strafwetboek irrelevant is, enkel omdat het opzet in hoofde van de dader de voldoening van andermans driften
moet beogen, faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de in het onderdeel aangehaalde vaststellingen door de
appelrechters enkel gemaakt worden met betrekking tot de telastleggingen B1 en B2 (aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging te hebben gepleegd op de of met behulp van de persoon van een minderjarige beneden de voile leeftijd van 16 jaar);
Dat het onderdeel dat in zijn geheel ervan uitgaat dat deze vaststellingen werden gemaakt met betrekking tot de telastleggingen A1 en A2 (een aanslag tegen de zeden te hebben gepleegd door, teneinde eens anders driften
te voldoen, de ontucht, het bederf of de prostitutie van een minderjarige van
het mannelijke ofvrouwelijke geslacht, die de voile leeftijd van 16 jaar niet
heeft bereikt en wiens staat van minderjarigheid hem bekend was, te hebben opgewekt, vergemakkelijkt of begunstigd), berust op een onjuiste lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 11, §§ 4 en 5 van de wet van 13 april 1995 juncto artikel 3.5
van de wet van 15 februari 1993,
doordat het arrest de vordering van het Centrum, in zoverre gesteund op de bewezen tenlasteleggingen sub B1 en B2 (inbreuk op de artikelen 372, eerste lid, en 374
Strafwetboek) in hoofde van M.B. als onontvankelijk afwijst,
terwijl, enerzijds, artikel 3.5 van de wet van 15 februari 1993, zoals gewijzigd bij artikel 11, § 4, van de wet van 13 april 1995, aan het Centrum de bevoegdheid toekent om op te treden in rechte in alle rechtsgeschillen waartoe de wet van 13 april1995
aanleiding kan geven en, anderzijds, de strafrechtelijke vervolging en veroordeling van
de heer B. voor de tenlasteleggingen B1 en B2 een rechtsgeschil uitmaken waartoe de
wet van 13 april1995 aanleiding heeft gegeven, zodat het hofvan beroep een verkeerde toepassing van bovenvermelde wetsartikelen maakt;
eerste onderdeel, doordat het arrest stelt dat "onder alle rechtsgeschillen moeten deze
worden verstaan zoals weerhouden sub artikel11, § 1, van de wet van 13 april 1995",
dat deze stelling lijnrecht indruist tegen de tekst van artikel 3.5°, van de wet van 15
februari 1993, dat (in) dergelijke beperking helemaal niet voorziet;
tweede onderdeel, doordat artikel11, § 1, van de wet van 13 april 1995 het begrip
mensenhandel definieert en geenszins (bepaalt) dat de toepassing van alle bepalingen van de wet of van het betreffende hoofdstuk zou worden beperkt tot deze opsomming;
derde onderdeel, doordat het arrest stelt dat de huidige strafprocedure mogelijk wordt
gemaakt door artikel 8 van de wet van 13 april 1995 (dat een nieuw artikel10ter invoegt in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering); dat huidige strafprocedure dan ook onmiskenbaar een geschil uitmaakt "waartoe de toepassing van de
wet van 13 april 1995 aanleiding kan geven";
vierde onderdeel, doordat het arrest stelt dat "in werkelijkheid, werd in de oorspronkelijke redactie van voormeld artikelll, § 1, onder mensenhandel (... ) verstaan de inbreuken op de bepalingen van artikel 77bis, zoals bij dezelfde wet van 13
april 1995 ingevoegd in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen" en dat
"diezelfde oorspronkelijke redactie gaf aanleiding tot kritiek, gezien de precieze doelstelling van de wet van 13 april 1995. Een amendement werd ter zake ingediend door
de heer Vande Lanotte, ertoe strekkende het begrip alle rechtsgeschillen 'in de zin van
huidige wet' (met andere woorden waartoe de toepassing van de wet van 13 april1995
aanleiding kan geven) te zien vervangen als alle rechtsgeschillen 'in de zin van onderhavig hoofdstuk' (hetzij m.a.w. de rechtsgeschillen zoals bepaald in Hoofdstuk V
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van de wet)"; dat bovenstaande bedenkingen manifest in strijd zijn met" de werkelijke aard en bedoeling van het kwestieuze amendement van de heer Vande Lanotte; dat de definitie van het begrip 'mensenhandel' zoals opgenomen in artikelll,
§ 1, geredigeerd werd in functie van die bepalingen van hoofdstuk V van de wet, waarin
naar het begrip mensenhandel gerefereerd wordt; dat de heer Vande Lanotte hierover zelf stelde dat "die definitie ondermeer nuttig is voor het jaarlijks verslag dat in
artikel 13 aan de regering wordt opgelegd. Een strikte definitie zou tevens de opvang onmogelijk maken van de slachtoffers van mensenhandel, die het delict als dusdanig niet kunnen bewijzen"; dat derhalve van enig verband tussen de betreffende definitie van het begrip mensenhandel en de vorderingsmogelijkheden van het Centrum
helemaal geen sprake kan zijn; dat het arrest zowel de tekst van de wet als de inhoud van de Parlementaire voorbereiding miskent,
zodat het arrest, door te stellen dat de bepaling uit artikel 3.5°, van de wet van 15
februari 1993, luidende "alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet van
13 april1995 aanleiding kan geven" dient gelezen te worden als "alle rechtsgeschillen die worden weerhouden sub artikel 11, § 1, van de wet van 13 april 1995", haar
beslissing om de vordering van het Centrum voor zoverre gesteund op de bewezen tenlasteleggingen sub B1 en B2 in hoofde van de heer M.B. als onontvankelijk afte wijzen, niet naar recht verantwoordt :

Wat de vier onderdelen samen betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 3, tweede lid, 5°, van de wet van 15
februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en
racismebestrijding, zoals aangevuld door artikel 11, § 4, van de wet van 13
april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van
de kinderpornografie, dit centrum bevoegd is om in rechte op te treden in alle
rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie aanleiding kan geven;
Overwegende dat artikel 7 van de voormelde wet van 13 april1995 een artikel 383bis Strafwetboek invoegt waarbij wordt bepaald wat als kinderpornografie wordt beschouwd;
Overwegende dat, krachtens artikel 11, § 1, 2°, van dezelfde wet, voor de
toepassing van hoofdstuk V van die wet, als mensenhandel wordt beschouwd, de misdrijven omschreven in de artikelen 379 en 380bis, § 1, 1°,
§§ 2 en 3, Strafwetboek;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat eiser, het Centrum, enkel bevoegd is om in rechte op te treden naar aanleiding van de rechtsgeschillen
die hun oorsprong vinden in de misdrijven omschreven in de artikelen 383bis
Strafwetboek en 11, § 1, van de voornoemde wet van 13 april 1995;
Overwegende dat artikel10ter van de Voorafgaande Titel van het Wethoek van Strafvordering, dat is ingevoerd bij artikel 8 van de vermelde wet
van 13 april 1995, alleen de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken regelt om kennis te nemen van de in dat artikel bepaalde misdrijven die in het
buitenland zijn gepleegd; dat deze bevoegdheidsregel op zichzelf dus geen aanleiding kan zijn tot een rechtsgeschil waarvoor het Centrum bevoegd is om
in rechte op te treden;
Overwegende dat het middel, dat ervan uitgaat dat eiser, het Centrum, ook
bevoegd is om in rechte op te treden naar aanleiding van de geschillen waartoe de toepassing van de artikelen 372 en 374 Strafwetboek aanleiding kan
geven, faalt naar recht;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 3, 4 en 15 tot en met 19 Voorafgaande Titel Wetboek van
StrafVordering, de artikelen 1382 en 1984 tot en met 2010 Burgerlijk Wetboek, de artikelen 2, 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek,
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doordat het arrest de vordering van het Centrum in naam van het slachtoffer, Master Y.P., als onontvankelijk afwijst met de overweging dat een door de moeder van voornoemd slachtoffer ondertekend mandaat het Centrum niet de hoedanigheid en de bevoegdheid verleent een rechtsvordering in te stellen,
terwijlhet arrest de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Centrum krachtens een conventioneel mandaat miskent en derhalve de toepasselijke rechtsregels
schendt,
enige onderdeel, doordat het hof (van beroep) overweegt dat ''het feitelijk gegeven
dat voornoemd 'Centrum' een door de moeder van het slachtoffer op 29 mei 1998 ondertekend mandaat voorlegt (zie stuk 2 van haar bundel stavingsstukken, zoals regelmatig neergelegd ter terechtzittig van het hof (van beroep) van 9 maart 1999, kaft
9 rechtspleging voor het hof (van beroep)) geen afbreuk kan doen" aan het besluit dat
het Centrum geen burgerlijke rechtsvordering kan instellen in naam van het slachtoffer, dat het hof (van beroep) tevens overweegt dat "een natuurlijke persoon, of een
rechtspersoon, die zelf niet over de vereiste bevoegdheid en hoedanigheid beschikt om
een rechtsvordering in te stellen, dit ook niet kan doen namens een derde. Ook niet
ingevolge een hem daartoe verleende volmacht"; dat de stelling van het hof (van beroep) erop neerkomt dat een burgerlijke vordering namens een bepaald persoon enkel kan ingesteld worden door een derde persoon, indien die derde persoon reeds zelf
over een eigen bevoegdheid en hoedanigheid beschikt om in eigen naam een rechtsvordering in te stellen; dat deze stelling elke mogelijkheid tot een mandaat 'ad litem' uitschakelt, wat indruist tegen zowel de wettelijke bepalingen als de jurisprudentie ter zake; dat met name artikel 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
zich geenszins verzet tegen de uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering door een
lasthebber; dat het arrest in casu de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Centrum miskent en dit zonder zelfs maar uitspraak te doen over de rechtsgeldigheid van
het mandaat vanwege het slachtoffer,
zodat het arrest, door te stellen dat "een natuurlijk persoon, of een rechtspersoon, die zelf niet over de vereiste bevoegdheid en hoedanigheid beschikt om een rechtsvordering in te stellen, dit ook niet kan doen namens een derde" en dat dit ook niet
kan "ingevolge een hem daartoe verleende volmacht" de beslissing om de burgerlijkepartijstelling van het Centrum namens het slachtoffer, in zoverre gebaseerd op het mandaat verkregen door de moeder van het minde:rjarige slachtoffer, onontvankelijk te verklaren, niet naar recht verantwoordt :

Overwegende dat eiser slechts rechtspersoonlijkheid heeft binnen de perken van de bij de wet bepaalde bevoegdheden, met name deze bepaald in artikel 3 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
Overwegende dat artikel 3, tweede lid, 5°, van de voornoemde wet bepaalt dat eiser in rechte kan optreden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme ofxenofobie ingegeven daden ofwaartoe de toepassing van de wet van
13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en
van de kinderpornografie aanleiding kan geven; dat hieruit volgt dat eiser
buiten deze geschillen niet in rechte kan optreden, weze het voor rekening
van een derde krachtens een vertegenwoordigingsmandaat;
Dat het middel dat ervan uitgaat dat eiser in alle geschillen krachtens een
lastgeving een burgerlijke rechtsvordering voor rekening van een derde kan
instellen, faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 mei 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Verslaggever: de h. Maffei- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Flamme, Gent.
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ze KAMER- 22 mei 2001
WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 (REGLEMENTSBEPALINGEN)ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.2 - VERKEERSTEKEN .- VERKEERSREGEL - '!EGENSTRIJDIGHEID - GEVOLG.

Wanneer verkeersregel en verkeerstekens tegenstrijdig zijn, gaan de verkeersborden die
een categorie van verkeerstekens zijn, boven de verkeersregel (1) . .(Artt. 6. en 60.1 Wegverkeersreglementenwet.)
'
(B ... E.A. T. E ... E.A.)
ARREST

(A.R. P.99.1527.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 september 1999 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de veroordelende beslissingen op de strafvordering en op de vordering van het openbaar ministerie tegen de eisers :
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 voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 6.2 Wegverkeersreglement, de verkeerstekens hoven de verkeersregels gaan;
Dat, volgens artikel 60.1 Wegverkeersreglement verkeersborden een categorie van verkeerstekens zijn;
Overwegende dat de regel van voormeld artikel 6.2 Wegverkeersreglement onderstelt dat de verkeerstekens en de verkeersregels tegenstrijdig zijn;
Overwegende dat er niet noodzakelijk een tegenstrijdigheid bestaat tussen, enerzijds, het verkeersbord C1 (verboden richting voor ieder bestuurder) met onderbord "met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A"
en, anderzijds, de verkeersregel van artikel12.3.2 Wegverkeersreglement,
dat de bestuurder die voorrang heeft, deze voorrang verliest wanneer hij zijn
voertuig opnieuw in beweging brengt na gestopt te hebben;
Overwegende dat de appelrechters die anders oordelen, hun beslissing niet
naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
(1) Cass., 6 febr. 1985, A.R. 3950, A. C. 1984-85, nr. 339; 21 okt. 1987, A.R. 5771, A. C. 198788, nr. 103; zie ook Cass., 18 okt. 1994, A.R. P.93.1558.N, nr. 438.
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Wat de overige onderdelen betreft :
Overwegende dat de overige onderdelen niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het beslist over
de burgerlijke rechtsvorderingen behoudens het oordeel dat J.B. een fout heeft
begaan; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eisers en de verweerders elk in de helft van de
kosten van de voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren.
22 mei 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Verslaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Houtekier en De Bruyn.
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 5 van JAARGANG 2001
INHOUDSOPGAVE

lnkomstenbelastingen.

26 april

Nr. 234

Bewijs - Anatocisme - Interesten.

26 april

Nr. 235

Cassatiemiddelen.

26 april

Nr. 236

Cassatieberoep.

26 april

Nr. 237

Beslag.

27 april

Nr. 238

Huwelijksvermogensstelsel- Echtscheiding en scheiding van tafel en bed.

27 april

Nr. 746

Architect (Tucht en bescherming van de titel) Rechten van de Mens.

27 april

Nr. 240

Architect (Tucht en bescherming van de titel) Rechten van de Mens.

27 april

Nr. 241

Architect (tucht en bescherming van de titel).

27 april

Nr. 242

Pensioen.

30 april

Nr. 243

Hoger beroep.

30 april

Nr. 244

Paritair comite- Ondernemingsraad en veiligheidscomite.

30 april

Nr. 245

Mindervaliden.

30 april

Nr. 246

Cassatieberoep - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

2 mei

Nr. 247

Straf- Misdrijf- Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter - Herhaling - Cassatie.

2 mei

Nr. 248

Cassatieberoep - Redenen van de vonnissen en
arresten - Cassatiemiddelen - Laster en eerroofRechten van de Mens.

2 mei

Nr. 249

Recht van verdediging- Onderzoeksgerechten- Hoger beroep - Openbaar ministerie - Cassatieberoep
- Onderzoek in strafzaken - Cassatiemiddelen Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling.

2 mei

Nr. 250

Uitlevering -

2 mei

Nr. 251

Verzekering.

3 mei

Nr. 252

Inkomstenbelastingen.

3 mei

Nr. 253

Cassatieberoep.

-

1
I

-2Huwelijksvermogensstelsel - Onverdeeldheid Echtscheiding en scheiding van tafel en bed - Erfenissen.

4 mei

Nr. 254

Cassatieberoep -

4 mei

Nr. 255

Hoger beroep.

4 mei

Nr. 256

Landbouw.

7 mei

Nr. 257

Verjaring - Arbeidsovereenkomst.

7 mei

Nr. 258

Burgerrechtelijk aansprakelijke partij - Dagvaarding.

8 mei

Nr. 259

Cassatieberoep - Bescherming van de maatschappij.

8 mei

Nr. 260

Regeling van rechtsgebied.

8 mei

Nr. 261

Rechten van de Mens - Onderzoeksgerechten Uitlevering- Uitvoerbaarverklaring- Recht van
verdediging.

8 mei

Nr. 262

Wraking.

8 mei

Nr. 263

Cassatieberoep.

9 mei

Nr. 264

Verzet.

9 mei

Nr. 265

Cassatiemiddelen.

9 mei

Nr. 266

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

9 mei

Nr. 267

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

9 mei

Nr. 268

Rechterlijke macht - Onderzoeksrechter - Voorlopige hechtenis - Recht van verdediging.

9 mei

Nr. 269

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Stedenbouw - Bewijs.

10 mei

Nr. 270

Verwijzing van een rechtbank naar een andere.

10 mei

Nr. 271

Gemeente, provincie- en plaatselijke belastingen.

10 mei

Nr. 272

Vervoer - Bevoegdheid en aanleg- Overeenkomst ~
Verbintenis - Europese Unie.

11 mei

Nr. 273

Herroeping van het gewijsde.

11 mei

Nr. 274

Handelspraktijken.

11 mei

Nr. 275

Auteursrecht.

11 mei

Nr. 276

Cassatiemiddelen - Inkomstenbelastingen - Verwijzing na cassatie.

14 mei

Nr. 277

Arbeidsovereenkomst.

14 mei

Nr. 278

Arbeidsovereenkomst.

14 mei

Nr. 279

Hoger beroep

'r·---·-

-3Gerechtskosten.

14 mei

Nr. 280

Arbeidsongeval.

14 mei

Nr. 281

Vonnissen en arresten - Veroordeling met uitstel en
opschorting van de veroordeling - Straf- Rechten
van de Mens - Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter.

15 mei

Nr. 282

Oplichting - Burgerlijke rechtsvordering.

15 mei

Nr. 283

Cassatieberoep - Internationale verdragen - Hoger beroep - Cassatie.

15 mei

Nr. 284

Vonnissen en arresten- Hoger beroep.

15 mei

Nr. 285

Cassatiemiddelen - Bestaansminimum- Maatschappelijk welzijn (Openbare centra voor)- Indeplaatsstelling - Interesten - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.

16 mei

Nr. 286

Betekeningen en kennisgevingen - Verzet.

16 mei

Nr. 287

Cassatiemiddelen - Redenen van vonnissen en
arresten- Bewijs- Rechtsbeginselen (Algemene)Deskundigenonderzoek - Onderzoeksgerechten Rechtbanken- Recht van verdediging- Rechten van
de Mens - Onderzoeksrechter - Hoger beroep Bevoegdheid en aanleg- Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter - Cassatieberoep.

16 mei

Nr. 288

Cassatie.

17 mei

Nr. 289

Overeenkomst.

17 mei

Nr. 290

Rechten van de Mens - Apotheker.

17 mei

Nr. 291

Cassatiemiddelen.

17 mei

Nr. 292

Rechtbanken - Redenen van de vonnissen en arresten.

18 mei

Nr. 293

lnkomstenbelastingen - Grondwet - Arbitragehof.

18 mei

Nr. 294

Cassatiemiddelen - lnkomstenbelastingen.

18 mei

Nr. 295

Werkloosheid.

21 mei

Nr. 296

Redenen van de vonnissen en arresten - Rechthanken.

21 mei

Nr. 297

Arbeidsongeval.

21 mei

Nr. 298

Verjaring - Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde - Werkloosheid.

21 mei

Nr. 299

Ontucht en prostitutie- Burgerlijke rechtsvordering - Exterritorialiteit.

22 mei

Nr. 300

Wegverkeer.

22 mei

Nr. 301

D/2004/0 196/5

